
סה"כ כולל מע"מסה"כמחיר יחידהכמותיחידהתאורמס'
          614.25₪               2125525₪מ"אפרוק תעלת חשמל היקפית.1

2
הסרת לוחות ישנים, וילונות ואביזרים מהקירות ע"פ סימון בשטח בהנחיית 

הפיקוח.
          468.00₪               1400400₪קומפלט

3
צבע  פנים  "סופרקליר" או ש"ע על טיח פנים או גבס לרבות שכבת יסוד 

"טמבורפיל" או ש"ע ושתי שכבות "סופרקליר" או ש"ע כולל שפכטל והכנות לפני 
צבע  בהתאם להנחיית הפיקוח.

       4,914.00₪            84504,200₪מ"ר

4
אספקה והתקנת אריחים אקוסטיים 60X60 NRC-0.85~ לפי קונסט' קיימת

כולל השלמת פרופילזיציה באזורי תאורה שהוחלפה. כולל פרוק אריחים ישנים.
     10,892.70₪            491909,310₪מ"ר

5
אספקה והתקנה של גו"ת כדוגמת דגם "24X4 W 60X60 MAXILIGHT" שקוע 

פריזמתי או ש"ע בהנחיית הפיקוח והמזמין. כולל פרוק התאורה הקיימת.
     10,530.00₪            204509,000₪יח'

          468.00₪               1400400₪קומפלטשינוי כיוון ברקו קיים  בהתאם להנחיית הפיקוח.6

7
שינוי מיקום תחנת עגינה ושקעי חשמל בסמוך ללוח מורה חדש בהנחיית הפיקוח 

והמזמין.
       4,095.00₪            13,5003,500₪קומפלט

8

אספקה והתקנת יחידת מיזוג  מפוצל טיפוס עילי לתפוקה של 24,000 
BTUQHR, דוגמת אלקטרה או ש"ע, דירוג אנרגטי A לרבות חיבורי חשמל 

ופיקוד, חיבורי צנרת גז עד לאורך של 5 מטרים, וחיבור לנקודת ניקוז חדשה, 
מפסק ביטחון ליח' עיבוי, שלט וסורג נגד גניבה של היח' החיצונית, הכל קומפלט 

להפעלה.

       9,360.00₪            18,0008,000₪קומפלט

     41,341.95₪          35,335₪סה"ככל העבודות יש לבצע בהתאם לתקנים.*

סה"כ כולל מע"מסה"כמחיר יחידהכמותיחידהתאורמס'
          614.25₪               2125525₪מ"אפרוק תעלת חשמל היקפית.1
          187.20₪               440160₪מ"רצביעת 2 דלתות עץ בגוון תואם קירות הכיתה, בהנחיית הפיקוח והמזמין.2

3
צבע "סופרקליר" או ש"ע על טיח פנים או גבס לרבות שכבת יסוד "טמבורפיל" או 

ש"ע ושתי שכבות "סופרקליר" או ש"ע  לקירות כיתה כולל שפכטל והכנה לפני 
צבע.

       4,914.00₪            84504,200₪מ"ר

4
אספקה והתקנת אריחים אקוסטיים 60X60 NRC-0.85~ לפי קונסט' קיימת. 

כולל פרוק אריחים ישנים.
       8,312.85₪            491457,105₪מ"ר

5
אספקה והתקנה של גו"ת כדוגמת דגם "24X4 W 60X60 MAXILIGHT" שקוע 

פריזמתי או ש"ע בהנחיית הפיקוח והמזמין.
     10,530.00₪            204509,000₪יח'

          585.00₪               1500500₪קומפלטאספקה והתקנת זרוע + תשתית לברקו קבוע בתקרה באישור הפיקוח והמזמין.6

7
אספקה והתקנת תחנת עגינה + אינטרנט + שקעי חשמל זהה למפרט בשאר 

הכיתות. בהתאם לתקנים ובהנחיית הפיקוח.
       4,095.00₪            13,5003,500₪קומפלט

8

אספקה והתקנת יחידת מיזוג  מפוצל טיפוס עילי לתפוקה של 24,000 
BTUQHR, דוגמת אלקטרה או ש"ע, דירוג אנרגטי A לרבות חיבורי חשמל 

ופיקוד, חיבורי צנרת גז עד לאורך של 5 מטרים, וחיבור לנקודת ניקוז חדשה, 
מפסק ביטחון ליח' עיבוי, שלט וסורג נגד גניבה של היח' החיצונית, הכל קומפלט 

להפעלה. כולל פירוק ופינוי יחידה קיימת.

       8,190.00₪            17,0007,000₪קומפלט

9
אספקה והתקנת ארון MDF צבוע בצבע הקיר לכיסוי לוחות חשמל בגודל בקירוב  

60X60 ס"מ בהתאם להנחיית הפיקוח ובאישור המזמין.
          585.00₪               1500500₪קומפלט

     38,013.30₪          32,490₪סה"ככל העבודות יש לבצע בהתאם לתקנים.*

סה"כ כולל מע"מסה"כמחיר יחידהכמותיחידהתאורמס'

1
בניית קיר גבס חדש קרומי עד לגובה 10 ס"מ מעל תקרה מינרלית קיימת כולל 
גמר צבע "סופרקליר" או ש"ע על גבס לרבות שכבת יסוד "טמבורפיל" או ש"ע 

ושתי שכבות "סופרקליר" או ש"ע.
       4,387.50₪            152503,750₪מ"ר

2
אספקה והתקנת מושלמת של דלת עץ חד כנפית, הכוללת משקוף עץ צבוע, 

מעצור, מגן אצבעות וצילינדר בהתאם לדרישות הפיקוח והמזמין. כדוגמת דלתות 
פנדור או ש"ע.

       2,574.00₪            12,2002,200₪קומפלט

3

אספקה והתקנת יחידת מיזוג  מפוצל טיפוס עילי לתפוקה של 24,000 
BTUQHR, דוגמת אלקטרה או ש"ע, דירוג אנרגטי A לרבות חיבורי חשמל 

ופיקוד, חיבורי צנרת גז עד לאורך של 5 מטרים, וחיבור לנקודת ניקוז חדשה, 
מפסק ביטחון ליח' עיבוי, שלט וסורג נגד גניבה של היח' החיצונית, הכל קומפלט 

להפעלה.

       8,190.00₪            17,0007,000₪קומפלט

       2,340.00₪            12,0002,000₪קומפלטנק' חשמל למזגן.4

5
 W25 MAXILIGHT 2408 "8 עיבוי תאורה בכיתה הקטנה בגופי לד עגול דגם

DOWNLED לומן 4000 קלוין מק"ט DLD0825B-840 תואם לגופי תאורה 
בכיתה ד-1או ש"ע.

       1,579.50₪            34501,350₪יח'

6
עיבוי תאורה במבואה ע"י העתקת גופי תאורה קיימים, לד עגול דגם 8" 2408 

W25 MAXILIGHT DOWNLED לומן 4000 קלוין מק"ט DLD0825B-840 או 
ש"ע.

          585.00₪               2250500₪יח'

       2,340.00₪            12,0002,000₪קומפלטפיצול הדלקת תאורה בין כיתה קטנה למבואה משותפת7
     21,996.00₪          18,800₪סה"ככל העבודות יש לבצע בהתאם לתקנים.*

שיפוצי קיץ 2017 - ביה"ס בן צבי
מעודכן לתאריך 14.05.2017

כיתה ד-1

כיתה ד-2

הסבת מבואה משותפת לכיתה קטנה + מבואה קטנה



סה"כ כולל מע"מסה"כמחיר יחידהכמותיחידהתאורמס'
       3,510.00₪            13,0003,000₪קומפלטהריסה ופינוי מבנה שירותים קיים1

2
בניית מבנה שירותים חדש, 4 תאים, 2 כיורים בגודל 2X4 מ'. בניה קלה ע"ג 

יציקה בטון מוגבהת, כולל חיבור למערכות מים, חשמל וביוב עד למרחק של 5 
מטרים והתאמת המפלסים למבנה הקיים . כולל תכנון מהנדס, ייעוץ קרקע וכו'.

     37,440.00₪          132,00032,000₪קומפלט

     40,950.00₪          35,000₪סה"ככל העבודות יש לבצע בהתאם לתקנים.*

סה"כ כולל מע"מסה"כמחיר יחידהכמותיחידהתאורמס'

1
 אספקה והתקנת מעקה תקני עשוי מתכת מגלוון וצבוע. כולל פרוק מעקה קיים 

בגובה כ- 1מ': קונסטרוקציית ברזל + עץ  בהתאם להנחיית הפיקוח.
     21,481.20₪          5136018,360₪מ"א

2
אספקה והתקנת מאחז יד תקני עשוי מתכת מגלוון וצבוע באמצע מהלך מדרגות ( 

8 מדרגות )  בהתאם להנחיית הפיקוח.
          877.50₪               3250750₪מ"א

3
אספקה והתקנת מאחז יד תקני עשוי מתכת מגלוון וצבוע מהלך מדרגות (6 

מדרגות ) בהתאם להנחיית הפיקוח.
       1,462.50₪            52501,250₪מ"א

4
אספקה והתקנת מאחז יד תקני עשוי מתכת מגלוון וצבוע מהלך מדרגות (4 

מדרגות )  בהתאם להנחיית הפיקוח.
       1,755.00₪            62501,500₪מ"א

5
אספקה והתקנת מאחז יד תקני עשוי מתכת מגלוון וצבוע מהלך מדרגות (3 

מדרגות )  בהתאם להנחיית הפיקוח.
          585.00₪               2250500₪מ"א

6
אספקה והתקנת מאחז יד תקני עשוי מתכת מגלוון וצבוע מהלך מדרגות (2 

מדרגות )  בהתאם להנחיית הפיקוח.
       1,170.00₪            42501,000₪מ"א

7
התקנת חיפוי מדרגות שיש תקני במהלך מדרגות במבנה מוזיאון לאומנויות. 21 

מדרגות שיש ברוחב 1.5 מ'. בהתאם הנחיות הפיקוח והמזמין.
       7,488.00₪            322006,400₪מ'

8
הדבקת פסי החלקה תקניים במדרגות כניסה למוזיאון (4 מדרגות) בהתאם 

להנחית הפיקוח.
       2,527.20₪            63602,160₪מ"א

9
 אספקה והתקנת מעקה תקני משני צדדים עשוי מתכת מגלוון וצבוע. כולל פרוק 
מעקה קיים בגובה כ- 1מ': קונסטרוקציית ברזל + עץ  בהתאם להנחיית הפיקוח.

       2,527.20₪            63602,160₪מ"א

10
פרוק ובניה מחדש של מהלך מדרגות אקרשטיין תקני כדוגמת הקיים בכניסה 

לביה"ס ( 6 מדרגות ).
       4,680.00₪            85004,000₪מ"ר

11
חפירה וחשיפה של קורת יסוד, שיקום זיון ובטון מתפורר בחזית המבנה ליד 

המשחקים (כולל קורת יסוד)+ תיקון טיח וצבע 3 שכבות במבנה מס' 6. בהתאם 
להנחיית הפיקוח.

       8,775.00₪            253007,500₪מ"א

12
פרוק ובניה מחדש של מהלך מדרגות בטון תקני ( 3 מדרגות ) ליד מבנה מס' 6 

בהתאם להנחיית הפיקוח והמזמין.
       4,095.00₪            13,5003,500₪קומפלט

     57,423.60₪          49,080₪סה"ככל העבודות יש לבצע בהתאם לתקנים.*
 בכל פרויקט שבו מבצעים שיפוץ בתוך הגן יש לשמור על הציוד הקיים ע"י ניילון ועטיפת הציוד ע"י וע"ח הקבלן.*

*
 בכל פרויקט שבו מבצעים שיפוץ הקבלן אמור לנקות אחריו את כל פסולת העבודה, קרטונים, ניילונים וטיאוט 

ולא להשאיר בפחי אשפה בתוך הגן.

   199,724.85₪        170,705₪ בכל עבודת צבע על הקבלן לבצע עטיפה של אלמנטים בקירות, פנלים וניקוי כתמים ברצפה.*
 לא תתאפשר עבודה בימי שבת וחג.*

עבודה בימי שישי עד השעה 13.00 .*

עבודה בשעות הערב רק בתאום מול מנהל הפרויקט. *

התאמות ע"פ הערות יועץ בטיחות

סה"כ

שיפוץ מבנה שירותים קיים


