
סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות תיקונים כללי

10.10.01

הספקה והרכבת ריצוף שבור בתוך הרסקו הכולל 
פירוק מרצפה קיימת וביצוע ריצוף התואם את הקיים, 

52001000קומפלטביצוע עבודה קומפלט בגדלים של עד 0.5 מ'

10.10.02

הספקה והרכבת תקרה אקוסטית מפח בהתאם 
לקיים הכולל פירוק תקרה קיימת והתאמה תקרה 
אקוסתית חדשה ביצע בצורה מושלמת , החלפה 

5150750קומפלטתקרה מגדלים של עד 1 מ"ר

10.10.03

הספקה והרכבת לוחות מגבס ירוק כולל פירוק לוח 
קיים , וביצוע שליכט צבעוני על הלוח החדש בהתאם 

34001200קומפלטלגוון הקיים , בגלים של עד 2 מ"ר

10.10.04
החלפת מנורה קיימת במנורה חדשה הכולל גוף 

6150900קומפלטתאורה , ביצוע העבודה בשלמות

3850סה"כ עלות עבודות תיקונים כללי

עבודות אלומניום בכניסות לרסקו

12.053.0410

דלת ציר שני גפים מאולגנת / צבועה כדוגמת קליל 
קלאסי 4500 או ש"ע , בשטח עד 4 מ"ר 

423009200מ"ר3.0 מ"ר ועד 4.0 מ"ר

12.105.0010

משלבי אלומים תריס (רפפה) קבוע לשחרור עשן 
 "GM" ואיוורור דגם

בעובי 2.0 מ"מ, לרבות מסגרת וצבע בהתאם 
28501700מ"רלבחירת הלקוח

12.115.0020
תוספת עבור צבע iron מגורען (גרנוליט) התוספת 

71704970מ"רלפי מ"ר ביצוע

12.200.01

מחזיר שמן עליון הדראולי לדלת חיצונית ברוחב עד 
90  ס"מ דירוג כח סגירה ברמה 3  (סעיף דקל 

1380380יח'06.049.0220 )

12.200.02

מגן אצבעות P.V.C  מסוג "אצבעוני רחב " או ש"ע 
לדלתות אלומניום  המכסים את הרווח שבין המשקוף 

1350350יח'לכנף הדלת בצד הפנימי  סעיף דקל 06.049.0304

12.200.03
ויטרינה קבועה מאלומניום מאולגן / צבוע וזכוכית 

721800129600מחוסמת , כדוגמת קליל 4500 או שווה ערך

12.200.04

 הספקה והרכבת מסך אוויר מחוזק באורך 1.6 מ' 
ועד 2.0 מ’ דגם Olefini K38 או שווה ערך ,מותאם 

-K לפתח הדלת : (נתונים תכניים :מסכי האוויר מדגם
38 מסוגלים לכסות מפתחים באורך 2.00 מטרים. 

(m/sec) מהירות פלט)
(rpm) מהירות מנוע, (W) 660 11/ 13 ,הספק מנוע

1370/ 1050 ,) העבודה כוללת הזנה חשמל ע"י כבל 
שמתחבר לארון החשמל בהתאם לתקן כוללמפסק 

6250015000קומפלטתקני ואישור בודק מוסמך .

   מכרז : עבודות פיתוח רסקו בית שאן



12.200.05

ביצוע גג קל בכניסה הדרומית של הרסקו ליד 
שוורמה ברששת הכוללת : גג קל מפנל אלומניום 
בעובי של 7.5 ס"מ , כולל ביצוע מסגרת מפרופיל 

פלדה מלבני במידות 10/10 ס"מ מסביב לפנל לגגון 
+ 2 עמודוני פלדה במידות 10/10 ס"מ , כולל צביעה 

של הפלדה , ביצוע העבודה בשלמות כולל עיגון 
615009000מ"רהפרגולה למבנה ועיגון עמודי הפלדה .

170200סה"כ עבודות אלומניום
עבודות למערכת מים

57.011.0090

צינורות פלדה קוטר " 2, עובי דופן 3.65 מ"מ,עם 
עטיפה חיצונית פוליאתלן שחור תלת שכבתי דוגמת 

"וריו " או APC או ש"ע  וציפוי פנים מלט צמנט  , 
מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות ספחים 

30020060000מ'עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר

 57.014.0007

חיבור קו מים חדש מציר פלדה קוטר " 2, לקו 2" 
לרבות חיבור לקו הקיים באמצעות ריתוך,  עבודות 

חפירה לגילוי הקו הקיים,
מעבר קוטר/זקף/קשת/מופה לריתוך (מצמד), 

העבודות
413005200יח'דרשים לחיבור מושלם, והחזרת המצב לקדמותו

57.021.0010

מגוף טריז רחב קוטר " 2 עשוי ברזל יציקה, עם ציפוי 
פנים וחוץ ניילון 11 (רילסן) ללחץ עבודה של 16 

411004400יח'אטמ', לרבות אוגנים נגדיים

57.021.0498

גמל" עילי קוטר " 2, לרבות קטעי צנרת באורך עד 5 
מ', 4 זויות 90 מעלות, ריתוכים   "

וצביעת ה"גמל" (ללא אביזרים כגון מגופים 
ושסתומים) לרבות חיבור לקו מים,

40150060000מותקן מושלם

57.021.0499

חיבור צרכן מים קומפלט הכולל :פירוק והרכבת שעון 
מים קיים לרבות כל האויזרם הדרושים לחיבור לגמל 
החדש כולל ביצוע ברז כניסה וברז יציאה חדש בגמל 
כולל הזנה מים לצנרת קיימת לרבות מחברים במידת 

הצורך , ביצוע העבודה בשלמות עבור התחברות 
80120096000קומפלטאחת קומפלט

225600סה"כ עבודות מים

עבודות פיתוח וגינון40

40.01.3

הספקת והתקנת אבן משתלבת כדוגמה אבנים 
משתלבות קיימות   שבוצעה בכניסה לרסקו מצד 

מערב   כולל השלמת חול ים בהתאם לצורך והשלמת 
מצעים בהתאם לצורך הידוק והכנת השביל,וריצוף 

בשיפועים לכוון ניקוז קיים או כביש קיים ולפי הנחיות 
2000240480000מ"רהמפקח בשטח .

פירוק ופינוי אבנים משתלבות כולל פינוי חול ומצע 
18503055500מ"רבהתאם לצורך ופינוי לאתר מאושר



40.01.4
הספקה והתקנת אבן גן  על מצע בטון בשיפועים 

1080800מ'הרצוים לניקוז השביל

40.01.6
הספקה והתקנת אבן שפה  על מצע בטון בשיפועים 

1609014400מ'הרצוים לניקוז השביל

40.01.7

הספקה והרכבת מעקה לפי הנחיות המפקח בשטח 
דגם מנרב מס' קטלוגי 6001 דוגמת גדרות אורלי או 

שווה ערך , לפי פרט מצורף , כל החלקים טבולים 
באבץ חם לאחר היצור לפי ת"י 918 וצבוע בתנור 

203807600מ'בגוון בחירה ע"י המפקח .

40.01.8
התאמת גובה שוחות בהתאם לגובה ריצוף חדש כולל 

202505000יח'צביעת מכסה השוחה בגוון הריצוף

40.01.9
ציפוי יסוד באימולסיה ביטומית בשיעור של 1 

71032130מ"רליטר/מ''ר

40.01.10

שכבה מקשרת מבטון אספלט בעובי 5 ס"מ 
מתערובת עם אבן דולומיט גודל מקסימלי 19 מ"מ 

7104834080מ"ר("3/4), ביטומן PG 68-10, לרבות פיזור והידוק

40.01.11
מצע סוג א' לרבות פיזור והידוק מבוקר, המצע יסופק 

34016054400מ"רממחצבה מאושרת

40.01.12

עבודות עפר הכוללות ישור שטחים ע"י חפירה ו/או 
מילוי בגובה ממוצע עד 50 ס"מ באתר העבודה 

850108500מ"רבאזור חניה מוצעת

40.01.13

צביעת מעקות קיימים בגובה עד 1.3 מ' בהתאם לגוון 
שיאושר ע"י המפקח על הקבלן לבצע בצפיעה של 

50603000מ'לפחות 2 שכבות עד לקבלת כיסוי מלא

0 עבודות חשמל ותאורה

8.001

צביעת עמוד תאורה בגובה עד 7 מ' בהתאם לגוון 
שיאושר ע"י המפקח על הקבלן לבצע בצפיעה של 

203507000יח'לפחות 2 שכבות עד לקבלת כיסוי מלא

0ריהוט גן

100.01.9
הספקה והתקנת אבן סימון עיוורים בהתאם להנחיות 

202505000מ"רהתקן .

100.01.10

 הספקה והתקנת ספסל דגם טוסקנה מק"ט 6026 
של חברת גנית פארק או שווה ערך מגולוון וצביעה 

10200020000י"חבגוון בחירירה ע"י המפקח (לפי תמונה מצורפת).

100.01.15

הספקה והתקנת אשפתון של שחם אריכא  דגם ביטון 
ועץ מקט 3040 נפח 45 ליטר התקנה לפי הוראות 

515007500יח'היצרן.

0עבודות גינון41

41.01.1

נטיעת עצים ממיכל ( 60 ליטר) "גודל 8" בקוטר גזע " 
2 מדוד 0.3 מ' מפני הקרקע, לרבות זוג סמוכות

מחוטאות ו- 30 ליטר קומפוסט לעץ (לבחירה ע"י 
82502000יח'המפקח)

41.01.5

מערכת השקיה בשלמות הכוללת : התחברות למקור 
מים בשלמות כולל הספקה והתקנת שעון מים , 

הספקה והתקנת 2 יח' ברז אלכסוני קוטר 3/4" , 
ארגז מלבני מפח מגוללון וצבוע במידות 40/70/50 
מעוגן לקרקע כולל מנעול , כולל בקר השקיה דגם 

"גלקונית2007" או ש"ע מופעל ע"י סוללות קוטר 3/4" 
145004500קומ"פ.



41.01.6

חפירת תעלות באדמה קלה עד בינונית, באמצעות 
כלי מכני (טרנש'ר) בעומק 40 ס"מ וכיסוי עבו ר

צנרת השקיה בקטרים מעל 25 מ"מ המחיר כולל 
1080800מ'הובלת הכלים

41.01.7
צינורות פוליאתילן לרבות אביזרי חיבור דרג 4 רך, 

2012240מ'קוטר 20 מ"מ

41.01.8
שלוחות טפטוף מווסת, דוגמת "רעם נטפים" או ש"ע, 

1510150מ'16 מ"מ חום, טפטפת כל 30 ס"מ

41.01.9

שרוול מצינורות פקסגול להנחה בתעלות חפורות 
באדמות מעורבות באבנים או חצובות לרבות אביזרי 

45452025מ'םוחיבור הקו לרשת דרג 15 , קוטר 40 מ"מ

41.01.10

דשא סינטטי דגם "אלפא פלוס " דוגמת דשא עוז או 
ושווה ערך , בעל סיבים מפוצליםמפוליפרופילן בגובה 
 UV 27 מ"מ בצפיפות 19000 תפר למ"ר , בעל מגן

נגד נזקי שמש , כולל ביצוע עבודות עפר לישור 
השטח והספקה והידוק מצע א' בעובי של 20 ס"מ , 
כולל עיגון הדשא ע"י מסמרים ועיגון הדשא מסביב 
לאבני שפה / גן ע"י דבק שמתאים , כולל הדבקה 

35022077000מ"רוחיבור של התפרים של הדשא

791625סה"כ עלות עבודות פיתוח וגינון
עבודות שיפוץ תאי שירותים

עבודות איטום05
12.0040.00480.00מ'ביצוע רולקה כולל איטום מסביב לקירות05.01.0210

0.00נגרות אומן ומסגרות פלדה06

06.03.0050

דלת פח של חברת פנדור דגם  יוניק טופ טאץ' לבן עם 
חריטה 2 פאנלנגררת במידות 80/210 ס"מ, עם ציפוי פח 

3.001,700.005,100.00יח'משני הצדדים, לרבות משקוף פח מגולוון בעובי 1.5 מ"מ

06.03.0080

דלת פלדה רב זרועית במידות 88/210 ס"מ עם מנעול 
בנעילה גאומטרית ומגן צלינדר מפלדה, כולל משקוף פלדה 

1.002,500.002,500.00יח' וציפוי  וינוריט

מתקני תברואה07
צנרת מים קרים וחמים07.01

07.01.0012

הספקה והרכבת מערכת אינסטלציה עבור נקודות מיים 
הכוללת : שלשה נקודות מים קרים לניאגרה ו2 נקודות מים 

חמים וקרים ו2 כיורים בתאי השירותים , המערכת כוללת 
מרכזיה כולל מחלקים התחברות למקור מים וביצוע ארגז 

מאלומניום סגור למרכזיה כ , ביצוע מערכת המיים ע"י 
צינור פקס קוטר 16 מ"מ כולל צינור השחלה , ביצוע 

1.005,000.005,000.00קומפלטהעבודה בשלמות כולל ספחים ומחברים .

מערכת נקזים ואיוורור07.03

07.03.0069

הספקה והרכבת מערכת דלוחין וביוב עבור 2 כיורים 
ושלושה אסלות הכולל ביצוע צנרות PVC בקטרים שונים 

לפי הנחיות המפקח כולל ביצוע כופסאות חיבור לפי הצורך 
, ביצוע העבוודה בשלמות כולל כל המחברים הדרושים או 

1.002,500.002,500.00קומפלטתיקון ניקוי מערכת קיימת לפי הנחיות המפקח.

קבועות תברואיות ואביזריהן07.04

07.04.0015

אסלות מחרס פרגמון סוג א' -  כולל  מושב,  מכסה  כבד  
מפלסטיק  ומיכל  הדחה מפלסטיק דו כמותי תוצרת 

3.00900.002,700.00יח'"חרסה" דגם "P 302" או ש"ע

07.04.0101
כיורי רחצה מחרס צבעוני סוג א' תוצרת "חרסה" דגם 

2.00500.001,000.00יח'"נורית" קטן (52  ס"מ)  או ש"ע
2.0050.00100.00יח'סיפונים ליפסקי "2 או ש"ע לכיור נירוסטה07.04.0190



07.04.0260

וללה למים קרים וחמים להתקנה בעמידה לכיור עם פיה 
קצרה תוצרת "חמת" מק"ט 300216 מצופה כרום, ידיות 

2.00350.00700.00יח'פעמונית

מתקני חשמל08
גופי תאורה, מנורות ואביזרים08.07

08.07.0010
גוף תאורה פלורסצנטי, פס אמריקאי, 36X1 ווט , כולל 

4.00250.001,000.00יח'נורה, קבל, נטל ומדלק

נקודות וסעיפים מיוחדים08.09

08.09.0040

נקודת מאור דירתית מושלמת במעגל חד פזי כולל צינורות 
כבלי נחושת N2XY/FR ו/או מוליכי  נחושת  עם 

בידודPVC  1.5  ממ"ר מהלוח עד היציאה מהתקרה או 
הקיר ועד המפסק, כולל מ"ז יחיד או כפול או חילוף או צלב 
או לחצנים או מוגן מים או  משוריין,  דוגמת "וויסבורד" או 

ש"ע, כולל מוליך נוסף עבור נקודה לתאורת חרום, אם 
נדרש, כולל תלייה,  בלדח,  פנדל, בית נורה וכן חלקה של 

הנקודה בלוח החשמל הדירתי, בהארקת הדירה והזנת 
4.00150.00600.00יח'הדירה

08.09.0090

נקודת ח"ק מושלמת עשויה כבלי נחושת N2XY/FR ו/או 
מוליכי נחושת עם בידוד 3x1.5 P.V.C   ממ"ר  מושחלים 

בצנרת מותקנת תה"ט ו/או ביציקות ו/או מתחת לריצוף ו/או 
בתקרות מהלוח  עד השקע וכן שקע 16 אמפר, דוגמת 

2.00250.00500.00יח'"וויסבורד" או ש"ע,  מותקן תה"ט, הכל מושלם

08.09.0300

בדיקת מתקן חשמלי במתח נמוך בגודל עד 63X3 אמפר 
ע"י בודק מוסמך כולל תשלום עבור הבדיקה, והגשת סיוע 

1.00800.00800.00קומפלבודק בעריכת המדידות

עבודות ריצוף וחיפוי10
ריצוף באריחי קרמיקה, גרניט פורצלן ושיש10.03

10.03.0020
ריצוף באריחי קרמיקה 33/33 ס"מ,  מחיר יסוד 35.00 

10.00200.002,000.00מ"רש"ח/מ"ר

חיפוי קירות10.05

10.05.0020
חיפוי קירות פנים באריחי קרמיקה 33/33 ס"מ, מחיר יסוד 

30.00200.006,000.00מ"ר35.00 ש"ח/מ"ר

10.05.0040
תוספת עבור פסי "דקור" (פסי קישוט) מאריחי קרמיקה 

12.0040.00480.00מ'במידות 25/7 ס"מ לחיפוי קירות פנים.

עבודות צביעה11
סיוד וצביעה על טיח, בטון בלוקים וגבס11.01

11.01.0011
סיוד בסיד סינטטי "היפרסיד" או ש"ע בשתי שכבות כולל 

10.0035.00350.00מ"רשכבת יסוד "וונדרספיד" או ש"ע על טיח פנים
2.00150.00300.00מ"רמראה מזכוכית מלוטשת "קריסטל" במידות 45/90 ס"מ26.01.0730

עבודות פירוקים ופינוי20

11.01.0011

פירוק ופינוי אסלות כיורים גלתות חיפוי קרמיקה וטיח 
מהקירות עד לגובה התקרה ריצוף דלת כניסה מערכת מים 

ומערכת דלוחין ביצוע כל עבודות הפירוקים בשלמות כולל 
1.004,500.004,500.00קומפלט פינוי לאתר מאושר

36,610.00סה"כ עלות שיפוץ תאי שירותים

1,227,885.00סה"כ
הנחת קבלן באחוזים      %

סה"כ עלות לאחר הנחת קבלן
מע"מ 17%

סה"כ כולל מע"מ


