עיריית כפר סבא  -מינהל הנדסה ותכנון
מחלקת מבני ציבור

1

שיפוץ מוסדות חינוך  - 2020 -תב"ר 253013

ר י כ ו ז פ ר ק י ם  -לתכנית עבודה
נוצל

היקף
כולל מע"מ

נכון לתאריך
23/06/2020

 1.1נ ו ש א י ם ק ב ו ע י ם  -לכלל המוסדות

5,000,000

2,584,449

 1.2ב ת י ס פ ר

1,000,000

823,396

 1.3ג נ י י ל ד י ם

1,000,000

942,200

500,000

34,474

20,500,000

18,915,719

נושא

פרק

 1.4ר כ ש ,ה צ ט י י ד ו ת ,מ ח ש ו ב ,ה ו ב ל ו ת ,ה ע ב ר ו ת

 1.5פ ר ו י ק ט י ם ג ד ו ל י ם  2) -פרויקטים(

 1.6ע ב ו ד ו ת ב ב י צ ו ע ש ל ח כ " ל

0

 1.7ר ז ר ב ה 1% -

270,000

סה"כ לתב"ר:

28,270,000

23,300,238

הערות לפרקים/משמעויות:
 1.1מתחת למינימום נדרש
 1.2אין המשך עבודות בבתי ספר
 1.3אין המשך עבודות בגני ילדים
 1.4מתחת למינימום נדרש
 1.5אין הערות
 1.6מתחת למינימום נדרש

) גרסה  9מתאריך (28/6/20

עמוד  2מתוך 14
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 .1.1נושאים קבועים -

2020

סעיף נושא
 101כל בתי הספר
102

הוגש

תיאור

1,800,000

צביעה פנימית
צביעה פנימית  -בהתאם לרשימה

200,000

 103גני ילדים/בתי ספר

שיפוץ גגות רעפים וקלים

150,000

 104מוסדות חינוך

עבודות חשמל שונות

150,000

 105מוסדות חינוך

עבודות גינון ,גיזום והעתקת עצים בחצרות

100,000

 106מוסדות חינוך

שמירה בעת השיפוצים

50,000

 107הוצאות שונות

מדידות ,תכנון ,פיקוח

600,000

גני ילדים

108

גני ילדים

הכנת תשתיות למתקני משחקים ומחסנים

תפעול

100,000

109

גני ילדים/בתי ספר

הקמת סככות הצללה בחצרות

תפעול

200,000

 110בתי ספר

טיפול במעבדות בחטיבות ותיכונים

תפעול

0

 111מוסדות חינוך

סילוק מפגעי בטיחות )קדימות (3-2

תפעול

200,000

 112מוסדות חינוך

מילוי חול בארגזי חול ובחצרות גני ילדים

תפעול

350,000

 113מוסדות חינוך

התקנה ,החלפה ותיקון מזגנים

תפעול

200,000

 114גני ילדים

התקנת מערכות סולריות

תפעול

0

 115בתי ספר/גני ילדים

עבודות אלומיניום שונות

תפעול

100,000

 116בתי ספר/גני ילדים

עבודות מסגרות שונות )חוזה(

תפעול

200,000

 117מוסדות שונים

טיפול בתשתיות מים וביוב )חוזה(

תפעול

150,000

 118מוסדות חינוך

עבודות איטום )חוזה(

תפעול

200,000

 119מוסדות חינוך

אחזקת מתקני משחקים )חוזה(

תפעול

0

 120בתי ספר

החלפת עמודי תאורה ,חשמל

תפעול

250,000

 121מוסדות חינוך

התייעלות אנרגטית ,תאורה

תפעול

0

סה"כ לפרק :1

) גרסה  9מתאריך (28/6/20

אושר

עמוד  3מתוך 14
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 .1.2בתי ספר 2020 -
סעיף נושא

הוגש

תיאור

אושר

 201אופירה נבון

שינויים במתחם מעבדה ,ספרייה ,מחשבים

520,000

 202אוסישקין

שיפוץ אולם ספורט

380,000

שיפוץ מקלט  -מעבדת מחשבים )רב תחומי(

65,000

תוספת מרחב מוגן  -מעבדה )חסר מיקלוט(

300,000

הערכה

שיפוץ שרותי מורים

50,000

בוצע

שיפוץ חדר פדגוגיה )רכזת(

15,000

הערכה

פיתוח מגרש מיניפיץ בחצר

250,000

פיתוח רצועת חצר בגבול מזרחי)גנים ונוף(

30,000

שיפוץ חדרי שירותים

50,000

 203ברנר

 204בן גוריון

 205בר אילן

שיפורי פיתוח חצר כולל מתקנים
שיפוץ שרותים בחצר

--

שיפוץ ספרייה

60,000

 206גולדה מאיר

שיפוץ כללי והרחבה )ראה פרק  - 5פרויקטים(

 207גורדון

בוצע

--

סגירת מעבר במבנה א'-ב'

45,000

בוצע

שיפוץ חדר מחשבים במקלט

105,000

בוצע

--

 208גוונים

עבודות שנת בדק

 209דבורה עומר

תוספת מחסן לאולם ספורט )חינוך(

) גרסה  9מתאריך (28/6/20

הערכה

עמוד  4מתוך 14
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 .1.2בתי ספר  - 2020 -המשך
סעיף נושא
 210דמוקרטי

 211חב"ד

 212חווה חקלאית

הוגש

תיאור
שיפוץ חדרי שרותים )תלמידים ומורים(

220,000

החלפת מטבח בחדר מורים

35,000

פיתוח חצר

100,000

הצבת מבנה יביל  -כיתה בחצר

110,000

בוצע

שיפוץ שרותי תלמידים וסגל

65,000

בוצע

35,000

בוצע

5,000

בוצע

)של החמור(

שיפוץ כיתת חוץ מעץ
טיפול בתשתיות מים של מערכת השקייה

--

השלמת נושאי בטיחות ותברואה )ראה פרק (5

-50,000

פיתוח חצר אחורית

 214יצחק שדה

החלפת גידור במגרש ספורט
הרחבת שטח החצר מזרחה

 215ירוק

) גרסה  9מתאריך (28/6/20

--

שיפוץ שרותים באולם ספורט

שיפוץ שרותים במבנה ספרייה

25,000

הערכה

--

כיתת לימוד בחצר

60,000

הערכה

בידוד אקוסטי של חדר יועצת

5,000

הערכה

הצללה בחצר אחורית

 217סורקיס

220,000

40,000

הצללה בחצר פנימית

 216לאה גולדברג

בוצע

שיפוץ כללי מקביל להרחבה )ראה פרק -5
פרויקטים(

פינת חי  -שיפוץ אורווה

 213יצהר

אושר

--

התקנת קירוי חדש ביציאה אחורית לחצר

35,000

בוצע

החלפת תקרה אקוסטית במסדרונות

100,000

הערכה

שינויים בחדר מורים  +שרותים

80,000

הערכה

עמוד  5מתוך 14
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 .1.2בתי ספר  - 2020 -המשך
סעיף נושא
 218סאלד

הוגש

תיאור
קירוי מגרש ספורט  -תב"ר נפרד

--

התאמות לצרכים חדשים )ראה פרק (5

--

 219עץ חיים

התקנת קראוונים בחצר והתאמות

--

 220רמז

שיפוץ כללי )ראה פרק  - 5פרויקטים(

 221רחל המשוררת

 222שי עגנון

אושר

לא במימון העירייה

התאמות מ.מ.מ לחדר מחול

50,000

בוצע

החזרת חדר מחול לכיתה

10,000

בוצע

--

עבודות שנת בדק
פתיחת חלונות בכל חדרי שרותים

15,000

הערכה

 223שילה

הסדרת גבול עם בית היולדות הישן

15,000

הערכה

 224אילן רמון

שיפוץ והתאמות באולם ספורט  -רישיון עסק

--

הצללת מגרש ספורט )חכ"ל(

--

עבודות שנת בדק

--

 225אלון

 226בר לב

שינויים במנהלה וחדר מורים

50,000

הערכה

שיקום מקלט במבנה בן צבי דרום

40,000

הערכה

התאמת מבנה כיתות בן צבי דרום  6 -כיתות אם
)ראה פרק  5פרויקטים(

--

הסדרת חניה למורים ליד אולם ספורט

--

שיפוץ חדרי יועצים וחדרי שילוב

) גרסה  9מתאריך (28/6/20

עמוד  6מתוך 14
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 .1.2בתי ספר  - 2020 -המשך
סעיף נושא
 227הראל

הוגש

תיאור
המשך ביצוע תקרות אקוסטיות בכיתות

250,000

שדרוג מגרש ספורט

360,000

שדרוג תיאטרון )חינוך(

500,000

עבודות ניקוז בחצר דרומית

20,000

החלפת גדר בהיקף חצר בית הספר

160,000

שיפוץ כללי )ראה פרק  -5פרויקטים(

--

כולל פיתוח חצר

--

 229שרת

תיקוני שנת בדק )ד.ניב(

--

 230גלילי

 228שז"ר

 231הרצוג

 233מפתן

) גרסה  9מתאריך (28/6/20

בוצע

הקמת אולפן מוסיקה במקלט

250,000

הערכה

שיפוץ חדרי המזכירות

30,000

הערכה

50,000

הערכה

הרחבה ושיפוץ מנהלה וחדר מורים ושרותים
שדרוג מעבדה לכימיה

 232כצנלסון

אושר

)(460,000

)(980,000

--

שדרוג חדר תיאטרון

200,000

הערכה

שדרוג ספרייה )הרשאה(

160,000

הערכה

שדרוג חדר מורים

50,000

הערכה

שיפוץ שרותי מורים בקומת קרקע

20,000

הערכה

שדרוג חדר תיאטרון

80,000

הערכה

--

בוצע

שיפוצים פנימיים לפי הרשאה )סעיף נפרד(
שיפוצים כלליים )נוסף להרשאה(

115,000

בניית מחסן בחצר

15,000

עמוד  7מתוך 14
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 .1.2בתי ספר  - 2020 -המשך
סעיף נושא
 234רבין

 235תורה ומדע

תיאור

הוגש

אושר

שינויים והרחבת חדר מורים

50,000

הערכה

שיפוץ שרותי מורים ושינויים במנהלה

190,000

בוצע

החלפת במות ב 3-מקלטים )קולנע(

30,000

הערכה

החלפת חלונות לא בטיחותיים

25,000

הערכה

הקמת בית המדרש )ראה פרק - 5פרויקטים(

--

שיפוץ במת אודיטוריום

15,000

הערכה

חידוש וצביעת קונסטרוקציית פלדה

45,000

הערכה

 237מת"י

שיפוץ מטבחון מרכזי

15,000

הערכה

 238שפ"ח

צביעה פנימית

25,000

הערכה

 239מרכז פסג"ה

שיפוצים ושינויים ע"פ הרשאה

 240בי"ס סאדברי

עבודות שנת בדק

--

 241בי"ס מונטסורי

עבודות שנת בדק

--

 236אשכול פיס

)טרם התקבלה(

סה"כ לפרק :2
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עמוד  8מתוך 14
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 .1.3גני ילדים 2020 -
הוגש

אושר

סעיף נושא

תיאור

 301גן מולדת

שיפוץ כללי ופיתוח חצר

700,000

בביצוע

 302גן תאנה

שיפוץ כללי ופיתוח חצר

600,000

התכנון הסתיים

 303גן פקאן

שיפוץ כללי ופיתוח חצר

600,000

-"-

 304גו צבעוני

שיפוץ כללי ופיתוח חצר

500,000

-"-

 305גן שחף

שיפוץ כללי ופיתוח חצר

600,000

-"-

 306גן חוחית

שיפוץ כללי ופיתוח חצר

--

-"-

 307גן זמיר

שיפוץ כללי ופיתוח חצר

--

-"-

 308גן סנונית

שיפוץ כללי ופיתוח חצר

--

-"-

 309גן כרמל

שיפוץ כללי ופיתוח חצר

--

 310גן ערבה

שיפוץ כללי ופיתוח חצר

--

 311גן מולדת

תוספת מרחב מוגן

140,000

בוצע

 312גן כרמל

תוספת מרחב מוגן

140,000

בוצע

 313גן האהבה

תוספת מרחב מוגן

140,000

 314גן בדולח

תוספת מרחב מוגן

140,000

 315גן ירדן

תוספת מרחב מוגן

140,000

 316גני ילדים

עבודות שונות

300,000

סה"כ לפרק :3

) גרסה  9מתאריך (28/6/20
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 .1.4רכש ,הצטיידות ,מיחשוב

סעיף

אומדן הצטייד ות

שם הפרויקט

לפי תכנית₪ ,
 401שדרוג חטיבת שז"ר במכלול הפרויקט

--

 402שדרוג והרחבת בי"ס גולדה מאיר  -במכלול הפרויקט

--

 403שדרוג בי"ס רמז  -במכלול הפרויקט

--

 5 404גני ילדים  -שיפוץ עומק  -הצטיידות

50,000

גני ילדים חינוך מיוחד הצטיידות

50,000

 406התאמה לדרישות גני ילדים  -ציוד חובה

100,000

405

 407מתקני חצר בתי ספר

0

 408מתקני חצר גני ילדים

0

 409השלמות ציוד פרויקטים של חכ"ל

0

 410תקשורת מחשבים

100,000

 411ציוד מחשבים

100,000

 412תקשורת אחודה

50,000

 413שונות

50,000

סה"כ לפרק 4

) גרסה  9מתאריך (28/6/20
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 .1.5פרויקטים גדולים 2020 -
סעיף נושא

הוגש

תיאור

 501חט"ב שז"ר

שיפוץ כללי ,תוספת בניה ,פיתוח חצר

 502בי"ס גולדה מאיר

שיפוץ כללי+התאמה לפרוגרמה  24כיתות -

14,500,000
תכנון

בלבד )( ₪ 500,000

0

 503בי"ס רמז

שיפוץ כללי +מבנה עציון+התאמה לפרוגרמה

 504תיכון כצנלסון

בנין אודיטוריום ,בינוי משרדים ועוד
תוספת  4כיתות  -תכנון בלבד

0

 505תורה ומדע

הקמת אולם בית המדרש

0

 506בי"ס אוסישקין

תוספת כיתות על גג  +מ.מ.מ מעבדה

0

 507בי"ס יצהר

תוספת בניה ב 2-קומות  -בטיחות ותברואה

0

 508בי"ס דמוקרטי

שיפוץ כללי במקביל להרחבה  -תכנון בלבד

0

 509בי"ס חב"ד

שיפוץ במקביל להרחבה  -תכנון בלבד

0

 510בי"ס סאלד

התאמות פרוגרמה מורחבת

0

 511חט"ב אלון

התאמת מבנה כיתות בן צבי דרום  3 -כיתות אם

0

 512תיכון הרצוג

הרחבת מנהלה וחדר מורים )ראה פרק (2

0

 513בי"ס חלופי

הקמת מתחם חדש  -מבנים יבילים

0

 514גן ניצנים

הריסת מבנה קיים ובניית גן חדש

 5 515גני ילדים

שיפוץ עומק ופיתוח חצר )ראה פרק  3גני ילדים(

0

 5 516גני ילדים

תוספת ממ"מ ) -ראה פרק  3גני ילדים(

0

 517גני בדולח וירדן

הריסה,שימור ,ממ"מ ,מתחם ,ראש העיר

0

 518גני ילדים

שלא תואמים פרוגרמה עכשווית )חמניה(35-

0

 519גנים חלופיים 2

נדרש שיפוץ גנים במשך שנה

0

 520חט"ב בר לב

תוספת  6כיתות אם  -תכנון בלבד

0

 521בי"ס ברנר

תוספת  4כיתות חינוך מיוחד  -תכנון בלבד

0

 522תיכון גלילי

הקמת אולפן מוסיקה

0

 523בי"ס אוסישקין

פיתוח חצר חדשנות לימודית )( ₪ 300,000

0

)( ₪ 1,600,000

סה"כ לפרק 5

) גרסה  9מתאריך (28/6/20

אושר

תב"ר נפרד

6,000,000

תב"ר נפרד

0

תב"ר נפרד

20,500,000

עמוד  11מתוך 14

05/07/2020 10:13 487729

עיריית כפר סבא  -מינהל הנדסה ותכנון
מחלקת מבני ציבור

 .1.6עבודות בביצוע של חכ"ל
סעיף נושא

הוגש

תיאור

 601בי"ס יצחק שדה

הרחבת חצר

365,061

 602בי"ס רחל המשוררת

הרחבת חצר

755,710

סה"כ לפרק 6

) גרסה  9מתאריך (28/6/20

אושר

1,120,771

עמוד  12מתוך 14

05/07/2020 10:13 487729

עיריית כפר סבא  -מינהל הנדסה ותכנון
מחלקת מבני ציבור

2

"הנגשת מוסדות חינוך"  -תב"ר 253008

סעיף נושא

הוגש

תיאור

אושר

א' .התקנת מעליות
1

חט"ב אילן רמון

הנגשה פרטנית  -מעלית  -הרשאה

390,000

2

בי"ס רחל המשוררת

הנגשה פרטנית  -מעלית  -הרשאה

300,000

3

בי"ס אוסישקין

הנגשה פרטנית  -מעלית  -הרשאה

260,000

ב' .הנגשה לפי תר"ש
4

תיכון גלילי

הנגשה כולל פיר מעלית

350,000

5

חט"ב שז"ר

הנגשה כולל פיר מעלית

500,000

6

בי"ס עטרת חיים

הנגשה כולל פיר מעלית

500,000

ג' .הנגשת כיתות שמע
7

לפי הצורך ובהתאם להרשאות

 25כיתות

900,000

ד' .הנגשת חול וראייה
8

בתי ספר וגני ילדים

ע"פ תוצאות רישום והצורך

סה"כ לפרק נגישות

3

500,000

3,700,000

"קירוי מגרשי ספורט כולל תאורה"  -תב"ר 253014

סעיף נושא

הוגש

תיאור

1

בי"ס סאלד

קירוי מגרש ספורט

550,000

2

בי"ס יצחק שדה

קירוי מגרש ספורט

650,000

3

בי"ס הראל

קירוי מגרש ספורט

500,000

סה"כ לפרק הצללות מגרשי ספורט

) גרסה  9מתאריך (28/6/20

עמוד  13מתוך 14

אושר

1,700,000

05/07/2020 10:13 487729

עיריית כפר סבא  -מינהל הנדסה ותכנון
מחלקת מבני ציבור

4

"תוספת כיתות למוסדות חינוך"  -תב"ר 256019

סד' נושא

עלות₪ ,
כולל מע"מ

תיאור

סה"כ לתב"ר

5

"גני ילדים ברחבי העיר"

סד' נושא

עלות₪ ,
כולל מע"מ

תיאור

סה"כ לתב"ר

6

"עיצוב מרחבי לימדה  M21בבתי ספר"

סד' נושא

עלות₪ ,
כולל מע"מ

תיאור

סה"כ לתב"ר

) גרסה  9מתאריך (28/6/20

1,200,000

עמוד  14מתוך 14

05/07/2020 10:13 487729

