
 

 

 מחירון העירייה לעבודות הנגשת ראיה 

 

 מחיר  כמות יח'  תאור 

ולכניסת   אספקה והתקנת וילונות חצי שקופים למניעת סינוור 
אור. התקנה על מסילות. בד עבה, צבע בהיר חלק שמנת.  

לפחות. חסין אש ע"פ ת"י לבתי ספר ,    150%יחסי שאח 
 כולל אישור תו תקן חסין אש. 

 380 1.00 מ"ר 

 90 1.00 יח'  צביעת אביזרי דלת  ) כגון: ידיות, מנעולים, צירים( 

ודי לפי  ס"מ בצבע ניג  5ע"ע פס של   1.5סימון עמודים בגובה 
 דרישת היועץ. 

 60 1.00 יח' 

 210 1.00 מ' צביעת מסגרת ארגז חול בצבע ניגודי לפי דרישת היועץ

 120 1.00 מ' ס"מ 20צבע כבישים עבור שבילים או דרכי גישה ברוחב 

מארז יד לכבש או לחדר מדרגות מותקן לקיר או   – נגיש 
לצידי מעקה בנוי מצינור פלדה מגולוון וצבע בתנור, קוטר  

עם כיפוף בקצוות המאחז, מורכב  ס"מ   3-4צינור חיצוני 
ס"מ מפני המשטח המוגמר או מפני קצה   95-90בגובה 

  4השלח במדרגות, מרווח חופשי לאחיזה מסביב למאחז 
ם החיצוני של הצינור, לרבות חיזוקים  ס"מ מינימום מהפני

  1918לקיר/ מעקה ורוזטות לכיסוי החיבור, לפי דרישות ת"י 
) סימון מישושי בקצה המאחז בכל קומה נמדד    3.1חלקים 
 בנפרד( 

 242 1.00 מ'

ס"מ דוגמת "געש פאנלד" דגם    60*60גוף תאורה שקוע 
00304z5     .או ש"ע, לרבות חיזוקים לתקרה 

 420 1.00 יח' 

להתקנה עה"ט או בתליה,    w35גוף תאורה אסימטרי, לד  

מתוצרת   AREL ASמ"מ דגם  1200*300לתאורת לוח כיתה , 

modus  "או ש"ע , מותקן מושלם בדגמת "ארכה 

 590 1.00 יח' 

ס"מ   120/60משטחי אזהרה עם גבשושיות במידות  – נגיש 
 יטן מפוליאור 

 990 1.00 יח' 

  5פס גרעיני מסוג "אנטי סליפ" למניעת החלקה ברוחב  נגיש 
או   רמפותס"מ מודבק על קצוות שלחי מדרגות, על גבי 

 משטחי דריכה, בגוון ניגודי )לבן , שחור(, להתקנה חיצונית. 

 62 1.00 מ'
 

 9.6 1.00 מ' תוספת לפס "אנטי סליפ" עבור גוון צבעוני   – נגיש 

  פס אלסטי וגמיש נגד החלקה עשויה ממבנה פולימורי – נגיש 
ס"מ, מודבק על קצוות שלחי מדרגות או    5מיוחד ברוחב 

 משטחי דריכה, בגוון שקוף, להתקנה פנימית. 

 51 1.00 מ'

 210 1.00 יח'  צביעת משקופי פח ואלמנטים שונים ממתכת 

ציפוי פנימי בהדבקה על חלונות זכוכית, לחסימת קרינת  
שמש, הצללה וחיסכון באנרגיה, עשוי מפוליאסטר רב שכבתי  

תוצרת "קוטלב    OPTIVIEWמסוג "אל סאן רפלקטיבי" , דגם 

, הצללה ודחיית חום  70%-95%חניתה" או ש"ע, מעברי אור 
85%-70%   . 

 192 1.00 מ"ר 

  16/16ל בגוון כחול בגודל שלט שרותי נכים מאקרי – נגיש 
 ס"מ עבור תא שירותי נכים 

 92 1.00 יח' 

שלט מתכת עם סמל נכים בנלאומי בגוון פליז , פיוטר   – נגיש 
 ס"מ   20/20או כסוף בגודל 

 216 1.00 יח' 

  75/75עד  60/60קבוע, בגודל    Lמאחז יד בצורת  - נגיש  

ם  יי נכס"מ ממתכת, מצופה כרום, ניקל או או פלסטיק לשירות
חלק    1918להתקנה על הקיר ליד האסלה, לפי תקן ישראלי 

 , מותקן מושלם עבור שירותים לליקוי ראיה 3

 660   1.00 יח' 

ס"מ מסגרת   240/120לוח כיתה מחיק מט מגנטי במידות 
 אלומיניום 

 1800   1.00 יח' 

 



 

 

 מחירון העירייה לעבודות הנגשת שמע 

 מחיר  כמות  יח'  תאור 

החלפת אריחי תקרה בתקרה קיימת לאריחים אקוסטיים בעלי  
או יותר, עמידים בתקןאש    0.85מקדם ספיגה מינימלי של 

מסוג אקופון או אדוונטג או שוו"ע. העבודה תכלול פירוק ופינוי  
למחסן העירייה של האריחים הישנים ואספקה והתקנת אריחים  

 חדשים. 

 125 1.00 מ"ר 

    "AMF"מינרליים מודולריים דוגמת  תקרה אקוסטית מאריחים 

, אריח במידות   nrc (aw=0.80=)0.85דגם סחלב או ש"ע, 

 מ"מ.  15ס"מ, בעובי  61/61
המחיר כולל את הפרופילים הנושאים והמשניים, אלמנטי  

מ"מ ליד   1.2מ'( וגמר זוויתן בעובי  1.0והתליה ) בגובה עד 
וד לאריחים  קירות , עד לביצוע מושלם של העבודה ) מחיר יס

 ₪/מ"ר(  61

 215 1.00 מ"ר  

אספקה והתקנת בולם רעש מגומי מודבק בדבק טיובה  
 פוליאוריטני לרגל הכיסא 

 14 1.00 יח' 

   BTU  18,000אספקה והתקנת מזגן שקט בעל תפוקה של 

מטר של היחידה הפנימית   1במרחק של   db 45( 4רמת רעש )

קנת מדחס,  . התקנה על הקיר הנגדי ללוח המורה. כולל הת
מ"א כולל נק' חשמל, מפסק,   7מסגרת נשיאה וצנרת גז עד  

ונק' ניקוז. העבודה תכלול פירוק מזגן קיים והעברתו למחסן  
 העירייה. האחריות תינתן לשנתיים. 

 7265 1.00 קומפ 

כולל ארון נעול בכיתה +   SF FMאספקה והתקנת מערכת שמע 

  4מפתחות ויחידת הטענה בביתה קומפלט. המערכת כוללת  3
מערכת הטענה    'BOOM DIRECTIONALרמקולים, מיקרופון 

ובטריות נטענות מקוריות מותקנות בתוך הארון. כולל חוזה  
  5שירותית מהספקית. כולל הדרכה לצוות חינוכי ואחריות 

למשך שנתיים נוספות )   שנים. מפרט מצ"ב . כולל הדרכה
( בתחילת שנה לצוות ההוראה, העברת אישור חתום    3סה"כ 

לעירייה על ביצוע הדרכה. מערכת תואמת הנחיות של משרד  
החינוך מלבד העבודה תכלול ביצוע נק' חשמל בכיתה במידת  

 הצורך והשבה לקדמות. 

 2350 1.00 קומפ 

לבש  אספקה והתקנת דלת אקוסטית פלדלת כולל משקוף מו
  – ע"ג משקוף קיים והתאמתו, כולל פירוק ופינוי דלת קיימת 

, דלת     DB28דלת שקטה כולל פרזול ואיטום רעש בדרגת  

פלדלת מלאה בצמר סלעים דחוס, משקוף עיוור כולל סף  
תחתון גיליוטינה, כולל פסי איטום  היקפיים ומעצור לאיטום  

פירוק   אקוסטי בחלק הפנימי תחתון של הדלת. העבודה תכלול 
והתקנה חוזרת של מגן אצבעות. העבודה תכלול התאמת  

 מנעול למנעול מאסטר של בית הספר. 

 3500 1.00 קומפ 

  3אנטי סטטי, בעובי  PVCאספקה והתקנה של חיפוי רצפה 

מ"מ לפחות, כולל פאנלים לגימור וספי כניסה. גוון בהיר בלבד.  
 . 7בחזקת  10מ"מ התנגדות  0.2מקדם שחיקה 

 162 1.00 מ"ר 

אספקה והתקנת חיפוי קירות בלוחות לבד עם מסגרת בגוון  
 ס"מ    120/240בהיר גודל לו 

 820 1.00 יח' 

ולכניסת   אספקה והתקנת וילונות חצי שקופים למניעת סינוור 
אור. התקנה על מסילות. בד עבה, צבע בהיר חלק שמנת. יחסי  

לפחות. חסין אש ע"פ ת"י לבתי ספר, כולל אישור    150%שאח 
 תו תקן חסין אש. 

 325 1.00 מ"ר 

  3* 2.5ו/או במוליכים     N2XY/FRנקודה למזגן בכבלי נחושת 

מ"מ, בהתקנה סמויה או חשיפה מלוח   20ממ"ר בצנרת בקוטר 
עד הנקודה וכן בית תקע למזגן, דגם מיראז' כדוגמת    חשמל

 "ארכה" או ש"ע 

 269 1.00 נק' 



 

 

 46 1.00 יח'  ווט  2*58פירוק גוף תאורה פלורסמנטי  

מ' ) מחיר יסוד למשאבת   4.5משאבות ניקוז למזגן עד לגובה 
 ₪ /יח'  300ניקוז 

 600 1.00 יח' 

בתליה,  להתקנה עה"ט או     W35גוף תאורה אסימטרי, לד  

מתוצרת   AREL ASמ"מ  דגם  1200*300לתאורת לוח כיתה, 

MODUS    כדוגמת "ארכה" או ש"ע , מותקן מושלם 

 590 1.00 יח' 

סגירת פתחים מעל דלת כניסה בגבס + בידוד אקוסטי כולל  
 צביעה עד גמר מושלם 

 450 1.00 יח' 

ס"מ דוגמת "געש פנאל לד פיינליין"    60*60גוף תאורה שקוע 
או ש"ע, לרבות חיזוקים לתקרה, מותקן    "003325Z5"דגם  

 מושלם 

 420 1.00 יח' 

 

 


