
שדרות, 75רחוב יוספטל : כתובת

לימור בן אבי ועטרה פרץ: עיצוב פנים

ר"ממיקום

8.36[שולה] 1חדר מזכירה 

11.24[נתן]חדר אחראי חברא קדישא 

8.02[יפרח]חדר כללי 

8.25[אסתר] 2חדר מזכירה 

23.16ר המועצה"חדר יו

14.55חדר הרב

12.67[מיכאל]חדר מזכיר המועצה 

7.99ארכיון

2.44X2=4.88שני חדרי שירותים

65.42מעברים+מבואת כניסה

מחיר יחידה :כמות:יחידהסוג עבודה 

ח"בש
42א"מבניית קירות גבס פנימיים לפי תוכנית בניה1

169ר"מבניית תקרת גבס לפי תוכנית בניה2

ציפוי . פנל סטנדרטי עם קונסטרוקציה פנימית מפלדה- מחיצה מתקפלת 3

 מכל צד בחיפוי פורמייקהMDFבלוח 

2.55/3ר"מ

119ר"מגוון לפי בחירת מעצבות, גוון+ צביעת קירות גבס צבע בסיס 1

169ר"מגוון לפי בחירת מעצבות, צביעת תקרות בסופר קריל2

19.5גוון לבחירת מעצבות, חיפוי שליכט אקרילי בחדרי שירותים3

156ר"מלבחירת המעצבות, ריצוף פרקט למינציה1

113א"מלבחירת המעצבות, פנל פולימרי2

4.5ר"מלבחירת המעצבות, שיש מטבח3

11ר"מלבחירת המעצבות, מטבחון+רובה בחדרי השירותים+ ריצוף אריחים 4

14מ" ס120ר עד גובה "חיפוי אריחים במשני חדרי שירותים1

4'יחברזים לבחירת המעצבות1

, עם מעבה,  טון קירור15 של VRFמערכת מיזוג ) VRFביצוע ניקוז למזגן 2

, מנוע אחד שיושב על גג הבניין,  לחץ בינוניBTU 60,000 מאיידים 3

י יועץ מיזוג"עפ'יח

1'יחמ" ס90אורך , כיור עם משטח אינטגרלי3

2'יחלבחירת המעצבות- כיור מונח 4

1'יחלבחירת המעצבות- כיור מטבח 5

2'יחמנגנוני הדחה סמויים+אסלות תלויות לבחירת המעצבות6

עבודות אלומיניום

29ר"ממ כולל דלתות" ס300קירות זכוכית עם צריבה עד גובה 1

 פרופילי חלוקה 2 + (פרופיל שחור)מסגרת היקפית - לכל קיר זכוכית 2

י המעצבות"סוג סופי ייקבע עפ. (פרופיל שחור)אמצעיים 

י תוכנית"עפ'יח

חיפויים

30ר"מאריחים לפי בחירת המעצבות, חיפוי בריקים1

23ר"מלפי בחירת המעצבות, חיפוי סרגלי עץ פולימרי בגוון אגוז2

דלתות

2'יח(כיוון פתיחה לפי תוכנית) 80/210ע "דלת פנדור או ש1

1'יח(כיוון פתיחה לפי תוכנית) 90/210ע "דלת פנדור או ש2

1'יחהתקנת לוח חשמל לפי תוכנית1

47'יחשקעי שירות רגילים2

7'יחUSBשקעי 3

4'יחשקעים לגוף תאורת חירום4

13'יחמפסקים רגילים5

1'יחמפסקים מחליפים6

1'יחתקשורת' נק7

1'יחTV' נק8

משרדי המועצה הדתית שדרות- כתב כמויות 

עבודות בניה וגבס

עבודת אינסטלציה

עבודות חשמל

עבודות טיח וצבע

(בלאי+הכמויות ללא תוספת פחת)שיש + פנלים + ריצופים 

(הכמויות ללא תוספות חישוב בלאי)מ " ס120עד גובה - חיפוי חדרים רטובים 



1'יחרמקול9

6'יחקופסת אופיס לקיר10

2'יחקופסת אופיס לרצפה11

2'יחמצלמות12

3'יחגלאי עשן13

2'יחונטות14

1'יחמסך/צג אלקטרוני15



:כ"סה

משרדי המועצה הדתית שדרות- כתב כמויות 

עבודות בניה וגבס

עבודת אינסטלציה

עבודות חשמל

עבודות טיח וצבע

(בלאי+הכמויות ללא תוספת פחת)שיש + פנלים + ריצופים 

(הכמויות ללא תוספות חישוב בלאי)מ " ס120עד גובה - חיפוי חדרים רטובים 




