
סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות כלליות60

עבודות פיתוח בחצר60.61

עבודות עפר והכנה60.61.001

0.00180.000.00מ"קחפירה ליסוד של קיר תומך.60.61.001.0010

0.00210.000.00מ"קמצע סוג א' לרבות פיזור בשכבות והידוק60.61.001.0020

0.0098.000.00מ"קאדמת גן.60.61.001.0030

כריתת עצים שקוטר הגזע שלהם מעל 15 ס"מ ועד לקוטר 60.61.001.004025
ס"מ (כולל).

0.001,425.000.00יח'

כריתת עצים שקוטר הגזע שלהם מעל 25 ס"מ ועד לקוטר 60.61.001.005040
ס"מ (כולל).

0.001,900.000.00יח'

עקירת עצים שקוטר הגזע שלהם מעל 15 ס"מ ועד לקוטר 60.61.001.006025
ס"מ (כולל).

0.002,375.000.00יח'

עקירת עצים שקוטר הגזע שלהם מעל 25 ס"מ ועד לקוטר 60.61.001.007040
ס"מ (כולל).

0.003,325.000.00יח'

0.001,000.000.00קומפגיזום עצים ע"י גנן מקצועי ועקירת צמחיה המפריעים לשיפוץ60.61.001.0901

0.00סה"כ לעבודות עפר והכנה

גדרות בלוקים/בטון/אבן60.61.002

0.00815.000.00מ"רגדר מבלוקי בטון 4 חורים ברוחב 20 ס"מעד גובה 1.2 מ'60.61.002.0010

תוספת מחיר לגדר מבלוקים, עבור ציפוי ב"שליכט" אקרילי60.61.002.0020
במקום צבע גמיש.

0.0045.000.00מ"ר

0.001,180.000.00מ"רגדר בטון ברוחב 20 ס"מ.60.61.002.0030

0.00150.000.00מ"רשיפוץ גדר וגימור בשכבת טיח מותז וצבע אקרילי..60.61.002.0040

0.00140.000.00מ"רשיפוץ גדר וגימור בצבע גמיש.60.61.002.0050

0.00160.000.00מ"רשיפוץ גדר וגימור ב"שליכט" אקרילי.60.61.002.0060

0.00160.000.00מ"רשיפוץ גדר בנויה ללא טיח וגימור עם טיח מותז וצבע אקרילי.60.61.002.0070

0.00200.000.00מ"רשיפוץ גדר בנויה ללא טיח וגימור עם טיח חלק וצבע גמיש.60.61.002.0080

0.00270.000.00מ"רתיקון גדר בנויה מאבן.60.61.002.0090

0.0050.000.00מ"רצביעה בלבד של גדר בנויה.60.61.002.0100

0.001,500.000.00מ"רגדר בטון עם חיפוי של אריחים דמויי אבן כורכר.60.61.002.0110
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0.00760.000.00מ"רגדר מבלוקים דמויי אבן כורכר.60.61.002.0120

0.002,500.000.00קומפתשלום למודד מוסמך לסימון תוואי גדר.60.61.002.0200

0.00סה"כ לגדרות בלוקים/בטון/אבן

גדרות ברזל60.61.003

0.00600.000.00מ'גדר ברזל מגלוון ממוטות עגולים ושטוחים, בגובה 85 ס"מ.60.61.003.0010

גדר רשת מרותכת מדגם "סביונית" תוצרת "יהודה רשתות",60.61.003.0020
בגובה 110 ס"מ.

0.00500.000.00מ'

גדר רשת מרותכת מדגם "איילון" תוצרת "יהודה רשתות",60.61.003.0030
בגובה 160 ס"מ.

0.00475.000.00מ'

0.00200.000.00מ'גדר רשת בגובה 150 ס"מ.60.61.003.0040

0.0095.000.00מ'תיקון וצביעת גדר ברזל קיימת, בגובה עד 100 ס"מ (כולל).60.61.003.0050

0.0090.000.00מ'צביעה בלבד של גדר ברזל קיימת, בגובה עד 100 ס"מ (כולל).60.61.003.0060

שער ברזל (פשפש) חד כנפי ברוחב עד 100 ס"מ (כולל),60.61.003.0070
לרבות מחזיר פנאומטי

0.002,500.000.00יח'

שער ברזל (פשפש) דו כנפי ברוחב עד 200 ס"מ (כולל),60.61.003.0080
לרבות מחזיר פנאומטי

0.003,500.000.00יח'

מחסום זרוע חשמלי עד 4 מ' - כולל ארגז מפלדה מגולוונת60.61.003.0901
עובי 3 מ"מ, מוט אלומיניום, עיניים פוטואלקטרוניות,. הפעלה

בשלט רחוק בשיטת רולינג קוד, כולל קו וחיבור חשמל

0.006,900.000.00קומפ

0.00סה"כ לגדרות ברזל

ריצוף, אבני שפה ומדרגות60.61.004

ריצוף באבני ריצוף משתלבות, מלבניות וריבועיות בעובי 60.61.004.00106
ס"מ, גוון צבעוני לרבות חול 5 ס"מ (מחיר יסוד 60 ש"ח/מ"ר)..

0.00200.000.00מ"ר

ריצוף באבני ריצוף משתלבות כנ"ל מדגם "סיינה". בעובי 60.61.004.00207
ס"מ

0.00230.000.00מ"ר

ריצוף מנקז באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ, דגם "אקוסטון60.61.004.0021
מנקז" או ש"ע, במידות 20/20 ס"מ, לרבות שכבת

חצץ/שומשום 5 ס"מ (לא כולל יריעות גיאוטכניות ומצע), בגוון
אפור

0.00240.000.00מ"ר

0.00100.000.00מ"רתיקון שטחים מרוצפים.60.61.004.0030

אספקה בלבד של אבני ריצוף משתלבות מסוג מלבן או ריבוע.60.61.004.0040
(מחיר יסוד 60 ש"ח למ"ר)

0.00100.000.00מ"ר

ש.מ.מ. מהנדסים בע"מ
מחירונים
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אספקה בלבד של אבני ריצוף משתלבות מסוג "סיינה"..(מחיר60.61.004.0050
יסוד 80 ש"ח למ"ר)

0.00130.000.00מ"ר

0.0097.000.00מ'אבן שפה כביש מבטון טרום.60.61.004.0060

0.00100.000.00מ'אבן שפה גן מבטון טרום.60.61.004.0070

0.00380.000.00מ'מדרגות מאלמנטי מדרגה טרומיים.60.61.004.0080

0.00סה"כ לריצוף, אבני שפה ומדרגות

עבודות בטון60.61.005

0.002,500.000.00מ"קקורות יסוד/מסדים מבטון ב- 30- ברוחב עד 30 ס"מ (כולל).60.61.005.0010

0.00200.000.00מ"ררצפת בטון ב- 20 בעובי 10 ס"מ.60.61.005.0020

0.00270.000.00מ"ררצפת בטון ב- 20 בעובי 15 ס"מ.60.61.005.0030

0.00310.000.00מ"ררצפת בטון ב- 20 בעובי 20 ס"מ.60.61.005.0040

0.002,500.000.00מ"קקיר תומך מבטון ב- 30 ברוחב עד 30 ס"מ (כולל זיון).60.61.005.0050

0.001,750.000.00מ"קיסוד עובר מבטון ב- 30 בעובי כלשהו, לקיר תומך..60.61.005.0060

0.003,400.000.00יח'מבנה בטון ב- 30, עבור 2 עגלות אשפה.,- סעיף חובה60.61.005.0070

0.004,400.000.00יח'מבנה בטון ב- 30, עבור 3 עגלות אשפה.,- סעיף חובה60.61.005.0080

מבנה בטון ב- 30, עבור מרכזיית גז הכוללת 4 מיכלי גז60.61.005.0090
גדולים.

0.005,000.000.00יח'

מבנה בטון ב- 30, עבור מרכזיית גז הכוללת 6 מיכלי גז60.61.005.0100
גדולים.

0.007,000.000.00יח'

0.0075.000.00מ"רמצע בטון רזה בעובי 5 ס"מ.60.61.005.0110

0.006,300.000.00טוןמוטות פלדה לזיון בטון.(כולל עבודות כיפוף)60.61.005.0120

0.00סה"כ לעבודות בטון

עבודות פיתוח שונות60.61.006

0.0030.000.00מ"רפירוק ציפוי אספלט.60.61.006.0005

0.00180.000.00מ"רציפוי אספלט במשטחי חנייה קיימים60.61.006.0010

0.00110.000.00טוןתוספת לביצוע עבודת האספלט עם פינישר.60.61.006.0012

0.00500.000.00יח'התאמת גובה לתקרת שוחת ביוב קיימת במידות שונות.60.61.006.0015

0.001,500.000.00קומפתשלום למכון בדיקה מוסמך לבדיקת צפיפות מצעים.60.61.006.0017

ש.מ.מ. מהנדסים בע"מ
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0.00500.000.00מ"רמשטחים ושבילים מגרנוליט יצוק באתר.60.61.006.0020

0.00500.000.00מ'מדרגות מגרנוליט יצוק באתר.60.61.006.0030

0.00100.000.00מ'שרוולים מצינורות P.V.C בקוטר "3 מתחת לשטחים מרוצפים60.61.006.0040

0.00סה"כ לעבודות פיתוח שונות

0.00סה"כ לעבודות פיתוח בחצר

עבודות בקירות חוץ,- סעיפי חובה60.62

עבודות טיח,- סעיפי חובה60.62.001

0.00115.000.00מ"רשכבת טיח חוץ חרושתי מיישר - מחיר כולל פיגום60.62.001.0010

טיח חוץ חרושתי לרבות שכבת הרבצה, שכבה מיישרת60.62.001.0020
ושליכטה - מחיר כולל פיגום

0.00200.000.00מ"ר

טיח חוץ חרושתי לרבות שכבה הרבצה, שכבה מיישרת כהכנה60.62.001.0025
לשליכטה צבעונית שתימדד בנפרד - מחיר כולל פיגום

0.00165.000.00מ"ר

טיח חוץ חרושתי לרבות שכבת הרבצה, שכבה מיישרת וגמר60.62.001.0030
מותז - מחיר כולל פיגום

0.00200.000.00מ"ר

טיח חוץ חרושתי טרמי בעובי 2 ס"מ ושכבת גמר דקורטיבית -60.62.001.0040
מחיר כולל פיגום

0.00300.000.00מ"ר

0.00330.000.00מ"רטיח טרמי כנ"ל אך בעובי 3 ס"מ- מחיר כולל פיגום60.62.001.0042

0.00370.000.00מ"רטיח טרמי כנ"ל אך בעובי 4 ס"מ- מחיר כולל פיגום60.62.001.0044

0.00400.000.00מ"רטיח טרמי כנ"ל אך בעובי 5 ס"מ - מחיר כולל פיגום60.62.001.0046

0.00440.000.00מ"רטיח טרמי כנ"ל אך בעובי 6 ס"מ - מחיר כולל פיגום60.62.001.0048

תוספת לטיח חוץ בגמר שליכטה עבור שכבת שליכטה נוספת60.62.001.0050
משופשפת בשפשפת עץ

0.0030.000.00מ"ר

תוספת למחיר שיפוץ קירות עבור תיקוני טיח (מלט מוכן60.62.001.0060
במפעל)

0.00120.000.00מ"ר

0.0085.000.00מ'תיקוני סדקים בטיח60.62.001.0070

0.00120.000.00מ"רתיקוני פסיפס ברמת פגיעות של עד 10% משטח הפסיפס60.62.001.0075

תוספת לתיקוני פסיפס כמפורט בסעיף 60.62.001.007760.62.001.0075
לעיל עבור רמת פגיעות העולה על 10% ועד 20%

0.0070.000.00מ"ר

0.0035.000.00מ"רפירוק שכבת טיח צמנטי מותז60.62.001.0080

0.0040.000.00מ"רפירוק שכבת טיח אקרילי מותז או שליכטה אקרילית60.62.001.0090

ש.מ.מ. מהנדסים בע"מ
מחירונים
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0.0045.000.00מ"רפירוק כל שכבות הטיח הקיימות60.62.001.0100

0.0015.000.00מ"ררשת שריון לטיח60.62.001.0110

0.002,000.000.00קומפתשלום למכון בדיקה מוסמך לבדיקת שליפת טיח.60.62.001.0200

0.00סה"כ לעבודות טיח,- סעיפי חובה

עבודות שיפוץ קירות,- סעיפי חובה60.62.002

תוספת עבור פיגום חשמלי מסוג תלוי במקום פיגום רגיל, כולל60.62.002.0005
כל האישורים הנדרשים (בודק מוסמך, קונסטרוקטור וכו')

(מחושב ע"פ שטח ברוטו של המעטפת).

0.0020.000.00מ"ר

תוספת עבור פיגום חשמלי מסוג תורן, כולל כל האישורים60.62.002.0006
הנדרשים (בודק מוסמך, קונסטרוקטור וכו')(מחושב ע"פ שטח

ברוטו של המעטפת).

0.0040.000.00מ"ר

שיפוץ קירות טיח חלק וגימור בשכבת טיח מותז וצבע אקרילי60.62.002.0010
- מחיר כולל פיגום

0.00170.000.00מ"ר

0.00150.000.00מ"רשיפוץ קירות טיח חלק וגימור בצבע גמיש - מחיר כולל פיגום60.62.002.0020

שיפוץ קירות טיח מותז וגימור בטיח מותז וצבע אקרילי -60.62.002.0030
מחיר כולל פיגום

0.00180.000.00מ"ר

שיפוץ קירות טיח מותז וגימור בשכבת טיח מיישר, שליכטה60.62.002.0031
וצבע גמיש - מחיר כולל פיגום

0.00190.000.00מ"ר

שיפוץ קירות טיח חלק וגימור ב"שליכט" אקרילי גמיש - מחיר60.62.002.0040
כולל פיגום

0.00180.000.00מ"ר

שיפוץ קירות טיח מותז וגימור ב"שליכט" אקרילי גמיש - מחיר60.62.002.0050
כולל פיגום

0.00210.000.00מ"ר

שיפוץ קירות בטון חשוף למרקם הבטון המקורי וגמר בצבע60.62.002.0060
פוטציום סיליקט (המחיר כולל פיגום)

0.00350.000.00מ"ר

תוספת מחיר לשיפוץ קירות בטון עבור הסרת צבע אקרילי עד60.62.002.0062
לחשיפה מלאה של הבטון

0.00140.000.00מ"ר

תוספת מחיר לשיפוץ קירות בטון עבור הסרת צבע60.62.002.0064
פוליאוריטני עד לחשיפה מלאה של הבטון

0.00280.000.00מ"ר

תוספת למחיר שיפוץ קירות בטון עבור הספגה של תשתית60.62.002.0066
הבטון החשוף באינהיביטור

0.0060.000.00מ"ר

שיפוץ קירות טיח חלק וגמר במערכת פוליאוריטנית גמישה -60.62.002.0070
מחיר כולל פיגום

0.00230.000.00מ"ר

שיפוץ קירות טיח מותז וגמר במערכת פוליאוריטנית גמישה -60.62.002.0080
מחיר כולל פיגום

0.00260.000.00מ"ר

ש.מ.מ. מהנדסים בע"מ
מחירונים
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שיפוץ קירות בטון חשוף וגימור בצבע אקרילי - מחיר כולל60.62.002.0100
פיגום

0.00250.000.00מ"ר

0.00300.000.00מ"רשיפוץ קירות בטון חשוף בצבע פוליאוריטני - מחיר כולל פיגום60.62.002.0110

שיפוץ קירות בטון חשוף בסביבת הים במערכת הגנה לבטון60.62.002.0120
של סיקה - מחיר כולל פיגום

0.00280.000.00מ"ר

0.00350.000.00מ"רשיפוץ פריקסטים מבטון בצבע אקרילי- מחיר כולל פיגום60.62.002.0125

שיפוץ צביעת שטחים של בנייה נקיה בצבע סופרקריל מ.ד. או60.62.002.0127
ש"ע - מחיר כולל פיגום

0.00150.000.00מ"ר

תוספת מחיר פיגום לעבודות שיפוץ קירות עבור ביצוע60.62.002.0130
העבודה בבנין שגובהו עולה על 20 מ"א (תוספת למ"ר עבור
כלל שטח נטו של שיפוץ מעטפת המבנה - כולל קירות/עמודי

ק"ק) (לא כולל קירות/פנים מעקה גג).

0.0010.000.00מ"ר

0.003,500.000.00קומפבדיקת קונסטרוקטור60.62.002.0150

שכ"ט קונסטרוקטור פרטי לתכנון הצבת הפיגומים בחזיתות60.62.002.0905
רחוב ע"ג קונס' מתכת מקומה א' והילך, מחיר כולל פיקוח

בשטח והעברת מסמך חתום כי הביצוע תקין וע"פ ת"י1 522
וכי ניתן להרכיב פיגום לכל גובה החזית ע"ג הקונסטרוקציה

הנ"ל

0.007,000.000.00קומפ

קונסטרוקצית מתכת זמנית לתליית הפיגום ע"פ הנחיות60.62.002.0910
מהנדס קונס' (הכל מורכב ומותקן מושלם(.(יש להתקין את
תמיכות הקונסטרוקציה כך שלא יפריעו להתקנת סגי רות

חורף של החנויות ומעל השילוט והסוככים הקיימים((מחיר
למ"א של מקטע מושלם מותקן ע"ג קיר המבנה).

0.002,000.000.00מ'

טיפול מלא בהוצאת רישיון/היתר לעבודה ע"ג פיגום/ציוד נייד60.62.002.0915
במדרכה הציבורית לצורך הרכבת קונסטרוקציית ברזל, כולל
טיפול בהסדרי תנועה מול גורמי עת"א ותשלום אגרות, הכל

מבוצע מושלם.

0.006,500.000.00קומפ

0.00סה"כ לעבודות שיפוץ קירות,- סעיפי חובה

עבודות צביעת קירות,- סעיפי חובה60.62.003

צביעת טיח צמנטי מותז חדש בצבע אקרילי סופרקריל מ.ד. או60.62.003.0010
ש"ע ב- 2 שכבות לפחות לכיסוי מלא

0.0045.000.00מ"ר

0.0067.000.00מ"רצביעת טיח חלק חדש בצבע אקרילי גמיש 1 ק"ג למ"ר60.62.003.0020

שכבה עליונה של צבע פוליאריטני טמגלס או ש"ע בעובי 60.62.003.002525
מיקרון בגוון הצבע/שליכטה

0.0047.000.00מ"ר

0.00100.000.00מ"רציפוי טיח חלק חדש ב"שליכט" אקרילי גמיש60.62.003.0030

0.00סה"כ לעבודות צביעת קירות,- סעיפי חובה

ש.מ.מ. מהנדסים בע"מ
מחירונים
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עבודות חיפוי קירות,- סעיפי חובה60.62.004

חיפוי קירות חוץ באריחי קרמיקה (האריחים לפי מחיר יסוד60.62.004.0010
100 ש"ח/מ"ר)- מחיר כולל פיגום

0.00500.000.00מ"ר

חיפוי קירות חוץ באריחי פסיפס (האריחים לפי מחיר יסוד60.62.004.0015
100 ש"ח/מ"ר)- מחיר כולל פיגום

0.00560.000.00מ"ר

חיפוי קירות חוץ בלוחות האבן בעובי 3 ס"מ לפי מחיר יסוד60.62.004.0020
150 ש"ח/מ"ר- מחיר כולל פיגום

0.00550.000.00מ"ר

אדני טרצו יצוקים באתר בחלונות ומרפסות, ברוחב עד 60.62.004.003030
ס"מ (כולל)

0.00350.000.00מ'

אדני טרצו יצוקים באתר בחלונות ומרפסות, ברוחב שעולה על60.62.004.0031
30 ס"מ ועד לרוחב של 40 ס"מ (כולל)

0.00400.000.00מ'

0.00320.000.00מ'אדני אבן נסורה בחלונות ומרפסות, ברוחב עד 30 ס"מ (כולל).60.62.004.0040

אדני אבן נסורה בחלונות ומרפסות, ברוחב שעולה על 30 ס"מ60.62.004.0041
ועד לרוחב של 40 ס"מ

0.00350.000.00מ'

0.0025.000.00יח'חיזוק אריח שייש בבורג נירוסטה (פלב"מ 316)60.62.004.0050

טראצו יצוק באתר בספי חלונות ובמעקות כדוגמת המקורי60.62.004.0051
לרבות מריחה בסילר

0.00400.000.00מ'

תיקון וליטוש ספי טראצו בחלונות ובמעקות לרבות מריחה60.62.004.0060
בסילר

0.00250.000.00מ'

0.00סה"כ לעבודות חיפוי קירות,- סעיפי חובה

עבודות תיקון ושיקום שונות,- סעיפי חובה60.62.005

תיקון גגונים מבטון ברוחב עד 30 ס"מ (כולל) במלט בלתי60.62.005.0010
R-4 מתכווץ

0.00350.000.00מ'

תיקון גגונים מבטון ברוחב שעולה על 30 ס"מ ועד לרוחב של60.62.005.0011
R-4 60 ס"מ (כולל) במלט בלתי מתכווץ

0.00600.000.00מ'

תיקון גגונים מבטון ברוחב שעולה על 60 ס"מ ועד לרוחב של60.62.005.0012
R-4 100 ס"מ (כולל) במלט בלתי מתכווץ

0.00800.000.00מ'

0.005,000.000.00מ"קתיקון עמודי בטון ע"י יציקת בטון מסביבם60.62.005.0020

60.62.005.0030R-4 0.001,500.000.00מ"רתיקון מרפסות פתוחות במלט בלתי מתכווץ

ריצוף ואיטום מרפסות פתוחות. הריצוף באריחי גרניט פורצלן60.62.005.0040
20/20 ס"מ במחיר יסוד 45 ש"ח למ"ר.

0.00600.000.00מ"ר

0.00600.000.00יח'פירוק "ארון אוויר" בשטח עד 7.0 מ"ר (כולל), וסגירה בבנייה60.62.005.0050

ש.מ.מ. מהנדסים בע"מ
מחירונים
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פירוק "ארון אוויר" בשטח שעולה על 7.0 מ"ר ועד לשטח של60.62.005.0051
2.1 מ"ר (כולל), וסגירה בבנייה

0.00700.000.00יח'

0.0055.000.00מ'"אף מים" בולט בתחתית תקרה60.62.005.0060

60.62.005.0070R-4 0.00400.000.00מ'תיקון פינת בנין אנכית (עמוד פינתי) במלט בלתי מתכווץ

60.62.005.0080R-4 0.001,500.000.00מ"רתיקון עמוד בטון במלט בלתי מתכווץ

60.62.005.0090R-4 0.00400.000.00יח'תיקון פינה חיצונית שבורה במרפסת במלט בלתי מתכווץ

0.0090.000.00מ"רתיקון שטחי בנייה פגומים60.62.005.0100

0.00600.000.00יח'עמוד בטון לחיזוק מעקה גג קיים בעובי עד 15 ס"מ (כולל)60.62.005.0110

עמוד בטון לחיזוק מעקה גג קיים בעובי שעולה על 15 ס"מ60.62.005.0111
ועד לעובי של 25 ס"מ (כולל)

0.00650.000.00יח'

0.00200.000.00מ'איטום וחיפוי תפר בקיר חוץ60.62.005.0120

0.00200.000.00מ'איטום וחיפוי סדק בתחתית מעקה גג60.62.005.0130

0.00680.000.00מ'בניית מעקה גג/מרפסת בעובי עד 15 ס"מ (כולל)60.62.005.0140

בניית מעקה גג/מרפסת בעובי שעולה על 15 ס"מ ועד לעובי60.62.005.0141
של 20 ס"מ (כולל)

0.00720.000.00מ'

חגורת בטון על מעקה גג/מרפסת קיים בעובי עד 15 ס"מ60.62.005.0150
(כולל)

0.00220.000.00מ'

חגורת בטון על מעקה גג/מרפסת קיים בעובי שעולה על 60.62.005.015115
ס"מ ועד לעובי של 25 ס"מ (כולל)

0.00240.000.00מ'

מעקה בטון לגגון במידות חתך 30/15 ס"מ, בתוספת בליטה60.62.005.0160
בראש המעקה במידות חתך 10/5 ס"מ.

0.00250.000.00מ'

מעקה בטון לגגון במידות חתך 40/20 ס"מ, בתוספת בליטה60.62.005.0161
בראש המעקה במידות חתך 10/5 ס"מ.

0.00320.000.00מ'

סגירת פתח מזגן חלון, ביצוע לפי סעיף 60.62.005.017060.62.05.050
במפרט סטנדרטי של עו"ב

0.00600.000.00יח'

0.00סה"כ לעבודות תיקון ושיקום שונות,- סעיפי חובה

עבודות בטון מזויין ותיקוני בטון,- סעיפי חובה60.62.006

תיקון בטון ברצועות ברוחב עד 20 ס"מ (כולל) במלט בלתי60.62.006.0010
R-4 מתכווץ

0.00300.000.00מ'

תיקון בטון ברצועות ברוחב שעולה על 20 ס"מ ועד לרוחב של60.62.006.0011
R-4 40 ס"מ (כולל) במלט בלתי מתכווץ

0.00350.000.00מ'

ש.מ.מ. מהנדסים בע"מ
מחירונים
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תיקון בטון בשטחים ברוחב שעולה על 40 ס"מ במלט בלתי60.62.006.0012
R-4 מתכווץ

0.001,300.000.00מ"ר

0.0050.000.00יח'ברגי עיגון בקוטר "1/2 לחיבור בין בטון קיים לבטון חדש60.62.006.0020

"קוצים" מפלדה בקוטר 12 מ"מ לחיבור בין בטון קיים לבטון60.62.006.0030
חדש

0.0033.000.00יח'

0.00175.000.00מ"ררצפת בטון ב- 30 בעובי 10 ס"מ יצוקה על מצע60.62.006.0040

0.00240.000.00מ"ררצפת בטון ב- 30 בעובי 15 ס"מ יצוקה על מצע60.62.006.0041

0.00280.000.00מ"ררצפת בטון ב- 30 בעובי 20 ס"מ יצוקה על מצע60.62.006.0042

0.00250.000.00מ"רתקרת בטון ב- 30 בעובי 10 ס"מ60.62.006.0043

0.00330.000.00מ"רתקרת בטון ב- 30 בעובי 15 ס"מ60.62.006.0044

0.00390.000.00מ"רתקרת בטון ב- 30 בעובי 20 ס"מ60.62.006.0045

רצפת בטון ב- 30 צלעות עם מילוי בלוקי בטון. עובי כולל 60.62.006.005019
ס"מ, עובי פלטת הבטון 5 ס"מ. יצוקה על תבנית אבודה

0.00450.000.00מ"ר

רצפת בטון ב- 30 צלעות עם מילוי בלוקי איטונג. עובי כולל60.62.006.0051
25 ס"מ, עובי פלטת הבטון 5 ס"מ. יצוקה על תבנית אבודה

0.00500.000.00מ"ר

תקרת בטון ב- 30 צלעות עם מילוי בלוקי בטון. עובי כולל 60.62.006.005219
ס"מ, עובי פלטת הבטון 5 ס"מ.

0.00340.000.00מ"ר

תקרת בטון ב- 30 צלעות עם מילוי בלוקי איטונג. עובי כולל60.62.006.0053
25 ס"מ, עובי פלטת הבטון 5 ס"מ.

0.00480.000.00מ"ר

0.002,100.000.00מ"קקורות ומעקות בטון ב- 30 ברוחב 20 ס"מ60.62.006.0060

0.002,000.000.00מ"קקורות ומעקות בטון ב- 30 ברוחב 30 ס"מ60.62.006.0061

0.002,200.000.00מ"קעמודי בטון ב- 30 במידות חתך שונות60.62.006.0071

0.006,300.000.00טוןמוטות פלדה מצולעים בקטרים שונים, לזיון בטון60.62.006.0080

0.006,500.000.00טוןרשתות פלדה מרותכות בקטרים שונים לזיון בטון60.62.006.0081

0.00סה"כ לעבודות בטון מזויין ותיקוני בטון,- סעיפי חובה

0.00סה"כ לעבודות בקירות חוץ,- סעיפי חובה

עבודות נגרות, מסגרות ואלומיניום בקירות חוץ,- סעיפי60.63
חובה

חידוש צבע לפריטי נגרות, מסגרות ואלומיניום,- סעיפי60.63.001
חובה

ש.מ.מ. מהנדסים בע"מ
מחירונים
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0.00285.000.00מ"רחידוש צבע אטום לדלתות חשמל60.63.001.0010

0.0080.000.00מ"רחידוש צבע אטום לחלונות עץ.60.63.001.0011

0.00100.000.00מ"רחידוש צבע אטום לתריסי עץ.60.63.001.0012

0.00255.000.00יח'חידוש צבע אטום לדלתות עץ.60.63.001.0013

0.00100.000.00מ"רחידוש צבע אטום לארונות אוויר מעץ.60.63.001.0014

0.0090.000.00מ"רחידוש צבע אטום לארגזי רוח מעץ.60.63.001.0015

0.0080.000.00מ"רחידוש צבע שקוף לחלונות עץ.60.63.001.0021

0.00255.000.00יח'חידוש צבע שקוף לדלתות עץ.60.63.001.0022

0.00100.000.00מ"רחידוש צבע שקוף לתריסי עץ.60.63.001.0023

0.0085.000.00מ"רחידוש צבע שקוף לארגזי רוח מעץ.60.63.001.0024

0.00100.000.00מ"רחידוש צבע לחלונות ברזל.60.63.001.0031

0.00110.000.00מ"רחידוש צבע לתריסי ברזל.60.63.001.0032

0.00440.000.00יח'חידוש צבע לדלתות ברזל.60.63.001.0033

0.00100.000.00מ'חידוש צבע למעקות ברזל.60.63.001.0034

0.00105.000.00מ"רחידוש צבע לסורגי ברזל.60.63.001.0035

0.00110.000.00מ"רחידוש צבע לחלונות ברזל מגולוון.60.63.001.0041

0.00110.000.00מ"רחידוש צבע לתריסי ברזל מגולוון.60.63.001.0042

0.00220.000.00מ"רחידוש צבע לדלתות ברזל מגולוון.60.63.001.0043

0.00100.000.00מ'חידוש צבע למעקות ברזל מגולוון.60.63.001.0044

0.0090.000.00מ'חידוש צבע לסורגי ברזל מגולוון.60.63.001.0045

0.0020.000.00מ'חידוש צבע לצינורות, מרזבים ומזחילות ממתכת..60.63.001.0046

0.0080.000.00יח'חידוש צבע למעמד וסורג של מזגן.60.63.001.0047

0.00220.000.00יח'חידוש צבע לדוד שמש.60.63.001.0048

0.00105.000.00מ"רחידוש צבע לחלונות ודלתות מאלומיניום..60.63.001.0050

0.00105.000.00מ"רחידוש צבע לתריסים עם רפפות פי.וי.סי..60.63.001.0060

0.0020.000.00מ'חידוש צבע לצינורות, מרזבים ומזחילות מ- פי.וי.סי..60.63.001.0070

0.0055.000.00מ'חידוש צבע לארובות מפח ואסבסט, בקוטר עד 20 ס"מ (כולל).60.63.001.0080

ש.מ.מ. מהנדסים בע"מ
מחירונים
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חידוש צבע לארובות מפח ואסבסט, בקוטר שעולה על 20 ס"מ60.63.001.0090
ועד לקוטר 40 ס"מ (כולל).

0.0055.000.00מ'

סה"כ לחידוש צבע לפריטי נגרות, מסגרות ואלומיניום,-
סעיפי חובה

0.00

עבודות נגרות60.63.002

0.00350.000.00מ"ר"ארגזי רוח" מעץ.60.63.002.0010

0.00סה"כ לעבודות נגרות

עבודות מסגרות60.63.003

מעקה ברזל תקני ומגלוון וצבוע למרפסות בגובה 105 ס"מ60.63.003.0010
ממדרך מוזאיקה.

0.00750.000.00מ'

0.00240.000.00מ'מסעד למעקה ברזל במרפסות.60.63.003.0020

0.00180.000.00מ'שיפוץ מעקה ברזל במרפסות.60.63.003.0030

0.00660.000.00מ"רסורגים מברזל.60.63.003.0040

0.00330.000.00מ'סולם ברזל בגג.60.63.003.0050

0.00סה"כ לעבודות מסגרות

עבודות פחחות,- סעיפי חובה60.63.004

0.00152.000.00מ'אדני חלונות מפח מגולוון.60.63.004.0010

0.00300.000.00מ"רכיסוי ארונות אוויר בפח מגולוון.60.63.004.0030

0.00סה"כ לעבודות פחחות,- סעיפי חובה

עבודות אלומיניום60.63.005

0.001,500.000.00מ'מעקה אלומיניום עם מוטות חלוקה אנכיים מאלומיניום..60.63.005.0010

0.001,050.000.00מ'מעקה אלומיניום עם זכוכית מחוסמת.60.63.005.0020

0.002,240.000.00מ"רחלון אלומיניום כנף אחת פתיחה רגילה (צירי צד).60.63.005.0030

0.002,300.000.00מ"רחלון אלומיניום שתי כנפים פתיחה רגילה (צירי צד).60.63.005.0031

0.002,250.000.00מ"רחלון אלומיניום עם מספר כנפיים נגררות זו על זו.60.63.005.0032

0.001,600.000.00מ"רחלון אלומיניום קבוע עם רפפות זכוכית..60.63.005.0033

0.002,000.000.00מ"רחלון אלומיניום כנף אחת פתיחה קיפ אופקי..60.63.005.0034

0.002,800.000.00יח'דלת אלומיניום כנף אחת פתיחה רגילה (צירי צד).60.63.005.0040

ש.מ.מ. מהנדסים בע"מ
מחירונים
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0.003,200.000.00יח'דלת אלומיניום שתי כנפים פתיחה רגילה (צירי צד).60.63.005.0041

0.001,600.000.00מ"רדלת אלומיניום עם מספר כנפיים נגררות זו על זו.60.63.005.0042

תריס אלומיניום עם רפפות פי.וי.סי, כולל מספר כנפיים60.63.005.0050
נגררות זו על זו.

0.00700.000.00מ"ר

תריס אלומיניום עם רפפות פי.וי.סי, כולל מספר כנפיים60.63.005.0051
נפתחות פתיחה רגילה (צירי צד).

0.00800.000.00מ"ר

0.001,300.000.00מ"רתריס אלומיניום עם רפפות אלומיניום60.63.005.0052

0.00250.000.00יח'תיבות דואר.60.63.005.0060

0.001,900.000.00מ"רויטרינה מאלומיניום בכניסה לבנין.60.63.005.0070

0.006,000.000.00יח'דלת כניסה ראשית לבנין.60.63.005.0071

0.00600.000.00יח'מערכת אינטרקום עבור יחידת דיור אחת..60.63.005.0072

0.002,500.000.00קומפפנל ומערכת אינטרקום מושלמת עם רמקול ולחצנים מוארים.60.63.005.0080

0.001,400.000.00יח'קודן לחצנים לפתיחת דלת.60.63.005.0090

0.003,000.000.00קומפפנל אינטרקום דיגיטלי, כולל רמקול וקודן, הכל מותקן מושלם.60.63.005.0100

מסתור כביסה / מזגנים מאלומיניום רפפות צפופות צבוע60.63.005.0110
בתנור בגוון לפי בחירת המזמין לרבות תחתית מחומר

המסתור

0.001,200.000.00מ"ר

0.002,000.000.00קומפשיפוץ מסתור כביסה קיים באורך עד 250 ס"מ (כולל)..60.63.005.0120

שיפוץ מסתור כביסה קיים באורך שעולה על 250 ס"מ ועד60.63.005.0121
לאורך 300 ס"מ (כולל).

0.002,300.000.00קומפ

שיפוץ מסתור כביסה קיים באורך שעולה על 300 ס"מ ועד60.63.005.0122
לאורך 350 ס"מ (כולל).

0.002,600.000.00קומפ

0.00500.000.00קומפמתלה כביסה.60.63.005.0130

רשת יונים עמידה UV, כולל כבלי מתיחה ואביזרים מנירוסטה,60.63.005.0140
אחריות 5 שנים (ע"פ מס' יח"ד).

0.00500.000.00יח'

0.00סה"כ לעבודות אלומיניום

עבודות שונות60.63.006

איטום סביב פתחים במסטיק אקרילי (נמדד ע"פ כמות היח'60.63.006.0010
במבנה לרבות עסקים).,- סעיף חובה

0.00250.000.00יח'

0.00סה"כ לעבודות שונות

ש.מ.מ. מהנדסים בע"מ
מחירונים
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סה"כ לעבודות נגרות, מסגרות ואלומיניום בקירות חוץ,-
סעיפי חובה

0.00

עבודות בחדרי מדרגות60.64

עבודות שיפוץ קירות ותקרות60.64.001

0.0040.000.00מ"רשיפוץ קירות ותקרות טיח חלק וגימור בסיד סינטטי..60.64.001.0010

0.0050.000.00מ"רשיפוץ קירות ותקרות טיח חלק וגימור בצבע אקרילי..60.64.001.0030

שיפוץ קירות ותקרות טיח חלק, החלקה במרק וגימור בצבע60.64.001.0040
אקרילי.

0.0076.000.00מ"ר

שיפוץ קירות ותקרות טיח חלק וגימור בציפוי שליכט אקרילי60.64.001.0050
גמיש

0.00120.000.00מ"ר

0.0070.000.00מ"רתיקוני טיח60.64.001.0070

0.0071.000.00מ'תיקוני סדקים בטיח60.64.001.0080

תיקון בטון ברצועות ברוחב עד 20 ס"מ (כולל) במלט בלתי60.64.001.0090
R-4 מתכווץ

0.00250.000.00מ'

תיקון בטון ברצועות ברוחב שעולה על 20 ס"מ ועד לרוחב של60.64.001.0091
R-4 40 ס"מ (כולל) במלט בלתי מתכווץ

0.00300.000.00מ'

תיקון בטון בשטחים ברוחב שעולה על 40 ס"מ במלט בלתי60.64.001.0092
R-4 מתכווץ

0.001,000.000.00מ"ר

0.0050.000.00מ"רפירוק ופינוי חיפוי קרמיקה/שייש קיים ע"ג עמודים/קירות60.64.001.0905

0.00סה"כ לעבודות שיפוץ קירות ותקרות

עבודות ריצוף וחיפוי קירות60.64.002

ריצוף במרצפות טרצו (המרצפות לפי מחיר יסוד 80 ש"ח/מ"ר)60.64.002.0010
(כולל סילר).

0.00330.000.00מ"ר

0.0050.000.00מ'שיפולי טרצו בגובה 7 ס"מ, מסוג הריצוף הנ"ל..60.64.002.0020

שיפולי טרצו בגובה 7 ס"מ, מסוג הריצוף הנ"ל, בקטעים60.64.002.0030
אופקיים ואנכיים לאורך מהלכי מדרגות.

0.0055.000.00מ'

ריצוף במרצפות קרמיקה/גרניט פורצלן (המרצפות לפי מחיר60.64.002.0040
יסוד 100 ש"ח/מ"ר).

0.00375.000.00מ"ר

שיפולי קרמיקה/גרניט פורצלן בגובה 7 ס"מ, מסוג הריצוף60.64.002.0050
הנ"ל.

0.0080.000.00מ'

שיפולי קרמיקה/גרניט פורצלן בגובה 7 ס"מ, מסוג הריצוף60.64.002.0060
הנ"ל, בקטעים אופקיים ואנכיים לאורך מהלכי מדרגות.

0.0085.000.00מ'

ש.מ.מ. מהנדסים בע"מ
מחירונים
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ריצוף בלוחות אבן נסורה (לוחות האבן לפי מחיר יסוד 60.64.002.0070120
ש"ח/מ"ר).

0.00500.000.00מ"ר

0.0095.000.00מ'שיפולי אבן נסורה בגובה 7 ס"מ, מסוג הריצוף הנ"ל.60.64.002.0080

שיפולי אבן נסורה בגובה 7 ס"מ, מסוג הריצוף הנ"ל, בקטעים60.64.002.0090
אופקיים ואנכיים לאורך מהלכי מדרגות.

0.00100.000.00מ'

0.00985.000.00מ"רמשטחי טרצו יצוקים באתר.60.64.002.0100

אדני טרצו יצוקים באתר בחלונות ומעקות, ברוחב עד 30 ס"מ60.64.002.0110
(כולל)

0.00300.000.00מ'

אדני טרצו יצוקים באתר בחלונות ומעקות, ברוחב שעולה על60.64.002.0111
30 ס"מ ועד לרוחב של 40 ס"מ (כולל)

0.00350.000.00מ'

אדני אבן נסורה מלוטשת הונד בחלונות ומעקות, ברוחב עד60.64.002.0120
30 ס"מ בעובי 3 ס"מ

0.00350.000.00מ'

אדני אבן נסורה מלוטשת הונד בחלונות ומעקות, ברוחב60.64.002.0121
שעולה על 30 ס"מ ועד לרוחב של 40 ס"מ בעובי 3 ס"מ

0.00380.000.00מ'

ציפוי רום ושלח של מדרגות בלוחות אבן נסורה (לוחות האבן60.64.002.0130
לפי מחיר יסוד 110 ש"ח/מ"ר).

0.00500.000.00מ'

חיפוי קירות פנים בלוחות אבן נסורה (לוחות האבן לפי מחיר60.64.002.0140
יסוד 180 ש"ח/מ"ר).

0.00515.000.00מ"ר

חיפוי קירות פנים באריחי קרמיקה/גרניט פורצלן (האריחים60.64.002.0150
לפי מחיר יסוד 50 ש"ח/מ"ר).

0.00290.000.00מ"ר

0.00סה"כ לעבודות ריצוף וחיפוי קירות

חידוש צבע לפריטי נגרות, מסגרות ואלומיניום60.64.003

0.00350.000.00מ"רחידוש צבע לדלתות מעלית60.64.003.0060

0.00150.000.00מ"רחידוש צבע לארונות חשמל כולל השלמת פרזול60.64.003.0900

0.00סה"כ לחידוש צבע לפריטי נגרות, מסגרות ואלומיניום

עבודות נגרות60.64.004

זיגוג חלונות/דלתות עץ קיימים בזכוכית שקופה 5 מ"מ, לרבות60.64.004.0040
פירוק הזיגוג הקיים

0.00280.000.00מ"ר

זיגוג חלונות/דלתות עץ קיימים בזכוכית חלבית 5 מ"מ, לרבות60.64.004.0041
פירוק הזיגוג הקיים

0.00320.000.00מ"ר

0.00סה"כ לעבודות נגרות

עבודות מסגרות60.64.005

ש.מ.מ. מהנדסים בע"מ
מחירונים

***שיקום ושיפוץ מבנים עזרה ובצרון - 10/04/2022
עזרא ובצרון

עמוד 12/04/202214

הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה 04-8145400

www.dekel.co.il מספר פנימי: 22165 (מספר ייחודי: 657088)אתר דקל

http://www.dekel.co.il


סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

0.00400.000.00מ"רשיפוץ חלון ברזל.60.64.005.0010

0.00550.000.00מ"רשיפוץ דלת ברזל.60.64.005.0020

0.00500.000.00מ"רסגירה קבועה לפתח, עם רשת נוירט.60.64.005.0030

0.00650.000.00מ"רסגירה קבועה לפתח, עם פח מחורר.60.64.005.0040

דלת ברזל חד כנפית פתיחה רגילה, במידות עד 80/210 ס"מ60.64.005.0050
(כולל). כנף הדלת עם פח חד קרומי.

0.002,200.000.00יח'

דלת ברזל חד כנפית פתיחה רגילה, במידות שעולות על60.64.005.0051
80/210 ס"מ ועד למידות של 100/210 ס"מ (כולל).. כנף

הדלת עם פח מצד אחד..

0.002,400.000.00יח'

דלת ברזל דו כנפית פתיחה רגילה, במידות עד 130/210 ס"מ60.64.005.0052
(כולל). כנפי הדלת עם פח חד קרומי.

0.003,000.000.00יח'

דלת ברזל חד כנפית פתיחה רגילה, במידות עד 80/210 ס"מ60.64.005.0060
(כולל). כנף הדלת עם פח דו קרומי.

0.003,375.000.00יח'

דלת ברזל חד כנפית פתיחה רגילה, במידות שעולות על60.64.005.0061
80/210 ס"מ ועד למידות של 100/210 ס"מ (כולל).. כנף

הדלת עם פח דו קרומי..

0.003,500.000.00יח'

דלת ברזל דו כנפית פתיחה רגילה, במידות עד 130/210 ס"מ60.64.005.0062
(כולל). כנפי הדלת עם פח דו קרומי.

0.004,900.000.00יח'

דלת ברזל חד כנפית פתיחה רגילה, במידות עד 80/210 ס"מ60.64.005.0070
(כולל). כנף הדלת עם רשת נוירט.

0.002,200.000.00יח'

דלת ברזל חד כנפית פתיחה רגילה, במידות שעולות על60.64.005.0071
80/210 ס"מ ועד למידות של 100/210 ס"מ (כולל). כנף הדלת

עם רשת נוירט..

0.002,400.000.00יח'

דלת ברזל דו כנפית פתיחה רגילה, במידות עד 130/210 ס"מ60.64.005.0072
(כולל). כנפי הדלת עם רשת נוירט.

0.003,000.000.00יח'

דלת ברזל חד כנפית פתיחה רגילה, במידות עד 80/210 ס"מ60.64.005.0080
(כולל). כנף הדלת עם פח מחורר.

0.002,200.000.00יח'

דלת ברזל חד כנפית פתיחה רגילה, במידות שעולות על60.64.005.0081
80/210 ס"מ ועד למידות של 100/210 ס"מ (כולל). כנף הדלת

עם פח מחורר..

0.002,400.000.00יח'

דלת ברזל דו כנפית פתיחה רגילה, במידות עד 130/210 ס"מ60.64.005.0082
(כולל). כנפי הדלת עם פח מחורר.

0.003,000.000.00יח'

דלת ברזל חד כנפית פתיחה רגילה, במידות עד 80/210 ס"מ60.64.005.0090
(כולל). כנף הדלת עם רפפות פח.

0.003,200.000.00יח'

ש.מ.מ. מהנדסים בע"מ
מחירונים
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דלת ברזל חד כנפית פתיחה רגילה, במידות שעולות על60.64.005.0091
80/210 ס"מ ועד למידות של 100/210 ס"מ (כולל). כנף הדלת

עם רפפות פח..

0.003,400.000.00יח'

דלת ברזל דו כנפית פתיחה רגילה, במידות עד 130/210 ס"מ60.64.005.0092
(כולל). כנפי הדלת עם רפפות פח.

0.006,175.000.00יח'

0.001,000.000.00מ"רתריס ברזל קבוע עם רפפות פח.60.64.005.0100

0.00280.000.00מ"רזיגוג חלונות/דלתות ברזל קיימים בזכוכית שקופה..60.64.005.0110

0.00320.000.00מ"רזיגוג חלונות/דלתות ברזל קיימים בזכוכית חלבית..60.64.005.0111

0.001,000.000.00מ"רדלתות מתכת לארונות חשמל.60.64.005.0120

0.00סה"כ לעבודות מסגרות

0.00סה"כ לעבודות בחדרי מדרגות

עבודות איטום60.65

עבודות איטום60.65.001

0.0035.000.00מ'"רולקות" ממלט צמנט.60.65.001.0010

איטום רולקות בשתי שכבות של רצועות חיזוק/חיפוי מיריעות60.65.001.0015
ביטומניות משוכללות 4 מ"מ כל אחת.

0.0070.000.00מ'

0.00705.000.00מ"קבטון מוקצף קל לשיפועים בגג.60.65.001.0020

איטום גגות ביריעות ביטומניות תקניות 5 מ"מ, עם ציפוי60.65.001.0030
אגרגט לבן (אחריות 7 שנים).

0.00100.000.00מ"ר

איטום גגות ב- 2 יריעות ביטומניות תקניות 4 מ"מ עם ציפוי60.65.001.0031
אגרגט לבן בשכבה העליונה (אחריות 7 שנים)

0.00128.000.00מ"ר

פרופיל אלומיניום תקני לקיבוע רצועות חיפוי ביטומניות על60.65.001.0035
המעקות באזור הרולקות, לרבות מילוי המרווח העליון בין

הפרופיל למעקה בחומר אטימה.

0.0046.000.00מ'

פרופיל אף מים מפח מגלוון מעל סרגל ההידוק של היריעות,60.65.001.0038
מקובע מכנית כל 25 ס"מ, לרבות מילוי המרווח העליון בין
הפרופיל למעקה בחומר אטימה "פזקרול "18 או "אל סטיק

"244 או "נירופלקס+" או "סיקפלקס "CF11 או שו"ע

0.0050.000.00מ'

0.0050.000.00מ"רפירוק וסילוק שכבות איטום.60.65.001.0040

0.0077.000.00מ"רפירוק וסילוק שכבות איטום ושיפועים.60.65.001.0050

0.00450.000.00מ"ראיטום קירות מסד.60.65.001.0060

0.0021.000.00מ"רבדיקת אטימות של גגות ומרפסות.60.65.001.0070

ש.מ.מ. מהנדסים בע"מ
מחירונים
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0.002,750.000.00קומפבדיקת אטימות של קירות חיצוניים.60.65.001.0080

0.003,000.000.00קומפבדיקת מכון בדיקה מוסמך לביצוע היריעות ע"פ ת"י לאיטום.60.65.001.0090

איטום אדניות או גגונים במשחה מסוג "פלקספז RT" או60.65.001.0900
"מסטיגן" או ש"ע בשלוש שכבות בכמות כוללת של 4.5 ק"ג

למ"ר + פרימר לפי הנחיות היצרן

0.00200.000.00מ"ר

איטום גגות ורצפות בטון עם ציפוי צמנטי כדוגמת טורוסיל או60.65.001.0901
סיקה סיל 107 בשתי שכבות לקבלת ציפוי ביבש של 3 מ"מ

0.00100.000.00מ"ר

0.00סה"כ לעבודות איטום

0.00סה"כ לעבודות איטום

עבודות שונות60.66

מתקני חשמל60.66.001

גוף תאורה עם מספר הבית. גוף התאורה במחיר יסוד 60.66.001.0010160
ש"ח.,- סעיף חובה

0.00400.000.00יח'

0.0060.000.00מ'הכנסת חוטי חשמל לצנרת מתחת לטיח60.66.001.0020

0.00250.000.00יח'גוף תאורה בחצר.. גוף התאורה במחיר יסוד 100 ש"ח.60.66.001.0030

0.00200.000.00יח'גוף תאורה בחדר מדרגות.. גוף התאורה במחיר יסוד 80 ש"ח.60.66.001.0040

גוף תאורה בתקרת קומת עמודים.. גוף התאורה במחיר יסוד60.66.001.0050
100 ש"ח.

0.00250.000.00יח'

0.00900.000.00יח'גוף תאורת חוץ, גוף התאורה במחיר יסוד 420 ש"ח60.66.001.0060

0.00500.000.00יח'חיישן פוטוצל או שעון שבת בהדלקה מבוקרת60.66.001.0070

0.00350.000.00יח'חיישן נוכחות / טיימר לכיבוי אוטומטי בחדר מדרגות60.66.001.0080

0.00סה"כ למתקני חשמל

מתקני תברואה60.66.002

צינורות פלדה מגולוונים סקדיול 40 לאספקת מים, מותקנים60.66.002.0020
גלויים.. בקוטר "3/4

0.00140.000.00מ'

צינורות פלדה מגולוונים סקדיול 40 לאספקת מים, מותקנים60.66.002.0021
גלויים.. בקוטר "1

0.00155.000.00מ'

צינורות פלדה מגולוונים סקדיול 40 לאספקת מים, מותקנים60.66.002.0022
גלויים.. בקוטר "1/2 1

0.00190.000.00מ'

צינורות פלדה מגולוונים סקדיול 40 לאספקת מים, מותקנים60.66.002.0023
גלויים.. בקוטר 2"

0.00230.000.00מ'

ש.מ.מ. מהנדסים בע"מ
מחירונים
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צינורות פלדה תת קרקעיים סקדיול 40 לאספקת מים. בקוטר60.66.002.0030
1 1/2"

0.00240.000.00מ'

0.00290.000.00מ'צינורות פלדה תת קרקעיים לאספקת מים. בקוטר "60.66.002.00312

0.00115.000.00מ'צינור PVC קוטר "2 לדלוחין מותקן גלוי, כולל צבע60.66.002.0032

0.00135.000.00מ'צינורות PVC מותקנים גלויים "3 לדלוחין, כולל צבע60.66.002.0033

0.00160.000.00מ'צינורות פי.וי.סי קשיח לשפכים, מותקנים גלויים.. בקוטר 60.66.002.00404

0.00184.000.00מ'צינורות פי.וי.סי קשיח לשפכים, מותקנים גלויים.. בקוטר 60.66.002.00416

0.00360.000.00מ'צינורות יצקת ברזל לשפכים, מותקנים גלויים. בקוטר 60.66.002.00504

0.00470.000.00מ'צינורות יצקת ברזל לשפכים, מותקנים גלויים. בקוטר 60.66.002.00516

צינורות פוליאתילן בצפיפות גבוהה HDPE לדלוחין, מותקנים60.66.002.0060
גלויים.. בקוטר ."2

0.00117.000.00מ'

צינורות פוליאתילן בצפיפות גבוהה HDPE לשפכים, מותקנים60.66.002.0061
גלויים.. בקוטר ."4

0.00150.000.00מ'

צינורות פוליאתילן בצפיפות גבוהה HDPE לשפכים, מותקנים60.66.002.0062
גלויים.. בקוטר ."6

0.00200.000.00מ'

צנרת ניקוז מזגנים גלויה ראשית בקוטר 32 מ"מ מפוליפרופילן60.66.002.0070
עמיד UV דוגמת "חוליות" או שו"ע, לרבות ספחים, כולל

התקנת שלות מגלוונות לחיזוק ואפסילון קומתי, מחיר כולל
צביעה בצבע שמן בגוון קירות החוץ (מדידה)

0.0085.000.00מ'

צנרת ניקוז מזגנים גלויה ראשית בקוטר 40 מ"מ מפוליפרופילן60.66.002.0072
עמיד UV או שו"ע, לרבות ספחים, כולל התקנת שלות

מגלוונות לחיזוק ואפסילון קומתי, מחיר כולל צביעה בצבע
שמן בגוון קירות החוץ (מדידה)

0.00100.000.00מ'

צנרת דלוחין "2 גלויה בקוטר 63-50 מ"מ מפוליפרופילן רב60.66.002.0074
שכבתי שחור מסוג LM-PP דרג 16S עמיד UV דוגמת

"חוליות" או שו"ע, לרבות ספחים, כולל התקנת שלות מגלוונ
ות לחיזוק, מחיר כולל צביעה בצבע שמן בגוון קירות החוץ

(מדידה)

0.00115.000.00מ'

צנרת שופכין "4 גלויה מפוליפרופילן רב שכבתי שחור מסוג60.66.002.0076
LM-PP דרג 16S עמיד UV דוגמת "חוליות" או שו"ע, לרבות

ספחים, כולל התקנת שלות מגלוונות לחיזוק, מחיר כולל
צביעה בצבע שמן בגוון קירות החוץ (מדידה)

0.00150.000.00מ'

צינורות יצקת ברזל לשפכים, טמונים בקרקע בעומק עד 60.66.002.00800.75
מ' (כולל). בקוטר "4

0.00280.000.00מ'

צינורות יצקת ברזל לשפכים, טמונים בקרקע בעומק שעולה60.66.002.0081
על 0.75 מ' ועד לעומק 1.25 מ' (כולל). בקוטר "4

0.00300.000.00מ'

ש.מ.מ. מהנדסים בע"מ
מחירונים
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צינורות יצקת ברזל לשפכים, טמונים בקרקע בעומק שעולה60.66.002.0082
על 1.25 מ' ועד לעומק 1.75 מ' (כולל). בקוטר "4

0.00320.000.00מ'

צינורות יצקת ברזל לשפכים, טמונים בקרקע בעומק עד 60.66.002.00830.75
מ' (כולל). בקוטר "6

0.00400.000.00מ'

צינורות יצקת ברזל לשפכים, טמונים בקרקע בעומק שעולה60.66.002.0084
על 0.75 מ' ועד לעומק 1.25 מ' (כולל). בקוטר "6

0.00400.000.00מ'

צינורות יצקת ברזל לשפכים, טמונים בקרקע בעומק שעולה60.66.002.0085
על 1.25 מ' ועד לעומק 1.75 מ' (כולל). בקוטר "66

0.00420.000.00מ'

צינורות פי.וי.סי קשיח לשפכים, טמונים בקרקע בעומק עד60.66.002.0090
0.75 מ' (כולל). בקוטר "4

0.00150.000.00מ'

צינורות פי.וי.סי קשיח לשפכים, טמונים בקרקע בעומק שעולה60.66.002.0091
על 0.75 מ' ועד לעומק 1.25 מ' (כולל). בקוטר "4

0.00160.000.00מ'

צינורות פי.וי.סי קשיח לשפכים, טמונים בקרקע בעומק שעולה60.66.002.0092
על 1.25 מ' ועד לעומק 1.75 מ' (כולל). בקוטר "4

0.00170.000.00מ'

צינורות פי.וי.סי קשיח לשפכים, טמונים בקרקע בעומק עד60.66.002.0093
0.75 מ' (כולל). בקוטר "6

0.00175.000.00מ'

צינורות פי.וי.סי קשיח לשפכים, טמונים בקרקע בעומק שעולה60.66.002.0094
על 0.75 מ' ועד לעומק 1.25 מ' (כולל). בקוטר "6

0.00185.000.00מ'

צינורות פי.וי.סי קשיח לשפכים, טמונים בקרקע בעומק שעולה60.66.002.0095
על 1.25 מ' ועד לעומק 1.75 מ' (כולל). בקוטר "6

0.00195.000.00מ'

שוחת בקרה לביוב מחוליות בטון טרומיות, בקוטר 60 ס"מ60.66.002.0100
ובעומק עד 0.75 מ' (כולל).

0.002,380.000.00יח'

שוחת בקרה לביוב מחוליות בטון טרומיות, בקוטר 80 ס"מ60.66.002.0101
ובעומק עד 1.25 מ' (כולל).

0.004,000.000.00יח'

שוחת בקרה לביוב מפוליאתילן עם מכסה בטון, בקוטר 60.66.002.011060
ס"מ ובעומק עד 0.75 מ' (כולל).

0.002,000.000.00יח'

שוחת בקרה לביוב מפוליאתילן עם מכסה בטון, בקוטר 60.66.002.011180
ס"מ ובעומק עד 1.25 מ' (כולל).

0.002,500.000.00יח'

תוספת מחיר לשוחת בקרה מחוליות בטון טרומי, בקוטר60.66.002.0120
כלשהו, עבור התקנתה על קו ביוב קיים כלשהו.

0.001,300.000.00קומפ

תוספת מחיר לשוחת בקרה מפוליאתילן, בקוטר כלשהו, עבור60.66.002.0121
התקנתה על קו ביוב קיים כלשהו.

0.001,100.000.00קומפ

0.00286.000.00קומפהרמת דוד שמש על הגבהות.60.66.002.0130

החלפה של "חנוכיה" (משולם ונמדד ע"פ מס' יח' שעוני המים60.66.002.0140
הדרושים)..

0.00495.000.00יח'

ש.מ.מ. מהנדסים בע"מ
מחירונים
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0.00110.000.00מ'תעלת פח להסתרת צנרת, במידות חתך 10/20 ס"מ..60.66.002.0150

0.00132.000.00מ'תעלת פח להסתרת צנרת, במידות חתך 15/30 ס"מ..60.66.002.0151

0.00154.000.00מ'תעלת פח להסתרת צנרת, במידות חתך 20/40 ס"מ..60.66.002.0152

תעלת פח להסתרת חיווט וכבלים, במידות חתך עד 60.66.002.015310/8
ס"מ..

0.0085.000.00מ'

מסתור אלומיניום דגם "ציפור" ברוחב עד 1 מ' להסתרת צנרת60.66.002.0162
דודים, קונסטרוקציה מברזל בצורת "ח" מגולוון צבוע בתנור [
צנור מרובע 30/30 מ"מ] כול 5.1 מ' גובה ה כול לפי הנחיות

מפקח. ==למדידה==

0.00385.000.00מ'

קידוחי ספיגה בקוטר פנימי 60 ס"מ עם חוליות תקניות בעומק60.66.002.0182
עד 10 מ', עם מכסה, לרבות חפירה או חציבה ומילוי בחצץ,-
הערכה בלבד, דרוש חוות דעת של יועץ קרקע [ב אחריות ועל

חשבון וועד הבית]

0.008,810.000.00יח'

0.00סה"כ למתקני תברואה

ניקוז מי גשם60.66.003

0.00180.000.00מ'מזחילות מפח מגולוון.60.66.003.0010

0.00170.000.00מ'מרזבים אנכיים מפח מגולוון.60.66.003.0020

מוצא למי גשם בגג לרבות צלחת קליטה מפח מגלוון, מחיר60.66.003.0030
כולל פירוק הקיים והתקנה, הכל מותקן מושלם (כולל תיקון

איטום מקומי).

0.00400.000.00יח'

60.66.003.00324"4X" ,נקזים [קולטי מי גשם] לגגות ומרפסות גג מרוצפות
"דלביט" סידרה S-10 עם ברדס חוסם עלים וניקוז כפול. מחיר

קומפלט ועד לביצוע מושלם

0.00882.000.00יח'

0.00150.000.00יח'שוקת מבטון בתחתית מרזב.60.66.003.0040

0.00סה"כ לניקוז מי גשם

עבודות פירוק, בניה ושונות,- סעיפי חובה60.66.006

פירוק וסילוק ארובת אסבסט בודדת בקוטר כלשהוא ע"י קבלן60.66.006.0010
אסבסט מורשה ובפיקוח מפקח אסבסט מורשה, מחיר כולל

ביצוע בדיקות מעבדה ופינוי לאתר פסולת מורשה לאסבסט .

0.0015,000.000.00קומפ

פירוק וסילוק אלמנטי אסבסט לאתר פסולת מורשה ע"י קבלן60.66.006.0015
אסבסט מורשה.

0.004,000.000.00קומפ

0.00110.000.00מ"רפירוק וסילוק קיר בנוי בעובי עד 20 ס"מ (כולל)..60.66.006.0020

פירוק וסילוק קיר בנוי בעובי שעולה על 20 ס"מ ועד לעובי 60.66.006.002125
ס"מ (כולל).

0.00130.000.00מ"ר

ש.מ.מ. מהנדסים בע"מ
מחירונים
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0.00200.000.00מ"רבניית קירות בעובי עד 10 ס"מ (כולל), מבלוקי בטון חלולים.60.66.006.0030

0.00230.000.00מ"רבניית קירות בעובי 15 ס"מ, מבלוקי בטון חלולים..60.66.006.0031

0.00240.000.00מ"רבניית קירות בעובי 20 ס"מ, מבלוקי בטון חלולים..60.66.006.0032

0.0081.000.00שעהעבודה של פועל בנין פשוט.60.66.006.0040

0.00143.000.00שעהעבודה של שרברב מקצועי.60.66.006.0041

0.00143.000.00שעהעבודה של חשמלאי מקצועי.60.66.006.0042

0.00150.000.00שעהעבודה של פטיש חשמלי (קונגו) כולל מפעיל..60.66.006.0043

0.00230.000.00שעהעבודה של רתך מקצועי, כולל רתכת ואלקטרודות..60.66.006.0044

0.002,300.000.00יוםעבודה של מיני מחפרון, אופני או זחלי (בובקט), כולל מפעיל.60.66.006.0045

העתקת מנוע מזגן קיים, כולל הכנסת צמת מזגן מתחת לטיח,60.66.006.0100
הכל מבוצע מושלם ע"י איש מיזוג כולל בדיקה ראשונית של

המזגן טרם הביצוע

0.003,000.000.00יח'

0.00250.000.00יח'הוספת גז למנוע מזגן קיים.60.66.006.0110

פירוק מגגונים, סככות ומרקיזות והחזרתם למקום אחרי סיום60.66.006.0140
שיפוץ

0.000.000.00קומפ

הסתרת צנרת וחיווט מזגנים בתוך קירות. עבודה כוללת60.66.006.0150
בדיקת תקינות המזגן, פירוק, העברת או הזזת מזגנים לטור,

סיתות חריץ בקיר, החלפת חיווט וצנרת, תיקון בנייה וטיח,
תיקון טיח וצבע בפנים במידת הצורך, מילוי גז והפעלה

מחדש. מחיר קומפלט למזגן ועד לביצוע מושלם

0.000.000.00קומפ

תוספת מחיר עבור שכ"ט של מנהל עבודה רשום אשר יהיה60.66.006.0160
אחראי גם על הבטיחות

0.0040,000.000.00קומפ

0.000.000.00קומפתקציב לגינון60.66.006.0170

העתקה והחזרה של כלל בלוני גז לצורך שיפוץ הקירות ע"י60.66.006.0200
טכנאי גז חיצוני מוסמך מטעם הקבלן.

0.002,000.000.00קומפ

פירוק וסילוק אנטנות, דודים, חלקי מתכת, צינורות, כבלים60.66.006.0900
וחוטים מיותרים מהגג וכל החזיתות

0.001,000.000.00קומפ

הסדרת צינורות , כבלים וחוטים בכל החזיתות כולל הסתרת60.66.006.0901
חוט או כבל בודד בתוך הטיח, ליפוף צנורות, הארכה או

החלפה צינור ניקוז של המזגן (במידת הצורך) והצמדתם לקיר
בשלות מגולבנות וצבועות.

0.002,000.000.00קומפ

0.00סה"כ לעבודות פירוק, בניה ושונות,- סעיפי חובה

עבודות תקשורת בחדר מדרגות60.66.007

ש.מ.מ. מהנדסים בע"מ
מחירונים
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כל סעיפי פרק זה חובה

כל העבודות יבוצעו בתאום מלא של הקבלן מול כלל חברות
בזק, כבלים והלויין, ע"י טכנאי תקשורת פרטי או חשמלאי

מטעמו, הכל בשיתוף פעולה עם הנציגות

באחריות בעלי הדירות ליצור קשר עם חברות התקשרות
והכבלים ולהתחבר באופן פרטי לתשתית החדשה שתותקן

בחדר המדרגות

לאחר השלמות תשתית התקשורת פנים החדשה, הנציגות
תעודכן במייל ע"י המפקח או הקבלן ב"התרעת ניתוק" ולאחר
שבוע ממסירת ההתרעה הנ"ל לנציגות ינותקו קווי התקשורת

בקירות החוץ, ללא התרעה נוספת

באחריות הנציגות לעדכן מיידית את בעלי הדירות או/ו שוכרים
ב"התרעת הניתוק", לא תתקבל כל טענה בנושא

שרוולים 50*3 פוליאתילן מסוג " יקה " להוט ולבזק מקו60.66.007.0010
המגרש ועד למבנה, טמונים בעומק מינימלי של 60 ס"מ מחיר

כולל חפירה, כיסוי חוזר בחול נקי וחבל משיכה

0.00150.000.00מ'

ארון תקשורת ראשי מסוג ענבר, ארון C-64 [בניין עד 10 יח'60.66.007.0030
דיור (כולל) + ] נעילה עם דיקט בגב במידות 23/40/60 ס"מ

V 220 כולל נקודת חשמל עם שקע

0.001,600.000.00קומפ

ארון תקשורת ראשי חב' ענבר C-64 (לבניינים מעל 10 יח'60.66.007.0031
דיור) עם דיקט בגב במידות 30/80/60 ס"מ עם נקודת חשמל

ושקע 220V + מנעול. מחיר קומפלט ועד לביצוע מושלם

0.001,800.000.00קומפ

ארון תקשורת 4D עם דיקט בגב בקומה עליונה + ארון 2D ליד60.66.007.0040
עם נקודת חשמל ושקע V 220 בקומה עליונה - עבור חב'

הלווין

0.001,800.000.00קומפ

ארון תקשורת ביניים קומתי חצוב עם דלתות פח עם דיקט60.66.007.0050
YES בגב, במידות 80/80 ס"מ לבזק, הוט ו

0.001,300.000.00יח'

צנרת תקשורת ורטיקלית 3*29 מריכף ירוק לרבות חוט60.66.007.0060
משיכה מוטמנת בקירות, מחיר כולל סיתותים בקיר, קידוחים

בתקרות ותיקוני טיח, הכל מוכן לצבע

0.00150.000.00מ'

צנרת 20*2 מ"מ או 23*2 מ"מ מריכף מארון קומתי ועד60.66.007.0070
למשקוף דלת כניסה לדירה ומארון קומה עליונה עד לגג לרבות

חציבות בקיר, חוט משיכה , התקנת קופסה 1D א ו שו"ע
ותיקון טיח, הכל מוכן לצבע - עבור נק' בזק ונק' כבלים באזור

הכניסה לדירה

0.00100.000.00מ'

הארקה של ארון ראשי, ארון קומה אחרונה ונקודת הארקה בגג60.66.007.0080
המבנה לאדמה ב"ע 2 כבלי הארקה #16 ואלקטרודה נחושת
19 מ"מ בתוך שוחת הארקה, כולל אישור חשמלאי מוסמ ך

לביצוע הארקה, הכל מבוצע מושלם

0.003,000.000.00קומפ

ש.מ.מ. מהנדסים בע"מ
מחירונים
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תשתיות וחיווט בזק דירתי חדש בחדר מדרגות כולל60.66.007.0090
התחברות בארון תקשורת ונק' בזק אחת בחיווט גלוי בתוך

הדירה מותקנת ליד דלת הכניסה - יתרת החיווט בתוך הדירה
ה ינו פרטי ובאחריות ועל חשבון הבעלים

0.00650.000.00יח'

0.000.000.00קומפתקציב בלצ"מ לתת פרק עב' תקשורת (אגרות וכו')60.66.007.0100

שוחת אלקטרודות עם מכסה חיבור הארקת המבנה לשוחה60.66.007.0105
לרבות אלקטרודת הארקה ממוט פלדה מצופה נחושת בקוטר
19 מ"מ ובאורך 1.5 מ' תקועה אנכית בקרקע לרבות אביזרים

מקוריים. ביצוע לפי אישור חשמלאי מוסמך

0.001,000.000.00יח'

צביעת רצפת בטון במערכת אפוקסית בעובי 500 מיקרון60.66.007.0110
תוצרת סיקה או ש"ע, לרבות הכנה כימית או מכנית של

R- השטח, שכבות פריימר לפי הנחיות היצרן לדרגת החלקה
10

0.00150.000.00מ"ר

הרחקת עטלפים (סעיף רשות להתקנת מכשיר להרחקת60.66.007.0120
עטלפים)

0.000.000.00יח'

חיפוי דאנסגלס/אקווה פאנל לקירות חוץ ברוחב עד 40 ס"מ60.66.007.0130
לפי הנחיות היצרן

0.00250.000.00מ'

חיפוי דאנסגלס/אקווה פאנל ברוחב מעל 40 ס"מ ועד 100 ס"מ60.66.007.0131
לפי הנחיות היצרן

0.00300.000.00מ'

חיפוי דאנסגלס/אקווה פאנל ברוחב מעל 100 ס"מ לפי הנחיות60.66.007.0132
היצרן

0.00380.000.00מ"ר

פינוי פסולת מבניין - יש להוסיף סעיף כאשר יש כמות גדולה60.66.007.0140
של פסולת באתר (לשיקולו של המפקח)

0.0075.000.00מ"ר

החלפת מכסה שוחת בקרה משולב בטון יצקת בקוטר 50 ס"מ,60.66.007.0150
ללא מסגרת, ממין B125 (12.5 טון)

0.00590.000.00יח'

החלפת מכסה שוחת בקרה משולב בטון יצקת בקוטר 50 ס"מ,60.66.007.0155
ללא מסגרת, ממין D400 (40 טון)

0.00750.000.00יח'

החלפת תקרת שוחת בקרה קוטר פנים 100 ס"מ לתקרה60.66.007.0160
בינונית ומכסה קוטר 60 ס"מ ממין B125 (12.5 טון), לרבות

כל העבודות הנדרשות לביצוע מושלם

0.001,640.000.00יח'

החלפת תקרת שוחת בקרה קוטר פנים 100 ס"מ לתקרה60.66.007.0165
כבדה ומכסה ב.ב. קוטר 50 ס"מ ממין D400 (40 טון), לרבות

כל העבודות הנדרשות לביצוע מושלם

0.001,970.000.00יח'

0.00350.000.00יח'תוספת למכסה עבור גמר גרנוליט60.66.007.0170

0.00200.000.00יח'תוספת למכסה עבור גמר אבן משתלבת60.66.007.0180

0.00720.000.00מ"רבנייה או שחזור משרביות או פריקסטים בקירות חוץ ובגדרות60.66.007.0190

ש.מ.מ. מהנדסים בע"מ
מחירונים
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סידור כבלי תקשורת על גבי קירות חוץ גוש קידמי בתוך צינור60.66.007.0900
שקוע בטיח (מחיר סופי יקבע לאחר ביקור איש תקשורת

וביטול כבלים מיותרים)

0.0090.000.00קומפ

0.00סה"כ לעבודות תקשורת בחדר מדרגות

0.00סה"כ לעבודות שונות

עבודות שימור90

עבודות בניה90.04

עבודות בניה90.04.001

1.00825.00825.00מ"רקיר לבני סיליקט בעובי 22 ס"מ כדוגמת המקוריים.90.04.001.0010

תוספת לקיר לבני סיליקט כנ"ל עבור בניה נקיה מצד אחד90.04.001.0030
כדוגמת המקור.

1.00110.00110.00מ"ר

שיקום פני קיר לבני סיליקט לרבות ניקוי, יצוב לבנים רופפות,90.04.001.0040
כיחול חדש ותיקון לבנים פגומות, לגמר בניה נקיה.

1.00550.00550.00מ"ר

תוספת לשיקום קיר לבני סיליקט כנ"ל עבור השלמת לבנים90.04.001.0050
בודדות במקום חסרות או פגומות כדוגמת המקוריות, לגמר

בניה נקיה.

1.0090.0090.00יח'

תוספת לשיקום קיר לבני סיליקט כנ"ל עבור טיפול ומילוי90.04.001.0060
סדקים .

1.00220.00220.00מ'

1.001,320.001,320.00מ'מעקות וגדרות מלבני סיליקט כנ"ל בגובה עד 120 ס"מ90.04.001.0070

1.001,320.001,320.00קומפסגירת פתח בשטח של עד 1 מ"ר בלבני סיליקט כנ"ל.90.04.001.0080

פרוק חלקי קיר עם סדיקה קשה (לפי קביעת המפקח) ובניתו90.04.001.0100
מחדש

1.00880.00880.00מ"ר

5,315.00סה"כ לעבודות בניה

5,315.00סה"כ לעבודות בניה

עבודות איטום90.05

איטום מסדים ונפחות90.05.001

איטום מסד בטון בשתי שכבות של טיח אוטם מסוג טרוסיל90.05.001.0030
FX-112 או סיקה טופ 107 אלסטוק בשעור 4 ק"ג למ"ר (2

מ"מ) בגובה 50 מ'

1.00220.00220.00מ'

1.00495.00495.00מ'מרזב פח אבץ מרובע כדוגמת המקורי90.05.001.0050

1.00440.00440.00מ'מזחלה מפח אבץ חצי עיגול בקוטר 160 מ"מ90.05.001.0055

ש.מ.מ. מהנדסים בע"מ
מחירונים

***שיקום ושיפוץ מבנים עזרה ובצרון - 10/04/2022
עזרא ובצרון

עמוד 12/04/202224

הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה 04-8145400

www.dekel.co.il מספר פנימי: 22165 (מספר ייחודי: 657088)אתר דקל

http://www.dekel.co.il


סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

1.00715.00715.00מ'קופסת קליטה למי גשם מפח אבץ כדוגמת המקורית90.05.001.0060

חיפוי מעקות, קרניזים, גגונים וכו' בפח אבץ מכופף ברוחב עד90.05.001.0070
25 ס"מ

1.00550.00550.00מ'

חיפוי מעקות, קרניזים, גגונים, תעלות ניקוז וכו' בפח אבץ90.05.001.0080
מכופף ברוחב מעל 25 ס"מ ועד 60 ס"מ.

1.00660.00660.00מ'

חיפוי מעקות, קרניזים, גגונים, תעלות ניקוז וכו' בפח אבץ90.05.001.0090
מכופף ברוחב מעל 60 ס"מ ועד 100 ס"מ.

1.00825.00825.00מ'

חיפוי מעקות, קרניזים, גגונים, תעלות ניקוז וכו' בפח אבץ90.05.001.0100
מכופף ברוחב מעל 100 ס"מ.

1.00990.00990.00מ"ר

1.0035.0035.00מ'פרופיל אלומיניוםT 2/2/2 ס"מ להפרדה בין מסד לטיח מעל90.05.001.0110

4,930.00סה"כ לאיטום מסדים ונפחות

4,930.00סה"כ לעבודות איטום

עבודות נגרות ומסגרות90.06

נגרות90.06.001

1.005,880.005,880.00יח'חלון עץ קליר אדום כדוגמת המקורי בשטח של עד 1 מ"ר90.06.001.0010

1.006,720.006,720.00יח'חלון עץ כנ"ל אך בשטח העולה על 1 מ"ר ועד 1.5 מ"ר90.06.001.0020

1.006,720.006,720.00יח'חלון עץ כנ"ל אך בשטח העולה על 1.5 מ"ר ועד 2 מ"ר90.06.001.0030

1.007,616.007,616.00יח'חלון עץ כנ"ל אך בשטח העולה על 2 מ"ר ועד 2.5 מ"ר90.06.001.0040

1.009,240.009,240.00יח'חלון עץ כנ"ל אך בשטח העולה על 2.5 מ"ר ועד 3 מ"ר90.06.001.0050

1.003,360.003,360.00מ"רחלון עץ כנ"ל אך בשטח העולה על 3 מ"ר90.06.001.0055

תריס ערבי עץ קליר אדום כדוגמת המקורי בשטח של עד 90.06.001.00601
מ"ר

1.004,760.004,760.00יח'

1.005,376.005,376.00יח'תריס ערבי כנ"ל אך בשטח העולה על 1 מ"ר ועד 1.5 מ"ר90.06.001.0070

1.005,936.005,936.00יח'תריס ערבי כנ"ל אך בשטח העולה על 1.5 מ"ר ועד 2 מ"ר90.06.001.0080

1.007,056.007,056.00יח'תריס ערבי כנ"ל אך בשטח העולה על 2 מ"ר ועד 2.5 מ"ר90.06.001.0090

1.008,624.008,624.00יח'תריס ערבי כנ"ל אך בשטח העולה על 2.5 מ"ר ועד 3 מ"ר90.06.001.0100

1.003,136.003,136.00מ"רתריס ערבי כנ"ל אך בשטח העולה על 3 מ"ר90.06.001.0110

תריס גלילה מרפפות עץ קליר אדום לרבות מסילות פלדה90.06.001.0120
כדוגמת המקורי בשטח של עד 1 מ"ר

1.001,680.001,680.00יח'

ש.מ.מ. מהנדסים בע"מ
מחירונים
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1.001,792.001,792.00יח'תריס גלילה כנ"ל אך בשטח העולה על 1 מ"ר ועד 1.5 מ"ר90.06.001.0130

1.002,464.002,464.00יח'תריס גלילה כנ"ל אך בשטח העולה על 1.5 מ"ר ועד 2 מ"ר90.06.001.0140

1.003,080.003,080.00יח'תריס גלילה כנ"ל אך בשטח העולה על 2 מ"ר ועד 2.5 מ"ר90.06.001.0150

1.003,696.003,696.00יח'תריס גלילה כנ"ל אך בשטח העולה על 2.5 מ"ר ועד 3.0 מ"ר90.06.001.0152

1.001,232.001,232.00מ"רתריס גלילה כנ"ל אך בשטח העולה על 3.0 מ"ר90.06.001.0154

1.002,240.002,240.00יח'כנף לחלון עץ קליר אדום בשטח עד 0.5 מ"ר90.06.001.0160

1.002,688.002,688.00יח'כנף לחלון כנ"ל אך בשטח העולה על 0.5 מ"ר ועד 1 מ"ר90.06.001.0170

1.003,024.003,024.00יח'כנף לחלון כנ"ל אך בשטח העולה על 1 מ"ר ועד 1.5 מ"ר90.06.001.0180

1.003,360.003,360.00מ"רכנף לחלון כנ"ל אך בשטח העולה על 1.5 מ"ר90.06.001.0185

1.00896.00896.00מ"ררפפות עץ קליר לתריס גלילה במקום שבורות ו/או חסרות.90.06.001.0190

דלת חד כנפית עץ קליר אדום עם מילואות עץ וזכוכית בשטח90.06.001.0200
עד 2.0 מ"ר

1.008,960.008,960.00יח'

דלת חד כנפית מעץ כנ"ל אך בשטח העולה על 2.0 מ"ר ועד90.06.001.0210
2.5 מ"ר

1.0011,200.0011,200.00יח'

דלת חד כנפית מעץ כנ"ל אך בשטח העולה על 2.5 מ"ר ועד 90.06.001.02203
מ"ר

1.0010,080.0010,080.00יח'

1.005,600.005,600.00מ"רדלת חד כנפית מעץ כנ"ל אך בשטח העולה על 3.0 מ"ר90.06.001.0225

כנף לדלת מעץ קליר אדום עם מלואת זכוכית ועץ בשטח של90.06.001.0230
עד 2 מ"ר

1.006,720.006,720.00יח'

1.008,400.008,400.00יח'כנף לדלת מעץ כנ"ל אך בשטח העולה על 2 מ"ר ועד 2.5 מ"ר90.06.001.0240

1.0010,080.0010,080.00יח'כנף לדלת מעץ כנ"ל אך בשטח העולה על 2.5 מ"ר ועד 3 מ"ר90.06.001.0250

1.003,360.003,360.00מ"רכנף לדלת מעץ כנ"ל אך בשטח העולה על 3.0 מ"ר90.06.001.0255

1.006,720.006,720.00יח'דלת דו כנפית מעץ קליר אדום בשטח של עד 3.5 מ"ר90.06.001.0260

1.007,280.007,280.00יח'דלת דו כנפית כנ"ל אך בשטח העולה על 3.5 מ"ר ועד 4.0 מ"ר90.06.001.0270

1.003,920.003,920.00מ"רדלת דו כנפית כנ"ל אך בשטח העולה על 4.0 מ"ר90.06.001.0275

דלת כניסה מלאה מעץ קליר גושני אדום בשטח של עד 90.06.001.02802.5
מ"ר

1.0016,800.0016,800.00יח'

דלת כניסה מלאה מעץ קליר גושני אדום אך בשטח העולה על90.06.001.0290
2.5 מ"ר ועד 3 מ"ר

1.0019,040.0019,040.00יח'

ש.מ.מ. מהנדסים בע"מ
מחירונים
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דלת כניסה מלאה מעץ קליר גושני אדום בשטח העולה על 90.06.001.03003.0
מ"ר ועד 3.5 מ"ר

1.0023,520.0023,520.00יח'
מ"ר ועד 3.5 מ"ר

דלת כניסה מלאה מעץ קליר גושני אדום בשטח העולה על 90.06.001.03053.5
מ"ר

1.006,720.006,720.00מ"ר

1.003,584.003,584.00קומפמכלול תיבות דואר מעץ קליר עם 4 תיבות90.06.001.0310

1.00896.00896.00יח'תוספת עבור כל תיבה נוספת במכלול90.06.001.0320

1.002,800.002,800.00יח'ארגז אוויר לכביסה מעץ קליר אדום בשטח של עד 1.5 מ"ר90.06.001.0330

1.002,240.002,240.00יח'דלת עץ ללוח חשמל בחדר מדרגות90.06.001.0340

1.00672.00672.00מ'מסעד עץ למעקה מרפסת או מעקה חדר מדרגות90.06.001.0350

תוספת עבור עיבוד עיקול במסעד עץ בשינוי מפלסים במעקה90.06.001.0360
חדר מדרגות

1.002,016.002,016.00קומפ

1.002,240.002,240.00יח'שיקום חלון עץ קיים בשטח של עד 1 מ"ר90.06.001.0370

1.003,360.003,360.00יח'שיקום חלון עץ קיים בשטח העולה על 1 מ"ר ועד 1.5 מ"ר90.06.001.0380

1.003,920.003,920.00יח'שיקום חלון עץ קיים בשטח העולה על 1.5 מ"ר ועד 2.0 מ"ר90.06.001.0390

1.004,704.004,704.00יח'שיקום חלון עץ קיים בשטח העולה על 2.0 מ"ר ועד 2.5 מ"ר90.06.001.0400

1.005,600.005,600.00יח'שיקום חלון עץ קיים בשטח העולה על 2.5 מ"ר ועד 3.0 מ"ר90.06.001.0410

1.002,352.002,352.00מ"רשיקום חלון עץ קיים בשטח העולה על 3.0 מ"ר90.06.001.0415

1.001,680.001,680.00יח'שיקום תריס ערבי מעץ בשטח של עד 1 מ"ר90.06.001.0420

שיקום תריס ערבי מעץ בשטח העולה על 1.0 מ"ר ועד 90.06.001.04301.5
מ"ר

1.002,800.002,800.00יח'

1.003,584.003,584.00יח'שיקום תריס ערבי מעץ בשטח העולה על 1.5 מ"ר ועד 2 מ"ר90.06.001.0440

שיקום תריס ערבי מעץ בשטח העולה על 2.0 מ"ר ועד 90.06.001.04502.5
מ"ר

1.004,200.004,200.00יח'

שיקום תריס ערבי מעץ בשטח העולה על 2.5 מ"ר ועד 90.06.001.04603.0
מ"ר

1.005,040.005,040.00יח'

1.001,680.001,680.00מ"רשיקום תריס ערבי כנ"ל אך בשטח העולה על 3 מ"ר90.06.001.0470

1.002,240.002,240.00יח'שיקום דלת עץ חד כנפית במידות כלשהן90.06.001.0480

1.004,480.004,480.00יח'שיקום דלת עץ דו כנפית במידות כלשהן90.06.001.0490

1.003,360.003,360.00יח'שיקום דלת מעץ גושני חד כנפית90.06.001.0500

ש.מ.מ. מהנדסים בע"מ
מחירונים
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1.006,720.006,720.00יח'שיקום דלת מעץ גושני דו כנפית90.06.001.0510

1.002,800.002,800.00יח'שיקום מכלול תיבות דואר מעץ (עד 4 תיבות)90.06.001.0520

1.00448.00448.00יח'תוספת עבור שיקום של תיבה נוספת במכלול90.06.001.0530

322,392.00סה"כ לנגרות

נפחות90.06.002

מעקה צנור פלדה בודד במרפסות, גדרות וחדר מדרגות לרבות90.06.002.0010
עוגנים ורוזטות

1.00448.00448.00מ'

תוספת עבור עיבוד עיקול במעקה צנור כנ"ל בשינויי מפלס בין90.06.002.0020
מהלכי מדרגות

1.00336.00336.00יח'

מעקה פלדה בגובה עד 50 ס"מ במרפסות, גדרות וחדרי90.06.002.0030
מדרגות לרבות עוגנים ורוזטות מעובד בניטים ללא ריתוך

1.001,008.001,008.00מ'

תוספת עבור עיבוד עיקול במעקה כנ"ל בשינויי מפלס בין90.06.002.0040
מהלכי מדרגות

1.00896.00896.00יח'

מעקה פלדה בגובה העולה על 50 ס"מ ועד 1.1 מ' במרפסות,90.06.002.0050
גדרות וחדרי מדרגות לרבות עוגנים ורוזטות מעובד בניטים

ללא ריתוך

1.001,792.001,792.00מ'

1.001,120.001,120.00יח'תוספת עבור עיבוד עיקול במעקה כנ"ל90.06.002.0060

תוספת עבור עיבוד עיקול במעקה מעוטר כנ"ל בשינויי מפלס90.06.002.0100
בחדר מדרגות

1.001,680.001,680.00יח'

1.00784.00784.00יח'סורג פלדה לפתח ששטחו עד 0.5 מ"ר90.06.002.0110

1.001,008.001,008.00יח'סורג פלדה לפתח ששטחו עולה על 0.5 מ"ר ועד 1.0 מ"ר90.06.002.0120

1.001,344.001,344.00מ"רסורג פלדה לפתח ששטחו עולה על 1 מ"ר90.06.002.0130

1.00224.00224.00מ'שיקום מעקה צינור90.06.002.0250

שיקום מעקה פלדה בגובה עד 50 ס"מ במרפסות, גדרות,90.06.002.0260
חדרי מדרגות

1.00762.00762.00מ'

שיקום מעקה פלדה כנ"ל אך בגובה העולה על 50 מ\ס"מ ועד90.06.002.0270
1.1 מ'

1.001,008.001,008.00מ'

1.00582.00582.00יח'שיקום סורג בשטח של עד 1 מ"ר90.06.002.0300

1.00762.00762.00מ"רשיקום סורג בשטח העולה על 1 מ"ר90.06.002.0310

13,754.00סה"כ לנפחות

מסגרות90.06.003

ש.מ.מ. מהנדסים בע"מ
מחירונים
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1.00896.00896.00יח'מסגרת פלדה קבועה לתריס גלילה לחלון בגודל כלשהוא90.06.003.0010

1.001,568.001,568.00יח'מסגרת פלדה קבועה לתריס גלילה לדלת בגודל כל שהוא90.06.003.0012

תוספת למסגרת פלדה לתריס גלילה בגודל כלשהו אך נפתח90.06.003.0015
ע"י צירים עליונים

1.001,568.001,568.00יח'

1.001,568.001,568.00יח'חלון בלגי לרבות גלוון וצביעה בשטח של עד 0.5 מ"ר90.06.003.0020

חלון בלגי לרבות גלוון וצביעה בשטח העולה על 0.5 מ"ר ועד90.06.003.0030
1 מ"ר

1.002,576.002,576.00יח'

1.003,136.003,136.00מ"רחלון בלגי או דלת לרבות גלוון וצביעה בשטח העולה על 1 מ"ר90.06.003.0040

1.003,136.003,136.00מ"רסגירה של מרפסת בפרופיל בלגי לרבות גלוון וצביעה90.06.003.0050

1.003,136.003,136.00מ"רויטרינה לחנות בפרופיל בלגי לרבות גלוון וצביעה90.06.003.0060

1.003,136.003,136.00מ"רדלתות מפרופיל בלגי לרבות גלוון וצביעה90.06.003.0070

20,720.00סה"כ למסגרות

356,866.00סה"כ לעבודות נגרות ומסגרות

עבודות טיח90.09

עבודות טיח90.09.001

טיח חוץ סרגל שני כוונים גמר חלק לרבות שכבת הרבצה עם90.09.001.0010
מייקים על בסיס סיד אווירי חרושתי, שליכטה משופשפת

בשפשת עץ

1.00550.00550.00מ"ר

טיח פנים סרגל שני כוונים גמר חלק לרבות שכבת הרבצה עם90.09.001.0020
מייקים על בסיס סיד אווירי חרושתי, שליכטה משופשפת

בשפשת עץ

1.00450.00450.00מ"ר

חידוש טיח לרבות הסרת שכבת הגמר והשליכטה מכל סוג90.09.001.0060
שהוא ויישור בשכבה אחת של טיח מיישר על בסיס סיד, גמר
חלק סרגל שני כוונים עם מייקים לרבות שליכטה משופשפת

בשפשפת עץ

1.00390.00390.00מ"ר

חידוש טיח לרבות הסרת שכבת צבע סיד במברשות פלדה עד90.09.001.0100
לחשיפת הגרגרים של הטיח וביצוע בשכבה אחת של שליכטה

משופשפת בשפשפת עץ

1.00250.00250.00מ"ר

1.00100.00100.00מ"רתוספת להסרת צבע כנ"ל עבור הסרת צבע אקרילי90.09.001.0115

טיח חוץ סרגל שני כוונים עם מייקים על בסיס צמנט, לרבות90.09.001.0180
שכבת הרבצה תחתונה וגמר קראץ פוץ

1.00750.00750.00מ"ר

טיח חוץ סרגל שני כוונים עם מייקים על בסיס צמנט, לרבות90.09.001.0185
שכבת הרבצה תחתונה וגמר וואש פוץ

1.00750.00750.00מ"ר

ש.מ.מ. מהנדסים בע"מ
מחירונים
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טיח חוץ סרגל שני כוונים עם מייקים על בסיס צמנט, לרבות90.09.001.0190
שכבת הרבצה תחתונה וגמר שטיין פוץ ועיבוד זמלה

1.001,000.001,000.00מ"ר

טיח חוץ סרגל שני כוונים לרבות שכבת הרבצה עם מייקים על90.09.001.0194
בסיס סיד אווירי חרושתי ושכבת גמר דמוי טיח זרדים

1.00650.00650.00מ"ר

1.00440.00440.00מ"רטיח ואש פוץ ע"ג טיח קיים90.09.001.0200

1.00440.00440.00מ"רטיח קרץ פוץ ע"ג טיח קיים90.09.001.0205

5,770.00סה"כ לעבודות טיח

5,770.00סה"כ לעבודות טיח

עבודות ריצוף וחיפוי90.10

עבודות ריצוף וחיפוי90.10.001

ריצוף באריחי טראצו חלקים כדוגמת המקוריים מחיר יסוד90.10.001.0010
120 ש"ח למ"ר לרבות מריחה בסילר

1.00530.00530.00מ"ר

ריצוף אריחי טראצו מעוטרים כדוגמת המקוריים, מחיר יסוד90.10.001.0020
450 ש"ח למ"ר לרבות מריחה בסילר

1.00860.00860.00מ"ר

0.00715.000.00מ"רריצוף אריחי בטון מוטבעים בגימור וופלה90.10.001.0025

שיפולים לריצוף אריחי טראצו חלקים כנ"ל לרבות מריחה90.10.001.0030
בסילר.

1.0090.0090.00מ"ר

פרוק ריצוף אריחי טראצו קיים ניקוי גב האבן מטיט, ניקוי פני90.10.001.0045
האבן וריצוף מחדש, לרבות סילר

1.00385.00385.00מ"ר

טראצו יצוק באתר למדרגות (רום ושלח) כדוגמת המקורי90.10.001.0050
לרבות מריחה בסילר

1.00880.00880.00מ'

טראצו יצוק באתר במבואות ומשטחי ביניים (פודסטים)90.10.001.0060
כדוגמת המקורי לרבות מריחה בסילר

1.00770.00770.00מ"ר

טראצו יצוק באתר בפנלים לאורך מדרגות מדוד בקו משופע90.10.001.0070
לאורך המדרגות כדוגמת המקורי לרבות מריחה בסילר

1.00330.00330.00מ'

טראצו יצוק באתר בפנלים במבואות ומשטחי בניים (פודסטים)90.10.001.0080
כדוגמת המקורי לרבות מריחה בסילר

1.00275.00275.00מ"ר

תיקון וליטוש מדרגות טראצו (רום ושלח) לרבות מריחה90.10.001.0090
בסילר

1.00385.00385.00מ'

1.00330.00330.00מ"רתיקון וליטוש משטחי טראצו לרבות מריחה בסילר90.10.001.0100

תיקון וליטוש פנלים טראצו לרבות מריחה בסילר מדוד בקו90.10.001.0110
משופע לאורך המדרגות

1.00100.00100.00מ'

ש.מ.מ. מהנדסים בע"מ
מחירונים
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תיקון וליטוש פנלים מטראצו במבואות ומשטחי בניים90.10.001.0120
(פודסטים) לרבות מריחה בסילר

1.0090.0090.00מ'

שיקום חיפוי קיר באריחי קרמיקה בחדר מדרגות ובכניסה,90.10.001.0130
לרבות ניקוי, יצוב אריחים רופפים, כיחול חדש ותיקון אריחים

פגומים.

1.00440.00440.00מ"ר

תוספת לשיקום חיפוי קיר בחדר מדרגות ובכניסה באריחי90.10.001.0140
קרמיקה כנ"ל עבור השלמת אריחים בודדים במקום חסרים או

פגומים כדוגמת המקורים

1.0090.0090.00יח'

פרוק חיפוי אריחי קרמיקה קיים בחדר מדרגות ובכניסה, ניקוי90.10.001.0160
גב האריח מטיט, ניקוי פני האריח וחיפוי מחדש .

1.00715.00715.00מ"ר

חיפוי קיר באריחי קרמיקה בחדר מדרגות ובכניסה, כדוגמת90.10.001.0170
החיפוי המקורי.

1.00660.00660.00מ"ר

6,930.00סה"כ לעבודות ריצוף וחיפוי

6,930.00סה"כ לעבודות ריצוף וחיפוי

עבודות צביעה90.11

עבודות צביעה90.11.001

1.0065.0065.00מ"רצביעת שטחים אופקיים ואנכיים בצבע סיד .90.11.001.0010

1.0090.0090.00מ"רצביעת שטחים אופקיים ואנכיים בצבע סיליקון .90.11.001.0020

1.00110.00110.00מ"רצביעת שטחים אופקיים ואנכיים בצבע סיליקה .90.11.001.0030

1.0045.0045.00מ"רצביעת שטחים אופקיים ואנכיים בשכבה אחת שלך צבע פיניש90.11.001.0055

1.0055.0055.00מ"רהתזת שטחים אופקיים ואנכיים בסיליקון שקוף90.11.001.0060

חידוש צבע ע"ג שטחים אופקיים ואנכיים בצבע סיד, לרבות90.11.001.0070
יסוד.

1.0090.0090.00מ"ר

חידוש צבע ע"ג שטחים אופקיים ואנכיים בצבע סיליקה,90.11.001.0080
לרבות יסוד

1.00120.00120.00מ"ר

חידוש צבע ע"ג שטחים אופקיים ואנכיים בצבע סיליקון,90.11.001.0090
לרבות יסוד

1.00100.00100.00מ"ר

675.00סה"כ לעבודות צביעה

675.00סה"כ לעבודות צביעה

עבודות אלומיניום90.12

חלונות90.12.001

ש.מ.מ. מהנדסים בע"מ
מחירונים
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1.002,300.002,300.00מ"רסגירת מרפסות באלומיניום מפרופילי קליל 7300 דמוי בלגי .90.12.001.0010

1.002,875.002,875.00מ"רחלונות באלומיניום מפרופילי קליל 4300 דמוי בלגי90.12.001.0020

5,175.00סה"כ לחלונות

5,175.00סה"כ לעבודות אלומיניום

סה"כ ל***שיקום ושיפוץ מבנים עזרה ובצרון - 10/04/2022

סה"כ ל***שיקום ושיפוץ מבנים עזרה ובצרון - 10/04/2022

0.00עבודות כלליות60

385,661.00עבודות שימור90

385,661.00סה"כ עלות

65,562.37מע"מ בשיעור 17%

451,223.37סה"כ כולל מע"מ

סה"כ במילים:

תאריך מדד:מדד מכרז / הצעה:

       
הנהלת החברה הממונה על הכספים מנהל הפרוייקט מאשר כתב הכמויות

ש.מ.מ. מהנדסים בע"מ
מחירונים
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