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תאורמספר סעיף

יחידת 

מחיר קומפלטמידה

עבודות איטום - 05פרק 

05.00תת פרק 

 800       ₪ 1'קומפלפחות אמצעי  תאורה וכלי עבודה'  מ6הגעה לשטח בקריאת חרום עם רכב עבודה וציוד כולל סולם  לגובה 05.00.001

 1,200    ₪ 1'קומפהזמנת פועל מומחה בקריאת חרום05.00.002

 1,500    ₪ 400ר"מ שעות72ביצוע בדיקת הצפה במשך 05.00.003

 1,800    ₪ 6שעהח המזמין" שעות מים ע6ביצוע בדיקת המטרה במשך 

הכנת משטחים לאטימה - 05.01תת פרק 

05.01.001

או שילוב של סודה קאוסטית , מבער, טחב ועובש וכל סוגי החיקטים באמצעים מכניים + הסרת צבע רופף 

 75         ₪ 1ר"מר" מ5 מטר ממקום העמידה  ובהיקף עד 2ממשטחים אנכיים או אופקיים בגובה עד 

05.01.002

 10או שילוב של סודה קאוסטית עד , מבער, טחב ועובש וכל סוגי החיקטים באמצעים מכניים + הסרת צבע רופף 

 60         ₪ 1ר"מר"מ

05.01.003

 15או שילוב של סודה קאוסטית עד , מבער, טחב ועובש וכל סוגי החיקטים באמצעים מכניים + הסרת צבע רופף 

 50         ₪ 1ר"מר"מ

 30         ₪ 1ר"מר מסוגים שונים   והכנת השטח לאיטום" מ5ציפוי אקרילי ממשטחים   עד /הסרת חומר איטום05.01.004

 25         ₪ 1ר"מר מסוגים שונים והכנת השטח  לאיטום" מ10ציפוי אקרילי ממשטחים עד /הסרת חומר איטום05.01.005

 20         ₪ 1ר"מר מסוגים שונים   והכנת השטח  לאיטום" מ15ציפוי אקרילי ממשטחים עד /הסרת חומר איטום05.01.006

 18         ₪ 1ר"מר מסוגים שונים   והכנת השטח  לאיטום" מ15ציפוי אקרילי ממשטחים עד בהיקף מעל  /הסרת חומר איטום05.01.007

05.01.008

ר מסוגים שונים והכנת השטח  " מ5הסרת חומרים ביטומניים או יריעות ביטומניות משופרות ממשטחים  עד 

 15         ₪ 1ר"מלאיטום

05.01.009

ר מסוגים שונים והכנת השטח  " מ10הסרת חומרים ביטומניים או יריעות ביוטמניות משופרות  ממשטחים  עד 

 12         ₪ 1ר"מלאיטום

(לשימוש חוזר)פירוק  משטחי אבנים משתלבות  להנצלה 05.01.010

חומרים צמנטיים - 05.02תת פרק 

05.02.001

 107 מטר מפני הקרקע בטיח מוגמש  דוגמת סיקטופ 2עד גובה ,ר " מ5איטום אלמנטים אופקיים ואנכיים  עד 

 120       ₪ 1ר"ממ עובי שכבת החומר" מ3כ "סופר אלסטי או אלסטוסיל מוגמש בשתי שכבות סה

05.02.002

 107 מטר מפני הקרקע בטיח מוגמש  דוגמת סיקטופ 2ר ועד גובה " מ10איטום אלמנטים אופקיים ואנכיים  עד 

 110       ₪ 1ר"ממ עובי שכבת החומר" מ3כ "סופר אלסטי או אלסטוסיל בשתי שכבות סה

05.02.003

 107 מטר מפני הקרקע בטיח מוגמש  דוגמת סיקטופ 2ר ועד גובה " מ15איטום אלמנטים אופקיים ואנכיים  עד 

 105       ₪ 1ר"ממ עובי שכבת החומר" מ3כ "סופר אלסטי או אלסטוסיל בשתי שכבות סה

05.02.004

 מטר מפני הקרקע בטיח 6 מטר  ופחות מגובה 2ר מעל גובה " מ5איטום אלמנטים אופקיים ואנכיים  גבוהים עד 

 135       ₪ 1ר"ממ עובי שכבת החומר" מ3כ " סופר אלסטי או אלסטוסיל מוגמש בשתי שכבות סה107מוגמש  דוגמת סיקטופ 

05.02.005

 מטר מפני הקרקע 6 מטר  ופחות מגובה 2ר מעל גובה " מ10איטום אלמנטים אופקיים ואנכיים  גבוהים עד 

מ עובי שכבת " מ3כ " סופר אלסטי או אלסטוסיל מוגמש בשתי שכבות סה107בטיח מוגמש  דוגמת סיקטופ 

 128       ₪ 1ר"מהחומר

05.02.006

 מטר מפני הקרקע 6 מטר  ופחות מגובה 2ר ומעל גובה " מ15איטום אלמנטים אופקיים ואנכיים  גבוהים עד 

מ עובי שכבת " מ3כ " סופר אלסטי או אלסטוסיל מוגמש בשתי שכבות סה107בטיח מוגמש  דוגמת סיקטופ 

 124       ₪ 1ר"מהחומר

05.02.007

 סופר אלסטי או 107ר בטיח מוגמש  דוגמת סיקטופ " מ5איטום אלמנטים אופקיים ואנכיים בעזרת סנפלינג  עד 

 345       ₪ 1ר"ממ עובי שכבת החומר" מ3כ "אלסטוסיל מוגמש בשתי שכבות סה

05.02.008

 סופר אלסטי או 107ר בטיח מוגמש  דוגמת סיקטופ " מ10איטום אלמנטים אופקיים ואנכיים בעזרת סנפלינג עד 

 300       ₪ 1ר"ממ עובי שכבת החומר" מ3כ "אלסטוסיל מוגמש בשתי שכבות סה

05.02.009

 סופר אלסטי או 107ר בטיח מוגמש  דוגמת סיקטופ " מ15איטום אלמנטים אופקיים ואנכיים בעזרת סנפלינג  עד 

 280       ₪ 1ר"ממ עובי שכבת החומר" מ3כ "אלסטוסיל מוגמש בשתי שכבות סה

05.02.010

 מטר בטיח מוגמש  דוגמת 18רבמה הידראולי עד גובה " מ5איטום אלמנטים אופקיים ואנכיים בעזרת פיגום  עד 

 500       ₪ 1ר"ממ עובי שכבת החומר" מ3כ " סופר אלסטי או אלסטוסיל מוגמש בשתי שכבות סה107סיקטופ 

05.02.011

 מטר בטיח מוגמש  18רבמה הידראולי עד גובה " מ10איטום אלמנטים אופקיים ואנכיים בעזרת פיגום  עד 

 450       ₪ 1ר"ממ עובי שכבת החומר" מ3כ " סופר אלסטי או אלסטוסיל מוגמש בשתי שכבות סה107דוגמת סיקטופ 

05.02.012

 מטר בטיח מוגמש  18רבמה הידראולי עד גובה " מ15איטום אלמנטים אופקיים ואנכיים בעזרת פיגום  עד 

 400       ₪ 1ר"ממ עובי שכבת החומר" מ3כ " סופר אלסטי או אלסטוסיל מוגמש בשתי שכבות סה107דוגמת סיקטופ 

05.02.013

 6- מ ולא פחות מ" מ8ר משקים תוצרת תרמוקיר או כרמית בעובי ממוצע של " מ5ישום טיח הרבצה מוכן  עד 

 130       ₪ 1ר"ממ"מ

05.02.014

 6- מ ולא פחות מ" מ8ר משקים תוצרת תרמוקיר או כרמית בעובי ממוצע של " מ10ישום טיח הרבצה מוכן  עד 

 150       ₪ 1ר"ממ"מ

05.02.015

 6- מ ולא פחות מ" מ8ר משקים תוצרת תרמוקיר או כרמית בעובי ממוצע של " מ15ישום טיח הרבצה מוכן  עד 

 140       ₪ 1ר"ממ"מ

טיח+ בטונים  -  05.03תת פרק 

 35         ₪ 1א"מא מתערובת טיקסוטרופית לשיקום מבנים מיצור תעשיתי מבוקר" מ5מ  עד " ס8רולקות בגובה ובסיס עד 05.03.001

 31         ₪ 1א"מאמתערובת טיקסוטרופית לשיקום מבנים מיצור תעשיתי מבוקר" מ10מ  עד " ס8רולקות בגובה ובסיס עד 05.03.002

 30         ₪ 1א"מא מתערובת טיקסוטרופית לשיקום מבנים מיצור תעשיתי מבוקר" מ 15מ  עד " ס8רולקות בגובה ובסיס עד 05.03.003

 29         ₪ 1א"מא מתערובת טיקסוטרופית לשיקום מבנים מיצור תעשיתי מבוקר" מ20מ  עד " ס8רולקות בגובה ובסיס עד 05.03.004

 28         ₪ 1א"מא מתערובת טיקסוטרופית לשיקום מבנים מיצור תעשיתי מבוקר" מ25מ  עד " ס8רולקות בגובה ובסיס עד 05.03.005

 27         ₪ 1א"מא מתערובת טיקסוטרופית לשיקום מבנים מיצור תעשיתי מבוקר" מ30מ  עד " ס8רולקות בגובה ובסיס עד 05.03.006

9 מתוך 1עמוד 
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 30         ₪ 1א"מא מביטומן יעודי מוכן בורנית של איטומקס" מ5מ  עד " ס8רולקות בגובה ובסיס עד 05.03.007

 28         ₪ 1א"מ מביטומן יעודי מוכן דוגמת  בורנית של איטומקס10מ  עד " ס8רולקות בגובה ובסיס עד 05.03.008

 26         ₪ 1א"מא מביטומן יעודי מוכן דוגמת בורנית של איטומקס" מ 15מ  עד " ס8רולקות בגובה ובסיס עד 05.03.009

 24         ₪ 1א"מא מביטומן יעודי מוכן בורנית של איטומקס" מ20מ  עד " ס8רולקות בגובה ובסיס עד 05.03.010

 22         ₪ 1א"מא מביטומן יעודי מוכן בורנית של איטומקס" מ25מ  עד " ס8רולקות בגובה ובסיס עד 05.03.011

 20         ₪ 1א"מא מביטומן יעודי מוכן בורנית של איטומקס" מ30מ  עד " ס8רולקות בגובה ובסיס עד 05.03.012

 300       ₪ 1א"מא לשיקום מבנים מיצור תעשיתי מבוקר" מ1.5קורת חסימה של סף סמוי  מתערובת טיקסוטרופית  עד 05.03.013

 340       ₪ 1א"מא לשיקום מבנים מיצור תעשיתי מבוקר" מ2קורת חסימה של סף סמוי  מתערובת טיקסוטרופית  עד 05.03.014

 380       ₪ 1א"מא לשיקום מבנים מיצור תעשיתי מבוקר" מ4קורת חסימה של סף סמוי  מתערובת טיקסוטרופית  עד 05.03.015

 420       ₪ 1א"מא לשיקום מבנים מיצור תעשיתי מבוקר" מ8קורת חסימה של סף סמוי  מתערובת טיקסוטרופית  עד 05.03.016

 120       ₪ 1א"מר" סמ250א בחתך של עד " מ1חציבה בבטון מזוין לאורך קו  עד 05.03.017

 180       ₪ 1א"מר" סמ250א בחתך של עד " מ2חציבה בבטון מזוין לאורך קו  עד 05.03.018

 240       ₪ 1א"מר" סמ250א בחתך של עד " מ4חציבה בבטון מזוין לאורך קו  עד 05.03.019

 300       ₪ 1א"מר" סמ250א בחתך של עד " מ8חציבה בבטון מזוין לאורך קו  עד 05.03.020

 360       ₪ 1א"מר" סמ250א בחתך של עד " מ16חציבה בבטון מזוין לאורך קו  עד 05.03.021

05.03.022

 610א כולל ניקוי טוטאלי מריחת חומר הגנה בשתי שכבות מונוטופ " מ2הגנה מפני קורוזיה על מוטות פלדה  עד 

 40         ₪ 1א"מע של לאטקריט" של סיקה או ש

05.03.023

  של 610א כולל ניקוי טוטאלי מריחת חומר הגנה  בשתי שכבות מונוטופ " מ4הגנה מפני קורוזיה על פלדה  עד 

 38         ₪ 1א"מע של לאטקריט"סיקה או ש

05.03.024

 610א כולל ניקוי טוטאלי מריחת חומר הגנה בשתי שכבות מונוטופ " מ8הגנה מפני קורוזיה על מוטות פלדה  עד 

 36         ₪ 1א"מע של לאטקריט" של סיקה או ש

05.03.025

א כולל ניקוי טוטאלי מריחת חומר הגנה בשתי שכבות מונוטופ "מ16הגנה מפני קורוזיה על מוטות פלדה  עד 

 32         ₪ 1א"מע של לאטקריט"  של סיקה או ש610

 400       ₪ 1א"מ"בונדקריט"א כולל פריימר מקדים דוגמת " מ1שיקום בטונים בתערובת טיקסוטרופית  עד 05.03.026

 360       ₪ 1א"מ"בונדקריט"א כולל פריימר מקדים דוגמת " מ2שיקום בטונים בתערובת טיקסוטרופית  עד 05.03.027

 320       ₪ 1א"מ"בונדקריט"א כולל פריימר מקדים דוגמת " מ4שיקום בטונים בתערובת טיקסוטרופית  עד 05.03.028

 280       ₪ 1א"מ"בונדקריט"א כולל פריימר מקדים דוגמת " מ8שיקום בטונים בתערובת טיקסוטרופית  עד 05.03.029

 240       ₪ 1א"מ"בונדקריט"א כולל פריימר מקדים דוגמת " מ16שיקום בטונים בתערובת טיקסוטרופית  עד 05.03.030

 160       ₪ 1א"מר" מ1בטון עד /הרבצה/סיתות טיח אטימה05.03.031

 140       ₪ 1ר"מר" מ2בטון עד /הרבצה/סיתות טיח אטימה05.03.032

 120       ₪ 1ר"מר" מ4בטון עד /הרבצה/סיתות טיח אטימה05.03.033

 100       ₪ 1ר"מר" מ8בטון עד /הרבצה/סיתות טיח אטימה05.03.034

 80         ₪ 1ר"מר" מ16בטון   עד /הרבצה/סיתות טיח אטימה05.03.035

 150       ₪ 1ר"מעבודה לא כולל פיגום+ ר מיצור תעשייתי יבש חומר " מ1ביצוע טיח אטימה מוכן  עד 05.03.036

 135       ₪ 1ר"מעבודה לא כולל פיגום+ ר מיצור תעשייתי יבש חומר " מ4ביצוע טיח אטימה מוכן  עד 05.03.037

 120       ₪ 1ר"מעבודה לא כולל פיגום+ ר מיצור תעשייתי יבש חומר " מ8ביצוע טיח אטימה מוכן  עד 05.03.038

 105       ₪ 1ר"מעבודה לא כולל פיגום+ ר מיצור תעשייתי יבש חומר " מ16ביצוע טיח אטימה מוכן  עד 05.03.039

 90         ₪ 1ר"מעבודה לא כולל פיגום+ ר מיצור תעשייתי יבש חומר " מ32ביצוע טיח אטימה מוכן  עד 05.03.040

1פיגומים אמצעי שינוע עגורנים ובמות הגבהה - 05.04תת פרק 

 600       ₪ 1א"מ מטר לפחות כולל אזן תחתון אזן תיכון ואזן רגל3מ המאפשר עבודה עד " ס60פיגום חמורים  ברוחב 05.04.001

05.04.002

 מטר בשטח  המאפשר עבודה כלפי תקרה כולל אזן תחתון אזן תיכון ואזן 3פיגום חמורים המאפשר עבודה עד 

 800       ₪ 1ר"מרגל

 45         ₪ 1ר"מר לפחות" מ50י משרד העבודה על חזית כולל הגנות על אלמנטי בנין על שטח של "פיגום תיקני  מאושר ע05.04.003

9 מתוך 2עמוד 
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05.04.004

 33 מטר לגובה עד 6י משרד העבודה לרוחב " אנשים מאושר ע4פיגום תלוי מתרומם כולל ציוד בטיחות אישי ל

 3,000    ₪ 1'קומפמטר לשבוע אחד

05.04.005

י משרד העבודה " אנשים מאושר ע4תוספת העברה לפיגום תלוי חשמלי מתרומם כולל ציוד בטיחות אישי ל

 5,000    ₪ 1'קומפ מטר לשבוע אחד33 מטר לגובה עד 6לרוחב 

 1,400    ₪ 1'קומפ שעות2 מטר  ל 15עגורן מנוף ניד הידראולי לגובה של עד 05.04.006

 7,000    ₪ 1'קומפ שעות2- טון מטר עבודה ל 30 מטר לפחות כושר הרמה של 30עגורן נייד לגובה 05.04.007

 500       ₪ 1שעהתוספת לכל שעת עבודה לסעיף קודם05.04.008

 10,000  ₪ 1'קומפ שעות2- טון מטר עבודה ל 30  מטר לפחות כושר הרמה של 50עגורן נייד לגובה 05.04.009

 800       ₪ 1שעהתוספת לכל שעת עבודה לסעיף קודם05.04.010

 15,000  ₪ 1'קומפ שעות8- טון עבודה ל 4 מטר לפחות כושר הרמה של 100עגורן נייד לגובה 05.04.011

 1,000    ₪ 1שעהתוספת לכל שעת עבודה לסעיף קודם05.04.012

 1,000    ₪ 1'קומפ שעות24- מטר ל8פיגום במה הידראולי עד 05.04.013

 2,000    ₪ 1'קומפ שעות24- מטר ל16פיגום במה הידראולי עד 05.04.014

 3,000    ₪ 1'קומפ שעות24- מטר ל24פיגום במה הידראולי עד 05.04.015

 4,000    ₪ 1'קומפ שעות24- מטר ל30פיגום במה הידראולי עד 05.04.016

 5,000    ₪ 1'קומפ שעות24- מטר ל36פיגום במה הידראולי עד 05.04.017

 1,400    ₪ 1'קומפ מטר15מסוע סרט או מסילה משוננת עד 05.04.018

 1,800    ₪ 1'קומפ מטר20מסוע סרט או מסילה משוננת עד 05.04.019

 2,200    ₪ 1'קומפ מטר30מסוע סרט או מסילה משוננת עד 05.04.020

05.04.021

רווח נידרש לכלי הרמה הנפה שאינו מופיע כדוגמתו או קרוב אליו ברשימה מעלה  בתנאי שלא יעבור את המחיר 

 500       ₪ 1'קומפשל כלי טוב ממנו שמופיע ברשימה

        1100₪ר"מ מטר6מ לגובה עד " ס120פיגום תקני רגיל  ברוחב 05.04.022

     12,000₪יוםהתקנה+  מטר הגעה לשטח3פיגום תלוי  חשמלי נייד באורך 05.04.023

     11,500₪יום מטר יום עבודה לאחר התקנה3פיגום תלוי  חשמלי נייד באורך 05.04.024

        1600₪'קומפג לפחות  הגעה לשטח" ק300 מטר לפחות כושר נשיאה 10-במה מתרוממת  ל05.04.025

     11,500₪'קומפג לפחות  יום עבודה" ק300 מטר לפחות כושר נשיאה 10-במה מתרוממת  ל05.04.026

05.04.028

הרווח המתבקש על   יום עבודה של שוטר ממחירון המשטרה  לשוטרתנועה המסייע לחסימה חלקית או מלאה 

 250       ₪ 1'קומפשל דרך

הגנות - 05.05תת פרק 

05.05.001

 4מ לפחות  מודבקות בעזרת סרטי הדבקה ברוחב " מ0.2הגנות  רצפה על ציוד בעזרת יריעות פוליאתילן בעובי 

 3           ₪ 1ר"ממ לפחות"ס

05.05.002

מ לפחות  מודבקות בעזרת סרטי " מ0.5הגנות  רצפה על ציוד בעזרת יריעות ארוגות שתי וערב ירוקות בעובי 

 8           ₪ 1ר"ממ לפחות" ס4הדבקה ברוחב 

 5           ₪ 1ר"ממ לפחות" ס4הגנת אלמנטים אופקיים בעזרת יריעות פוליאתילן מודבקות בעזרת סרטי הדבקה ברוחב 05.05.003

 40         ₪ 1ר"ממ לפחות" ס4מ מודבקים בעזרת סרטי הדבקה ברוחב " מ12.5הגנת אלמנטים אופקיים בעזרת לוחות גבס 05.05.004

 6           ₪ 1ר"ממ לפחות" ס4הגנת אלמנטים אנכיים בעזרת יריעות פוליאתילן מודבקות בעזרת סרטי הדבקה ברוחב 05.05.005

05.05.006

לוח עץ לבוד ועליו פח  + מ מקורה " ס120 מטר ברוחב 20יצירת מעבר מקורה מוגן בפני נפילה של בלוק מגובה 

 400       ₪ 1ר"מ.מ " ס60מ כל " ס5 כפול 10מ ותמוך בקונסרוקצית עץ של קורות בחתך " מ1.5

 40         ₪ 1ר"מי משרד העבודה"מסך רשת כנגד נפילת חומרים על פיגום מאושר ע05.05.007

 1,400    ₪ 1'קומפאישור ממהנדס בטיחות מוסמך על בטיחות מתקני ההגנה05.05.008

תוספות מיוחדות - 05.06תת פרק 

 400       ₪ 1'קומפתוספת  עבור דרישה לעבודה במשמרת רצופה כולל משמרת לילה עבור כל עובד05.06.001

05.06.002

תוספת תשלום עבור עבודה במשמרת מאולצת מפוצלת  לרצף זמן של עד שעתיים  בשל דרישות אי הפרעה 

 600       ₪ 1'קומפלעבודת אנשי הבנק או הסביבה

 2,400    ₪ 1'קומפ17:00עלות שעה ראשונה קריאה מיוחדת לצוות של שני אנשים ומנהל מיקצועי  בשעות שמעבר לשעה 05.06.003

05.06.004

עלות שעה ראשונה של קריאה מיוחדת והתייצבות לצוות של שני אנשים ומנהל מיקצועי  בשעות שמעבר לשעה 

 2,700    ₪ 1'קומפ21:01
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05.06.005

עלות שעה ראשונה של קריאה מיוחדת והתייצבות לצוות של שני אנשים ומנהל מיקצועי  בשעות שמעבר לשעה 

 3,200    ₪ 1'קומפ24:02

 800       ₪ 1'קומפתוספת מיוחדת עבור יום עבודה בזמן מלחמה בעורף או תחת סכנת חיים שנובעת ממצב חרום לאומי05.06.006

 140       ₪ 1שעהי'שעת עבודה של פועל מומחה לעבודות ברג05.06.007

 900       ₪ 1יוםי'יום עבודה של פועל מומחה ברג05.06.008

יריעות ביטומניות - 05.07תת פרק 

 70         ₪ 1א"מ.מ  על רולקות או פינות" ס33א ברוחב " מ3 עד SBS 5 Mיישום יריעת חיזוק  מסוג 05.07.001

 65         ₪ 1א"מ.מ  על רולקות או פינות" ס33א ברוחב " מ6 עד SBS 5 Mיישום יריעת חיזוק  מסוג 05.07.002

 45         ₪ 1א"מ.מ  על רולקות או פינות" ס33א ברוחב " מ9 עד SBS 5 Mיישום יריעת חיזוק  מסוג 05.07.003

 50         ₪ 1א"מ.מ  על רולקות או פינות" ס33א ברוחב " מ12 עד SBS 5 Mיישום יריעת חיזוק  מסוג 05.07.004

 45         ₪ 1א"מ.מ  על רולקות או פינות" ס33א ברוחב " מ15 עד SBS 5 Mיישום יריעת חיזוק  מסוג 05.07.005

 200       ₪ 1ר"מר אגרגט בהיר על משטחים" מ5  עד SBS 5 Mיישום יריעת  מסוג 05.07.006

 180       ₪ 1ר"מר אגרגט בהיר על משטחים" מ7.5  עד SBS 5 Mיישום יריעת  מסוג 05.07.007

 160       ₪ 1ר"מר אגרגט בהיר על משטחים" מ15  עד SBS 5 Mיישום יריעת  מסוג 05.07.008

 140       ₪ 1ר"מר אגרגט בהיר על משטחים" מ22.5  עד SBS 5 Mיישום יריעת  מסוג 05.07.009

 120       ₪ 1ר"מר אגרגט בהיר על משטחים" מ30  עד SBS 5 Mיישום יריעת  מסוג 05.07.010

 110       ₪ 1ר"מר אגרגט בהיר על משטחים" מ37.5  עד SBS 5 Mיישום יריעת  מסוג 05.07.011

 100       ₪ 1ר"מר אגרגט בהיר על משטחים" מ45  עד SBS 5 Mיישום יריעת  מסוג 05.07.012

 90         ₪ 1ר"מר אגרגט בהיר על משטחים" מ52.5  עד SBS 5 Mיישום יריעת  מסוג 05.07.013

 85         ₪ 1ר"מר אגרגט בהיר על משטחים" מ60  עד SBS 5 Mיישום יריעת  מסוג 05.07.014

 50         ₪ 1א"מ.מ  על רולקות או פינות" ס33א ברוחב " מ3  עד R APP  5יישום יריעת חיזוק  מסוג 05.07.015

 45         ₪ 1א"מ.מ  על רולקות או פינות" ס33א ברוחב " מ6  עד R APP  5יישום יריעת חיזוק  מסוג 05.07.016

 40         ₪ 1א"מ.מ  על רולקות או פינות" ס33א ברוחב " מ9  עד R APP  5יישום יריעת חיזוק  מסוג 05.07.017

 35         ₪ 1א"מ.מ  על רולקות או פינות" ס33א ברוחב " מ12  עד R APP  5יישום יריעת חיזוק  מסוג 05.07.018

 30         ₪ 1א"מ.מ  על רולקות או פינות" ס33א ברוחב " מ15  עד R APP  5יישום יריעת חיזוק  מסוג 05.07.019

 190       ₪ 1ר"מר אגרגט בהיר על משטחים" מ5   עד R APP  5יישום יריעת  מסוג 05.07.020

 178       ₪ 1ר"מר אגרגט בהיר על משטחים" מ7.5   עד R APP  5יישום יריעת  מסוג 05.07.021

 166       ₪ 1ר"מר אגרגט בהיר על משטחים" מ15   עד R APP  5יישום יריעת  מסוג 05.07.022

 154       ₪ 1ר"מר אגרגט בהיר על משטחים" מ22.5   עד R APP  5יישום יריעת  מסוג 05.07.023

 142       ₪ 1ר"מר אגרגט בהיר על משטחים" מ30   עד R APP  5יישום יריעת  מסוג 05.07.024

 130       ₪ 1ר"מר אגרגט בהיר על משטחים" מ37.5   עד R APP  5יישום יריעת  מסוג 05.07.025

 118       ₪ 1ר"מר אגרגט בהיר על משטחים" מ45   עד R APP  5יישום יריעת  מסוג 05.07.026

 106       ₪ 1ר"מר אגרגט בהיר על משטחים" מ52.5   עד R APP  5יישום יריעת  מסוג 05.07.027

 94         ₪ 1ר"מר אגרגט בהיר על משטחים" מ60   עד R APP  5יישום יריעת  מסוג 05.07.028

EPDMיריעות  - 05.08תת פרק 

 100       ₪ 1'קומפמ" ס20מ כפול " ס20 בעזרת דבק יעודי ופיסות EPDMתיקון חורים ביריעת 05.08.001

 120       ₪ 1'קומפמ" ס30מ כפול " ס30 בעזרת דבק יעודי ופיסות EPDMתיקון חורים ביריעת 05.08.002

 100       ₪ 1'קומפמ" ס20מ כפול " ס20 בעזרת דבק יעודי  או חמום מקצועי ופיסות PVCתיקון חורים ביריעת 05.08.003

 120       ₪ 1'קומפמ" ס30מ כפול " ס30 בעזרת דבק יעודי  או חמום מקצועי ופיסות PVCתיקון חורים ביריעת 05.08.004

פריימרים ומשחות ביטומניים - 05.09תת פרק 

9 מתוך 4עמוד 
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 24         ₪ 1ר"מר" גרם למ300ע עמיד מים של ביטום בכמות של "ראו ש" מ5  עד GS474יישום פריימר מסוג 05.09.001

 21         ₪ 1ר"מר" גרם למ300ע עמיד מים של ביטום בכמות של "ראו ש" מ10  עד GS474יישום פריימר מסוג 05.09.002

 18         ₪ 1ר"מר" גרם למ300ע עמיד מים של ביטום בכמות של "ראו ש" מ20  עד GS474יישום פריימר מסוג 05.09.003

 15         ₪ 1ר"מר" גרם למ300ע עמיד מים של ביטום בכמות של "ראו ש" מ40  עד GS474יישום פריימר מסוג 05.09.004

 130       ₪ 1ר"ממ יבש" מ6= מ  " מ2ר בשלוש שכבות של " מ1יישום אלסטוברש של פזקר  עד 05.09.005

 124       ₪ 1ר"ממ יבש" מ6= מ  " מ2ר בשלוש שכבות של " מ5יישום אלסטוברש של פזקר  עד 05.09.006

 118       ₪ 1ר"ממ יבש" מ6= מ  " מ2ר בשלוש שכבות של " מ10יישום אלסטוברש של פזקר  עד 05.09.007

 112       ₪ 1ר"ממ יבש" מ6= מ  " מ2ר בשלוש שכבות של " מ15יישום אלסטוברש של פזקר  עד 05.09.008

05.09.009

 בשלוש שכבות של עד 2000ר מועשרת בשרפים דוגמת אלסטופז " מ5ישום בהתזה של אמולסיה ביטומנית  עד 

 200       ₪ 1ר"מר"ג חומר טרי למ"  ק9.5מ ביבש ולא פחות מ " מ5כ  "מ כל אחת סה" מ2

05.09.010

 בשלוש שכבות של 2000ר מועשרת בשרפים דוגמת אלסטופז " מ10ישום בהתזה של אמולסיה ביטומנית  עד 

 190       ₪ 1ר"מר"ג חומר טרי למ"  ק9.5מ ביבש ולא פחות מ " מ5כ  "מ כל אחת סה" מ2עד 

05.09.011

 בשלוש שכבות של 2000ר מועשרת בשרפים דוגמת אלסטופז " מ15ישום בהתזה של אמולסיה ביטומנית  עד 

 180       ₪ 1ר"מר"ג חומר טרי למ"  ק9.5מ ביבש ולא פחות מ " מ5כ  "מ כל אחת סה" מ2עד 

05.09.012

 בשלוש שכבות של 2000ר מועשרת בשרפים דוגמת אלסטופז " מ20ישום בהתזה של אמולסיה ביטומנית  עד 

 170       ₪ ר"מר"ג חומר טרי למ"  ק9.5מ ביבש ולא פחות מ " מ5כ  "מ כל אחת סה" מ2עד 

05.09.013

 בשלוש שכבות של 2000ר מועשרת בשרפים דוגמת אלסטופז " מ25ישום בהתזה של אמולסיה ביטומנית  עד 

 160       ₪ 1ר"מר"ג חומר טרי למ"  ק9.5מ ביבש ולא פחות מ " מ5כ  "מ כל אחת סה" מ2עד 

05.09.014

 בשלוש שכבות של 2000ר מועשרת בשרפים דוגמת אלסטופז " מ30ישום בהתזה של אמולסיה ביטומנית  עד 

 150       ₪ 1ר"מר"ג חומר טרי למ"  ק9.5מ ביבש ולא פחות מ " מ5כ  "מ כל אחת סה" מ2עד 

05.09.015

ר מועשרת בשרפים דוגמת רפיד פלקס בשלוש שכבות " מ5ישום בהתזה של אמולסיה ביטומנית דו רכיבית  עד 

 220       ₪ 1ר"מר"ג למ" ק9.5מ ביבש ולא פחות מ" מ5כ  "מ כל אחת סה" מ2של עד 

05.09.016

ר מועשרת בשרפים דוגמת רפיד פלקס בשלוש " מ10ישום בהתזה של אמולסיה ביטומנית דו רכיבית  עד 

 210       ₪ ר"מר"ג למ" ק9.5מ ביבש ולא פחות מ" מ5כ  "מ כל אחת סה" מ2שכבות של עד 

05.09.017

ר מועשרת בשרפים דוגמת רפיד פלקס בשלוש " מ15ישום בהתזה של אמולסיה ביטומנית דו רכיבית  עד 

 200       ₪ 1ר"מר"ג למ" ק9.5מ ביבש ולא פחות מ" מ5כ  "מ כל אחת סה" מ2שכבות של עד 

05.09.018

ר מועשרת בשרפים דוגמת רפיד פלקס בשלוש " מ20ישום בהתזה של אמולסיה ביטומנית דו רכיבית  עד 

 190       ₪ 1ר"מר"ג למ" ק9.5מ ביבש ולא פחות מ" מ5כ  "מ כל אחת סה" מ2שכבות של עד 

05.09.019

ר מועשרת בשרפים דוגמת רפיד פלקס בשלוש " מ25ישום בהתזה של אמולסיה ביטומנית דו רכיבית  עד 

 180       ₪ 1ר"מר"ג למ" ק9.5מ ביבש ולא פחות מ" מ5כ  "מ כל אחת סה" מ2שכבות של עד 

05.09.020

ר מועשרת בשרפים דוגמת רפיד פלקס בשלוש " מ30ישום בהתזה של אמולסיה ביטומנית דו רכיבית  עד 

 170       ₪ 1ר"מר"ג למ" ק9.5מ ביבש ולא פחות מ" מ5כ  "מ כל אחת סה" מ2שכבות של עד 

05.09.021

מ כל " מ2בשלוש שכבות של עד "  מולטיגג"ר דוגמת " מ5ישום בהתזה של אמולסיה אקרילית משופרת  עד 

 200       ₪ 1ר"מר"ג למ" ק7.5מ ביבש ולא פחות מ" מ5כ  "אחת סה

05.09.022

מ כל " מ2בשלוש שכבות של עד "  מולטיגג"ר דוגמת " מ10ישום בהתזה של אמולסיה אקרילית משופרת  עד 

 180       ₪ 1ר"מר"ג למ" ק7.5מ ביבש ולא פחות מ" מ5כ  "אחת סה

05.09.023

מ כל " מ2בשלוש שכבות של עד "  מולטיגג"ר דוגמת " מ15ישום בהתזה של אמולסיה אקרילית משופרת  עד 

 160       ₪ 1ר"מר"ג למ" ק7.5-מ ביבש ולא פחות מ" מ5כ  "אחת סה

05.09.024

מ כל " מ1בשלוש שכבות של עד "  מולטיגג"ר דוגמת " מ20ישום בהתזה של אמולסיה אקרילית משופרת  עד 

 140       ₪ 1ר"מר"ג למ" ק7.5מ ביבש ולא פחות מ" מ3כ  "אחת סה

05.09.025

מ כל אחת " מ1בשתי שכבות של עד "  אינופז"ר דוגמת " מ25ישום בהתזה של אמולסיה אקרילית משופרת  עד 

 120       ₪ 1ר"מר"ג למ"  ק2- מ ביבש ולא פחות מ" מ2כ  "סה

05.09.026

  עם ממיס Vר קרות משופרות בשרפים דוגמת פלקספז " מ1ישום במריחה בשכבות של משחות ביטומניות  עד 

 180       ₪ 1ר"ממ" מ4אורגני עובי סופי 

05.09.027

  עם ממיס Vר קרות משופרות בשרפים דוגמת פלקספז " מ2ישום במריחה בשכבות של משחות ביטומניות  עד 

 165       ₪ 1ר"ממ" מ4אורגני עובי סופי 

05.09.028

  עם ממיס Vר קרות משופרות בשרפים דוגמת פלקספז " מ4ישום במריחה בשכבות של משחות ביטומניות  עד 

 150       ₪ 1ר"ממ" מ4אורגני עובי סופי 

 10         ₪ 1ר"מRתוספת עבור שימוש במשחה ביטומנית בעלת עמידות משופרת נגד שורשים דוגמת פלקספז 05.09.029

05.09.030

  עם ממיס Vר קרות משופרות בשרפים דוגמת פלקספז " מ8ישום במריחה בשכבות של משחות ביטומניות  עד 

 135       ₪ 1ר"ממ" מ5אורגני עובי סופי 

 30         ₪ 1'קומפר"מ למ" מ1ע  לכל "או ש" אלסטומיקס"תוספת עבוור שימוש בחומר דו רכיבי על בסיס צמנטי  דוגמת 05.09.031

 40         ₪ 1'קומפר"מ למ" מ1תוספת עבוור שימוש בחומר  דו רכיבי על בסיס ביטומן פוליאוריטאן   לכל 05.09.032

05.09.032

05.09.033

תפרים - 05.10תת פרק 

05.10.001

משחה + פריימר+ צינור ספוגי+ א כולל הכנת שפתי התפר " מ1מ  עד " ס2איטום תפר ברוחב עד 

 140       ₪ 1א"מ2פוליאוריטאנית דוגמת סיקפלקס פרו 

05.10.002

משחה + פריימר+ צינור ספוגי+ א כולל הכנת שפתי התפר " מ5מ  עד " ס2איטום תפר ברוחב עד 

 124       ₪ 1א"מ3פוליאוריטאנית דוגמת סיקפלקס פרו 

05.10.003

משחה + פריימר+ צינור ספוגי+ א כולל הכנת שפתי התפר " מ10מ  עד " ס2איטום תפר ברוחב עד 

 108       ₪ 1א"מ4פוליאוריטאנית דוגמת סיקפלקס פרו 

9 מתוך 5עמוד 



www.ahuzot.co.ilהופק מאתר האינטרנט  10-2014מכרז - אחוזות החוף 

תאורמספר סעיף

יחידת 

מחיר קומפלטמידה

05.10.004

משחה + פריימר+ צינור ספוגי+ א כולל הכנת שפתי התפר " מ15מ  עד " ס2איטום תפר ברוחב עד 

 92         ₪ 1א"מ5פוליאוריטאנית דוגמת סיקפלקס פרו 

05.10.005

משחה + פריימר+ צינור ספוגי+ א כולל הכנת שפתי התפר " מ20מ  עד " ס2איטום תפר ברוחב עד 

 76         ₪ 1א"מ6פוליאוריטאנית דוגמת סיקפלקס פרו 

05.10.006

משחה + פריימר+ צינור ספוגי+ א כולל הכנת שפתי התפר " מ25מ  עד " ס2איטום תפר ברוחב עד 

 60         ₪ 1א"מ7פוליאוריטאנית דוגמת סיקפלקס פרו

05.10.007

גיהוץ והדבקת רצועת בד פוליאסטר ברוחב ,"980אלסטוסיל "י הכנה פריימר מריחת "א ע" מ1איטום  סדק  עד 

 220       ₪ 1א"ממ" מ3השלמת שכבת אלסטוסיל מוגמש לשכבה בעובי , מ לפחות טבול באלסטוסיל מוגמש " ס20של 

05.10.008

גיהוץ והדבקת רצועת בד פוליאסטר ברוחב ,"980אלסטוסיל "י הכנה פריימר מריחת "א ע" מ5איטום  סדק  עד 

 210       ₪ 1א"ממ" מ3השלמת שכבת אלסטוסיל מוגמש לשכבה בעובי , מ לפחות טבול באלסטוסיל מוגמש " ס20של 

05.10.009

גיהוץ והדבקת רצועת בד פוליאסטר ,"אלסטוסיל מוגמש"י הכנה פריימר מריחת "א ע" מ10איטום  סדק  עד 

 200       ₪ 1א"ממ" מ3השלמת שכבת אלסטוסיל מוגמש לשכבה בעובי , מ לפחות טבול באלסטוסיל מוגמש " ס20ברוחב של 

05.10.010

גיהוץ והדבקת רצועת בד פוליאסטר ברוחב ,"980אלסטוסיל "י הכנה פריימר מריחת "א ע" מ15איטום  סדק  עד 

 190       ₪ 1א"ממ" מ3השלמת שכבת אלסטוסיל מוגמש לשכבה בעובי , מ לפחות טבול באלסטוסיל מוגמש " ס20של 

05.10.011

גיהוץ והדבקת רצועת בד פוליאסטר ,"אלסטוסיל מוגמש"י הכנה פריימר מריחת "א ע" מ20איטום  סדק  עד 

 180       ₪ 1א"ממ" מ3השלמת שכבת אלסטוסיל מוגמש לשכבה בעובי , מ לפחות טבול באלסטוסיל מוגמש " ס20ברוחב של 

05.10.012

גיהוץ והדבקת רצועת בד פוליאסטר ברוחב ,"980אלסטוסיל "י הכנה פריימר מריחת "א ע" מ25איטום  סדק  עד 

 170       ₪ 1א"ממ" מ3השלמת שכבת אלסטוסיל מוגמש לשכבה בעובי , מ לפחות טבול באלסטוסיל מוגמש " ס20של 

1הזרקות - 05.11תת פרק 

 28         ₪ 1ליטר  לסתימת סדקים וחורים1:1 ליטר  מדולל 5  עד 980הזרמת אלסטוסיל /הזרקת 05.11.001

 26         ₪ 1ליטר לסתימת סדקים וחורים1:1 ליטר מדולל 10  עד 980הזרמת אלסטוסיל /הזרקת 05.11.002

 24         ₪ 1ליטר לסתימת סדקים וחורים1:1ליטר מדולל 15 עד 980הזרמת אלסטוסיל /הזרקת 05.11.003

 22         ₪ 1ליטר לסתימת סדקים וחורים1:1 ליטר מדולל 20 עד 980הזרמת אלסטוסיל /הזרקת 05.11.004

 300       ₪ 1'קומפמ כולל עבודות קידוח והכנה" מ13 קידוח דרך פיה 10הזרקת פוליאוריטאן מגיב מים חד רכיבי  עד 05.11.005

 280       ₪ 1'קומפמ כולל עבודות קידוח והכנה" מ13 קידוח דרך פיה 40הזרקת פוליאוריטאן מגיב מים חד רכיבי  עד 05.11.006

 240       ₪ 1'קומפמ כולל עבודות קידוח והכנה" מ13 קידוח דרך פיה 100הזרקת פוליאוריטאן מגיב מים חד רכיבי  עד 05.11.007

 220       ₪ 1'קומפמ כולל עבודות קידוח והכנה" מ13 קידוח דרך פיה 200הזרקת פוליאוריטאן מגיב מים חד רכיבי  עד 05.11.008

 210       ₪ 1'קומפמ כולל עבודות קידוח והכנה" מ13 קידוח דרך פיה 400הזרקת פוליאוריטאן מגיב מים חד רכיבי  עד 05.11.009

 200       ₪ 1'קומפמ כולל עבודות קידוח והכנה" מ13 קידוח דרך פיה 800הזרקת פוליאוריטאן מגיב מים חד רכיבי  עד 05.11.010

 180       ₪ 1'קומפמ כולל עבודות קידוח והכנה" מ13 קידוח דרך פיה 1600הזרקת פוליאוריטאן מגיב מים חד רכיבי  עד 05.11.011

 320       ₪ 1'קומפמ כולל קידוח והכנה מכל סוג" מ16 קידוח דרך פיה 10הזרקת פוליאוריטאן מגיב מים חד רכיבי  עד 05.11.012

 300       ₪ 1'קומפמ כולל קידוח והכנה מכל סוג" מ16 קידוח דרך פיה 50הזרקת פוליאוריטאן מגיב מים חד רכיבי  עד 05.11.013

 260       ₪ 1'קומפמ כולל קידוח והכנה מכל סוג" מ16 קידוח דרך פיה 100הזרקת פוליאוריטאן מגיב מים חד רכיבי  עד 05.11.014

 240       ₪ 1'קומפמ כולל קידוח והכנה מכל סוג" מ16 קידוח דרך פיה 200הזרקת פוליאוריטאן מגיב מים חד רכיבי  עד 05.11.015

 230       ₪ 1'קומפמ כולל קידוח והכנה מכל סוג" מ16 קידוח דרך פיה 400הזרקת פוליאוריטאן מגיב מים חד רכיבי  עד 05.11.016

 220       ₪ 1'קומפמ כולל קידוח והכנה מכל סוג" מ16 קידוח דרך פיה 800הזרקת פוליאוריטאן מגיב מים חד רכיבי  עד 05.11.017

 200       ₪ 1'קומפמ כולל קידוח והכנה מכל סוג" מ16 קידוח דרך פיה 1600הזרקת פוליאוריטאן מגיב מים חד רכיבי  עד 05.11.018

 400       ₪ 1ליטרמ כולל עבודות קידוח והכנה" מ13 ליטר דרך פיה 10הזרקת פוליאוריטאן מגיב מים חד רכיבי  עד 05.11.019

 340       ₪ 1ליטרמ כולל עבודות קידוח והכנה" מ13 ליטר דרך פיה 50הזרקת פוליאוריטאן מגיב מים חד רכיבי  עד 05.11.020

 280       ₪ 1ליטרמ כולל עבודות קידוח והכנה" מ13 ליטר דרך פיה 100הזרקת פוליאוריטאן מגיב מים חד רכיבי  עד 05.11.021

 220       ₪ 1ליטרמ כולל עבודות קידוח והכנה" מ13 ליטר דרך פיה 150הזרקת פוליאוריטאן מגיב מים חד רכיבי  עד 05.11.022

 160       ₪ 1ליטרמ כולל עבודות קידוח והכנה" מ13 ליטר דרך פיה 200הזרקת פוליאוריטאן מגיב מים חד רכיבי  עד 05.11.023

 420       ₪ 1ליטרמ כולל עבודות קידוח והכנה" מ16 ליטר דרך פיה 10הזרקת פוליאוריטאן מגיב מים חד רכיבי  עד 05.11.024

 360       ₪ 1ליטרמכולל עבודות קידוח והכנה" מ16 ליטר דרך פיה 50הזרקת פוליאוריטאן מגיב מים חד רכיבי  עד 05.11.025
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 300       ₪ 1ליטרמכולל עבודות קידוח והכנה" מ16 ליטר דרך פיה 100הזרקת פוליאוריטאן מגיב מים חד רכיבי  עד 05.11.026

 240       ₪ 1ליטרמכולל עבודות קידוח והכנה" מ16 ליטר דרך פיה 150הזרקת פוליאוריטאן מגיב מים חד רכיבי  עד 05.11.027

 180       ₪ 1ליטרמכולל עבודות קידוח והכנה" מ16 ליטר דרך פיה 200הזרקת פוליאוריטאן מגיב מים חד רכיבי  עד 05.11.028

 440       ₪ 1'קומפמ כולל עבודות קידוח והכנה" מ13 קידוח דרך פיה 10הזרקת פוליאוריטאן מגיב מים דו רכיבי  עד 05.11.029

 380       ₪ 1'קומפמ כולל עבודות קידוח והכנה" מ13 קידוח דרך פיה 50הזרקת פוליאוריטאן מגיב מים דו רכיבי  עד 05.11.030

 320       ₪ 1'קומפמ כולל עבודות קידוח והכנה" מ13 קידוח דרך פיה 100הזרקת פוליאוריטאן מגיב מים דו רכיבי  עד 05.11.031

 260       ₪ 1'קומפמ כולל עבודות קידוח והכנה" מ13 קידוח דרך פיה 200הזרקת פוליאוריטאן מגיב מים דו רכיבי  עד 05.11.032

 200       ₪ 1'קומפמ כולל עבודות קידוח והכנה" מ13 קידוח דרך פיה 400הזרקת פוליאוריטאן מגיב מים דו רכיבי  עד 05.11.033

 160       ₪ 1'קומפמ כולל עבודות קידוח והכנה" מ13 קידוח דרך פיה 800הזרקת פוליאוריטאן מגיב מים דו רכיבי  עד 05.11.034

 140       ₪ 1'קומפמ כולל עבודות קידוח והכנה" מ13 קידוח דרך פיה 1600הזרקת פוליאוריטאן מגיב מים דו רכיבי  עד 05.11.035

 460       ₪ 1'קומפמ כולל קידוח והכנה מכל סוג" מ16 קידוח דרך פיה 10הזרקת פוליאוריטאן מגיב מים דו רכיבי  עד 05.11.036

 400       ₪ 1'קומפמ כולל קידוח והכנה מכל סוג" מ16 קידוח דרך פיה 50הזרקת פוליאוריטאן מגיב מים דו רכיבי  עד 05.11.037

 340       ₪ 1'קומפמ כולל קידוח והכנה מכל סוג" מ16 קידוח דרך פיה 100הזרקת פוליאוריטאן מגיב מים דו רכיבי  עד 05.11.038

 280       ₪ 1'קומפמ כולל קידוח והכנה מכל סוג" מ16 קידוח דרך פיה 200הזרקת פוליאוריטאן מגיב מים דו רכיבי  עד 05.11.039

 220       ₪ 1'קומפמ כולל קידוח והכנה מכל סוג" מ16 קידוח דרך פיה 400הזרקת פוליאוריטאן מגיב מים דו רכיבי  עד 05.11.040

 180       ₪ 1'קומפמ כולל קידוח והכנה מכל סוג" מ16 קידוח דרך פיה 800הזרקת פוליאוריטאן מגיב מים דו רכיבי  עד 05.11.041

 160       ₪ 1'קומפמ כולל קידוח והכנה מכל סוג" מ16 קידוח דרך פיה 1600הזרקת פוליאוריטאן מגיב מים דו רכיבי  עד 05.11.042

 500       ₪ 1ליטרמ כולל עבודות קידוח והכנה" מ13 ליטר דרך פיה 1הזרקת פוליאוריטאן מגיב מים דו רכיבי  עד 05.11.043

 200       ₪ 1ליטרמכולל עבודות קידוח והכנה" מ13 ליטר דרך פיה 5הזרקת פוליאוריטאן מגיב מים דו רכיבי  עד 05.11.044

 150       ₪ 1ליטרמ כולל עבודות קידוח והכנה" מ13 ליטר דרך פיה 10הזרקת פוליאוריטאן מגיב מים דו רכיבי  עד 05.11.045

 130       ₪ 1ליטרמ כולל עבודות קידוח והכנה" מ13 ליטר דרך פיה 15הזרקת פוליאוריטאן מגיב מים דו רכיבי  עד 05.11.046

 120       ₪ 1ליטרמ כולל עבודות קידוח והכנה" מ13 ליטר דרך פיה 20הזרקת פוליאוריטאן מגיב מים דו רכיבי  עד 05.11.047

 540       ₪ 1ליטרמ כולל עבודות קידוח והכנה" מ16 ליטר דרך פיה 1הזרקת פוליאוריטאן מגיב מים דו  רכיבי  עד 05.11.048

 240       ₪ 1ליטרמ כולל עבודות קידוח והכנה" מ16 ליטר דרך פיה 5הזרקת פוליאוריטאן מגיב מים דו  רכיבי  עד 05.11.049

 190       ₪ 1ליטרמ כולל עבודות קידוח והכנה" מ16 ליטר דרך פיה 10הזרקת פוליאוריטאן מגיב מים דו  רכיבי  עד 05.11.050

 170       ₪ 1ליטרמ כולל עבודות קידוח והכנה" מ16 ליטר דרך פיה 15הזרקת פוליאוריטאן מגיב מים דו  רכיבי  עד 05.11.051

 160       ₪ 1ליטרמ כולל עבודות קידוח והכנה" מ16 ליטר דרך פיה 20הזרקת פוליאוריטאן מגיב מים דו  רכיבי  עד 05.11.052

05.11.053

 שעות נטו לא כול זמן התמקמות וניקיון כלי עבודה  צוות הזרקת פוליאורריטאן מגיב מים כולל ציוד 8יום עבודת 

 עובדים לפחות  כולל עבודות חציבה קידול הזרקה וניקיון  2+ הזרקה תקין כולל חונכות של מומחה להזרקה 

 7,000    ₪ 1'קומפבגמר ביצוע

 90         ₪ 1ג"קתוספת עבור חומר הזרקה פוליאוריטאני מתנפח הידרופילי קשיח ראשון  כולל תוספי כיוונון נדרשים05.11.054

 120       ₪ 1ג"קתוספת  עבור מחזור הזרקה בחומר הזרקה פוליאוריטאני מתנפח הידרופובי חצי גמיש כולל תוספי כיוונון נדרשים05.11.055

05.11.056

תוספת מחיר עבור הזרקת חומר פוליאוריטאני מתנפח בעל כושר התארכות גבוה המיועד לסדקים גדלים עם 

 140       ₪ 1ג"קהזמן במחזור הזרקה שני כולל תוספי כיוונון נדרשים

 30         ₪ 1ליטרהזרקת חומרים צמנטיים מהירי התקשות  לחסימת  מעברים למים או ליצוב מבני05.11.057

 600       ₪ 1'קומפהתקנת שרוולי הזרקה מיוחדים כולל שסתום אל חוזר וקופסת חיבורים לצינור הזרקה05.11.058

 100       ₪ 1א"מהתקנת צינור המאפשר ההזרקה של חומר לאחר יציקת בטון עליון05.11.059

 170       ₪ 1ג"קהזרקת פוליאוריטאן מתנפח יעודי  כולל תוספי כיוונון נדרשים/בלימת התפרצות מים חזקה בעזרת הזרמת05.11.060

 60         ₪ 1'קומפמ" מ16-20מ לפחות בקוטר " ס20תוספת לראש הזרקה  באורך 05.11.061

 300       ₪ 1'קומפע של חברת קוסטר הגרמנית"מ בעזרת חומר דוגמת ווטרפלאג  או ש" מ20בלימת התפרצות מים חזקה דרך חור שקוטרו עד 05.11.062
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05.11.064

באם יש ,הידבקות ורציפות ,בדיקה של התשתית : העבודה כוללת:ציפוי פולי אוריאה על תשתית איטום קיים. 

יבוש של  ,וחלקים רופפים,שומנים,שטיפה בלחץ מים להורדת לכלוך.התנפחות יש לחתוך את הקטעים המנותקים

התזת פוליאוריאה ארומטית בהתזה חמה בחום . מיקרון50-60ציפוי עם פריימר פוליאוריטני בעובי של ,המשטח 

 גרמניה היבואן אורוקיה ישראלאו VIP מיקרון כל החומרים של חברת 1,500 מעלות בעובי שכבה של 70של 

        1300₪ר"מי המתכנן"ע שיאושר ע"ש

05.11.065

ניקוי של המשטחים בלחץ מים גבוה להורדת מיץ : העבודה כוללת.ציפוי פוליאוריאה על תשתית קצף פוליאוריאה

ציפוי עם פולי אוריאה מוקצפת ציפוי , מיקרון50-60ציפוי עם פריימר פוליאוריטני בעובי של . בטון לכלוך ושומנים

 0.5-1ציפוי עם פולי אוריאה מוקצפת בהתזה בעובי של , מיקרון50-60אפוקסי בעובי של /עם פריימר פוליאוריטני

 מעלות בעובי שכבה 70ציפוי עם פולי אוריאה ארומטית בהתזה חמה בחום של ,מ וקבלת משטח חלק וסגור"ס

        1260₪ר"מ. גרמניה היבואן אורוקיה ישראלVIP מיקרון כל החומרים של חברת 1,200-1,500של  

     14,000₪'קומפר באותו הפרויקט" מ10תוספת לעבודות פוליאוריאה חמה בהתזה  של עד 05.11.066

     13,500₪'קומפר באותו הפרויקט" מ25ר ועד " מ10-תוספת לעבודות פוליאוריאה  חמה בהתזה של יותר מ05.11.067

     13,000₪'קומפר באותו הפרויקט" מ50ר ועד " מ25-תוספת לעבודות פוליאוריאה חמה בהתזה של יותר מ05.11.068

     12,500₪'קומפר באותו הפרויקט" מ75ר ועד " מ50- תוספת לעבודות פוליאוריאה חמה בהתזה של יותר מ05.11.069

     12,000₪'קומפר באותו הפרויקט" מ100ר ועד " מ75-תוספת לעבודות פוליאוריאה  חמה בהתזה של יותר מ05.11.070

     11,500₪'קומפר באותו הפרויקט" מ125ר  ועד " מ100- תוספת לעבודות פוליאוריאה חמה בהתזה של יותר מ05.11.071

     11,000₪'קומפר באותו הפרויקט" מ150ר  ועד " מ125- תוספת לעבודות פוליאוריאה חמה בהתזה של יותר מ05.11.072

        1280₪ר"מג לפחות" ק1ר בשתי שכבות בכמות מצטברת של "ביצוע איטום בעזרת פוליאוריאה קרה  למ05.11.073

        1175₪ר"מטיפול בעזרת מריחת שכבת זייפקס או פנטרון  כפולה כולל טיפול מכין של ניקוי פני השטח 05.11.074

          195₪ר"ממ" מ1.5הברשת חומר איטום מסוג אינופז כולל הכנת פני שטח בעובי מזערי של /התזת 05.11.075

        1400₪ר"ממ לפי הנחיות היבואן והיצרן" מ1איטום משטח  בעזרת  הידרובן של לאטקריט בעובי של 05.11.076

          185₪ר"ממ " מ2בשתי שכבות בעובי  מצטבר של " מולטיגג"מריחת   החומר / איטום בעזרת התזת05.11.077

        1350₪'קומפ KB -200 ב סטופק או 1"איטום סביב צינור 05.11.078

        1500₪ליטרKB-200ישום סביב צנרת של חומר האיטום סטופק או 05.11.079

חפירות וחציבות - 05.12תת פרק 

        1400₪א"מ50מ ברוחב " ס50א בעומק " מ2חפירת תעלה בקרקע עד חמרה חולית  עד 05.12.001

        1300₪א"מ50מ ברוחב " ס50א בעומק " מ4חפירת תעלה בקרקע עד חמרה חולית  עד 05.12.002

        1250₪א"מ50מ ברוחב " ס50א בעומק " מ6חפירת תעלה בקרקע עד חמרה חולית  עד 05.12.003

        1200₪א"מ50מ ברוחב " ס50א בעומק " מ8חפירת תעלה בקרקע עד חמרה חולית  עד 05.12.004

        1500₪א"מ60מ ברוחב " ס150א בעומק " מ2חפירת תעלה בקרקע עד חמרה חולית  עד 05.12.005

        1400₪א"מ60מ ברוחב " ס150א בעומק " מ4חפירת תעלה בקרקע עד חמרה חולית  עד 05.12.006

        1350₪א"מ60מ ברוחב " ס150א בעומק " מ6חפירת תעלה בקרקע עד חמרה חולית  עד 05.12.007

        1300₪א"מ60מ ברוחב " ס150א בעומק " מ8חפירת תעלה בקרקע עד חמרה חולית  עד 05.12.008

        1600₪א"מ60מ ברוחב " ס340א בעומק  " מ2חפירת תעלה בקרקע עד חמרה חולית  עד 05.12.009

        1520₪א"מ60מ ברוחב " ס340א בעומק  " מ4חפירת תעלה בקרקע עד חמרה חולית  עד 05.12.010

        1440₪א"מ60מ ברוחב " ס340א בעומק  " מ6חפירת תעלה בקרקע עד חמרה חולית  עד 05.12.011

        1200₪א"מ60מ ברוחב " ס340א בעומק  " מ8חפירת תעלה בקרקע עד חמרה חולית  עד 05.12.012

ניקוז מרזבים - 05.13תת פרק 

        1400₪'קומפ    מצטבר בדיקתו בהצפה לשעתיים לפחות בכל קומה1' א  קומפ" מ7 מטר גובה ו 4פקיקת צינור מרזב עד 05.13.001

        1250₪יחידה      מצטבר בדיקתו בהצפה לשעתיים לפחות בכל קומה4' א  קומפ" מ7 מטר גובה ו 4פקיקת צינור מרזב עד 05.13.002

        1500₪'קומפ  מצטבר בדיקתו  בהצפה לשעתיים לפחות בכל קומה1' א קומפ" מ7 מטר גובה ועד 8פקיקת צינור מרזב עד 05.13.003

        1300₪יחידה  מצטבר בדיקתו  בהצפה  לשעתיים לפחות בכל קומה4' א קומפ" מ7 מטר גובה ועד 8פקיקת צינור מרזב עד 05.13.004

          140₪ליטר"אלסטוברש"תיקון חור במרזב בעזרת פקיקה והצפה ב05.13.005

        1400₪'קומפניקיון מרזב ופתיחת סתימה אורגנית05.13.006

          150₪א"מניקיון תעלת ניקוז מתכתית  בגג לקראת החורף05.13.007

     11,200₪'קומפ מטר5צילום פנים מרזב במצלמת וידאו ותיעוד מרזב עד גובה 05.13.008

     11,500₪'קומפא מצב פנים מרזבים " מ15צילום פנים מרזב במצלמת וידאו ותיעוד  05.13.009

     11,500₪'קומפטילוא  חור בצינור מרזב בעזרת טכניקת שרוול אפוקסי על בלון מתנפח

        1800₪א"ממ" ס75א במידות היקף עד " מ1 מיקרון  עד 20החלפת תעלת מרזב בתעלה מפח מגולוון  05.13.010

        1700₪א"ממ" ס75א במידות היקף עד " מ2 מיקרון  עד 20החלפת תעלת מרזב בתעלה מפח מגולוון  05.13.011

        1600₪א"ממ" ס75א במידות היקף עד " מ3 מיקרון  עד 20החלפת תעלת מרזב בתעלה מפח מגולוון  05.13.012

        1550₪א"ממ" ס75א במידות היקף עד " מ4 מיקרון  עד 20החלפת תעלת מרזב בתעלה מפח מגולוון 05.13.013

        1450₪א"ממ" ס75א במידות היקף עד " מ5 מיקרון עד 20החלפת תעלת מרזב בתעלה מפח מגולוון  05.13.014

        1400₪א"ממ" ס75א במידות היקף עד " מ6 מיקרון  עד 20החלפת תעלת מרזב בתעלה מפח מגולוון  05.13.015

     16,000₪'קומפ מטר7מ עומק " ס50קידוח בסלע שלבור ספיגה בקרקע בקוטר +חציבה05.13.016

     12,200₪'קומפ מטר7מ עומק " ס50חפירת בור ספיגה בקרקע בקוטר 05.13.017

חוטים פולימריים+ הבד מהודק בחוט ברזל מגולוון . ר" גרם למ150 משטח המעטפת עטוף בד גיאוטכני בצפיפות 10%מ מחורר בהיקפו " ס40ייצוב דפנות בור ספיגה בצינור מסוג קזפלקס בקוטר 05.13.018         1450₪א"מ

        1900₪'קומפל כולל ייצוב במלט" טון לבור הנ25מכסה + תקרת בטון 05.13.019

        1500₪א"מבד גיאוטכני לא כולל חפירה או חציבה+א כמתואר במפרט  כולל חצץ שטוף גס " מ5מ  עד " ס30 כפול 30תעלת ניקוז בחתך 05.13.020

        1475₪א"מבד גיאוטכני לא כולל חפירה או חציבה+א כמתואר במפרט  כולל חצץ שטוף גס " מ6מ  עד " ס30 כפול 30תעלת ניקוז בחתך 05.13.021

        1450₪א"מבד גיאוטכני לא כולל חפירה או חציבה+א כמתואר במפרט  כולל חצץ שטוף גס " מ7מ  עד " ס30 כפול 30תעלת ניקוז בחתך 05.13.022

        1425₪א"מבד גיאוטכני לא כולל חפירה או חציבה+א כמתואר במפרט  כולל חצץ שטוף גס " מ8מ  עד " ס30 כפול 30תעלת ניקוז בחתך 05.13.023

        1400₪א"מבד גיאוטכני לא כולל חפירה או חציבה+א כמתואר במפרט  כולל חצץ שטוף גס " מ9מ  עד " ס30 כפול 30תעלת ניקוז בחתך 05.13.024

        1375₪א"מבד גיאוטכני לא כולל חפירה או חציבה+א כמתואר במפרט  כולל חצץ שטוף גס " מ10מ  עד " ס30 כפול 30תעלת ניקוז בחתך 05.13.025

        1350₪א"מבד גיאוטכני לא כולל חפירה או חציבה+א כמתואר במפרט  כולל חצץ שטוף גס " מ15מ  עד " ס30 כפול 30תעלת ניקוז בחתך 05.13.026

        1325₪א"מבד גיאוטכני לא כולל חפירה או חציבה+א כמתואר במפרט  כולל חצץ שטוף גס " מ20מ  עד " ס30 כפול 30תעלת ניקוז בחתך 05.13.027

3" יציאה HDPEשוליים מיריעת " 6אספקה והתקנת  קולט מי גשם  אופקי  חד מפלסי  עם צינור אנכי  תוצרת דלמר  כניסה 05.13.028      11,000₪'קומפ

3" יציאה HDPEשוליים מיריעת " 6אספקה והתקנת  קולט מי גשם  אופקי  דו מפלסי עם צינור אנכי  תוצרת דלמר  כניסה 05.13.029      11,600₪'קומפ

:ציפוי פוליאוריאה על תשתית בטון. 

 באר לפחות להורדת שומנים 500שטיחפה בלחץ של /השחזת המשטח:     העבודה כוללת 

 100%ציפוי עם פריימר אפוקסי , לחות4%   וחלקים רופפים יבוש של המשטח לא יותר מ

 70ציפוי פולי אוריאה ארומטית בהתזה חמה בחום של , מיקרון200   מוצקים בעובי של 

 גרמניה יבואן אורוקיה ישראלVIPכל החומרים של חברת . מיקרון1,500   מעלות בעובי של 

ר"מ 05.11.063350₪        1
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     11,200₪'קומפHDPE שוליים מיריעת 4"אספקה והתקנת  קולט מי גשם  לגג ללא ריצוף  עם צינור אנכי  תוצרת דלמר 05.13.030

     11,700₪'קומפHDPE שוליים מיריעת 4"אספקה והתקנת  קולט מי גשם  אופקי  דו מפלסי עם צינור אנכי  תוצרת דלמר 05.13.031

        1400₪ר"מאיטום בעזרת יריעות ללא זיון  מעל תפרים או חיבורים דינאמיים05.13.032

        1150₪א"מי הדבקת סרט יריעה ביטומנית נדבקת מאליה עם רדיד אלומיניום" שיפור איטום עליון ע05.13.038

אינסטלציות ניקוז+ מ" מ1אמבטים  תעלות ניקוז מפח מגולוון צבוע לבן בתנור בעובי  

          135₪'קומפמ כולל שימוש בחשמל מקומי" מ10קידוח חור לתוך תקרת בטון במקדח בטון  בקוטר 05.14.001

05.14.002

מ ומודבק " ס4מ מחובר לתקרה במיתד בעומק " מ20ביצוע אפי מיים גובלי אזור נזילה על בסיס זויתן אלומיניום 

        1150₪א"מMS POLYMERהדבקה אטימה ב 

05.14.003

ר  כולל פתח יציאה " מ1ל עד "מ עשוי פח הנ" ס5- אספקה וקיבוע יציב אמבט איסוף מים כול שולייםמוגבהים ב

     11,000₪'קומפלמים וזרבובית התחברות  לצינור מים

        1800₪'קומפר  אמבט  בסעיף קודם" מ1תוספת עבור הגדלת מידה  לכל 05.14.004

        1500₪ר"ממ" מ1.5פוליאוריאה בעובי של +תוספת עבור הגנה בעזרת ציפוי בפריימר אפוקסי 05.14.005

05.14.006

 MSי "מ חיבור סיגמנטים ע" ס5- מ ולה שוליים מוגבהים ב" ס40 מטר וברוחב של 1תעלת ניקוז  באורך 

POLYMER +   1500₪א"ממ בין סיגמנט לסיגמנט" ס4מ חפיפה של " ס10בורג פח כל        

          150₪א"מתוספת עבור כיפויפי סוף התחלה לתעלה05.14.007

        1125₪'קומפתוספת עבור זרבובית ניקוז05.14.008

          150₪'קומפמ לרוחב התעלה" ס10תוספת  של כל 05.14.009

     11,000₪ר"מL 316תוספת עבור עשיית האגנית או ההתעלה  מפלדת אל חלד 05.14.010

        1100₪א"ממ  לניקוז מי חדירת המים" מ25 בקוטר PVCצנרת ניקוז מ 05.14.011

          140₪'קומפקיבוע טבעת תליה לצנרת לתקרה  או הצמדה לקיר עשויה פלדה מגולוונת05.14.012

        1150₪'קומפ316תוספת עבור טבעת תליה עשויה  מפלדת אל חלד 05.14.013

שיקום בטונים

        1120₪א"ממ" ס7מ  מפני השטחורוחב עד " ס5חציבה בהיקף מ לאורך מוט פלדה עד עומק 05.15.001

          120₪א"ממ" ס1-תוספת עבור העמקת החציבה בכול 05.15.002

          110₪א"מניסור/י קטיעה"סילוק מוט פלדה חלוד ע05.15.003

          150₪ג"קהחלפת מוט פלדה במוט פלדה חדש לזיון בטון05.15.004

          150₪א"ממ עד להברקתו המוחלטת" מ6הסרת חלודה ממוט פלדה בקוטר 05.15.005

          120₪א"ממ" מ2- א  עבור כל הגדלת קוטר המוט ב " מ1תוספת להסרת חלודה ל05.15.006

05.15.007

ע לפי מפרט מחמיר של סיקה ולפחות בשתי "מ בחומר יעודי נגד חלודה תוצרת סיקה או ש" מ6מריחת מוט  

        1150₪א"ממ ציפוי" מ2כ "שכבות סה

05.15.008

י "ע שיאושר ע" או לאטקריט או שPCIמריחת פריימר יעודי להדבקת בטון ישן לחדש של חברת סיקה או חברת 

        1120₪ר"מהמתכנן

05.15.009

 או לאטקריט בקיר  PCIמילוי החלק המסותת בתערובת יעודית בלתי מתכווצת לשיקום בטונים של סיקה או 

     12,000₪ר"ממ" ס5אנכי לעומק 

        1200₪ר"מהבאת פני שטח לטקסטורה זהה לטקסטורה קיימת אם תידרש05.15.010

        1100₪ר"מ מיקרון200- כיסוי בטון בשכבת ציפוי צמנטית אקרילית  על בטון בעובי של כ05.15.011

        1280₪ר"מצביעת בטון בצבע פוליאוריטאני כולל פריימר אפוקסי דוגמת טמגלס/ציפוי05.15.012

 אוVIPצביעת בטון בצבע פוליאוריאה כולל פריימר אפוקסי של /ציפוי05.15.013

סילוק פסולת

        1300₪ק"מ.מכולה או עגלה לפי נפח כולל 05.16.001

05.16.002

 מטר 10ק ל " מ1ב  וכדומה למכולה לפי מרחק  של "מריצה וכיו/פינוי פסולת חציבה חפירה  באתר בסבלות

          180₪ק"מבמתחם

        1120₪א"משרוול לפינוי פסולת05.16.003

9 מתוך 9עמוד 


