
כרמיאל- אורט כרמים - מרכז יזמות וחדשנות 

מפרט וכתב כמויות

*כתב הכמויות מהווה בסיס בלבד לאומדן עבור עלות העבודה   * 

.  העבודה כוללת הצבת העמסה ופינוי המיכל לאתר פסולת מוכר

  על הקבלן להשאיר את אתר הבנייה נקי בסיום יום עבודה

  כל עבודות ההריסה מותנות באישור וחתימת קונסטרוקטור



כרמיאל- אורט כרמים - מרכז יזמות וחדשנות 

עבודות פירוק. 1פרק  1

כ"סה 'מחיר ליח כמות יחידה תיאור סעיף

30 ר"מ
פירוק קיר בלוקים עד התקרה באישור 

קונסטרוקטור בלבד
1.1

2 ר"מ פתיחת פתח בקיר בלוק לדלת חדשנה 1.2

3 'יח
דלת כניסה - פירוק דלת חד כנפית כולל משקוף 

לכיתה
1.3

3 'יח

לפי .                 לשימוש חוזרפירוק מזגן מפוצל 

יחידת , כולל יחידת האיוד: הצורך ומיקום החדש

כולל כל ).חשמל וצנרת הניקוז, צנרת הגז, העיבוי 

(התיקונים הנילווים

1.4

'קומפ

תעלות חשמל , פירוק ופינוי כל חלקי הריהוט

, מוטות של וילנות,ומתקני תליה המחוברים לקירות

י "ריהוט נייד יפונה ע)לוחות ושלטים , פרופילי עץ

(ס"בי

1.5

3 'יח לשימוש חוזר- פירוק מקרנים קיימים  1.6

140 ר"מ פרוק תקרה אקוסטית קיימת כולל קונסטרוקציה 1.7

'קומפ פירוק כל גופי התאורה 1.8

70 א"מ פירוק פנל ריצוף קיים 1.9

'קומפ
פינוי כל הפסולת  כולל הזמנת מכולה לפינוי 

פסולת בהתאם לכמות הפסולת
1.1

0 1כ פרק "סה

מעצבות חוויה
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כרמיאל- אורט כרמים - מרכז יזמות וחדשנות 

עבודות בניה והרכבה. 2פרק  2

כ"סה 'מחיר ליח כמות יחידה תיאור סעיף

2 ר"מ
כולל , קרומי כולל בידוד אקוסטי-בנית קיר גבס דו

שפכטל והכנה לצבע
2.1

1 ר"מ
כולל , קרומי ללא  בידוד אקוסטי-בנית קיר גבס דו

שפכטל והכנה לצבע
2.2

3 'יח

לפי .   (כשפורק קודם)התקנה של מזגן מפוצל קיים 

יחידת , כולל יחידת האיוד: הצורך ומיקום החדש

כולל כל ).חשמל וצנרת הניקוז, צנרת הגז, העיבוי 

(התיקונים הנילווים

2.3

3 'יח
לפי - התקנת דלת בטיחותית למוסדות חינוך 

המפרט
2.4

33 ר"מ
לפי תוכנית תקרה )בניית הנמכת תקרת גבס רציף 

(ותאורה
2.5

84 ר"מ
בנית תקרה פריקה מפנלים אקוסטיים חלקים 

60X60 NRC=95 (לפי תוכנית תקרה ותאורה)
2.6

14 א"מ
לפי תוכנית תקרה )מ " ס60בנית סינר גבס עומק 

(ותאורה
2.7

25 א"מ
לפי תוכנית תקרה )מ " ס25בנית סינר גבס עומק 

(ותאורה
2.8

1 'יח

בדיקת התקנה של תקרות תותב פריקות ולא 

מבוצעת בהתאם לדרישות תקן  (גבס)פריקות 

 על ידי מעבדה מוסמכת5103ישראלי 

2.9

0 2כ פרק "סה

מעצבות חוויה
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כרמיאל- אורט כרמים - מרכז יזמות וחדשנות 

חשמל ותאורה. 3פרק  3

כ"סה 'מחיר ליח כמות יחידה תיאור סעיף

3 'יח הוספת מעגלי תאורה חדשים 3.1

21 'יח
 60X60הספקה והתקנה גופי תאורה פנל לד 

4000K (לפי תוכנית תקרה ותאורה) תקניים
3.2

2 'יח
 40הספקה והתקנה גופי תאורה פנל לד עגול קוטר 

(לפי תוכנית תקרה ותאורה) תקניים 4000Kמ "ס
3.3

17 'יח
 10הספקה והתקנה גופי תאורה פנל לד עגול קוטר 

(לפי תוכנית תקרה ותאורה) תקניים 4000Kמ "ס
3.4

3 'יח

 60X60הספקה והתקנה גופי תאורה פנל לד 

4000K לפי תוכנית ) תקניים כולל תאורת חירום

(תקרה ותאורה

3.5

4 'יח
התקנת רמקולים שקועים בתקרה מונמכת כולל 

צינור תקני עם חוט משיכה בין מקרן לרמקולים
3.6

3 'יח יציאת חירום תקניים/הספקה והתקנת שלטי יציאה 3.7

2 'יח

חשמל כולל חיבור תקני למחשב ' נק- הכנה למקרן 

מ עם חוט משיכה " מ50דרך צינור שרשורי קוטר 

 - (לפי תוכנית חשמל)בין מקרן לקופסת תקשורת  

צמוד קיר

3.8

1 'יח

חשמל כולל חיבור תקני למחשב ' נק- הכנה למקרן 

מ עם חוט משיכה " מ50דרך צינור שרשורי קוטר 

 - (לפי תוכנית חשמל)בין מקרן לקופסת תקשורת  

צמוד תקרה

3.9

3 'יח
 כולל תקשורת D17/D14קופסת ריכוז תחת הטיח 

.(קווית) 62רשת  - (לפי תוכנית חשמל)וחשמל  
3.10

5 'יח (לפי תוכנית חשמל)שקע יחיד - נק חשמל  3.11

מעצבות חוויה
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כרמיאל- אורט כרמים - מרכז יזמות וחדשנות 

12 'יח (לפי תוכנית חשמל)שקע כפול - נק חשמל  3.12

1 'יח (לפי תוכנית חשמל)נק חשמל שישיה  3.13

3 'יח
לפי )חשמל הכנה תקנית למזגן עילי מפוצל . נק

(הצורך בהתאם למקום חדש
3.14

2 'יח WIFIנק רשת עליונות  3.15

12 'יח חשמל קיימות' ביטול נק 3.16

'קומפ

טיפול בצנרת חשמל בצורה בטיחותית כולל חציבה 

חריץ לפי הצורך בקיר להטמנת צנרת המפורטת 

כולל תיקוני טיח והכנה לצבע להחזרת , בתוכנית

(לפי תוכנית חשמל). המצב לקדמותו

3.17

0 3כ פרק "סה

עבודות ריצוף וחיפוי. 4פרק  4
י המזמין אם לא נאמר "חומרי ריצוף וחיפוי יסופקו ע:  הערה

.אחרת בתיאור הסעיף
א ואלמנטים "מחירי הקבלן כוללים הכנה ותיקון מצעים וכ

:נלווים כגון
חומרי מצעים ושכבת סילר מגן לאחר , דבקים חומר רובה

הריצוף

כ"סה 'מחיר ליח כמות יחידה תיאור סעיף

140 ר"מ

אספקה והתקנה של ריצוף משטחים ביריעות או 

 דגמים 4לפי בחירת המעצבות עד  PVCפלנקים 

 לפי PVCכולל הכנת המשטח לקבלת ה. שונים

חיבור בין הדגמים עם חוט הלחמה . הנחיות היצרן

לפי ). או פרופיל אלומיניום לפי בחירת המעצבות

(תוכנית ריצוף

4.1

70 א"מ
אספקה והתקנה של פנלים פולימריים דוגמה לפי 

.כולל הכנות לפי הנחיות היצרן. בחירת המעצבות
4.2

!כל הכמויות אינן כוללות פחת* 

0 4כ פרק "סה

מהנדס חשמל מוסמך/באחראיות הקבלן לקבל אישור בכתב לכל עבודות החשמל על ידי חשמלאי* 

.ABBזים תוצרת "כל המא. אביזרים גוויס וירנה מאובזרים בתריס מגן פנימי* 

מעצבות חוויה
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כרמיאל- אורט כרמים - מרכז יזמות וחדשנות 

אינסטלציה. 5פרק  5
לחימום מים וברזים ,דוודים, כלים סניטרים- הערה כללית

.י המזמין"יסופקו ע
על הקבלן להתקין ולחבר ברזים

.ואביזרי תליה באמבטיות

כ"סה 'מחיר ליח כמות יחידה תיאור סעיף

5.1

5.2

0 5כ פרק "סה

עבודות טיח וצבע. 6פרק  6

כ"סה 'מחיר ליח כמות יחידה תיאור סעיף

'קומפ
מיזוג /תיקוני טייח בכל כיתה לאחר עבודת חשמל

.תיקוני קירות כללים. שבירה וחציבת קירות, אוייר
6.1

'קומפ תקרות וסינרי גבס בצבע ,ג קירות "יישום צבע ע

ע "או ש" נירוקריל"פלסטי במספר גוונים  דוגמת 

. פריימר בונדרול, טיח, כולל עבודות תיקוני שפכטל

הכל . סתימת חורים וליטוש, כולל  הסרת צבע רופף

עד גמר מושלם

6.2

0 6כ פרק "סה

מעצבות חוויה
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כרמיאל- אורט כרמים - מרכז יזמות וחדשנות 

סיכום כללי

0 .1פרק  עבודות פירוק והריסה

0 .2פרק  עבודות בניה והרכבה

0 חשמל ותאורה .3פרק 

0 עבודות ריצוף וחיפוי . 4פרק 

0 אינסטלציה . 5פרק 

0 . 6פרק  עבודות צביעה

0 מ"כ כולל מע"סה

מעצבות חוויה
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