
 1עמוד  10/06/2021 ביצוע עבודות בינוי הקמת משרדים, מטבחון ושירותים

 

 

 04-8145400חיפה  -הופק ע"י "תוכנת דקל" 
 16882מספר פנימי:  www.dekel.co.ilאתר דקל 

 סה " כ מחיר כמות יח ' תאור סעיף

 



 2עמוד  10/06/2021 ביצוע עבודות בינוי הקמת משרדים, מטבחון ושירותים

 

 

 04-8145400חיפה  -הופק ע"י "תוכנת דקל" 
 16882מספר פנימי:  www.dekel.co.ilאתר דקל 

 סה " כ מחיר כמות יח ' תאור סעיף

 



 3עמוד  10/06/2021 ביצוע עבודות בינוי הקמת משרדים, מטבחון ושירותים

____ ____ 
 

 

 04-8145400חיפה  -הופק ע"י "תוכנת דקל" 
 16882מספר פנימי:  www.dekel.co.ilאתר דקל 

 סה " כ מחיר כמות יח ' תאור סעיף

 



 4עמוד  10/06/2021 ביצוע עבודות בינוי הקמת משרדים, מטבחון ושירותים

 

 

 04-8145400חיפה  -הופק ע"י "תוכנת דקל" 
 16882מספר פנימי:  www.dekel.co.ilאתר דקל 

 סה " כ מחיר כמות יח ' תאור סעיף

 



 5עמוד  10/06/2021 ביצוע עבודות בינוי הקמת משרדים, מטבחון ושירותים

____ ____ 
 

 

 04-8145400חיפה  -הופק ע"י "תוכנת דקל" 
 16882מספר פנימי:  www.dekel.co.ilאתר דקל 

 סה " כ מחיר כמות יח ' תאור סעיף

 



 6עמוד  10/06/2021 ביצוע עבודות בינוי הקמת משרדים, מטבחון ושירותים

____ ____ 
 

 

 04-8145400חיפה  -הופק ע"י "תוכנת דקל" 
 16882מספר פנימי:  www.dekel.co.ilאתר דקל 

 סה " כ מחיר כמות יח ' תאור סעיף

 



 7עמוד  10/06/2021 ביצוע עבודות בינוי הקמת משרדים, מטבחון ושירותים

____ ____   
 

 

 04-8145400חיפה  -הופק ע"י "תוכנת דקל" 
 16882מספר פנימי:  www.dekel.co.ilאתר דקל 

 סה " כ מחיר כמות יח ' תאור סעיף

 



 8עמוד  10/06/2021 ביצוע עבודות בינוי הקמת משרדים, מטבחון ושירותים

____ ____   
 

 

 04-8145400חיפה  -הופק ע"י "תוכנת דקל" 
 16882מספר פנימי:  www.dekel.co.ilאתר דקל 

 סה " כ מחיר כמות יח ' תאור סעיף

 



 9עמוד  10/06/2021 ביצוע עבודות בינוי הקמת משרדים, מטבחון ושירותים

____ ____   
 

 

 04-8145400חיפה  -הופק ע"י "תוכנת דקל" 
 16882מספר פנימי:  www.dekel.co.ilאתר דקל 

 סה " כ מחיר כמות יח ' תאור סעיף

 



 10עמוד  10/06/2021 ביצוע עבודות בינוי הקמת משרדים, מטבחון ושירותים

 

 

 04-8145400חיפה  -הופק ע"י "תוכנת דקל" 
 16882מספר פנימי:  www.dekel.co.ilאתר דקל 

 סה " כ מחיר כמות יח ' תאור סעיף

 



 11עמוד  10/06/2021 בינוי הקמת משרדים, מטבחון ושירותיםביצוע עבודות 

 ____ ____ מ"ר   
 

 

 04-8145400חיפה  -הופק ע"י "תוכנת דקל" 
 16882מספר פנימי:  www.dekel.co.ilאתר דקל 

 סה " כ מחיר כמות יח ' תאור סעיף

 



 12עמוד  10/06/2021 ביצוע עבודות בינוי הקמת משרדים, מטבחון ושירותים

 ____ ____ מ"ר   
 

 

 04-8145400חיפה  -הופק ע"י "תוכנת דקל" 
 16882מספר פנימי:  www.dekel.co.ilאתר דקל 

 סה " כ מחיר כמות יח ' תאור סעיף

 



 13עמוד  10/06/2021 בינוי הקמת משרדים, מטבחון ושירותיםביצוע עבודות 

 ____ ____ מ"ר   
 

 

 04-8145400חיפה  -הופק ע"י "תוכנת דקל" 
 16882מספר פנימי:  www.dekel.co.ilאתר דקל 

 סה " כ מחיר כמות יח ' תאור סעיף

 



 14עמוד  10/06/2021 ביצוע עבודות בינוי הקמת משרדים, מטבחון ושירותים

 

 

 04-8145400חיפה  -הופק ע"י "תוכנת דקל" 
 16882מספר פנימי:  www.dekel.co.ilאתר דקל 

 סה " כ מחיר כמות יח ' תאור סעיף

 



 15עמוד  10/06/2021 מטבחון ושירותיםביצוע עבודות בינוי הקמת משרדים, 

____ ____ 
 

 

 04-8145400חיפה  -הופק ע"י "תוכנת דקל" 
 16882מספר פנימי:  www.dekel.co.ilאתר דקל 

 סה " כ מחיר כמות יח ' תאור סעיף

 



 16עמוד  10/06/2021 ביצוע עבודות בינוי הקמת משרדים, מטבחון ושירותים

 

 

 04-8145400חיפה  -הופק ע"י "תוכנת דקל" 
 16882מספר פנימי:  www.dekel.co.ilאתר דקל 

 סה " כ מחיר כמות יח ' תאור סעיף

 



 17עמוד  10/06/2021 ביצוע עבודות בינוי הקמת משרדים, מטבחון ושירותים

 

 

 04-8145400חיפה  -הופק ע"י "תוכנת דקל" 
 16882מספר פנימי:  www.dekel.co.ilאתר דקל 

 סה " כ מחיר כמות יח ' תאור סעיף

 



 18עמוד  10/06/2021 ביצוע עבודות בינוי הקמת משרדים, מטבחון ושירותים

____ ____ 
 

 

 04-8145400חיפה  -הופק ע"י "תוכנת דקל" 
 16882מספר פנימי:  www.dekel.co.ilאתר דקל 

 סה " כ מחיר כמות יח ' תאור סעיף

 



 19עמוד  10/06/2021 ביצוע עבודות בינוי הקמת משרדים, מטבחון ושירותים

____ ____   
 

 

 04-8145400חיפה  -הופק ע"י "תוכנת דקל" 
 16882מספר פנימי:  www.dekel.co.ilאתר דקל 

 סה " כ מחיר כמות יח ' תאור סעיף

 



 20עמוד  10/06/2021 ביצוע עבודות בינוי הקמת משרדים, מטבחון ושירותים

____ ____ 
 

 

 04-8145400חיפה  -הופק ע"י "תוכנת דקל" 
 16882מספר פנימי:  www.dekel.co.ilאתר דקל 

 סה " כ מחיר כמות יח ' תאור סעיף

 



 21עמוד  10/06/2021 ביצוע עבודות בינוי הקמת משרדים, מטבחון ושירותים

____ ____   
 

 

 04-8145400חיפה  -הופק ע"י "תוכנת דקל" 
 16882מספר פנימי:  www.dekel.co.ilאתר דקל 

 סה " כ מחיר כמות יח ' תאור סעיף

 



 22עמוד  10/06/2021 ביצוע עבודות בינוי הקמת משרדים, מטבחון ושירותים

____ ____ 
 

 

 04-8145400חיפה  -הופק ע"י "תוכנת דקל" 
 16882מספר פנימי:  www.dekel.co.ilאתר דקל 

 סה " כ מחיר כמות יח ' תאור סעיף

 



 23עמוד  10/06/2021 ביצוע עבודות בינוי הקמת משרדים, מטבחון ושירותים

 

 

 04-8145400חיפה  -הופק ע"י "תוכנת דקל" 
 16882מספר פנימי:  www.dekel.co.ilאתר דקל 

 סה " כ מחיר כמות יח ' תאור סעיף

 



 24עמוד  10/06/2021 ביצוע עבודות בינוי הקמת משרדים, מטבחון ושירותים

 

 

 04-8145400חיפה  -הופק ע"י "תוכנת דקל" 
 16882מספר פנימי:  www.dekel.co.ilאתר דקל 

 סה " כ מחיר כמות יח ' תאור סעיף

 



 25עמוד  10/06/2021 ביצוע עבודות בינוי הקמת משרדים, מטבחון ושירותים

 

 

 04-8145400חיפה  -הופק ע"י "תוכנת דקל" 
 16882מספר פנימי:  www.dekel.co.ilאתר דקל 

 סה " כ מחיר כמות יח ' תאור סעיף

 



 26עמוד  10/06/2021 ביצוע עבודות בינוי הקמת משרדים, מטבחון ושירותים

 

 

 04-8145400חיפה  -הופק ע"י "תוכנת דקל" 
 16882מספר פנימי:  www.dekel.co.ilאתר דקל 

 סה " כ מחיר כמות יח ' תאור סעיף

 



 27עמוד  10/06/2021 ביצוע עבודות בינוי הקמת משרדים, מטבחון ושירותים

 

 

 04-8145400חיפה  -הופק ע"י "תוכנת דקל" 
 16882מספר פנימי:  www.dekel.co.ilאתר דקל 

 סה " כ מחיר כמות יח ' תאור סעיף

 



 28עמוד  10/06/2021 ביצוע עבודות בינוי הקמת משרדים, מטבחון ושירותים

 

 

 04-8145400חיפה  -הופק ע"י "תוכנת דקל" 
 16882מספר פנימי:  www.dekel.co.ilאתר דקל 

 סה " כ מחיר כמות יח ' תאור סעיף

 



 29עמוד  10/06/2021 ביצוע עבודות בינוי הקמת משרדים, מטבחון ושירותים

 

 

 04-8145400חיפה  -הופק ע"י "תוכנת דקל" 
 16882מספר פנימי:  www.dekel.co.ilאתר דקל 

 סה " כ מחיר כמות יח ' תאור סעיף

 



 

 

 

 30עמוד  10/06/2021 ביצוע עבודות בינוי הקמת משרדים, מטבחון ושירותים 

 
 העתק -מכללת קיי  -סה"כ לשיפוץ לשכת מנכ"ל, מטבחון ושירותי סגל 

 
 העתק -מכללת קיי  -מטבחון ושירותי סגל סה"כ לשיפוץ לשכת מנכ"ל, 

__________ 
 עבודות קונסטרוקציה 

 עבודות תברואה

 אדריכלות

 עבודות חשמל

 פירוקים

 סה"כ עלות

מע"מ בשיעור 

סה"כ כולל %17

 מע"מ

 "כ במילים:

01 

02 

03 

08 

09 

 סה

__________ 

__________ 

__________ 

__________ 

__________ 

 

__________ 

 

 
 מדד מכרז / הצעה: תאריך מדד:

              

 
 מנהל הפרוייקט   מאשר כתב הכמויות  הממונה על הכספים    הנהלת החברה   



 

 

 

 31עמוד  10/06/2021 ביצוע עבודות בינוי הקמת משרדים, מטבחון ושירותים 

 

 16882מספר פנימי: 

חיפה  -הופק ע"י "תוכנת דקל" 

 אתר דקל04-8145400

www.dekel.co.il 
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