
28,300.00 סה"כ∅פרק∅-01-פרוקים∅והריסות 1

28,300.00 סה"כ תת פרק 01.01-פרוקים גיזומים והריסות 1

1,500.00 1,500.00 1.00 קומפלט
המזרחית∅ליד∅מבנה∅המשאבות

פרוק∅וסילוק∅של∅מכלול∅מערכת∅צינורות∅מיים∅קייימת∅בחזית∅פרוק∅וסילוק∅של∅מכלול∅מערכת∅צינורות∅מיים∅קייימת∅בחזית∅ 01.01.01.008

800.00 400.00 2.00 קומפלט
הינו∅20∅ס"מ∅תחת∅פני∅הקרקע∅הקיימת.

חיתוך∅וסילוק∅גדמי∅עצים∅קיימים∅בכל∅גובה.∅בסיסי∅החיתוך∅חיתוך∅וסילוק∅גדמי∅עצים∅קיימים∅בכל∅גובה.∅בסיסי∅החיתוך∅ 01.01.01.007

3,000.00 3,000.00 1.00 קומפלט

הכול∅קומפלט.
תאורה∅וזרועות∅התלייה,∅כבלי∅חשמל∅מעל∅גבי∅המבנה-∅תאורה∅וזרועות∅התלייה,∅כבלי∅חשמל∅מעל∅גבי∅המבנה-∅

לתחתון,∅צינור∅גלישה∅ממאגר∅עליון,∅מרזבים∅ומעקות∅,גופי∅לתחתון,∅צינור∅גלישה∅ממאגר∅עליון,∅מרזבים∅ומעקות∅,גופי∅
∅מכל∅סוג∅שהוא,∅מרזבים,∅צינור∅מחבר∅בין∅מאגר∅עליון∅∅מכל∅סוג∅שהוא,∅מרזבים,∅צינור∅מחבר∅בין∅מאגר∅עליון∅

פרוק∅וסילוק∅אנטנות∅מיותרות,∅צנרת∅מכל∅סוג∅שהוא,∅כבילהפרוק∅וסילוק∅אנטנות∅מיותרות,∅צנרת∅מכל∅סוג∅שהוא,∅כבילה 01.01.01.006

7,000.00 7,000.00 1.00 קומפלט

תורן
העיגון/קשירה/תלייה∅של∅התורן∅וסיתות∅בסיס∅הבטון∅של∅העיגון/קשירה/תלייה∅של∅התורן∅וסיתות∅בסיס∅הבטון∅של∅

פרוק∅וסילוק∅תורן∅קיים∅על∅גג∅המבנה∅לרבות∅כל∅ציוד∅פרוק∅וסילוק∅תורן∅קיים∅על∅גג∅המבנה∅לרבות∅כל∅ציוד∅ 01.01.01.005

7,000.00 100.00 70.00 מ"א

∅המסד∅ההיקפיים
פסולת∅מורשה.∅המחיר∅כולל∅ביטון∅של∅עיגון∅הגדר∅אל∅קירותפסולת∅מורשה.∅המחיר∅כולל∅ביטון∅של∅עיגון∅הגדר∅אל∅קירות

פרוק∅זהיר∅של∅גידור∅קיים∅מכל∅סוג∅שהוא∅וסילוק∅לאתר∅פרוק∅זהיר∅של∅גידור∅קיים∅מכל∅סוג∅שהוא∅וסילוק∅לאתר∅ 01.01.01.004

3,000.00 3,000.00 1.00 קומפלט

הגידור∅הקיים∅ובצוע∅הגידור∅החדש∅והחזרת∅המצב∅לקדמותו
ומים∅הקיימות∅ע"ג∅הגדרות/קירות∅קיימים∅לצורך∅פרוק∅ומים∅הקיימות∅ע"ג∅הגדרות/קירות∅קיימים∅לצורך∅פרוק∅
פרוק∅זהיר∅ותלייה∅זמנית∅של∅מערכות∅חשמל∅,תקשורת∅פרוק∅זהיר∅ותלייה∅זמנית∅של∅מערכות∅חשמל∅,תקשורת∅ 01.01.01.003

3,000.00 1,500.00 2.00 קומפלט

הגזומים
ומריחת∅חומרי∅הגנה∅ע"פ∅מפרט∅אגרונום∅ע"ג∅הענפים∅ומריחת∅חומרי∅הגנה∅ע"פ∅מפרט∅אגרונום∅ע"ג∅הענפים∅

גיזום∅נוף∅של∅עץ∅קיים∅בכל∅גודל∅וגובה∅לרבות∅פינוי∅הגזם∅גיזום∅נוף∅של∅עץ∅קיים∅בכל∅גודל∅וגובה∅לרבות∅פינוי∅הגזם∅ 01.01.01.002

3,000.00 3,000.00 1.00 קומפלט
∅הגדרות∅החדשות

חישוף∅וגיזום∅צמחייה∅בכל∅היקף∅המתקן∅המפריעה∅להתקנתחישוף∅וגיזום∅צמחייה∅בכל∅היקף∅המתקן∅המפריעה∅להתקנת 01.01.01.001

תת פרק 01.01-פרוקים גיזומים והריסות 1

פרק∅-01-פרוקים∅והריסות 1

1 מבנה 1-שיקום ושיפוץ מבנה מגדל המים

שיקום ושיפוץ מגדל מים 6  1395

סה"כ מחיר כמות יחידת∅
מידה

תיאור מספר∅סעיף∅/∅מק'ט∅
מחירון

הופק∅ע"י∅שלומי∅ברגר∅באמצעות∅רמדור∅נט ע.∅יפה∅ניהול∅פרויקטים∅בע"מ

אסמכתא:∅

מספר∅עבודה:∅1395

שם∅עבודה:∅שיקום∅ושיפוץ∅מגדל∅מים∅6∅

תאריך∅הפקת∅הדו"ח:∅12/09/2019כתב כמויות

דף∅1∅מתוך∅15



4,500.00 1,500.00 3.00 קומפלט

∅הזיון∅וקוצים∅עם∅דבק∅אפוקסי∅בהתחברות∅למבנה∅הקיים.
הבטון∅ע"י∅יציקת∅בטון∅בעובי∅התקרה/האלמנט∅הקיים∅לרבותהבטון∅ע"י∅יציקת∅בטון∅בעובי∅התקרה/האלמנט∅הקיים∅לרבות

סתימת∅פתחים∅בגודל∅של∅עד∅0.5∅מ"ר∅בתקרה∅ובקירות∅סתימת∅פתחים∅בגודל∅של∅עד∅0.5∅מ"ר∅בתקרה∅ובקירות∅ 01.02.02.004

120,000.00 10,000.00 12.00 קומפלט

מינימום∅ל∅1/3∅מגובהו.
בהתאם∅לפרט∅המופיע∅בתכנית.∅יציקת∅העמוד∅תתבצע∅בהתאם∅לפרט∅המופיע∅בתכנית.∅יציקת∅העמוד∅תתבצע∅
ס"מ∅[עד∅לקבלת∅חתך∅עמודים∅של∅60/80∅ס"מ].∅הכל∅ס"מ∅[עד∅לקבלת∅חתך∅עמודים∅של∅60/80∅ס"מ].∅הכל∅

וחישוקים∅ויציקת∅בטון∅בלתי∅מתכווץ∅בעובי∅משתנה∅עד∅20∅וחישוקים∅ויציקת∅בטון∅בלתי∅מתכווץ∅בעובי∅משתנה∅עד∅20∅
אפוקסי,∅שתילת∅מוטות∅זיון∅אנכיים∅בקוטר∅16∅מ"מ∅אפוקסי,∅שתילת∅מוטות∅זיון∅אנכיים∅בקוטר∅16∅מ"מ∅

העליון∅באמצעות∅קידוח∅קוצים∅בקוטר∅12∅מ"מ∅עם∅דבק∅העליון∅באמצעות∅קידוח∅קוצים∅בקוטר∅12∅מ"מ∅עם∅דבק∅
חיזוקי∅ועיבוי∅12∅עמודי∅הבטון∅בין∅המאגר∅התחתון∅למאגר∅חיזוקי∅ועיבוי∅12∅עמודי∅הבטון∅בין∅המאגר∅התחתון∅למאגר∅ 01.02.02.003

150,000.00 250.00 600.00 מ"ר

להשלמת∅חתך∅פני∅הבטון∅המקורי.
בהתאם∅להוראות∅היצרן.∅5.∅יציקת∅בטון∅בלתי∅מתכווץ∅עד∅בהתאם∅להוראות∅היצרן.∅5.∅יציקת∅בטון∅בלתי∅מתכווץ∅עד∅

∅TOP∅ARMATEK∅למניעת∅המשך∅תהליך∅החלודה∅∅TOP∅ARMATEK∅למניעת∅המשך∅תהליך∅החלודה∅
∅∅SIKA∅-עם∅מברשת∅פלדה∅ובד∅שמיר.∅4.∅מריחת∅הברזל∅ב∅∅SIKA∅-עם∅מברשת∅פלדה∅ובד∅שמיר.∅4.∅מריחת∅הברזל∅ב
הברזל∅מעבר∅לחלק∅החשוף.∅את∅הברזל∅שנחשף∅יש∅לנקות∅הברזל∅מעבר∅לחלק∅החשוף.∅את∅הברזל∅שנחשף∅יש∅לנקות∅
ולפחות∅סנטימטר∅מאחורי∅וכחמישה∅סנטימטר∅משני∅צידי∅ולפחות∅סנטימטר∅מאחורי∅וכחמישה∅סנטימטר∅משני∅צידי∅
פני∅בטון∅נקיים∅ויציבים.∅3.∅חשיפת∅ברזל∅הזיון∅בכל∅היקפו∅פני∅בטון∅נקיים∅ויציבים.∅3.∅חשיפת∅ברזל∅הזיון∅בכל∅היקפו∅

∅חציבה∅וקילוף∅טיח∅וחלקי∅בטון∅רופפים∅וסדוקים∅עד∅לקבלת∅∅חציבה∅וקילוף∅טיח∅וחלקי∅בטון∅רופפים∅וסדוקים∅עד∅לקבלת∅
כוללת:∅1.∅שטיפות∅העמודים∅והקורות∅בלחץ∅מים.∅2.∅סיתות,כוללת:∅1.∅שטיפות∅העמודים∅והקורות∅בלחץ∅מים.∅2.∅סיתות,
קירות∅חיצוניים∅של∅מאגר∅המים∅התחתון∅והעליון.∅העבודה∅קירות∅חיצוניים∅של∅מאגר∅המים∅התחתון∅והעליון.∅העבודה∅
המגדל,∅תקרת∅מאגר∅המים∅התחתון∅[מתוך∅מיכל∅המים],∅המגדל,∅תקרת∅מאגר∅המים∅התחתון∅[מתוך∅מיכל∅המים],∅

לרבות∅12∅עמודי∅הבטון,∅קורות∅הבטון∅האופקיות∅של∅לרבות∅12∅עמודי∅הבטון,∅קורות∅הבטון∅האופקיות∅של∅
שיקום∅בטונים∅פגומים∅של∅כלל∅אלמנטי∅הבטון∅במבנה∅שיקום∅בטונים∅פגומים∅של∅כלל∅אלמנטי∅הבטון∅במבנה∅ 01.02.02.002

22,000.00 22,000.00 1.00 טון

כדוגמת∅הקיים.
וסילוק∅הפודסט∅הקיים.∅המחיר∅כולל∅גלוון∅וצביעה∅בגוון∅וסילוק∅הפודסט∅הקיים.∅המחיר∅כולל∅גלוון∅וצביעה∅בגוון∅

פלטות,∅ברגים,∅פחי∅קשר∅ופלטות∅עיגון.∅המחיר∅כולל∅פירוק∅פלטות,∅ברגים,∅פחי∅קשר∅ופלטות∅עיגון.∅המחיר∅כולל∅פירוק∅
פודסט∅מעבר∅מהסולם∅החיצוני∅לגג∅הבריכה.∅המחיר∅כולל∅פודסט∅מעבר∅מהסולם∅החיצוני∅לגג∅הבריכה.∅המחיר∅כולל∅
ייצור,∅אספקה∅והתקנה∅קונסטרוקציית∅פלדה∅חדשה∅של∅ייצור,∅אספקה∅והתקנה∅קונסטרוקציית∅פלדה∅חדשה∅של∅ 01.02.02.001

תת פרק 02.02-חיזוק ושיקום עמודים ומאגר המים העליון 2

358,500.00 סה"כ תת פרק 02.01-חיזוק בריכה תחתונה 1

30,000.00 30,000.00 1.00 קומפלט
בצוע∅עבודות∅הבטונים∅בקירות∅ושיקומי∅הבטונים∅בתקרה
∅פיגום∅מכל∅סוג∅שהוא∅ולאורך∅כל∅תקופת∅העבודה∅לטובת∅∅פיגום∅מכל∅סוג∅שהוא∅ולאורך∅כל∅תקופת∅העבודה∅לטובת∅ 01.02.01.006

95,000.00 38.00 2,500.00 יח'

ראה∅פרט.
עם∅דבק∅אפוקסי.∅הקוצים∅בקוטר∅12∅מ"מ∅ובאורך∅25∅ס"מ∅-∅עם∅דבק∅אפוקסי.∅הקוצים∅בקוטר∅12∅מ"מ∅ובאורך∅25∅ס"מ∅-∅
קידוח∅בקירות∅המאגר∅לעומק∅של∅10∅ס"מ∅ושתילת∅קוצים∅קידוח∅בקירות∅המאגר∅לעומק∅של∅10∅ס"מ∅ושתילת∅קוצים∅ 01.02.01.005

58,000.00 5,800.00 10.00 טון מוטות∅ורשתות∅פלדה∅לזיון∅רצפה∅וקירות∅הבטון 01.02.01.004

15,000.00 100.00 150.00 מ"א
היציקה∅האופקיות.

עצר∅כימי∅מתנפח∅בחיבור∅בין∅הרצפה∅לקיר∅ובהפסקות∅עצר∅כימי∅מתנפח∅בחיבור∅בין∅הרצפה∅לקיר∅ובהפסקות∅ 01.02.01.003

112,500.00 2,500.00 45.00 מ"ק

∅שהוא-ראה∅תוכנית∅קונסטרוקציה∅מצורפת
∅ס"מ,∅כנגד∅הקירות∅הקיימים.∅המחיר∅כולל∅פיגומים∅מכל∅סוג∅ס"מ,∅כנגד∅הקירות∅הקיימים.∅המחיר∅כולל∅פיגומים∅מכל∅סוג
יציקת∅קירות∅בטון∅ב-40∅בתוספת∅זייפקס∅1.25%∅בעובי∅20יציקת∅קירות∅בטון∅ב-40∅בתוספת∅זייפקס∅1.25%∅בעובי∅20 01.02.01.002

48,000.00 300.00 160.00 מ"ר

בעובי∅0.2∅מ"מ∅כל∅אחת∅-∅ראה∅פרט
∅כולל∅∅תוספת∅צבעי∅ניילון∅ושתי∅שכבות∅של∅יריעות∅ניילון∅∅כולל∅∅תוספת∅צבעי∅ניילון∅ושתי∅שכבות∅של∅יריעות∅ניילון∅

בעובי∅15∅ס"מ,∅יצוקה∅על∅גבי∅רצפת∅הבטון∅הקיימת.∅המחירבעובי∅15∅ס"מ,∅יצוקה∅על∅גבי∅רצפת∅הבטון∅הקיימת.∅המחיר
יציקת∅רצפת∅בטון∅חדשה∅ב-40∅בתוספת∅זייפקס∅1.25%∅יציקת∅רצפת∅בטון∅חדשה∅ב-40∅בתוספת∅זייפקס∅1.25%∅ 01.02.01.001

תת פרק 02.01-חיזוק בריכה תחתונה 1

פרק∅02-עבודות∅בטון 2

סה"כ מחיר כמות יחידת∅
מידה

תיאור מספר∅סעיף∅/∅מק'ט∅
מחירון

הופק∅ע"י∅שלומי∅ברגר∅באמצעות∅רמדור∅נט ע.∅יפה∅ניהול∅פרויקטים∅בע"מ

אסמכתא:∅

מספר∅עבודה:∅1395

שם∅עבודה:∅שיקום∅ושיפוץ∅מגדל∅מים∅6∅

תאריך∅הפקת∅הדו"ח:∅12/09/2019כתב כמויות

דף∅2∅מתוך∅15



808,800.00 סה"כ∅פרק∅02-עבודות∅בטון 2

450,300.00 סה"כ תת פרק 02.02-חיזוק ושיקום עמודים ומאגר המים העליון 2

1,800.00 300.00 6.00 יח'

∅
+מקל∅סבא∅מצינור∅"3∅בזוית∅45∅מעלות∅במידות∅20/20∅ס"מ+מקל∅סבא∅מצינור∅"3∅בזוית∅45∅מעלות∅במידות∅20/20∅ס"מ
יציקת∅קוביית∅בטון∅20/20/20∅ס"מ∅ע"ג∅גג∅מיכל∅מים∅עליון∅יציקת∅קוביית∅בטון∅20/20/20∅ס"מ∅ע"ג∅גג∅מיכל∅מים∅עליון∅ 01.02.02.007

140,000.00 140,000.00 1.00 קומפלט

בטונם/∅יציקות/∅צבע].
תקופת∅הביצוע∅ולטובת∅כל∅העבודות∅הנדרשות∅[שיקומי∅תקופת∅הביצוע∅ולטובת∅כל∅העבודות∅הנדרשות∅[שיקומי∅

פיגום∅טיח/∅במות∅הרמה∅חשמליות∅-∅המחיר∅קומפלט∅לכל∅פיגום∅טיח/∅במות∅הרמה∅חשמליות∅-∅המחיר∅קומפלט∅לכל∅ 01.02.02.006

12,000.00 3,000.00 4.00 קומפלט

הקיים.
∅הבטון∅ע"י∅בטון∅לרבות∅הזיון∅וקוצים∅התחברות∅למבנה∅∅הבטון∅ע"י∅בטון∅לרבות∅הזיון∅וקוצים∅התחברות∅למבנה∅

סתימת∅פתחים∅כנ"ל∅בגודל∅בין∅0.5-1∅מ"ר∅בתקרה∅ובקירותסתימת∅פתחים∅כנ"ל∅בגודל∅בין∅0.5-1∅מ"ר∅בתקרה∅ובקירות 01.02.02.005

סה"כ מחיר כמות יחידת∅
מידה

תיאור מספר∅סעיף∅/∅מק'ט∅
מחירון

הופק∅ע"י∅שלומי∅ברגר∅באמצעות∅רמדור∅נט ע.∅יפה∅ניהול∅פרויקטים∅בע"מ

אסמכתא:∅

מספר∅עבודה:∅1395

שם∅עבודה:∅שיקום∅ושיפוץ∅מגדל∅מים∅6∅

תאריך∅הפקת∅הדו"ח:∅12/09/2019כתב כמויות

דף∅3∅מתוך∅15



142,500.00 סה"כ∅פרק∅05-עבודות∅איטום 5

37,000.00 סה"כ תת פרק 05.02- איטום חוץ של גגות המאגרים 2

35,200.00 110.00 320.00 מ"ר

בדיקת∅הצפה∅ל∅72∅שעות.
במריחה∅של∅סיקה∅טופ∅107∅ב∅3∅שכבות∅לרבות∅בצוע∅במריחה∅של∅סיקה∅טופ∅107∅ב∅3∅שכבות∅לרבות∅בצוע∅
לרבות∅הדופן∅הפנימית∅של∅מעקה∅הגג∅[ע"ג∅הרולקות]∅∅לרבות∅הדופן∅הפנימית∅של∅מעקה∅הגג∅[ע"ג∅הרולקות]∅∅
איטום∅תקרת∅מאגר∅מים∅תחתון∅ועליון∅[מהצד∅החיצוני]∅איטום∅תקרת∅מאגר∅מים∅תחתון∅ועליון∅[מהצד∅החיצוני]∅ 01.05.02.001

1,800.00 30.00 60.00 מ"א
מיכל∅מיים∅עליון+תחתון

בצוע∅רולקות∅מטיט∅צמנט∅בחתך∅10/10∅ס"מ∅בהיקף∅תקרת∅בצוע∅רולקות∅מטיט∅צמנט∅בחתך∅10/10∅ס"מ∅בהיקף∅תקרת∅ 01.05.02.001

תת פרק 05.02- איטום חוץ של גגות המאגרים 2

105,500.00 סה"כ תת פרק 05.01-איטם פנים  במאגר מים תחתון ועליון 1

3,000.00 3,000.00 1.00 קומפלט בדיקת∅אטימות∅למאגר∅מים∅תחתון 01.05.01.004

20,000.00 20,000.00 1.00 קומפלט
העליון∅בלבד[∅פיגום∅מאגר∅תחתון∅מופיע∅בנפרד]

פיגום∅מכל∅סוג∅שהוא∅עבור∅איטום∅חלקו∅הפנימי∅של∅המאגר∅פיגום∅מכל∅סוג∅שהוא∅עבור∅איטום∅חלקו∅הפנימי∅של∅המאגר∅ 01.05.01.003

44,000.00 110.00 400.00 מ"ר
טיח∅הידרואלי∅שלוש∅שכבות∅של∅סיקה∅טופ∅107.

איטום∅רצפה∅וקירות∅פנים∅של∅המאגר∅התחתון∅באמצעות∅איטום∅רצפה∅וקירות∅פנים∅של∅המאגר∅התחתון∅באמצעות∅ 01.05.01.002

38,500.00 110.00 350.00 מ"ר

אינו∅כולל∅פיגום
∅טיח∅הידרואלי∅שלוש∅שכבות∅של∅סיקה∅טופ∅107.∅המחיר∅∅טיח∅הידרואלי∅שלוש∅שכבות∅של∅סיקה∅טופ∅107.∅המחיר∅

איטום∅רצפה∅וקירות∅פנים∅של∅מאגר∅המים∅העליון∅באמצעותאיטום∅רצפה∅וקירות∅פנים∅של∅מאגר∅המים∅העליון∅באמצעות 01.05.01.001

תת פרק 05.01-איטם פנים  במאגר מים תחתון ועליון 1

פרק∅05-עבודות∅איטום 5

סה"כ מחיר כמות יחידת∅
מידה

תיאור מספר∅סעיף∅/∅מק'ט∅
מחירון

הופק∅ע"י∅שלומי∅ברגר∅באמצעות∅רמדור∅נט ע.∅יפה∅ניהול∅פרויקטים∅בע"מ

אסמכתא:∅

מספר∅עבודה:∅1395

שם∅עבודה:∅שיקום∅ושיפוץ∅מגדל∅מים∅6∅

תאריך∅הפקת∅הדו"ח:∅12/09/2019כתב כמויות

דף∅4∅מתוך∅15



189,300.00 סה"כ∅פרק∅06-עבודות∅מסגרות 6

189,300.00 סה"כ תת פרק 06.01-מסגרות אומן 1

30,000.00 1,500.00 20.00 מ"ר

קונסטרוקציה∅נסתרת.
ובהתאם∅לתנאי∅השטח-המדידה∅בפריסה.∅המחיר∅כולל∅ובהתאם∅לתנאי∅השטח-המדידה∅בפריסה.∅המחיר∅כולל∅
תוכנית∅אדריכל-∅המחיר∅כולל∅כיפוף∅ועיבוד∅לפי∅התוכנית∅תוכנית∅אדריכל-∅המחיר∅כולל∅כיפוף∅ועיבוד∅לפי∅התוכנית∅
מסתור∅כבלים∅וצנרות∅עשוי∅נירוסטה∅316∅במידות∅לפי∅מסתור∅כבלים∅וצנרות∅עשוי∅נירוסטה∅316∅במידות∅לפי∅ 01.06.01.008

16,500.00 1,100.00 15.00 מ"א

תכנון-בצוע∅ע"י∅הקבלן∅ועיגון∅לפי∅דרישות∅התקן
סולם∅קיים.∅הסולם∅עשוי∅נירוסטה∅316.∅המחיר∅כולל∅סולם∅קיים.∅הסולם∅עשוי∅נירוסטה∅316.∅המחיר∅כולל∅

סולם∅ירידה∅לתוך∅מאגר∅תחתון/עליון∅לרבות∅פרוק∅וסילוק∅סולם∅ירידה∅לתוך∅מאגר∅תחתון/עליון∅לרבות∅פרוק∅וסילוק∅ 01.06.01.007

7,000.00 7,000.00 1.00 קומפלט

כולל∅פרוק∅מכסה∅קיים
להתקנת∅מנעול.∅התקנה∅לפתח∅מאגר∅מים∅עליון.∅המחיר∅להתקנת∅מנעול.∅התקנה∅לפתח∅מאגר∅מים∅עליון.∅המחיר∅
מכסה∅עשוי∅נירוסטה∅316∅לרבות∅צירים∅ידיות∅ואוזניים∅מכסה∅עשוי∅נירוסטה∅316∅לרבות∅צירים∅ידיות∅ואוזניים∅ 01.06.01.006

8,000.00 8,000.00 1.00 קומפלט

כולל∅פרוק∅מכסה∅קיים
להתקנת∅מנעול.∅התקנה∅לפתח∅מאגר∅מים∅תחתון.∅המחיר∅להתקנת∅מנעול.∅התקנה∅לפתח∅מאגר∅מים∅תחתון.∅המחיר∅

מכסה∅עשוי∅נירוסטה∅316∅לרבות∅צירים∅ידיות∅ואוזניים∅מכסה∅עשוי∅נירוסטה∅316∅לרבות∅צירים∅ידיות∅ואוזניים∅ 01.06.01.005

15,000.00 250.00 60.00 מ"א
ובהיקף∅מיכל∅המים∅העליון.∅עשוי∅אלומיניום/נירוסטה

פרופיל∅הסתרה∅לפס∅לד∅[הנמדד∅בנפרד]∅המותקן∅ע"ג∅פרופיל∅הסתרה∅לפס∅לד∅[הנמדד∅בנפרד]∅המותקן∅ע"ג∅ 01.06.01.004

12,000.00 150.00 80.00 מ"א

המחיר∅כולל∅השחלת∅חבלי∅משיכה∅בצינור
אנטנות∅ממבנה∅תחתון∅עד∅לגג/להגה∅אל∅גופי∅התאורה.∅אנטנות∅ממבנה∅תחתון∅עד∅לגג/להגה∅אל∅גופי∅התאורה.∅
∅הנ"ל∅משמש∅כתשתית∅עבור∅העברת∅כבלי∅חשמל∅וכבלי∅∅הנ"ל∅משמש∅כתשתית∅עבור∅העברת∅כבלי∅חשמל∅וכבלי∅

קיבוע∅הצנרת∅אל∅המבנה∅וצביעתה∅בגוון∅לבחירת∅האדריכל-קיבוע∅הצנרת∅אל∅המבנה∅וצביעתה∅בגוון∅לבחירת∅האדריכל-
צנרת∅פלדה∅בקוטר∅"3∅מורכבת∅גלוי∅ע"ג∅המבנה∅לרבות∅צנרת∅פלדה∅בקוטר∅"3∅מורכבת∅גלוי∅ע"ג∅המבנה∅לרבות∅ 01.06.01.003

20,800.00 260.00 80.00 מ"א
סל∅בראש∅מרזב.∅המחיר∅כולל∅אספקה∅והתקנה.∅

מרזבים∅מפח∅מגולבן∅וצבוע∅בגוון∅לבחירת∅האדריכל∅לרבות∅מרזבים∅מפח∅מגולבן∅וצבוע∅בגוון∅לבחירת∅האדריכל∅לרבות∅ 01.06.01.002

80,000.00 1,000.00 80.00 מ"א

אדריכל
התחתון∅ומים∅עליון,∅עשוי∅צינור∅נירוסטה∅316∅-∅ראה∅פרט∅התחתון∅ומים∅עליון,∅עשוי∅צינור∅נירוסטה∅316∅-∅ראה∅פרט∅

מעקה∅נירוסטה∅[קו∅חיים]∅בהיקף∅תקרת∅מיכל∅המים∅מעקה∅נירוסטה∅[קו∅חיים]∅בהיקף∅תקרת∅מיכל∅המים∅ 01.06.01.001

תת פרק 06.01-מסגרות אומן 1

פרק∅06-עבודות∅מסגרות 6

סה"כ מחיר כמות יחידת∅
מידה

תיאור מספר∅סעיף∅/∅מק'ט∅
מחירון

הופק∅ע"י∅שלומי∅ברגר∅באמצעות∅רמדור∅נט ע.∅יפה∅ניהול∅פרויקטים∅בע"מ

אסמכתא:∅

מספר∅עבודה:∅1395

שם∅עבודה:∅שיקום∅ושיפוץ∅מגדל∅מים∅6∅

תאריך∅הפקת∅הדו"ח:∅12/09/2019כתב כמויות

דף∅5∅מתוך∅15



800.00 400.00 2.00 יח'
מגעי∅עזר.

הוספת∅מגען∅תלת∅קוטבי,∅400V,∅24A,∅AC3,∅כולל∅בלוק∅הוספת∅מגען∅תלת∅קוטבי,∅400V,∅24A,∅AC3,∅כולל∅בלוק∅ 01.08.03.005

450.00 450.00 1.00 יח'
.A∅לזרם-דלף∅של∅30∅מיליאמפר,∅דגם

הוספת∅מפסק∅מגן∅לזרם-דלף,∅דו∅קוטבי,∅25∅אמפר,∅הוספת∅מפסק∅מגן∅לזרם-דלף,∅דו∅קוטבי,∅25∅אמפר,∅ 01.08.03.004

2,400.00 150.00 16.00 יח' .10A∅כנ"ל,∅אבל∅עד∅וכולל 01.08.03.003

400.00 200.00 2.00 יח'
.400V∅10∅∅במתחkA∅∅ניתוק∅

הוספת∅מפסק∅אוטומטי∅זעיר∅(מא"ז)∅חד∅קוטבי,∅16A,∅כושרהוספת∅מפסק∅אוטומטי∅זעיר∅(מא"ז)∅חד∅קוטבי,∅16A,∅כושר 01.08.03.002

900.00 450.00 2.00 יח'
.400V∅25∅∅במתחkA∅∅ניתוק∅

הוספת∅מפסק∅אוטומטי∅זעיר∅(מא"ז)∅חד∅קוטבי,∅25A,∅כושרהוספת∅מפסק∅אוטומטי∅זעיר∅(מא"ז)∅חד∅קוטבי,∅25A,∅כושר 01.08.03.001

תת פרק 08.03 שינויים ותוספות בלוח חשמל קיים 3

8,000.00 סה"כ תת פרק 08.02 לוח חשמל עבור דרייברים וציוד נלווה 2

3,000.00 3,000.00 1.00 קומפלט

הפרויקט∅להארת∅המגדל.
∅התאורה∅הנלווה∅לגופי∅התאורה∅שיסופקו∅במסגרת∅∅התאורה∅הנלווה∅לגופי∅התאורה∅שיסופקו∅במסגרת∅

התקנה∅וחיווט∅בלבד∅(ללא∅אספקה)∅של∅כל∅הדרייברים∅וציודהתקנה∅וחיווט∅בלבד∅(ללא∅אספקה)∅של∅כל∅הדרייברים∅וציוד 01.08.02.002

5,000.00 5,000.00 1.00 קומפלט

הדרושים∅לתפעול∅תקין∅של∅הלוח.
תעלות∅חיווט,∅חיווט,∅מהדקים,∅שילוט∅וכל∅הציוד∅והאבזרים∅תעלות∅חיווט,∅חיווט,∅מהדקים,∅שילוט∅וכל∅הציוד∅והאבזרים∅
וציוד∅התאורה∅הנלווה∅שיסופק,∅פסי∅צבירה,∅פס∅הארקה,∅וציוד∅התאורה∅הנלווה∅שיסופק,∅פסי∅צבירה,∅פס∅הארקה,∅

בגדלים∅והספקים∅מתאימים∅למניעת∅התחממות∅הדרייברים∅בגדלים∅והספקים∅מתאימים∅למניעת∅התחממות∅הדרייברים∅
כולל∅בין∅היתר∅את∅מבנה∅הלוח,∅פתחי∅אוורור∅ומאווררים∅כולל∅בין∅היתר∅את∅מבנה∅הלוח,∅פתחי∅אוורור∅ומאווררים∅

במסגרת∅הפרויקט∅להארת∅המגדל∅ועוד∅30%∅מקום∅שמור,∅במסגרת∅הפרויקט∅להארת∅המגדל∅ועוד∅30%∅מקום∅שמור,∅
הדרייברים∅וציוד∅התאורה∅הנלווה∅לגופי∅התאורה∅שיסופקו∅הדרייברים∅וציוד∅התאורה∅הנלווה∅לגופי∅התאורה∅שיסופקו∅

לוח∅חשמל∅להתקנת∅פנים,∅במידות∅מתאימות∅עבור∅כל∅לוח∅חשמל∅להתקנת∅פנים,∅במידות∅מתאימות∅עבור∅כל∅ 01.08.02.001

תת פרק 08.02 לוח חשמל עבור דרייברים וציוד נלווה 2

274,000.00 סה"כ תת פרק 08.01-תאורה 1

40,000.00 40,000.00 1.00 קומפלט

לאחר∅בצוע∅ניסוי∅התאורה
ורק∅במצב∅בו∅יוחלט∅לא∅לבצע∅את∅עבודות∅התאורה∅במלואן∅ורק∅במצב∅בו∅יוחלט∅לא∅לבצע∅את∅עבודות∅התאורה∅במלואן∅
התאורה∅יהיו∅נוכחים∅בניסוי∅עד∅סיומו.∅סעיף∅זה∅ישולם∅אך∅התאורה∅יהיו∅נוכחים∅בניסוי∅עד∅סיומו.∅סעיף∅זה∅ישולם∅אך∅

החשיכה∅ולאחר∅שעות∅החשיכה∅.∅קבלן∅החשמל∅וספק∅החשיכה∅ולאחר∅שעות∅החשיכה∅.∅קבלן∅החשמל∅וספק∅
∅במבנה∅בהתאם∅למצב∅הסופי.∅הניסוי∅יערך∅לפני∅שעות∅∅במבנה∅בהתאם∅למצב∅הסופי.∅הניסוי∅יערך∅לפני∅שעות∅

ההתקנה∅תבוצע∅בהתאם∅להנחיות∅יועץ∅התאורה∅ע"ג∅קירותההתקנה∅תבוצע∅בהתאם∅להנחיות∅יועץ∅התאורה∅ע"ג∅קירות
לרבות∅חיבורם∅למערכת∅החשמל∅לטובת∅ניסוי∅תאורה-∅לרבות∅חיבורם∅למערכת∅החשמל∅לטובת∅ניסוי∅תאורה-∅

לעיל,∅2∅ג"ת∅כאמור∅בסעיף∅01.08.01.003∅לעיל∅והתקנתם∅לעיל,∅2∅ג"ת∅כאמור∅בסעיף∅01.08.01.003∅לעיל∅והתקנתם∅
08.01.001∅לעיל∅,∅2∅ג"ת∅כאמור∅בסעיף∅01.08.01.002∅08.01.001∅לעיל∅,∅2∅ג"ת∅כאמור∅בסעיף∅01.08.01.002∅

ניסוי∅תאורה-∅אספקה∅של∅4∅מטר∅פס∅לד∅כאמור∅בסעיף∅01.ניסוי∅תאורה-∅אספקה∅של∅4∅מטר∅פס∅לד∅כאמור∅בסעיף∅01. 01.08.01.004

72,000.00 6,000.00 12.00 יח'

ברמת∅IP66∅התקנה∅ע"פ∅פרט
∅30W∅220V∅RGB∅983lm∅אלומה∅32∅מעלות∅מוגן∅מים∅∅30W∅220V∅RGB∅983lm∅אלומה∅32∅מעלות∅מוגן∅מים∅
∅∅LED∅גוף∅תאורה∅מסוג∅פרוז'קטור∅להארת∅עמודים∅לנורת∅∅LED∅גוף∅תאורה∅מסוג∅פרוז'קטור∅להארת∅עמודים∅לנורת 01.08.01.003

72,000.00 6,000.00 12.00 יח'

מוכן∅מים∅ברמת∅∅IP66∅∅התקנה∅ע"פ∅פרט
∅300W∅220V∅RGB∅983lm∅אלומה∅צרכה:∅14∅מעלות∅∅300W∅220V∅RGB∅983lm∅אלומה∅צרכה:∅14∅מעלות∅

∅∅LED∅גוף∅תאורה∅מסוג∅פרוז'קטור∅להארת∅עמודים∅לנורת∅∅LED∅גוף∅תאורה∅מסוג∅פרוז'קטור∅להארת∅עמודים∅לנורת 01.08.01.002

90,000.00 1,500.00 60.00 מ"א

דרייברים∅שיותקנו∅בחדר∅הציוד∅בתחתית∅המגדל∅
∅∅RGB∅190lm/mמוגן∅מים∅ברמת∅IP67.∅המחיר∅כולל∅∅∅RGB∅190lm/mמוגן∅מים∅ברמת∅IP67.∅המחיר∅כולל∅

∅∅LED∅10W/m∅24V∅פס∅לד∅גמיש∅יצוק∅בפוליאורטן∅לנורת∅∅LED∅10W/m∅24V∅פס∅לד∅גמיש∅יצוק∅בפוליאורטן∅לנורת 01.08.01.001

תת פרק 08.01-תאורה 1

פרק∅8-∅עבודות∅חשמל 8

סה"כ מחיר כמות יחידת∅
מידה

תיאור מספר∅סעיף∅/∅מק'ט∅
מחירון

הופק∅ע"י∅שלומי∅ברגר∅באמצעות∅רמדור∅נט ע.∅יפה∅ניהול∅פרויקטים∅בע"מ

אסמכתא:∅

מספר∅עבודה:∅1395

שם∅עבודה:∅שיקום∅ושיפוץ∅מגדל∅מים∅6∅

תאריך∅הפקת∅הדו"ח:∅12/09/2019כתב כמויות
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500.00 20.00 25.00 מ"ר כנ"ל,∅אבל∅בקוטר∅"3/4. 01.08.05.011

625.00 25.00 25.00 מ"ר

∅השרוולים∅לשם∅חיבורם∅לקופסאות∅או∅לציוד∅אחר.
∅"1,∅כולל∅חבקים∅לחיזוק∅השרוול∅ואבזרים∅מתאימים∅בקצוות∅"1,∅כולל∅חבקים∅לחיזוק∅השרוול∅ואבזרים∅מתאימים∅בקצוות
שרוול∅מגן∅גמיש∅ממתכת∅מצופה∅בציפוי∅פלסטי∅עבה,∅בקוטרשרוול∅מגן∅גמיש∅ממתכת∅מצופה∅בציפוי∅פלסטי∅עבה,∅בקוטר 01.08.05.010

300.00 15.00 20.00 מ"ר כנ"ל,∅אבל∅במידות∅15*15. 01.08.05.009

400.00 20.00 20.00 מ"ר כנ"ל,∅אבל∅במידות∅60*30. 01.08.05.008

600.00 30.00 20.00 מ"ר כנ"ל,∅אבל∅במידות∅60*60. 01.08.05.007

1,200.00 40.00 30.00 מ"ר

העזר∅הדרושים.
מכסה,∅סופיות,∅זוויות,∅הסתעפויות,∅חיזוקים∅וכל∅חומרי∅מכסה,∅סופיות,∅זוויות,∅הסתעפויות,∅חיזוקים∅וכל∅חומרי∅

120*60∅מ"מ,∅קבועה∅על∅המבנה∅או∅תלויה∅מהתקרה,∅כולל∅120*60∅מ"מ,∅קבועה∅על∅המבנה∅או∅תלויה∅מהתקרה,∅כולל∅
תעלת∅כבלים∅מפלסטיק∅קשיח,∅מחומר∅כבה∅מאליו,∅במידות∅תעלת∅כבלים∅מפלסטיק∅קשיח,∅מחומר∅כבה∅מאליו,∅במידות∅ 01.08.05.006

900.00 45.00 20.00 מ"ר כנ"ל,∅אבל∅במידות∅60*60∅מ"מ. 01.08.05.005

1,800.00 60.00 30.00 מ"ר

∅אמצעי∅העזר,∅האבזרים∅והעבודות∅הדרושות.
מ"מ,∅קבועה∅על∅המבנה∅או∅תלויה,∅כולל∅מכסה,∅חיזוקים∅וכלמ"מ,∅קבועה∅על∅המבנה∅או∅תלויה,∅כולל∅מכסה,∅חיזוקים∅וכל
תעלת∅כבלים∅מפח∅מגולוון,∅בעובי∅2∅מ"מ,∅במידות∅100*60∅תעלת∅כבלים∅מפח∅מגולוון,∅בעובי∅2∅מ"מ,∅במידות∅100*60∅ 01.08.05.004

2,100.00 35.00 60.00 מ"ר כנ"ל,∅אבל∅ברוחב∅10∅ס"מ. 01.08.05.003

2,700.00 45.00 60.00 מ"ר כנ"ל,∅אבל∅ברוחב∅20∅ס"מ. 01.08.05.002

6,600.00 55.00 120.00 מ"ר

האבזרים∅והעבודות∅הדרושות.
מתלים,∅תמיכות,∅ברגים,∅קידוחים∅וכל∅אמצעי∅העזר,∅מתלים,∅תמיכות,∅ברגים,∅קידוחים∅וכל∅אמצעי∅העזר,∅
קבועה∅על∅המבנה∅או∅תלויה,∅כולל∅כיפופים,∅חיתוכים,∅קבועה∅על∅המבנה∅או∅תלויה,∅כולל∅כיפופים,∅חיתוכים,∅
תעלת∅כבלים∅מרשת∅פלדה∅מגולוונת∅ברוחב∅30∅ס"מ,∅תעלת∅כבלים∅מרשת∅פלדה∅מגולוונת∅ברוחב∅30∅ס"מ,∅ 01.08.05.001

תת פרק 08.05 מובילים 5

22,650.00 סה"כ תת פרק 08.04 תאורה 4

6,000.00 3,000.00 2.00 יח'
באורך∅משוער∅של∅כ-30∅מטר∅להארת∅כותרת∅עליונה.
התקנה∅וחיבור∅בלבד∅(ללא∅אספקה)∅של∅פס∅לד∅גמיש∅התקנה∅וחיבור∅בלבד∅(ללא∅אספקה)∅של∅פס∅לד∅גמיש∅ 01.08.04.004

3,750.00 150.00 25.00 יח'
∅העמודים∅החיצוניים∅או∅הפנימיים.

התקנה∅וחיבור∅בלבד∅(ללא∅אספקה)∅של∅גוף∅תאורה∅להארתהתקנה∅וחיבור∅בלבד∅(ללא∅אספקה)∅של∅גוף∅תאורה∅להארת 01.08.04.003

12,500.00 500.00 25.00 יח'

להתקנה.
כולל∅ברגי∅התקנה,∅דיסקיות∅וכל∅יתר∅ציוד∅העזר∅הדרוש∅כולל∅ברגי∅התקנה,∅דיסקיות∅וכל∅יתר∅ציוד∅העזר∅הדרוש∅

30∅ס"מ∅ובמידות∅מתאימות∅להתקנת∅גוף∅התאורה∅שיסופק,∅30∅ס"מ∅ובמידות∅מתאימות∅להתקנת∅גוף∅התאורה∅שיסופק,∅
ימית∅בשיטת∅אפוקול,∅בגוון∅צבע∅לבחירת∅האדריכל,∅באורך∅ימית∅בשיטת∅אפוקול,∅בגוון∅צבע∅לבחירת∅האדריכל,∅באורך∅
הפנימיים,∅מברזל∅מגולוון,∅צבוע∅בצבע∅נוגד∅חלודה∅לסביבה∅הפנימיים,∅מברזל∅מגולוון,∅צבוע∅בצבע∅נוגד∅חלודה∅לסביבה∅
זרוע∅להתקנת∅גוף∅תאורה∅להארת∅העמודים∅החיצוניים∅או∅זרוע∅להתקנת∅גוף∅תאורה∅להארת∅העמודים∅החיצוניים∅או∅ 01.08.04.002

400.00 400.00 1.00 יח'
לפחות.

∅7A∅7∅תא∅פוטואלקטרי∅להדלקת∅תאורת∅החוץ∅בעל∅מגע∅שלA∅תא∅פוטואלקטרי∅להדלקת∅תאורת∅החוץ∅בעל∅מגע∅של 01.08.04.001

תת פרק 08.04 תאורה 4

5,940.00 סה"כ תת פרק 08.03 שינויים ותוספות בלוח חשמל קיים 3

140.00 140.00 1.00 יח'
צבעוני∅בצבע∅ירוק∅או∅אדום∅או∅צהוב∅או∅לבן.

הוספת∅מנורת∅סימון∅מדגם∅מולטילד∅ל-230V,∅כולל∅מכסה∅הוספת∅מנורת∅סימון∅מדגם∅מולטילד∅ל-230V,∅כולל∅מכסה∅ 01.08.03.008

500.00 250.00 2.00 יח' .10A,∅230V∅,הוספת∅מפסק∅פיקוד∅חד∅קוטבי,∅תלת∅מצבי 01.08.03.007

350.00 350.00 1.00 יח' .230VAC∅הוספת∅שעון∅פקוד∅למתח∅הפעלה∅של 01.08.03.006

סה"כ מחיר כמות יחידת∅
מידה

תיאור מספר∅סעיף∅/∅מק'ט∅
מחירון

הופק∅ע"י∅שלומי∅ברגר∅באמצעות∅רמדור∅נט ע.∅יפה∅ניהול∅פרויקטים∅בע"מ

אסמכתא:∅

מספר∅עבודה:∅1395

שם∅עבודה:∅שיקום∅ושיפוץ∅מגדל∅מים∅6∅

תאריך∅הפקת∅הדו"ח:∅12/09/2019כתב כמויות
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10,000.00 10,000.00 1.00 קומפלט
קיר∅STICK∅GU2∅512∅CHANELS∅נשלט∅DMX∅לפי∅קיר∅STICK∅GU2∅512∅CHANELS∅נשלט∅DMX∅לפי∅

אספקה∅והתקנה∅של∅מערכת∅בקרה∅לתאורה∅∅כדוגמת∅בקר∅אספקה∅והתקנה∅של∅מערכת∅בקרה∅לתאורה∅∅כדוגמת∅בקר∅ 01.08.09.001

תת פרק 08.09-מערכת בקרה לתאורה 9

5,000.00 סה"כ תת פרק 08.08 עבודות שונות 8

2,000.00 2,000.00 1.00 קומפלט

הבודק.
תשלום∅עבור∅הבדיקות,∅הטיפול∅והעזרה∅שיידרשו∅ע"י∅תשלום∅עבור∅הבדיקות,∅הטיפול∅והעזרה∅שיידרשו∅ע"י∅

תידרש,∅עד∅לאישור∅המתקן∅וקבלת∅דוחות∅הבדיקות,∅כולל∅תידרש,∅עד∅לאישור∅המתקן∅וקבלת∅דוחות∅הבדיקות,∅כולל∅
בדיקת∅כל∅המתקן∅ע"י∅בודק∅מוסמך,∅בכל∅פעם∅שהבדיקה∅בדיקת∅כל∅המתקן∅ע"י∅בודק∅מוסמך,∅בכל∅פעם∅שהבדיקה∅ 01.08.08.004

900.00 90.00 10.00 שעה כנ"ל,∅אבל∅לפועל∅מקצועי. 01.08.08.003

1,000.00 100.00 10.00 שעה כנ"ל,∅אבל∅לחשמלאי∅עוזר. 01.08.08.002

1,100.00 110.00 10.00 שעה

בהתאם∅לנדרש.
חשמלאי∅ראשי∅ו'או∅מנהל∅עבודה,∅כולל∅כלים∅וציוד∅עזר∅חשמלאי∅ראשי∅ו'או∅מנהל∅עבודה,∅כולל∅כלים∅וציוד∅עזר∅

שעת∅עבודה∅הנמדדת∅ברג'י,∅לביצוע∅עבודות∅מיוחדות∅ע"י∅שעת∅עבודה∅הנמדדת∅ברג'י,∅לביצוע∅עבודות∅מיוחדות∅ע"י∅ 01.08.08.001

תת פרק 08.08 עבודות שונות 8

1,925.00 סה"כ תת פרק 08.07 הארקות 7

1,125.00 45.00 25.00 יח'

∅כבל,∅שלות∅ויתר∅האביזרים∅הדרושים.
גלוי,∅בחתך∅עד∅16∅ממ"ר∅ובאורך∅של∅עד∅50∅ס"מ,∅כולל∅נעליגלוי,∅בחתך∅עד∅16∅ממ"ר∅ובאורך∅של∅עד∅50∅ס"מ,∅כולל∅נעלי
נקודת∅הארקה∅העשויה∅מוליך∅מגשר∅מנחושת,∅מבודד∅או∅נקודת∅הארקה∅העשויה∅מוליך∅מגשר∅מנחושת,∅מבודד∅או∅ 01.08.07.002

800.00 400.00 2.00 יח'

מוליכי∅ההארקה,∅שילוט∅והגנה∅מכנית∅מתאימה.
חורים,∅מותקן∅על∅גבי∅מבדדים,∅כולל∅ברגי∅פליז∅לחיבור∅חורים,∅מותקן∅על∅גבי∅מבדדים,∅כולל∅ברגי∅פליז∅לחיבור∅
פס∅הארקה∅מנחושת,∅במידות∅10*40*400∅מ"מ,∅כולל∅פס∅הארקה∅מנחושת,∅במידות∅10*40*400∅מ"מ,∅כולל∅ 01.08.07.001

תת פרק 08.07 הארקות 7

15,450.00 סה"כ תת פרק 08.06 כבלים 6

450.00 15.00 30.00 יח'
כבלים.

מהדק∅קנדי∅לחבירו∅חוט∅הארקה∅מנחושת∅גלויה∅לתעלת∅מהדק∅קנדי∅לחבירו∅חוט∅הארקה∅מנחושת∅גלויה∅לתעלת∅ 01.08.06.005

2,000.00 20.00 100.00 מ"ר מוליך∅נחושת∅גלויה∅בחתך∅עד∅16∅ממ"ר,∅להארקה. 01.08.06.004

2,500.00 25.00 100.00 מ"ר
ממ"ר,∅למתח∅1.6/1∅ק"ו.

מוליך∅נחושת∅מבודד∅PVC,∅מסוג∅N2XY,∅בחתך∅עד∅16*1∅מוליך∅נחושת∅מבודד∅PVC,∅מסוג∅N2XY,∅בחתך∅עד∅16*1∅ 01.08.06.003

4,500.00 15.00 300.00 מ"ר כנ"ל,∅אבל∅בחתך∅1.5*3∅ממ"ר. 01.08.06.002

6,000.00 20.00 300.00 מ"ר
מסוג∅N2XY,∅בחתך∅2.5*3∅ממ"ר∅למתח∅1/0.6∅ק"ו.

∅,XLPE∅כבל∅נחושת∅תרמופלסטי∅מבודד∅בפוליאטילן∅מוצלב∅,XLPE∅כבל∅נחושת∅תרמופלסטי∅מבודד∅בפוליאטילן∅מוצלב 01.08.06.001

תת פרק 08.06 כבלים 6

18,675.00 סה"כ תת פרק 08.05 מובילים 5

600.00 30.00 20.00 ק"ג

הדרושים.
∅ברגים,∅אומים,∅דיסקיות,∅תיקוני∅צבע∅וכל∅חומרי∅העזר∅∅ברגים,∅אומים,∅דיסקיות,∅תיקוני∅צבע∅וכל∅חומרי∅העזר∅

קונסטרוקציית∅כזר,∅כולל∅חיתוכים,∅גלוון∅באבץ∅חם,∅קידוחים,קונסטרוקציית∅כזר,∅כולל∅חיתוכים,∅גלוון∅באבץ∅חם,∅קידוחים,
פרופיל∅ברזל∅מגולוון,∅בעל∅צורה∅בהתאם∅לצורך,∅עבור∅פרופיל∅ברזל∅מגולוון,∅בעל∅צורה∅בהתאם∅לצורך,∅עבור∅ 01.08.05.014

150.00 15.00 10.00 מ"ר כנ"ל,∅אבל∅בקוטר∅"1. 01.08.05.013

200.00 20.00 10.00 מ"ר
קופסאות∅וכל∅אבזרי∅העזר∅הדרושים∅להתקנה.

צינור∅מרירון∅בקוטר∅"2,∅בהתקנה∅גלויה,∅כולל∅חיזורים,∅צינור∅מרירון∅בקוטר∅"2,∅בהתקנה∅גלויה,∅כולל∅חיזורים,∅ 01.08.05.012

סה"כ מחיר כמות יחידת∅
מידה

תיאור מספר∅סעיף∅/∅מק'ט∅
מחירון

הופק∅ע"י∅שלומי∅ברגר∅באמצעות∅רמדור∅נט ע.∅יפה∅ניהול∅פרויקטים∅בע"מ

אסמכתא:∅

מספר∅עבודה:∅1395

שם∅עבודה:∅שיקום∅ושיפוץ∅מגדל∅מים∅6∅

תאריך∅הפקת∅הדו"ח:∅12/09/2019כתב כמויות

דף∅8∅מתוך∅15



361,640.00 סה"כ∅פרק∅8-∅עבודות∅חשמל 8

10,000.00 סה"כ תת פרק 08.09-מערכת בקרה לתאורה 9

קומפלט מפרט∅לרבות∅תאום,∅הדרכה∅,תכנות∅,כבילה∅וכדומה.

סה"כ מחיר כמות יחידת∅
מידה

תיאור מספר∅סעיף∅/∅מק'ט∅
מחירון

הופק∅ע"י∅שלומי∅ברגר∅באמצעות∅רמדור∅נט ע.∅יפה∅ניהול∅פרויקטים∅בע"מ

אסמכתא:∅

מספר∅עבודה:∅1395

שם∅עבודה:∅שיקום∅ושיפוץ∅מגדל∅מים∅6∅

תאריך∅הפקת∅הדו"ח:∅12/09/2019כתב כמויות

דף∅9∅מתוך∅15



68,500.00 סה"כ∅פרק∅11-עבודות∅צביעה 11

68,500.00 סה"כ תת פרק 11.01-עבודות צביעה 1

1,500.00 1,500.00 1.00 קומפלט

∅שכבות∅עד∅קבלת∅כיסוי∅מלא
המזרחית∅ליד∅מבנה∅המשאבות∅בגוון∅כחול∅כדוגמת∅הקיים∅3המזרחית∅ליד∅מבנה∅המשאבות∅בגוון∅כחול∅כדוגמת∅הקיים∅3

צביעה∅של∅מערכת∅צינורות∅מיים∅קיימת∅וחדשה∅בחזית∅צביעה∅של∅מערכת∅צינורות∅מיים∅קיימת∅וחדשה∅בחזית∅ 01.11.01.004

9,000.00 30.00 300.00 מ"ר

הצביעה∅מצידו∅הפנימי∅של∅המתחם∅בלבד.
מ.ד.∅או∅ש"ע∅בגוון∅בטון,∅2∅ידיים∅עד∅לקבלת∅כיסוי∅מלא.∅מ.ד.∅או∅ש"ע∅בגוון∅בטון,∅2∅ידיים∅עד∅לקבלת∅כיסוי∅מלא.∅

חידוש∅צבע∅לקירות∅מסד∅מבטון∅בהיקף∅המגרש∅בסופרקריל∅חידוש∅צבע∅לקירות∅מסד∅מבטון∅בהיקף∅המגרש∅בסופרקריל∅ 01.11.01.003

8,000.00 8,000.00 1.00 קומפלט

∅ומושלם.
ראסט∅תוצרת∅"נירלט"∅או∅ש"ע∅מאושר,∅עד∅קבלת∅כיסוי∅מלאראסט∅תוצרת∅"נירלט"∅או∅ש"ע∅מאושר,∅עד∅קבלת∅כיסוי∅מלא
הסרת∅הצבע∅הקיים∅ובצוע∅שתי∅שכבות∅של∅DTM∅∅מטאל∅הסרת∅הצבע∅הקיים∅ובצוע∅שתי∅שכבות∅של∅DTM∅∅מטאל∅
חידוש∅צבע∅לסולם∅קיים∅לעלייה∅לגג∅המבנה.∅המחיר∅כולל∅חידוש∅צבע∅לסולם∅קיים∅לעלייה∅לגג∅המבנה.∅המחיר∅כולל∅ 01.11.01.002

50,000.00 50.00 1,000.00 מ"ר

אחר]
∅עד∅קבלת∅גוון∅אחיד∅על∅כל∅המבנה∅[∅פיגום∅נמדד∅בסעיף∅∅עד∅קבלת∅גוון∅אחיד∅על∅כל∅המבנה∅[∅פיגום∅נמדד∅בסעיף∅

∅frescocolors∅∅או∅שווה∅ערך∅מאושר,∅גוון∅לבחירת∅אדריכל,∅frescocolors∅∅או∅שווה∅ערך∅מאושר,∅גוון∅לבחירת∅אדריכל,
לבטון∅חשוף∅∅concetal∅lasur∅∅של∅KEIM∅יבואן∅לבטון∅חשוף∅∅concetal∅lasur∅∅של∅KEIM∅יבואן∅

צביעת∅קירות∅החוץ∅של∅המאגרים,∅העמודים∅והקורות∅בצבע∅צביעת∅קירות∅החוץ∅של∅המאגרים,∅העמודים∅והקורות∅בצבע∅ 01.11.01.001

תת פרק 11.01-עבודות צביעה 1

פרק∅11-עבודות∅צביעה 11

סה"כ מחיר כמות יחידת∅
מידה

תיאור מספר∅סעיף∅/∅מק'ט∅
מחירון

הופק∅ע"י∅שלומי∅ברגר∅באמצעות∅רמדור∅נט ע.∅יפה∅ניהול∅פרויקטים∅בע"מ

אסמכתא:∅

מספר∅עבודה:∅1395

שם∅עבודה:∅שיקום∅ושיפוץ∅מגדל∅מים∅6∅

תאריך∅הפקת∅הדו"ח:∅12/09/2019כתב כמויות

דף∅10∅מתוך∅15



54,000.00 סה"כ∅פרק∅19-מסגרות∅חרש 19

54,000.00 סה"כ תת פרק -19.01- תורן אנטנה 1

6,000.00 1,200.00 5.00 יח'
עבור∅תליית∅אנטנות.

אספקה∅והתקנה∅של∅זרוע∅בקוטר∅"4∅להתקנה∅ע"ג∅התורן∅אספקה∅והתקנה∅של∅זרוע∅בקוטר∅"4∅להתקנה∅ע"ג∅התורן∅ 01.19.01.004

4,000.00 800.00 5.00 יח'
עבור∅תליית∅אנטנות.

אספקה∅והתקנה∅של∅זרוע∅בקוטר∅"3∅להתקנה∅ע"ג∅התורן∅אספקה∅והתקנה∅של∅זרוע∅בקוטר∅"3∅להתקנה∅ע"ג∅התורן∅ 01.19.01.003

4,000.00 800.00 5.00 יח'
עבור∅תליית∅אנטנות.

אספקה∅והתקנה∅של∅זרוע∅בקוטר∅"2∅להתקנה∅ע"ג∅התורן∅אספקה∅והתקנה∅של∅זרוע∅בקוטר∅"2∅להתקנה∅ע"ג∅התורן∅ 01.19.01.002

40,000.00 40,000.00 1.00 קומפלט

ולפרטים
ומילוי∅בטון∅גראוט∅תחת∅החיבורים,∅הכל∅בהתאם∅לתכניות∅ומילוי∅בטון∅גראוט∅תחת∅החיבורים,∅הכל∅בהתאם∅לתכניות∅
גג∅המבנה,∅עיגון∅הכבלים∅והתורן∅אל∅גג∅ומעקה∅המבנה∅גג∅המבנה,∅עיגון∅הכבלים∅והתורן∅אל∅גג∅ומעקה∅המבנה∅

המחיר∅כולל∅קונסטרוקציית∅פלדה,∅כבלי∅קשירת∅התורן∅אל∅המחיר∅כולל∅קונסטרוקציית∅פלדה,∅כבלי∅קשירת∅התורן∅אל∅
אספקה∅והתקנה∅של∅תורן∅פלדה∅ע"ג∅גג∅מיכל∅המים∅העליון.∅אספקה∅והתקנה∅של∅תורן∅פלדה∅ע"ג∅גג∅מיכל∅המים∅העליון.∅ 01.19.01.001

תת פרק -19.01- תורן אנטנה 1

פרק∅19-מסגרות∅חרש 19

סה"כ מחיר כמות יחידת∅
מידה

תיאור מספר∅סעיף∅/∅מק'ט∅
מחירון

הופק∅ע"י∅שלומי∅ברגר∅באמצעות∅רמדור∅נט ע.∅יפה∅ניהול∅פרויקטים∅בע"מ

אסמכתא:∅

מספר∅עבודה:∅1395

שם∅עבודה:∅שיקום∅ושיפוץ∅מגדל∅מים∅6∅

תאריך∅הפקת∅הדו"ח:∅12/09/2019כתב כמויות

דף∅11∅מתוך∅15



69,100.00 סה"כ∅פרק∅40∅-∅עבודות∅פיתוח 40

69,100.00 סה"כ תת פרק 40.02 - גדרות ושערים 1

1,500.00 1,500.00 1.00 קומפלט
והשערים∅בגוון∅לבן

תוספת∅לסעיף∅01.40.01.002∅עבור∅צביעת∅מכלול∅הגדר∅תוספת∅לסעיף∅01.40.01.002∅עבור∅צביעת∅מכלול∅הגדר∅ 01.40.01.005

2,100.00 30.00 70.00 מ"א תוספת∅לסעיף∅01.40.01.001∅עבור∅צביעת∅הגדר∅בגוון∅לבן 01.40.01.004

12,000.00 12,000.00 1.00 קומפלט

קומפלט.
כול∅את∅הזנת∅החשמל∅וחיבור∅ללוח∅החשמל∅הראשי∅כול∅את∅הזנת∅החשמל∅וחיבור∅ללוח∅החשמל∅הראשי∅

אזהרה.∅הפעלה∅בשלט∅רחוק∅בשיטת∅"רולינג∅קוד".∅המחיר∅אזהרה.∅הפעלה∅בשלט∅רחוק∅בשיטת∅"רולינג∅קוד".∅המחיר∅
2∅מנועי∅פתיחה∅∅HAVY∅DUTY∅,∅לוח∅פיקוד∅ומנורת∅2∅מנועי∅פתיחה∅∅HAVY∅DUTY∅,∅לוח∅פיקוד∅ומנורת∅

תוספת∅לשער∅כניסה∅לרכב∅עבור∅ביצוע∅שער∅חשמלי∅לרבות∅תוספת∅לשער∅כניסה∅לרכב∅עבור∅ביצוע∅שער∅חשמלי∅לרבות∅ 01.40.01.003

22,000.00 22,000.00 1.00 קומפלט

שער∅פשפש∅לכניסת∅אדם∅-∅ראה∅פרט∅בגליון∅פיתוח
-מכלול∅של∅גדר∅המשולבת∅עם∅∅שער∅כניסה∅דו∅כנפי∅לרכב+∅-מכלול∅של∅גדר∅המשולבת∅עם∅∅שער∅כניסה∅דו∅כנפי∅לרכב+∅

של∅∅"יהודה∅גדרות"∅או∅ש"ע∅מאושר∅בחזית∅המזרחית∅של∅∅"יהודה∅גדרות"∅או∅ש"ע∅מאושר∅בחזית∅המזרחית∅
אספקה∅והתקנה∅∅של∅גדר∅כנ"ל∅אולם∅∅כדוגמת∅"גדר∅גבעון"∅אספקה∅והתקנה∅∅של∅גדר∅כנ"ל∅אולם∅∅כדוגמת∅"גדר∅גבעון"∅ 01.40.01.002

31,500.00 450.00 70.00 מ"א

ע"פ∅הנחיות∅המפקח∅ואילוצי∅השטח.
מעקה∅הבטון∅.∅במקומות∅מסויימים∅יבוצע∅גידור∅נמוך∅יותר∅מעקה∅הבטון∅.∅במקומות∅מסויימים∅יבוצע∅גידור∅נמוך∅יותר∅
קירות∅הבטון∅הקיימים.∅גובה∅הגידור∅עד∅250∅ס"מ∅מפני∅קירות∅הבטון∅הקיימים.∅גובה∅הגידור∅עד∅250∅ס"מ∅מפני∅

מרותכת∅ועמודים,∅לרבות∅קידוח∅,עיגון∅ודיוס∅העמודים∅אל∅מרותכת∅ועמודים,∅לרבות∅קידוח∅,עיגון∅ודיוס∅העמודים∅אל∅
"יהודה∅גדרות∅"∅או∅שווה∅ערך∅מאושר∅עשויה∅מרשת∅פלדה∅"יהודה∅גדרות∅"∅או∅שווה∅ערך∅מאושר∅עשויה∅מרשת∅פלדה∅

גדר∅דקורטיבית∅כדוגמת∅"גדר∅איילון∅דקורטיבי"∅תוצרת∅גדר∅דקורטיבית∅כדוגמת∅"גדר∅איילון∅דקורטיבי"∅תוצרת∅ 01.40.01.001

תת פרק 40.02 - גדרות ושערים 1

פרק∅40∅-∅עבודות∅פיתוח 40

סה"כ מחיר כמות יחידת∅
מידה

תיאור מספר∅סעיף∅/∅מק'ט∅
מחירון

הופק∅ע"י∅שלומי∅ברגר∅באמצעות∅רמדור∅נט ע.∅יפה∅ניהול∅פרויקטים∅בע"מ

אסמכתא:∅

מספר∅עבודה:∅1395

שם∅עבודה:∅שיקום∅ושיפוץ∅מגדל∅מים∅6∅

תאריך∅הפקת∅הדו"ח:∅12/09/2019כתב כמויות

דף∅12∅מתוך∅15



126,850.00 סה"כ∅פרק∅51∅-∅כבישים∅-∅פיתוח 50

1,250.00 סה"כ תת פרק 51.03 ריצופים ומדרגות 3

1,250.00 250.00 5.00 מ"א

קיימת.
∅בטון,∅לרבות∅אבנים∅פינתיות.∅המחיר∅כולל∅פרוק∅אבן∅∅שפה∅∅בטון,∅לרבות∅אבנים∅פינתיות.∅המחיר∅כולל∅פרוק∅אבן∅∅שפה∅
אבן∅שפה∅לכניסת∅רכב∅45/45/18∅ס"מ∅לרבות∅יסוד∅ומשענתאבן∅שפה∅לכניסת∅רכב∅45/45/18∅ס"מ∅לרבות∅יסוד∅ומשענת 01.50.03.001

תת פרק 51.03 ריצופים ומדרגות 3

64,200.00 סה"כ תת פרק 51.02 עב' אספלט 2

3,000.00 3,000.00 1.00 קומפלט
∅האספלט∅החדש∅לרבות∅עיבוד∅סביב∅השוחה∅

התאמת∅מכסי∅שוחות∅בתחום∅בצוע∅חידוש∅האספלט∅למפלסהתאמת∅מכסי∅שוחות∅בתחום∅בצוע∅חידוש∅האספלט∅למפלס 01.50.02.006

25,200.00 70.00 360.00 מ"ר שכבת∅אספלט∅נושאת∅בעובי∅4∅ס"מ,∅גודל∅אגרגט∅"1/2. 01.50.02.004

32,400.00 90.00 360.00 מ"ר שכבת∅אספלט∅מקשרת∅בעובי∅6∅ס"מ,∅גודל∅אגרגט∅"3/4. 01.50.02.003

1,800.00 5.00 360.00 מ"ר ריסוס∅ביטומן∅(ציפוי∅מאחה)∅בשיעור∅0.50∅ק"ג/∅מ"ר. 01.50.02.002

1,800.00 5.00 360.00 מ"ר ריסוס∅ביטומן∅(ציפוי∅יסוד)∅בשיעור∅1.5∅ק"ג/∅מ"ר 01.50.02.001

תת פרק 51.02 עב' אספלט 2

61,400.00 סה"כ תת פרק 51.01 - עבודות עפר 1

32,000.00 200.00 160.00 מ"ק
ס"מ.∅[מבנה∅סופי∅תחת∅אספלט∅40∅ס"מ∅]

מצע∅סוג∅א'∅לרבות∅פיזור∅והידוק∅,מהודק∅בשכבות∅של∅20∅∅מצע∅סוג∅א'∅לרבות∅פיזור∅והידוק∅,מהודק∅בשכבות∅של∅20∅∅ 01.50.01.003

5,400.00 15.00 360.00 מ"ר

בכלים∅מכניים∅ו/או∅ידניים.
המקסימלית∅לפי∅תקני∅ASTM∅1556/7,∅כולל∅גם∅הידוק∅המקסימלית∅לפי∅תקני∅ASTM∅1556/7,∅כולל∅גם∅הידוק∅

הידוק∅השתית∅∅לדרגת∅צפיפות∅של∅96%∅מהצפיפות∅הידוק∅השתית∅∅לדרגת∅צפיפות∅של∅96%∅מהצפיפות∅ 01.50.01.002

24,000.00 120.00 200.00 מ"ק

הצורך.
החפור∅לאתר∅שפך∅מאושר.∅המחיר∅כולל∅חציבה∅במידת∅החפור∅לאתר∅שפך∅מאושר.∅המחיר∅כולל∅חציבה∅במידת∅
לעומק∅50∅ס"מ∅מפני∅אספלט∅קיים∅לרבות∅פינוי∅החומר∅לעומק∅50∅ס"מ∅מפני∅אספלט∅קיים∅לרבות∅פינוי∅החומר∅

חפירה∅באמצעות∅כלים∅מכנית/חפירה∅ידנית∅בתחם∅המגרש∅חפירה∅באמצעות∅כלים∅מכנית/חפירה∅ידנית∅בתחם∅המגרש∅ 01.50.01.001

תת פרק 51.01 - עבודות עפר 1

פרק∅51∅-∅כבישים∅-∅פיתוח 50

סה"כ מחיר כמות יחידת∅
מידה

תיאור מספר∅סעיף∅/∅מק'ט∅
מחירון

הופק∅ע"י∅שלומי∅ברגר∅באמצעות∅רמדור∅נט ע.∅יפה∅ניהול∅פרויקטים∅בע"מ

אסמכתא:∅

מספר∅עבודה:∅1395

שם∅עבודה:∅שיקום∅ושיפוץ∅מגדל∅מים∅6∅

תאריך∅הפקת∅הדו"ח:∅12/09/2019כתב כמויות

דף∅13∅מתוך∅15



1,897,490.00 סה"כ  מבנה 1-שיקום ושיפוץ מבנה מגדל המים 1

48,500.00 סה"כ∅פרק∅90-שונות 90

30,000.00 סה"כ תת פרק 90.02-העתקת אנטנות 2

30,000.00 30,000.00 1.00 קומפלט

שלבי∅הבצוע∅הנדרשים-∅הכול∅קומפלט
לבעלי∅האנטנות∅עבור∅פרוק∅אנטנות∅והחזרת∅אל∅התורן∅לפי∅לבעלי∅האנטנות∅עבור∅פרוק∅אנטנות∅והחזרת∅אל∅התורן∅לפי∅
במים,∅מתן∅שרותי∅ניהול∅עבודה∅וממוני∅הבטיחות∅ותשלום∅במים,∅מתן∅שרותי∅ניהול∅עבודה∅וממוני∅הבטיחות∅ותשלום∅
קבלן∅ראשי,∅שימוש∅בפיגומים,∅שימוש∅בחשמל,∅שימוש∅קבלן∅ראשי,∅שימוש∅בפיגומים,∅שימוש∅בחשמל,∅שימוש∅

תאום∅עם∅כלל∅בעלי∅האנטנות∅במתקן∅לרבות∅מתן∅שרותי∅תאום∅עם∅כלל∅בעלי∅האנטנות∅במתקן∅לרבות∅מתן∅שרותי∅ 01.90.02.001

תת פרק 90.02-העתקת אנטנות 2

18,500.00 סה"כ תת פרק 90.01-קידוחי בטון 1

7,500.00 1,500.00 5.00 יח' קידוח∅בטון∅במקדח∅יהלום∅בקוטר∅4"∅לעומק∅עד∅80∅ס"מ 01.90.01.003

6,000.00 1,200.00 5.00 יח' קידוח∅בטון∅במקדח∅יהלום∅בקוטר∅3"∅לעומק∅עד∅80∅ס"מ 01.90.01.002

5,000.00 1,000.00 5.00 יח' קידוח∅בטון∅במקדח∅יהלום∅בקוטר∅2"∅לעומק∅עד∅80∅ס"מ 01.90.01.001

תת פרק 90.01-קידוחי בטון 1

פרק∅90-שונות 90

סה"כ מחיר כמות יחידת∅
מידה

תיאור מספר∅סעיף∅/∅מק'ט∅
מחירון

הופק∅ע"י∅שלומי∅ברגר∅באמצעות∅רמדור∅נט ע.∅יפה∅ניהול∅פרויקטים∅בע"מ

אסמכתא:∅

מספר∅עבודה:∅1395

שם∅עבודה:∅שיקום∅ושיפוץ∅מגדל∅מים∅6∅

תאריך∅הפקת∅הדו"ח:∅12/09/2019כתב כמויות

דף∅14∅מתוך∅15



2,245,452.30 סה"כ כולל מע"מ 1395

326,262.30 מע"מ 17% 1395

1,919,190.00 סה"כ שיקום ושיפוץ מגדל מים 6  1395

21,700.00 סה"כ מבנה  02-  שיפוץ מבנה חדר המשאבות 2

21,700.00 סה"כ∅פרק∅01-שיפוץ∅מבנה∅חדר∅המשאבות 1

21,700.00 סה"כ תת פרק 02.01- שיפוץ מבנה חדר המשאבות 1

2,500.00 250.00 10.00 מ"א

∅ואיטום∅מושלם
לקיר∅המבנה∅וחיבור∅לקיר∅המאגר∅לרבות∅קיבוע∅למבנה∅ולגגלקיר∅המבנה∅וחיבור∅לקיר∅המאגר∅לרבות∅קיבוע∅למבנה∅ולגג

פלשונג∅מפח∅מגוןן∅מכופף∅בכל∅היקף∅הגג∅לרבות∅חיבור∅פלשונג∅מפח∅מגוןן∅מכופף∅בכל∅היקף∅הגג∅לרבות∅חיבור∅ 02.01.01.010

5,000.00 500.00 10.00 מ"ר
∅הנדרשת-קומפלט

אספקה∅והתקנה∅של∅גג∅מפנל∅מבודד∅לרבות∅הקונסטרוקציהאספקה∅והתקנה∅של∅גג∅מפנל∅מבודד∅לרבות∅הקונסטרוקציה 02.01.01.009

4,000.00 4,000.00 1.00 קומפלט

חשמל/אנטנות]
העבודה∅בתאום∅מלא∅עם∅בעלי∅הציוד∅בחדר[∅העבודה∅בתאום∅מלא∅עם∅בעלי∅הציוד∅בחדר[∅

והשלמת∅בטון∅באזור∅הקירות∅בהם∅פורקה∅הקונסטרוקציה.∅והשלמת∅בטון∅באזור∅הקירות∅בהם∅פורקה∅הקונסטרוקציה.∅
פרוק∅וסילוק∅זהיר∅של∅תקרה∅קלה∅לרבות∅הקונסנטרוקציה∅פרוק∅וסילוק∅זהיר∅של∅תקרה∅קלה∅לרבות∅הקונסנטרוקציה∅ 02.01.01.008

1,250.00 250.00 5.00 מ"ר שקומי∅בטונים∅בקירות∅פנים/חוץ∅של∅מבנה∅חדר∅המשאבות 02.01.01.007

350.00 350.00 1.00 קומפלט חידוש∅צבע∅לדלת∅פח∅של∅חדר∅המשאבות∅בגוון∅הקיים 02.01.01.005

1,000.00 50.00 20.00 מ"ר
או∅ש"ע

צביעת∅קירות∅פנים∅של∅מבנה∅חדר∅המשאבות∅בסופרקריל∅צביעת∅קירות∅פנים∅של∅מבנה∅חדר∅המשאבות∅בסופרקריל∅ 02.01.01.004

1,600.00 80.00 20.00 מ"ר תיקוני∅טיח∅וסדקים∅בטיח∅בקירות∅חוץ∅של∅חדר∅המשאבות 02.01.01.002

6,000.00 200.00 30.00 מ"ר

מותז∅חדש∅∅וצבע∅חוץ.∅∅המחיר∅כולל∅פיגום
כוללת∅פרוק∅חלקי∅צבע,∅טיח∅ובטון∅רופפים∅ובצוע∅טיח∅חוץ∅כוללת∅פרוק∅חלקי∅צבע,∅טיח∅ובטון∅רופפים∅ובצוע∅טיח∅חוץ∅

שיפוץ∅קירות∅חוץ∅של∅מבנה∅חדר∅המשאבות.∅העבודה∅שיפוץ∅קירות∅חוץ∅של∅מבנה∅חדר∅המשאבות.∅העבודה∅ 02.01.01.001

תת פרק 02.01- שיפוץ מבנה חדר המשאבות 1

פרק∅01-שיפוץ∅מבנה∅חדר∅המשאבות 1

מבנה  02-  שיפוץ מבנה חדר המשאבות 2

סה"כ מחיר כמות יחידת∅
מידה

תיאור מספר∅סעיף∅/∅מק'ט∅
מחירון

הופק∅ע"י∅שלומי∅ברגר∅באמצעות∅רמדור∅נט ע.∅יפה∅ניהול∅פרויקטים∅בע"מ

אסמכתא:∅

מספר∅עבודה:∅1395

שם∅עבודה:∅שיקום∅ושיפוץ∅מגדל∅מים∅6∅

תאריך∅הפקת∅הדו"ח:∅12/09/2019כתב כמויות

דף∅15∅מתוך∅15


