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מחיר מוצע 

ליחידה במכרז
סה"כ לפני 

מע"מ
פרק 01 מפרטי תכנון והקדמה

תת פרק 01.01 הערות לפני ביצוע

על הקבלן הזוכה, או קבלני משנה בכל תחום במפרטי התכנון, לבדוק את כתב הכמויות, ומפרטים טכניים, ולציין באם חסר משהו ואו שינוי או 
טעות בכמויות לפני חתימה על חוזה או תחילת ביצוע.

 לא ניתן יהיה לשנות מחיר לאחר חתימה על חוזה התקשרות עם קבלן, אלא רק באישור המפקח בשטח ומתכנן.
 על הקבלן הזוכה לוודא כי מה שמופיע בתכנון יהיה גם בגיליון של כתב הכמויות. התכנון הוא הקובע במקרה של חוסר התייחסות בכתב הכמויות.

סה"כ 01.01 הערות לפני ביצוע

תת פרק 02.01 צנרת ואביזרים

כל הצנרת בפרוייקט תהיה צנרת PVC של חברת "גלרון" פלסים בכל הקטרים על פי תכנון. הצנרת בדרג 10 אפור על פי תקן 532. הצנרת מגיעה 
במוטות של 5 מטר. כל הספחים יהיו גם כן מאותו חומר, כאשר כל חיבורי האלמנטים יהיו בהדבקה. כל המגופים בחדר המכונות יהיו של חברת 

FIP או שו"ע בעלי תו תקן בלבד, כולל כל האוגנים והספחים הדרושים לביצוע סניטרי של חדר המכונות. מעבר צינור גלרון בקיר בלוקים. לפני 
יציקה יש להניח את הצנרת ולעגנה לברזל הזיון. יש להניח אוגן (פלנג') בתוך היציקה למניעת שליפה ואו בריחת מים דרך דופן הצנרת. על המפקח 

בשטח לוודא ביצוע אוגנים בכל מעבר צינור בקיר בטון.
סה"כ 02.01 צנרת ואביזרים

תת פרק 03.01 הארקות

יש לבצע הארקה של מכל האיזון על פי חוק החשמל. כל אלמנט מתכתי שנמצא במרחק 350 ס"מ מפני מיים חייב להיות מוארק. הארקה תבוצע 
בברזל זיון 10 מ"מ מינימום, יש לבצע מעגל בכל היקף מכל האיזון, ולבצע סגירות. כבל הארקה יגיע עד לוח חשמל ראשי או על פי מהנדס החשמל 

של הפרוייקט. יש לבצע בדיקה של חשמלאי בודק על הארקה ולקבל דוח חתום. יש להגיש למתכנן תכנית הארקה שבוצעה ע"י חשמלאי מוסמך 
של הקבלן לאישור.

יהיה שימוש בלוחות חשמל קיימים של חדר המכונות. על הקבלן להציג בדיקת כשרות למערכת לפני הפעלה.
סה"כ 03.01 הארקות

תת פרק 04.01 אביזרי סינון וחיטוי

לצנרת בחדר המכונות תהיה מסוג "גלרון" מסוג PVC בלבד, עם חיבורים בהדבקה בלבד סוג המסננים בפרוייקט יהיה מסוג דיאטומי נרות 380 בכל 
מסנן עם ברזייה בקוטר 110- ממ. המשאבה תהיה מחומר ברזל יציקה בעל ציפוי אפוקסי פנימי, צבועה חיצונית בחומר בלתי מחליד כדוגמת 

סדרת nkm של חברת DAB או שו"ע 1450 סל"ד. בספיקות על פי תכנון מק"ש לעומד של 20 מטר. עם אפשרות להתקנה אנכית. משאבות מינון 
בספיקה של 20 ליטר שעה של חברת "פרומיננט" או שו"ע כולל התקנה של אנטי סיפון.

סה"כ 04.01 אביזרי סינון וחיטוי
האיטום יבוצע בעזרת  אריחים לבנים חלקים עד גובה יציאת מים עודפים. או יריעות פיויסי.תת פרק 05.01 איטום מכל איזון

סה"כ 05.01 איטום מכל איזון
ראה קובץ מצורףתת פרק 06.01 פרטי טיח ואיטום

סה"כ 06.01 פרטי טיח ואיטום
סה"כ 01 מפרטי תכנון והקדמה

פרק 01 הכשרת השטח

תת פרק 01.01 עבודות פירוק
יש לבצע פירוק של כל מה שלא קשור לפרויקט המוצע בחדר המכונות ממכלי רוטופלס, צנרת שלא משוייכת לפרויקט וכל דבר שמפריע לבניית 

מכלי האיזון. המחיר כולל פירוק והובלה לאתר מוסדר.
123,75023,750קומפ'

23,750סה"כ 01.01 עבודות פירוק
52381,188 מ"ר חפירה לעומק 30 ס"מ במיקום עבור השלמת יציקת בטון והנחת מצע סוג א והידוק לאחר הידוק שתית כהכנה לעצעקת משטח.תת פרק 02.01 מילוי מוצע מצעים והידוק

1,188סה"כ 02.01 מילוי מוצע מצעים והידוק
24,938סה"כ 01 הכשרת השטח

עבודות בטון יצוק באתר 02

תת פרק 02.02 השלמת יציקהפרק 02 עבודות בטון יצוק באתר
יציקת משטח בטון בעובי 20 ס"מ עם רשת תחתונה ועליונה קוטר 8.

יש לצקת את הרצפה בשיפוע עדין לעבר בור ניקוז מרכזי.
53801,900 מ"ר 

1,900סה"כ 02.02 השלמת יציקה
1,900סה"כ 02 עבודות בטון יצוק באתר

מתקני תברואה 07
פרק 07 מתקני תברואה

קו מים קייםתת פרק 01.07 חיבור מים לחדר מכונות
סה"כ 01.07 חיבור מים לחדר מכונות

הפרויקט מתבסס על אישור כיבוי אש קייםתת פרק 02.07 כיבוי אש
סה"כ 02.07 כיבוי אש

תת פרק 03.07 ניקוז

שיטת הניקוז של חדר המכונות תהיה בסניקה דרך בור ניקוז ברצפת הבריכה ע"י משאבה טבולה. בור זה ישרת את ריקון הבריכה, גלישת מים 
עודפים וניקוז החדר בחרום.

אספקה והנחת צנרת ביוב\סניקה מחדר מכונות לבור ביוב קיים בקוטר 160 מ"מ.
יש להזהר בזמן חפירה בתשתיות מים וחשמל.

עיקרון הניקוז של חדר המכונות יהיה: 1. שטיפת מסננים יהיה בסניקה ישירות לבור ביוב קיים. 2. בור הניקוז יקלוט את מים עודפים ממכל איזון 
וריקון הבריכה, וכל מים אחרים כמו הצפה שטיפה וכדומה.

8023819,000 מטר 

19,000סה"כ 03.07 ניקוז
יש לבדוק הערות משרד הבריאות לגבי הנחת מז"ח נוסף על הקיים בראש מערכת.תת פרק 04.07 מז"ח

סה"כ 04.07 מז"ח
19,000סה"כ 07 מתקני תברואה

חשמל חדר מכונות 08
פרק 08 חשמל חדר מכונות
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תת פרק 01.08 חשמל חדר מכונות

הפרויקט מתבסס על התחברות ללוח חשמל קיים בחדר המכונות. על הקבלן הזוכה לבדוק את תקינות הלוח. וכל שינוי יש לידע את המתכנן 
והמזמין.

ביצוע אינסטלציה חשמלית עבור המערכת ומיכל האיזון. כבלים וחוטי חשמל יונחו בתוך תעלות בצורה מסודרת, כולל קופסאות חשמל, מערכת 
תאורה בחדר המכונות ותקשורת קווית ודיגיטאלית. כולל חיבור בקר פרסוסטט של ברז גובה מי פיצוי למשאבות סחרור.

על קבלן החשמל של הקבלן הראשי לבצע את כל עבודות החשמל על פי חוק, ולפי כל התקנים על פי שיקול דעתו. יש לוודא הארקה של כל לוחות 
החשמל בחדר המכונות, ולבצע בדיקה לפני הפעלה, כולל אישור חתום על כל מערכת החשמל במקום.

17,1257,125קומפ'

7,125סה"כ 01.08 חשמל חדר מכונות
7,125סה"כ 08 חשמל חדר מכונות

תת פרק 01.72 מערכות סינון בריכהפרק 72 ציוד מערכת סינון

המערכת תעבוד עם בקר קיים בשטח. על הקבלן לוודא תקינות הבקר לדרישות המוצעות בתכנון.
 אספקה והתקנת מסנן דיאטומי נירוסטה 380 נרות כולל חומר מילוי כולל התקנת ברזייה בקוטר 110 לתפעול המערכת.

 מחיר המסנן כולל הובלה, מילוי אדמה דיאטומית התקנה במיקום על פי תכנון, כולל אספקה והתקנת ברזייה בקוטר 110 כולל 5 מגופים לסינון 
ושטיפה. כולל ביצוע הידוק ראשוני לפני הפעלה.

247,50095,000 יח' 

אספקה והתקנת משאבת סחרור חברת "DAB" או שו"ע בספיקות של 75 מק"ש. 5.5 כ"ס לגובה של 20 מטר. על קבלן זוכה להעביר למתכנן את 
גרף המשאבה שיסופק.

המחיר של המשאבות כולל אספקה של כל המערכות הנילוות כגון אל-חוזר מגופים וחיבור חשמלי ללוח פיקוד. יש לקבע את המשאבה על משטח 
בטון מוגבה, כולל תושבות למניעת רעידות בזמן הפעלה.

37,12521,375 יח' 

19,3109,310 יח' אספקה מסנן שיער עשוי נירוסטה בקוטר 60 בעל 3 יציאות 110 כולל פתח שליפה מהירה לניקוי. (אופציה למסנן פיברגלאס עם מכסה שקוף).

12,3752,375 יח' קטע צינור מעוגן בקוטר 160 ממ עבור חיבורי רוכבים ועדשות הזרקה של כלור וחומצת מלח. הרווח הזרקה בין העדשות 1 מטר.
אביזר למד ספיקה בצורת שבשבת מותקן על קו הפיזור. כולל ברזי ניתוק במקרה של הפסקת פעילות משאבות מינון, או הפחתה פעילות עד %30 

מהספיקה המתוכננת.
12,3752,375 יח' 

1855855 יח' מפסק זרימה על קו מים מסוננים על גבי צינור בקוטר 160

חיבורי צנרת בכל הקטרים עבור חיבור כל האלמנטים של הציוד, כולל מגופים פלנגיים וכל הספחים הדרושים. המחיר כולל התקנה והרכבה של כל 
הציוד בחדר המכונות עם כל האביזרים הדרושים על פי תכנון כולל מדי לחץ משחררי אוויר מגופים אל חוזרים וביצוע מדבקות שילוט עבור כיווני 
זרימה. המחיר כולל התחברות לקו סניקה 160 לביוב מרכזי כולל התקנת אל חוזרים בין חיבור הצנרת שטיפת מסננים לצנרת ממשאבה טבולה.

והיה וישנו ציוד מתאים קיים בשטח וניתן להעבירו למערכת החדשה יורד סעיף זה מהאומדן לפני ביצוע.

111,87511,875קומפ'

143,165סה"כ 01.72 מערכות סינון בריכה ראשית

תת פרק 02.72 מערכות סינון בריכת
פעוטות פנימית וחיצונית

הקדמה לתכנון: תתוכנן מערכת אחת שתעבוד  בקיץ עבור בריכת החיצונית ובחורף עבור  הבריכה הפנימית. מיכל האיזון יהיה משותף  לשתי 
הבריכות. המשאבות יעבדו על פי סוג הבריכה בעבודה. השינוי בעבודה יבוצע בעזרת מגופים ידניים במערכת. בסוף המערכת תהיה התחברות 

לצנרת קיימת בשטח חדר המכונות עבור כל בריכה בנפרד. 
המערכת תעבוד עם שני מסננים דיאטומים 180 נרות קיימים בשטח. יש לוודא תקינותם לפני תחילת עבודה ולבצע התאמות בהתאם. 

יש להזיז את המסננים על פי צורך למיקום הנוח ביותר לתפעול מול מכל האיזון החדש.
המחיר של המשאבות כולל אספקה של כל המערכות הנילוות כגון אל-חוזר מגופים וחיבור חשמלי ללוח פיקוד. יש לקבע את המשאבה על משטח 

בטון מוגבה, כולל תושבות למניעת רעידות בזמן הפעלה.

12,3752,375קומפ'

אספקה והתקנת משאבת סחרור אינטגראלית הכוללת מסנן שיער חברת DAB או שו"ע מיועד לבריכות שחייה בספיקה מכסימלית של 25 מק"ש 
2 כ"ס לעומד 20 מטר.

25,51011,020 יח' 

אספקה והתקנת משאבת סחרור אינטגראלית הכוללת מסנן שיער פנימי בספיקות של 75 מק"ש 5.5 כ"ס לגובה של 20 מטר חברת DAB או 
שו"ע.

17,1257,125 יח' 

11,4251,425 יח' קטע צינור מעוגן בקוטר 75 ממ עבור חיבורי רוכבים ועדשות הזרקה של כלור וחומצת מלח. הרווח הזרקה בין העדשות 1 מטר.
אביזר למד ספיקה בצורת שבשבת   מותקן על קו הפיזור. כולל ברזי ניתוק במקרה של הפסקת פעילות משאבות מינון, או הפחתה פעילות עד 

30% מהספיקה המתוכננת.
12,3752,375 יח' 

1855855 יח' מפסק זרימה על קו מים מסוננים על גבי צינור בקוטר 75.

חיבורי צנרת בכל הקטרים עבור חיבור כל האלמנטים של הציוד, כולל מגופים פלנגיים וכל הספחים הדרושים. המחיר כולל התקנה והרכבה של כל 
הציוד בחדר המכונות עם כל האביזרים הדרושים על פי תכנון כולל מדי לחץ משחררי אוויר מגופים אל חוזרים וביצוע מדבקות שילוט כיווני זרימה.

16,6506,650קומפ'

  המערכת תעבוד עם בקר קיים בשטח. יש לוודא תקינות הבקר לדרישות החדשות.
31,825סה"כ 02.72 מערכות סינון בריכת פעוטות פנימית וחיצונית

תת פרק 03.72 מערכת ניקוז חדר מכונות
שימוש במערכת ניקוז קיימת  של חדר המכונות עבור שטיפת מסננים ריקון מכל איזון וניקוז כללי. המערכת גראויטציונית. כל החיבורים החדשים 

יתחברו למערכת הקיימת.
  

  סה"כ 03.72 מערכת ניקוז חדר מכונות
174,990סה"כ 72 ציוד מערכת סינון

תת פרק 01.73 בריכה ראשיתפרק 73 ציוד למערכת חיטוי
חיבור למערכת החיטוי תהיה על בסיס מערכת קיימת בשטח. יש לוודא תקינות המערכת לפני הפעלה. חדר הכימיקליים משרת את שלושת 

הבריכות.
  

15,2255,225קומפ'ביצוע אינסטלציה סניטרית בצנרת 8 מ"מ.

 מערכתאספקה והתקנת משאבת מינון כימיקליים מסוג "פרומיננט" או שו"ע בספיקה של 20 ליטר\שעה עבור כלור נוזלי וחומצת מלח (קיים בשטח).

 מערכתאביזר אנטי סיפון למניעת חדירה לא מבוקרת של כימיקליים לקו הפיזור, מחובר למשאבות המינון.
 מערכתאספקה של מכל שקוף בנפח של 1500 ליטר על גבי מעצרה בנפח כפול עבור כלור נוזלי

 מערכתאספקה של מכל שקוף בנפח של 500 ליטר על גבי מעצרה בנפח כפול עבור חומצת מלח
5,225  סה"כ 01.73 בריכה ראשית



סה"כ מחיר מירבימחיר מירביכמותיחידהתאורסעיף
מחיר מוצע 

ליחידה במכרז
סה"כ לפני 

מע"מ

תת פרק 02.73 בריכת פעוטות
ביצוע אינסטלציה סניטרית בצנרת 8 מ"מ כולל בדיקת מערכת חיטוי קיימת בחדר המכונות. יש להניח את כל הצנרת על גבי תעלות גלויות בצורה 

ישרה, שלא תפריע למפעיל בעבודה השוטפת, כולל כל החומר הדרוש לתפעול על פי תקן.
13,3253,325קומפ'

המערכת מתוכננת לעבוד עם ציוד סינון קיים במערכת שיעבוד על כל בריכה בנפרד בקיץ ובחורף. יש לוודא תקינות המערכות לפני הפעלה.

מערכתאספקה והתקנת משאבת מינון כימיקליים מסוג "פרומיננט" או שו"ע בספיקה של 10 ליטר\שעה עבור כלור נוזלי וחומצת מלח.
מערכתאביזר אנטי סיפון למניעת חדירה לא מבוקרת של כימיקליים לקו הפיזור, מחובר למשאבות המינון.

3,325סה"כ 02.73 בריכת פעוטות

תת פרק 03.73 אחריות ספק ציוד

יש לבצע בדיקות לחץ לפני ביצוע יציקות למשך שבוע ימים.כל הצנרת תחובר בהדבקה בלבד ועל פי תקן היצרן. יש להשתמש אך ורק באוגנים 
תקניים לעבודה בסביבה קורוזיבית כולל ברגי עיגון, ברזים, אל חוזר שסתומי אוויר ופורקי לחץ. המחיר כולל את כל הספחים הדרושים על פי תכנון 

ולא נמצאים בכתב הכמויות. המחיר כולל גם קידוחים חיבורי צנרת לבטון איטום והכנת אוגנים למניעת שליפת צנרת ביציקה. שירות ויסות וכיול 
המערכות ואחריות על כל מערך הסינון והחיטוי יהיה למשך שנה אחת. יש לבצע תיק הוראות הפעלה של המערכת, כולל תכניות עבודה מצב קיים, 

ולוודא קבלת אישור הפעלה ממשרד הבריאות ומהנדס חשמל בודק. יציאות צנרת עודפות יסגרו באוגנים מתאימים בלבד.

סה"כ 03.73 אחריות ספק ציוד
8,550סה"כ 73 ציוד למערכת חיטוי

236,503סה"כ חדר מכונות

פרק 00 הקדמה

יבוצעו שני מכלי איזון בחדר המכונות הקיים. יש לפנות את המקום המיועד לבנייה. חדר המכונות יבנה מבלוקי "פומיס" בטון ברוחב 20 ס"מ עם 
דגש חזק על בניית שטרבות בכל פינות המכל וביצוע 2 חגורות בקירות. חגורה ראשונה לאחר 5 או 6 שורות עם ברזל זיון וחגורה עליונה. ניתן לבצע 
יציקה בתוך בלוק תעלה. המכל יבנה על משטח בטון קיים וחלק מהשלמה. יבוצע בטון שיפועים ברצפת המכל לעבר מגוף ריקון. יש לבצע טיח חוץ 
נקי, וטיח פנים כולל חיפוי ביריעות פיויסי. ניתן גם ליישם אריחי קרמיקה לבנים חלקים. חשוב לבצע ברז ריקון נמוך ככל שניתן על מנת לבצע ניקוי 

מכסימלי של מכל האיזון.
יש לעיין בתכנית של מכל האיזון על כל פרטיה כולל כל עבודות הצנרת והחשמל.

סה"כ 00 הקדמה

תת פרק 01.05 מכל איזון בריכה ראשיתפרק 05 עבודות בנייה
בניית מכל איזון על פי תכנית בנפח תפעולי של 25 קוב מבלוקי בטון "פומיס" או שו"ע כולל ביצוע שטרבות וחגורה במרכז הקיר ובשורה העליונה 

כולל עמודים בפינות כולל ברזל זיון.
3538013,300 מ"ר 

13,300סה"כ 01.05 מכל איזון בריכה ראשית

תת פרק 02.05 מכל איזון בריכת פעוטות
בניית מכל איזון על פי תכנית בנפח תפעולי של 5 קוב מבלוקי בטון "פומיס" או שו"ע כולל ביצוע שטרבות וחגורה במרכז הקיר ובשורה העליונה 

כולל עמודים בפינות כולל ברזל זיון.
203807,600 מ"ר 

7,600סה"כ 02.05 מכל איזון בריכת פעוטות
20,900סה"כ 05 עבודות בנייה

פרק 06 נגרות אומן ומסגרות 
פלדה

21,1882,375 יח' אספקה של סולם פיברגלאס עבור כניסה ויציאה למכלי האיזון נייד.תת פרק 01.06 סולמות
2,375סה"כ 01.06 סולמות

תת פרק 02.06 מכסה מכל איזון
בניית מכסה למכל האיזון בריכה ראשית בעל סגירה הרמטית מכל הפינות עם פתח כניסה על צירים בגודל מינימלי של 90 על 90 ס"מ. המכסה 

עשוי פח מגולוון צבוע ויעוגן לחגורה העליונה למניעת תזוזות.
17,1257,125 יח' 

אותו הדבר עבור מכל בריכת פעוטות
15,2255,225 יח' ניתן במקום מכסה לבצע סגירה הרמטית של חלק מתקרת מכל האיזון בסנטף על גבי פרופילי ברזל, ולבצע מכסה כניסה בלבד.

12,350סה"כ 02.06 מכסה מכל איזון
14,725סה"כ 06 נגרות אומן ומסגרות פלדה

פרק 10 עבודות טיח ואיטום
352097,315 מ"ר ביצוע טיח פנים וחוץ שתי שכבות כולל שכבת הרבצה והגעה לקירות ישרים וחלקים. עבור מכל איזון ראשית.תת פרק 01.10 עבודות טיח

202094,180 מ"ר ביצוע טיח פנים וחוץ שתי שכבות כולל שכבת הרבצה והגעה לקירות ישרים וחלקים. עבור מכל איזון פעוטות.
11,495  סה"כ 01.10 עבודות טיח

3046013,794 מ"ר חיפוי מכל איזון ראשית בקרמיקה בצבע לבן בדגש על איטום כל מעברי הצנרת במכל.תת פרק 02.10 איטום וחיפוי קרמיקה
204609,196 מ"ר חיפוי מכל איזון פעוטות בקרמיקה בצבע לבן בדגש על איטום כל מעברי הצנרת במכל.

22,990  סה"כ 02.10 איטום וחיפוי קרימיקה
34,485סה"כ 10 עבודות טיח ואיטום

פרק 11 אביזרים לתפעול מערך 
הגלישה ומכל איזון

תת פרק 01.11 אביזרים

התקנת מערכת למיכל איזון הכולל: בקר + פרסוסטט לקביעת גובה מים במכל. בקרת גובה נוזל. מערכת פיקוד ובקרה להוספת מי פיצוי לאיזון 
הגלישה הכולל ברז חשמלי בקוטר "2 במרווח אוויר. יציאת צנרת בקוטר O.F "6 במקרה של גלישת מיכל האיזון. תאורה פלורסנטיט נגד מים צנרת 

חיצונית המראה את גובה מים במיכל. ברז ריקון וכל האלמנטים הדרושים לתפעול של מכל האיזון. הברזים החשמליים יוצבו בחדר המכונות לכל 
מכל בנפרד.

213,30026,600 יח' 

26,600סה"כ 01.11 אביזרים
26,600סה"כ 11 אביזרים לתפעול מערך הגלישה ומכל איזון

96,710סה"כ מכלי  איזון
לוגיסטיקה ושינוע של חומרי הגלם לשדרוג חדר המכונות 04

150,00050,000עלות כוללתעלויות לוגיסטיקה ושינוע של חומרי הגלם לשדרוג חדר המכונות
50,000עלויות לוגיסטיקה ושינוע של חומרי הגלם לשדרוג חדר המכונות

50,000סה"כ 04 לוגיסטיקה ושינוע של חומרי הגלם לשדרוג חדר המכונות
383,213סה"כ כללי לפני מע"מ


