
11/06/2019

 תכנית שיפוצים מורחב23.05.19לא סופית ולא מחייבת - 2019ח ''טיוטת תכנית שיפוצי מוס
8 מתוך 1עמוד  אגף ההנדסה - עיריית כפר סבא  

מחלקת  בינוי  ופיתוח  מוסדות

125301246,000,000

2253014400,000

32530131,200,000

42530083,000,000

52530081,090,000

625601919,500,000

72560231,800,000

72,990,000

תיאור הפרויקטשם המוסד'סד
₪ , עלות

מ"כולל מע

1
-ס דמוקרטי"בי

מונטסורי
1,500,000תוספת כיתות

6,100,000 כיתות6תוספת ס יצחק שדה"בי2

1,900,000במבנה רוטשילד (4מתוך ) כיתות 2תוספת ס אוסישקין"בי3

4
ס רחל "בי

המשוררת
5,500,000 כיתות4תוספת 

4,500,000 כיתות3תוספת ס שי עגנון"בי5

19,500,000

1,800,000תוספת גן חד כיתתיגן גלבוע1

1,800,000

טיוטה לא סופית ולא מחייבת

2019ריכוז כלל תקציבי שיפוץ ושדרוג מוסדות חינוך 

"תוספת כיתות במוסדות חינוך "256019ר "תב

"גני ילדים ברחבי העיר "256023ר "תב

ר"כ לתב"סה

'סד

( בתי ספר15) M21עיצוב מרחבי למידה 

(מותנה בקבלת הרשאות)

 מגרשי ספורט כולל תאורה5הצללת 

שיפוץ מוסדות חינוך

ר"כ לתב"סה

ח"ש, היקף תיאור ר"מספר תב

גני ילדים ברחבי העיר

כ"סה

נגישות מוסדות חינוך

חול וראייה, הנגשת כיתות שמע

תוספת כיתות למוסדות חינוך

ל"חכ

ל"חכ

ל"חכ

ל"חכ

ל"חכ
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 תכנית שיפוצים מורחב23.05.19לא סופית ולא מחייבת - 2019ח ''טיוטת תכנית שיפוצי מוס
8 מתוך 2עמוד  אגף ההנדסה - עיריית כפר סבא  

מחלקת  בינוי  ופיתוח  מוסדות

פרק

1

2

3

4

27,300,000פ ר ו י י ק ט י ם   ג ד ו ל י ם5

46,000,000:ר"כ  לתב"סה

ב ת י   ס פ ר
2,300,000

ג נ י   י ל ד י ם
5,400,000

2,000,000מ י ח ש ו ב,  ה צ ט י י ד ו ת,  ר כ ש

2019שיפוץ מוסדות חינוך 

טיוטה לא סופית ולא מחייבת

ריכוז פרקים-  ת כ נ י ת  ע ב ו ד ה  

253012ר  "תב

מ" כולל מע2019 היקף נושא

לכלל המוסדות - נ ו ש א י ם   ק ב ו ע י ם  
9,000,000

8גרסה 

,  (תכנון ויועצים)2530122950, 2530122750: ים"תברמספרי
(2530122761,762,763,764-תפעול )

2530122750: ר מספר"תב

2530122750: ר מספר"תב



11/06/2019

 תכנית שיפוצים מורחב23.05.19לא סופית ולא מחייבת - 2019ח ''טיוטת תכנית שיפוצי מוס
8 מתוך 3עמוד  אגף ההנדסה - עיריית כפר סבא  

מחלקת  בינוי  ופיתוח  מוסדות

הערות₪, אומדן משוערתיאורנושאסעיף

1,800,000צביעה פנימיתכל בתי הספר101

200,000בהתאם לרשימה- צביעה פנימית  גני ילדים102

100,000הכנת תשתיות למתקני משחקים ומחסנים גני ילדים103

200,000הקמת סככות הצללה בחצרותבתי ספר/ גני ילדים104

50,000טיפול במעבדות בחטיבות ותיכוניםבתי ספר105

200,000שיפוץ גגות רעפים וקליםבתי ספר/גני ילדים106

300,000(3-2קדימות )סילוק מפגעי בטיחות מוסדות חינוך107

350,000מילוי חול בארגזי חול ובחצרות גני ילדיםמוסדות חינוך108

500,000החלפה ותיקון מזגנים, התקנהמוסדות חינוך109

50,000התקנת מערכות סולריותגני ילדים110

100,000(245005ראה )עבודות חשמל שונות מוסדות חינוך111

200,000עבודות אלומיניום שונותגני ילדים/בתי ספר112

400,000(חוזה)עבודות מסגרות שונות גני ילדים/בתי ספר113

200,000(חוזה)טיפול בתשתיות מים וביוב מוסדות שונים114

200,000(חוזה)עבודות איטום מוסדות חינוך115

400,000(חוזה)אחזקת מתקני משחקים מוסדות חינוך116

100,000חיזוק תקרות אקוסטיותאולמות ספורט117

50,000גיזום והעתקת עצים בחצרותמוסדות חינוך118

100,000שמירה בעת השיפוציםמוסדות חינוך119

1,500,000העברות, הובלות, פיקוח, תכנון, מדידותהוצאות שונות120

2,000,000עבודות שונות ובלתי צפויותרזרבה121

9,000,000 :1כ לפרק "                                                                    סה

טיוטה לא סופית ולא מחייבת - 2019- נושאים קבועים . 1

תפעול
2530122761

תפעול
2530122761

תפעול
2530122761

תפעול
2530122761

תפעול
2530122762

תפעול
2530122762

תפעול
2530122762

תפעול
2530122762

תפעול
2530122762

תפעול
2530122763

תפעול
2530122764

2530122950

תפעול
2530122762
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 תכנית שיפוצים מורחב23.05.19לא סופית ולא מחייבת - 2019ח ''טיוטת תכנית שיפוצי מוס
8 מתוך 4עמוד  אגף ההנדסה - עיריית כפר סבא  

מחלקת  בינוי  ופיתוח  מוסדות

ח"ש,אומדן
לביצועבתכנית

310,000310,000שיפוץ חזיתותאופירה נבון1

(ר נגישות"תב) כיתות שמע  2

--( פרויקטים5ראה פרק ) כיתות על הגג 2תוספת אוסישקין2

--( פרויקטים5ראה פרק )הקמת חצר התחדשות 

(ר נגישות"תב)כיתת שמע 

38,00038,000שיפוץ שרותים במקלט צפוניברנר3

40,00040,000החלפת חיפויי קרמיקה במסדרונות

150,000150,000שיפוץ אולם ספורטבן גוריון4

30,00030,000ביטול משתנות בשרותי בנים

(ר נגישות"תב)הנגשה כולל פיר מעלית 

55,00055,000שרותים באולם ספורטבר אילן5

125,000125,000שיפוץ מקלט אולם ספורט

65,00065,000ניקוז איזור בור קפיצה

ר "תב)פריצת פיר קיים והתקנת מעלית 

(נגישות

--( פרויקטים5ראה פרק )שיפוץ כללי גולדה מאיר6

90,00090,000שיפוצים באולם ספורטגורדון7

בוצע--(סעיף אחר)הפרדת איזור פינוי אשפה  

30,00030,000'ג+' שיפוץ שרותים ב

סעיף )חיזוק קיר תומך אבנים בחצר דרומית 

(אחר
בוצע--

--( פרויקטים5ראה פרק )  (פרויקט)שיפוץ כללי גוונים8

--(ר ספורט"תב)- תוספת מחסן לאולם ספורט דבורה עומר9

דמוקרטי10

בוצע--(סעיף אחר)קיר תומך בגבול מזרחי  ד"חב11

50,00050,000העברת כיתה

חווה חקאלית12

טיוטה לא סופית ולא מחייבת - 2019- בתי ספר . 2

תיאור העבודותנושאסעיף

ל"חכ
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 תכנית שיפוצים מורחב23.05.19לא סופית ולא מחייבת - 2019ח ''טיוטת תכנית שיפוצי מוס
8 מתוך 5עמוד  אגף ההנדסה - עיריית כפר סבא  

מחלקת  בינוי  ופיתוח  מוסדות

ח"ש,אומדן
לביצועבתכנית

--( פרויקטים5ראה פרק )תוספת בניה  יצהר13

--( פרויקטים5ראה פרק )שדרוג מגרש ספורט  

--( פרויקטים5ראה פרק )שיפוץ כללי   יצחק שדה14

--הרחבת שטח חצר צד מזרח

ר "תב)הנגשה כללית במסגרת הפרויקט 

(נגישות

קירוי מגרש ספורט

ירוק15

--בפרויקט ההרחבה שנת בדקלאה גולדברג16

(ר נגישות"תב)כיתת שמע 

180,000180,000(מעטפת)שיפוץ חזיתות המבנה סורקיס17

(ר נגישות"תב) כיתות שמע  2

קירוי מגרש ספורט

27,00027,000תקרה אקוסטית בחדר אוכלסאלד18

בוצע--(סעיף אחר)שיפוץ חזיתות  עטרת חיים19

בוצע--(סעיף אחר)עבודות אלומיניום  

75,00075,000החלפת חלונות במבנה עציוןרמז20

15,00015,000תעלות תקשורת וחשמל במעבר

25,00025,000ציפוי חלונות עציון בחומר אנטי סאן

 5ראה פרק )תכנון בלבד - שדרוג כללי 

תכנון בלבד - (פרויקטים
--

קירוי מגרש ספורט

--( פרויקטים5ראה פרק ) כיתות לימוד 4תוספת רחל המשוררת21

(ר נגישות"תב)כיתת שמע 

--מחסן בית סיפרישי עגנון22

--( פרויקטים5ראה פרק ) כיתות  3תוספת 

--עבודות שנת בדקשילה23

--עבודות שנת בדקאילן רמון24

אלון25
 קומות ושרותי 4פירצה וביצוע פיר פנימי 

(ר נגישות"תב)נכים 

טיוטה לא סופית ולא מחייבת- המשך  - 2019- בתי ספר . 2

תיאור העבודותנושאסעיף

ל"חכ

ל"חכ

ל"חכ

ל"חכ

ל"חכ

ל"חכ

ל"חכ

ל"חכ

ל"חכ

ל"חכ

ל"חכ
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 תכנית שיפוצים מורחב23.05.19לא סופית ולא מחייבת - 2019ח ''טיוטת תכנית שיפוצי מוס
8 מתוך 6עמוד  אגף ההנדסה - עיריית כפר סבא  

מחלקת  בינוי  ופיתוח  מוסדות

ח"ש,אומדן
לביצועבתכנית

(ר נגישות"תב)כיתת שמע בר לב26

330,000330,000החלפת חלונות אלומיניוםהראל27

475,000475,000שיקום חזיתות

ר "תב) תחנות 3התקנת מעלית בפיר קיים 

(נגישות

ר"שז28
תכנון  - ( פרויקטים5ראה פרק )שיפוץ כללי  

בלבד
--

--( פרויקטים5ראה פרק )שיפוץ כללי   שרת29

--(כולל)פיתוח חצרות 

ר "תב)הנגשה כללית במסגרת הפרויקט 

(נגישות

110,000110,000שיפוץ מטבחון ושרותים בחדר מוריםגלילי30

פיר מעלית חיצוני התאמת רמפה בכניסה 

(ר נגישות"תב)ושרותי נכים 

קירוי מגרש ספורט קט רגל

הרצוג31
ר "תב) תחנות 4התקנת מעלית בפיר קיים 

(נגישות

--(תכנון בלבד )שדרוג כללי של התיכון כצנלסון32

מפתן33
התאמות , פיר מעלית חיצוני צמוד ללובי

(ר נגישות"תב)שרותי נכים , כניסה

רבין34

--( פרויקטים5ראה פרק ) הקמת בית המדרש תורה ומדע35

קירוי מגרש ספורט

50,00050,000משרד למנהלת ישיאשכול פיס36

30,00030,000החלפת רצפה צפה בחדר טיפוליםי"מת37

ח"שפ38

ה"מרכז פסג39

ס סאדברי"בי40

2,300,0002,300,000

טיוטה לא סופית ולא מחייבת -המשך   2019- בתי ספר . 2

תיאור העבודותנושאסעיף

:2כ לפרק "                                                                    סה

ל"חכ

ל"חכ
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 תכנית שיפוצים מורחב23.05.19לא סופית ולא מחייבת - 2019ח ''טיוטת תכנית שיפוצי מוס
8 מתוך 7עמוד  אגף ההנדסה - עיריית כפר סבא  

מחלקת  בינוי  ופיתוח  מוסדות

ח"ש,אומדן

לביצועבתכנית

460,000460,000שיפוץ כללי ופיתוח חצרגן אגוז1

530,000530,000שיפוץ כללי ופיתוח חצרגן חרוב2

480,000480,000שיפוץ כללי ופיתוח חצרגן דליה3

450,000450,000שיפוץ כללי ופיתוח חצרגן לילך4

460,000460,000שיפוץ כללי ופיתוח חצרגן מור5

560,000560,000שיפוץ כללי ופיתוח חצרגן לבונה6

490,000490,000שיפוץ כללי ופיתוח חצרגן סייפן7

480,000480,000שיפוץ כללי ופיתוח חצרגן גורים8

כיתת שמע

520,000520,000שיפוץ כללי ופיתוח חצרגן הדר9

530,000530,000שיפוץ כללי ופיתוח חצרגן חמניה10

120,000120,000השלמות גן עתידניגן יקינטון11

150,000150,000שיפוץ כללי ופיתוח חצרגן חרמון12

170,000170,000תוספת חדר טיפוליםגן רינה13

גן ניצנים14
הריסת מבנה קיים ובנייתו מחדש 

( פרויקטים5ראה פרק )  
----

( פרויקטים5ראה  פרק )בניית גן חדש גן ברחוב גלבוע15

כיתת שמעגן ורד16

כיתת שמעגן דגנית17

כיתת שמעגן יערה18

5,400,0005,400,000

טיוטה לא סופית ולא מחייבת - 2019- גני ילדים . 3

תיאור העבודותנושאסעיף

:3כ לפרק "                                                                    סה

ל"חכ

ל"חכ
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 תכנית שיפוצים מורחב23.05.19לא סופית ולא מחייבת - 2019ח ''טיוטת תכנית שיפוצי מוס
8 מתוך 8עמוד  אגף ההנדסה - עיריית כפר סבא  

מחלקת  בינוי  ופיתוח  מוסדות

שם המוסד'סד
ח"ש, עלות

מ"כולל מע
לפי סדר  עדיפויות

1,900,000גן ניצנים1

900,000ס יצהר"בי2

13,500,000ב שרת"חט3

4,000,000יצחק שדה4

300,000גוונים5

800,000אוסישקין6

4,400,000גולדה מאיר7

400,000תורה ומדע8

500,000ר"ב שז"חט9

600,000ס רמז"בי10

0אוסישקין11

0שי עגנון12

0רחל המשוררת13

0ס דמוקרטי"בי14

0יצחק שדה15

0 גני ילדים1610

0גן גלבוע17

27,300,000

256020ר "תב -            ( 1,800,000₪)הקמת גן חד כיתתי 

(מקביל להרחבה)שיפוץ כללי 

( 2,000,000₪)הקמת חצר התחדשות 

שדרוג כללי של אגף צפוני במסגרת תכנון כללי לבית ספר           

2530122766- סעיף                                                                       

253122955- סעיף                 (תכנון בלבד)הקמת אולם בית מדרש 

2530122957- סעיף                                 (תכנון בלבד )שדרוג כללי 

2530122958- סעיף                                  (תכנון בלבד)שדרוג כללי 

(במקביל להרחבה)שדרוג כללי 

2530122956-סעיף    (הליך פסילה)הריסת מבנה קיים ובנייתו מחדש 

כ לפרק"סה

2560192759- סעיף   -          ( 1,900,000₪) כיתות על הגג 2תוספת 

256019ר "תב -      ( 4,500,000₪) כיתות על הגג 3תוספת 

256019ר "תב -                 ( 5,500,000₪) כיתות 4תוספת 

256019ר "מונטסורי       תב - ( 1,500,000₪)תוספת כיתות 

256019ר "תב -            ( 6,100,000₪) כיתות אם 6תוספת 

( גני ילדים3ראה פרק )שיפוץ עומק ופיתוח חצר 

2530122760- סעיף פיתוח מגרש ספורט + תוספת בניה בשתי קומות 

 כיתות אל מול צרכים נוספים5-תכולת הפרוייקט תקבע בנפרד לאור מחסור ב

פיתוח ,שינויים,הנגשה,תברואה,בטיחות,שיפוץ- שדרוג כללי 

- סעיף                                                                        

2530122954

טיוטה לא סופית ולא מחייבת

"2019שיפוץ מוסדות חינוך   -  "253012ר "תב

  פ ר ו י ק ט י ם   ג ד ו ל י ם5פרק  

תיאור


