
26.05.2019***מחירון חברת "אחוזות החוף"- 
2019חוזה מסגרת שיפוצים -  

1עמוד   26/05/2019

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות עפר

01

עבודות עפר  01

01.01

 חפירה ו/או חציבה 01.01
74.00מ"ק מ'.1 חפירה /חציבה באתר לעומק עד  01.01.0010

43.00מ"ק מ'.3 חפירה /חציבה למבנים תת-קרקעיים, מרתפים וכו' לעומק עד  01.01.0040

 חפירה ו/או חציבה למבנים תת קרקעיים, מרתפים וכו' לעומק מעל01.01.0050

52.00מ"ק מ'.5.0  ועד 3.0 

חפירה / חציבה ליסודות בודדים, יסודות עוברים, הרחבות וכד'01.01.0060

110.00מ"קבמידות כל שהן ולעומק כלשהוא

 ס"מ25 חפירה ו/או חציבה לקורות יסוד, קורות מסד וכד' ברוחב עד  01.01.0150

135.00מ"ק מ'1לעומק עד  

120.00מ"ק מ'.1 ס"מ לעומק עד 60חפירה ו/או חציבה של תעלות ברוחב עד  01.01.0190

126.00מ"ק ס"מ 100 חפירה ידנית בתוך מבנה קיים לעומק עד  01.01.0200

135.00מ"ק  ס"מ  200 ס"מ ועד 101 חפירה ידנית בתוך מבנה קיים לעומק שמעל  01.01.0210

 חפירת גישוש ידנית למתקנים תת קרקעיים מסוג כלשהו ובכל עומק,01.01.0230

210.00מ"קסימונם, כיסויים והחזרת המצב לקדמותו.

) לגילוי מתקנים תתJCB חפירת גישוש בכלים מכניים (דוגמת 01.01.0240

152.00מ"קקרקעיים בעומק כלשהו

סה"כ ל חפירה ו/או חציבה

 מילוי מובא מצעים והידוק 01.02
 ס"מ לדרגת20 מצע סוג א' מהודק בהידוק מבוקר בשכבות של  01.02.0010

145.00מ"ק.100%צפיפות של  

 ס"מ לדרגת20 חול מובא, מהודק בהידוק מבוקר, בשכבות של  01.02.0030

128.00מ"קצפיפות מקסימלית.

מילוי מובא מחומר נברר, לרבות פיזור והידוק מבוקר לדרגת צפיפות01.02.0040

85.00מ"קמקסימלית.

50.00מ"קמילוי מובא מחומר , לרבות פיזור והידוק בהידוק רגיל.01.02.0060

 תוספת עבור הידוק מבוקר של שתית (קרקעית חפירה) או פני קרקע01.02.0090

2.00מ"רטבעיים לדרגת צפיפות עפ"י המפרט הכללי

4.00מ"רהידוק רגיל של  פני קרקע טבעיים.01.02.0100

 תוספת עבור הידוק מבוקר של שתית (קרקעית חפירה) או פני קרקע01.02.0105

2.00מ"רטבעיים לדרגת צפיפות עפ"י המפרט הכללי

 ס"מ, עבור עבודת20 תוספת מחיר למילוי מסוג כלשהו בשכבות בעובי  01.02.0110

30.00מ"קידיים (באישור המפקח בלבד) לרבות פיזור והידוק לא מבוקר

סה"כ ל מילוי מובא מצעים והידוק

04-8145410הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה   
http://www.dekel.co.ilאתר דקל:  



26.05.2019***מחירון חברת "אחוזות החוף"- 
2019חוזה מסגרת שיפוצים -  

2עמוד   26/05/2019

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות עפר

01.0201.02

 עבודות שונות 01.03
 ס"מ ופינוי החומר למקום שפיכה10 ניסור קצה אספלט בעובי עד  01.03.0010

16.00מ'מאושר

 ס"מ, לרבות השלמת50ניסור ופירוק אספלט קיים ברצועות ברוחב עד  01.03.0020

120.00מ'מצעים ואספלט. 

 התאמת גובה שוחה ו/או תא מסוג כלשהו (קיימים) למפלס אספלט /01.03.0030

520.00יח'מדרכה מתוכננים

סה"כ ל עבודות שונות

סה"כ לעבודות עפר  
 חפירה ו/או חציבה01

 מילוי מובא מצעים והידוק02

 עבודות שונות03

סה"כ

עבודות בטון יצוק באתר  02

 יסודות ומצעים 02.01
 אלא אם נרשם אחרת30 הערה (לכל הפרק) : כל הבטונים מסוג ב -  

52.00מ"ר ס"מ5 בטון רזה מתחת ליסודות עוברים בעובי  02.01.0020

55.00מ"ר ס"מ5 בטון רזה מתחת ליסודות בודדים בעובי  02.01.0030

25.00מ' ס"מ5 ס"מ ובעובי 25 בטון רזה מתחת לקורות יסוד ברוחב  02.01.0040

52.00מ"ר ס"מ5 בטון רזה מתחת למרצפים בעובי  02.01.0060

 ס"מ, מתחת לקורות יסוד ברוחב20 ארגזי פוליסטירן מוקצף בגובה  02.01.0070

25.00מ' ס"מ25עד  

45.00מ"ר ס"מ, מתחת למרצפים שונים15-20 ארגזי פוליסטירן מוקצף בגובה  02.01.0090

 מ"מ בגובה כלשהו משני צידי קורות יסוד8 לוחות צמנט בורד בעובי  02.01.0110

48.00מ'(מדידה למ"א קורה)

1,000.00מ"ק יסודות בודדים בחתכים שונים 02.01.0120

980.00מ"ק יסודות עוברים במידות שונות02.01.0170

1,200.00מ"ק ראשי כלונסאות והרחבות במידות שונות02.01.0190

1,250.00מ"ק עמודי יסוד בשטחי חתך שונים.02.01.0200

 קורות יסוד במידות שונות יצוקות עם הרצפה, יצוקים על מצע או על02.01.0210

1,100.00מ"קהקרקע

1,200.00מ"ק קורות יסוד בדלות במידות שונות יצוקות על מצע או על הקרקע02.01.0270

04-8145410הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה   
http://www.dekel.co.ilאתר דקל:  



26.05.2019***מחירון חברת "אחוזות החוף"- 
2019חוזה מסגרת שיפוצים -  

3עמוד   26/05/2019

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות בטון יצוק באתר

02.0102.01

סה"כ ל יסודות ומצעים

 מרצפים ורצפות 02.02
105.00מ"ר ס"מ, יצוקים על מצע או על הקרקע10 מרצפי בטון בעובי  02.02.0010

120.00מ"ר ס"מ יצוקים על מצע או על הקרקע12 מרצפי בטון בעובי  02.02.0020

147.00מ"ר ס"מ יצוקים על מצע או על הקרקע15 מרצפי בטון בעובי  02.02.0030

167.00מ"ר ס"מ יצוקים על מצע או על הקרקע20 מרצפי בטון בעובי  02.02.0040

232.00מ"ר ס"מ יצוקים על מצע או על הקרקע30 מרצפי בטון בעובי  02.02.0050

165.00מ"ר ס"מ12 רצפות בטון תלויות בעובי  02.02.0060

195.00מ"ר ס"מ15 רצפות בטון תלויות בעובי  02.02.0070

230.00מ"ר ס"מ20 רצפות בטון תלויות בעובי  02.02.0080

 ס"מ יצוקים על מצע או על הקרקע10 מרצפי בטון משופעים בעובי  02.02.0090

140.00מ"ר).5%(מעל  

 ס"מ יצוקים על מצע או על הקרקע15 מרצפי בטון משופעים בעובי  02.02.0100

180.00מ"ר).5%(מעל  

 ס"מ יצוקים על מצע או על הקרקע20 מרצפי בטון משופעים בעובי  02.02.0110

230.00מ"ר).5%(מעל  

אלמנטי בטון מסוגים שונים אשר אין להם ביטוי במחירון, במידות02.02.0120

1,200.00מ"קשונות, בגדלים שונים.

25.00מ"ר תוספת מחיר לרצפות, מרצפים מבטון עבור החלקתם בהליקופטר02.02.0130

1,100.00מ"ק עיבויים במרצפי בטון, בשטחי חתך שונים (ווטות)02.02.0140

 תוספת מחיר למרצפי בטון עבור יישום "אשפורד פורמולה" או02.02.0150

20.00מ"ר מ"ר.4-3 ליטר ל: 1"ליקווי הארד" לאשפרה, בכמות  

סה"כ ל מרצפים ורצפות

 קירות ועמודים 02.03
1,630.00מ"ק ס"מ10 קירות בטון בעובי  02.03.0010

1,350.00מ"ק ס"מ15 קירות בטון בעובי  02.03.0020

1,230.00מ"ק ס"מ20 קירות בטון בעובי  02.03.0030

1,125.00מ"ק ס"מ30 קירות בטון בעובי  02.03.0040

1,070.00מ"ק ס"מ40 קירות בטון בעובי  02.03.0050

1,610.00מ"ק ס"מ30 קירות בטון בקו מעוגל בעובי עד  02.03.0060

1,450.00מ"ק עמודי בטון בדלים בשטחי חתך שונים02.03.0070

1,400.00מ"ק עמודי בטון יצוקים בקירות בנייה בעוביים שונים.02.03.0080

1,980.00מ"ק ס"מ40 עמודים עגולים בקוטר עד  02.03.0090

04-8145410הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה   
http://www.dekel.co.ilאתר דקל:  



26.05.2019***מחירון חברת "אחוזות החוף"- 
2019חוזה מסגרת שיפוצים -  

4עמוד   26/05/2019

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות בטון יצוק באתר

02.0302.03

תוספת מחיר לקירות/עמודים עבור יציקת שטחים אופקיים/אנכיים02.03.0100

90.00מ"רשל בטון חשוף (גלוי) רגיל מלוחות עץ / לבידים.

סה"כ ל קירות ועמודים

 קורות מעקות וחגורות 02.04
1,350.00מ"ק קורות תחתונות תלויות בחתכים שונים יצוקות עם התקרה02.04.0010

1,250.00מ"ק קורות תלויות בדלות בחתכים שונים02.04.0020

1,380.00מ"ק קורות עליונות ומעקות בחתכים שונים02.04.0030

1,340.00מ"ק ס"מ לרולקה2 קורות עליונות ומעקות בחתכים שונים עם שקע ברוחב  02.04.0040

 ס"מ כולל מעל10 חגורות בטון יצוקות על קירות ומחיצות ברוחב  02.04.0050

1,700.00מ"קהפתחים

 ס"מ כולל מעל15 חגורות בטון יצוקות על קירות ומחיצות ברוחב  02.04.0060

1,500.00מ"קהפתחים

 ס"מ כולל מעל22 חגורות בטון יצוקות על קירות ומחיצות ברוחב עד  02.04.0070

1,470.00מ"קהפתחים

1,550.00מ"ק ס"מ  ובגובה כלשהוא יצוקות על הרצפה 15 חגורות בטון ברוחב עד  02.04.0080

 ס"מ ובגובה כלשהוא יצוקות25 ס"מ ועד 15 חגורות בטון ברוחב מעל  02.04.0090

1,500.00מ"קעל הרצפה 

סה"כ ל קורות מעקות וחגורות

 תקרות וגגות 02.05
150.00מ"ר ס"מ10 תקרות ו/או גגות בעובי  02.05.0010

170.00מ"ר ס"מ12 תקרות ו/או גגות בעובי  02.05.0020

195.00מ"ר ס"מ15 תקרות ו/או גגות בעובי  02.05.0030

245.00מ"ר ס"מ20 תקרות ו/או גגות בעובי  02.05.0040

330.00מ"ר ס"מ30 תקרות ו/או גגות בעובי  02.05.0050

395.00מ"ר ס"מ40 תקרות ו/או גגות בעובי  02.05.0060

230.00מ"ר ס"מ12 גגוני בטון בעובי  02.05.0070

285.00מ"ר ס"מ20-12 גגוני בטון בעובי מעל  02.05.0080

480.00מ"ק1200/40 שיפועים לגגות מבטון מוקצף ("בטון קל"), מסוג  02.05.0100

25.00מ"רתוספת מחיר עבור החלקת גגות ותקרות בהליקופור.02.05.0110

20.00מ'1:3 ס"מ מטיט צמנט 10*10 רולקות משולשות במידות עד  02.05.0120

1,300.00מ"קבסיסים מלבניים למכונות בשטחי חתך שונים.02.05.0130

04-8145410הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה   
http://www.dekel.co.ilאתר דקל:  



26.05.2019***מחירון חברת "אחוזות החוף"- 
2019חוזה מסגרת שיפוצים -  

5עמוד   26/05/2019

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות בטון יצוק באתר

02.0502.05

סה"כ ל תקרות וגגות

 יציקות ביניים ושונות 02.06
23.00מ"ר ס"מ בתפרים2 בעובי  F-30 לוחות פוליסטירן מוקצף 02.06.0010

38.00מ"ר ס"מ בתפרים3 לוחות פוליסטירן מוקצף בעובי  02.06.0020

40.00מ"ק30 במקום ב-40 תוספת מחיר לחלקי בטון שונים עבור בטון ב- 02.06.0040

102.00מ"ק30 במקום ב-50 תוספת מחיר לחלקי בטון שונים עבור בטון ב- 02.06.0050

 פחי פלדה מגולוונים (פלטקות) שונים עם קוצים מרותכים מבוטנים02.06.0060

15,000.00טוןבחלקי בטון

36.00יח' ס"מ לרבות קידוח40 עם קוץ באורך 1/2 ברגי עיגון לבטון בקוטר " 02.06.0070

44.00יח' ס"מ לרבות קידוח50 עם קוץ באורך 5/8 ברגי עיגון לבטון בקוטר " 02.06.0080

52.00יח' ס"מ לרבות קידוח50 עם קוץ באורך 3/4 ברגי עיגון לבטון בקוטר " 02.06.0090

65.00יח' ס"מ לרבות קידוח50 עם קוץ באורך 1 ברגי עיגון לבטון בקוטר " 02.06.0100

 ס"מ בחלקי בטון שונים,10 מ"מ מוחדרים 10 עוגנים כימיים בקוטר  02.06.0110

32.00יח' ס"מ50 מ"מ באורך 10לרבות קדיחת הקדח המתאים וקוץ  

 ס"מ בחלקי בטון שונים,11 מ"מ מוחדרים 15 עוגנים כימיים בקוטר  02.06.0120

35.00יח' ס"מ50 מ"מ באורך 12לרבות קדיחת הקדח המתאים וקוץ  

 ס"מ בחלקי בטון שונים,13 מ"מ מוחדרים 18 עוגנים כימיים בקוטר  02.06.0130

40.00יח' ס"מ50 מ"מ באורך 14לרבות קדיחת הקדח המתאים וקוץ  

 מ"מ באלמנטים שונים10 מ"מ, ובעומק 8-10קדיחת קדחים בקוטר  02.06.0140

 מ"מ,10מבטון, לרבות קוצים ממוטות פלדה מצולעים בקוטר עד  

20.00יח' ס"מ והחדרתם ע"י דפיקות פטיש50ובאורך  

  ס"מ באלמנטים שונים10 מ"מ ובעומק 14-12 קדיחת קדחים בקוטר   02.06.0150

  ס"מ50 מ"מ ובאורך 12מבטון, לרבות קוצים ממוטות פלדה בקוטר  

24.00יח'והחדרתם ע"י דפיקות פטיש

  ס"מ באלמנטים שונים10 מ"מ ובעומק 18-16 קדיחת קדחים בקוטר   02.06.0160

  ס"מ50 מ"מ ובאורך 16מבטון, לרבות קוצים ממוטות פלדה בקוטר  

32.00יח'והחדרתם ע"י דפיקות פטיש.

5.00יח' תוספת מחיר לקוצים בקטרים שונים עבור הדבקה בדבק אפוקסי02.06.0170

סה"כ ל יציקות ביניים ושונות

 פלדת זיון 02.07
4,400.00טון מוטות פלדה עגולים ומצולעים בקטרים שונים לזיון בטון02.07.0010

4,600.00טון רשתות פלדה מרותכות בקטרים שונים לזיון בטון02.07.0020

 כלובי כלונסאות מרותכים מוכנים מראש בקטרים שונים לזיון02.07.0030

5,651.00טוןהכלונסאות

04-8145410הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה   
http://www.dekel.co.ilאתר דקל:  



26.05.2019***מחירון חברת "אחוזות החוף"- 
2019חוזה מסגרת שיפוצים -  

6עמוד   26/05/2019

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות בטון יצוק באתר

02.0702.07

סה"כ ל פלדת זיון

שונות 02.08
930.00מ"קהריסת יסודות בודדים/עוברים קיימים.02.08.0010

חיזוק יסודות בודדים קיימים, בהיקף היסודות הקיימים ובמידות02.08.0020

1,650.00מ"קשונות, לרבות בטון רזה.

880.00מ"קהריסת עמודי יסוד ו/או קירות קיימים, לרבות שימוש בכלים מכניים.02.08.0030

890.00מ"קהריסת קירות מסד קיימים, לרבות שימוש בכלים מכניים.02.08.0040

 ס"מ ושימוש10הריסת מרצפי בטון, לרבות חיתוך הזיון בעובי עד  02.08.0050

100.00מ"רבכלים מכניים.

 ס"מ, לרבות20-10הריסת מרצפי בטון, לרבות חיתוך הזיון בעובי מעל  02.08.0060

150.00מ"רשימוש בכלים מכניים.

 ס"מ, לרבות20הריסת מרצפי בטון, לרבות חיתוך הזיון בעובי מעל  02.08.0070

1,170.00מ"קשימוש בכלים מכניים.

שיקום בטון בעמודים קיימים, בהם הבטון סדוק והזיון חלוד ע"י02.08.0080

 ס"מ, לרבות סיתות טיח וחלקי בטון15 בעובי עד 30עטיפת בטון ב- 

3,160.00מ"קרופפים, ניקוי הזיון וכל הנדרש לחיבור בטון חדש לקיים

 ס"מ, במלט צמנטי משופר25שיקום בטונים ברצועות ברוחב עד  02.08.0090

, לרבות סיתות טיח וחלקי בטון רופפים וניקויR - 4העומד בתקן 

300.00יח'הזיון.

 ס"מ, במלט צמנטי25שיקום בטונים בשטחים שרוחבם עולה על  02.08.0100

, לרבות סיתות טיח וחלקי בטון רופפיםR - 4משופר העומד בתקן 

1,500.00מ"רוניקוי הזיון.

1,325.00מ"רהריסת עמודי בטון קיימים בחתכים שונים, לרבות חיתוך הזיון.02.08.0110

270.00מ"ר ס"מ 22הריסת קירות בטון בעובי עד  02.08.0115

1,300.00מ"ק ס"מ 22הריסת קירות בטון בעובי העולה על  02.08.0118

1,400.00מ"ק ס"מ לרבות חיתוך הזיון20הריסת תקרות בטון בעובי העולה על  02.08.0120

2צוות להזרקת איטום ושיקום מבני בטון, לרבות משאבת הזרקה,  02.08.0130

3,150.00י"ע הזרקות).20-10עובדים ( 

הזרקה ע"י משאבת הזרקה לאיטום ושיקום בטון מסוג כלשהו ע"י02.08.0140

 ק"ג להזרקה1" (ממוצע =  FOAM SAFEהיצרון גראוט דוגמת "

100.00ק"ג ס"מ.40 מ"מ לעומק עד 16-10אחת לקידוח בקוטר  

איטום קירות בחומר איטום גבישי מסוג זייפקס או פנטרון לפי02.08.0150

 ק"ג למ"ר לרבות חספוס ואשפרה בחומר2הוראות היצרן בשעור  

270.00מ"רמאושר ע"י היצרן. 

איטום  תקרות בחומר איטום גבישי מסוג זייפקס או פנטרון לפי02.08.0160

 ק"ג למ"ר לרבות חספוס ואשפרה בחומר2הוראות היצרן בשעור  

340.00מ"רמאושר ע"י היצרן. 

04-8145410הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה   
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26.05.2019***מחירון חברת "אחוזות החוף"- 
2019חוזה מסגרת שיפוצים -  

7עמוד   26/05/2019

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות בטון יצוק באתר

02.0802.08

איטום בחומר איטום גבישי מסוג זייפקס או פנטרון בסדקים או02.08.0170

 מ"מ לפי30 מ"מ ורוחב 30הפסקות יציקה לרבות חירוץ לעומק עד  

1,200.00מ'הוראות היצרן 

סה"כ לשונות

סה"כ לעבודות בטון יצוק באתר  
 יסודות ומצעים01

 מרצפים ורצפות02

 קירות ועמודים03

 קורות מעקות וחגורות04

 תקרות וגגות05

 יציקות ביניים ושונות06

 פלדת זיון07

שונות08

סה"כ

עבודות בנייה 04

 בנייה בבלוקי בטון 04.01
117.00מ"ר ס"מ10 מחיצות בלוקי בטון חלולים בעובי  04.01.0010

133.00מ"ר ס"מ15 חורים בעובי 4 קיר בלוקי בטון חלולים  04.01.0020

144.00מ"ר ס"מ20 חורים בעובי 4 קיר בלוקי בטון חלולים  04.01.0030

סגירת פתחים בקירות ומחיצות בלוקים בעובי כל שהוא ומסוג כל04.01.0040

250.00מ"ר מ"ר 2.5שהוא, עד וכולל שטח של  

סה"כ ל בנייה בבלוקי בטון

 בניה בבלוקי איטונג  04.02
130.00מ"ר ס"מ10 מחיצות בלוקי איטונג עובי  04.02.0010

161.00מ"ר ס"מ15 קירות בלוקי איטונג עובי  04.02.0020

190.00מ"ר ס"מ20 קירות בלוקי איטונג עובי  04.02.0030

סה"כ ל בניה בבלוקי איטונג 

04-8145410הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה   
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26.05.2019***מחירון חברת "אחוזות החוף"- 
2019חוזה מסגרת שיפוצים -  

8עמוד   26/05/2019

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות בנייה

04.0204.02

 תוספת למחירי הבנייה 04.03
44.00מ"ר תוספת מחיר לבנייה מכל סוג שהוא עבור בנייה בקו עגול או אליפטי04.03.0010

29.00מ"ר תוספת מחיר לקירות מבלוקי בטון עבור בנייה נקייה מצד אחד04.03.0020

 תוספת מחיר לקירות מבלוקי בטון עבור בנייה נקייה משני הצדדים04.03.0030

59.00מ"ר(המדידה מצד אחד עבור שני הצדדים)

סה"כ ל תוספת למחירי הבנייה

סה"כ לעבודות בנייה 
 בנייה בבלוקי בטון01

 בניה בבלוקי איטונג 02

 תוספת למחירי הבנייה03

סה"כ

עבודות איטום 05

איטום מתחת לרצפות 05.01
איטום מתחת לרצפות על גבי בטון רזה בשכבה אחת של יריעות05.01.0010

 מ"מ לרבות5, עובי  S.B.Sביטומניות מולחמות, משופרות בפולימר 

70.00מ"ר גר'/מ"ר300פריימר ביטומני בשיעור  

סה"כ לאיטום מתחת לרצפות

איטום גגות בחומרים שונים 05.02
איטום גגות בשתי  שכבות  של  יריעות ביטומניות  מולחמות  לגג, 05.02.0010

 מ"מ, לרבות ציפוי אגרגט4, עובי היריעות  S.B.Sמשופרות בפולימר 

130.00מ"ר גר'/מ"ר.  300לבן ופריימר ביטומני בכמות של   

איטום גגות בשכבה אחת של יריעות ביטומניות מולחמות לגג,05.02.0015

 מ"מ, לרבות ציפוי אגרגט5, עובי היריעה  S.B.Sמשופרות בפולימר 

80.00מ"ר גר'/מ"ר300לבן ופריימר ביטומני בכמות של  

איטום גגות שטוחים בציפויים על בסיס אמולסיה אקרילית  מסוג 05.02.0020

", "פוליגג"    M"אקרילפז", "ביטופלקס גג", "גומאקריל", "דורקס 

 ק"ג/מ"ר ויריעה אחת רשת זכוכית3 שכבות  בכמות כוללת של 2ב- 

 יריעות אינטרגלס.2 שכבות ו-3אינטרגלס, לרבות איטום רולקות ב- 

72.00מ"ר(המדידה לפי פריסה)

04-8145410הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה   
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26.05.2019***מחירון חברת "אחוזות החוף"- 
2019חוזה מסגרת שיפוצים -  

9עמוד   26/05/2019

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות איטום

05.0205.02

 ס"מ, עשויות30איטום רולקות ע"י הלחמת "רצועות איטום" ברוחב  05.02.0030

 עוביS.B.S  שכבות של יריעות ביטומניות משופרות בפולימר 2מ- 

45.00מ' מ"מ5היריעה  

קיבוע רצועות חיפוי ביטומניות על המעקות באמצעות פרופיל05.02.0040

אלומיניום מאולגן, לרבות מילוי המרווח שבין הפרופיל והמעקה  ע"י 

35.00מ' או ספירטאן921פרימר וחומר אטימה מסוג וולקם  

 מ"ר לפני תחילת העבודה ע"י300בדיקת אטימות של גג בשטח עד  05.02.0050

1,000.00קומפ שעות.72 למשך 1476הצפה לפי תקן  

איטום גגות על גבי איטום קיים, ביריעות ביטומניות הכולל:  -חיתוך 05.02.0060

והסרת בועות וחלקים רופפים לרבות רולקות. -ניקוי יסודי של הגג,

הסרת שיירי סיד. מריחת שכבת יסוד ביטומנית. -איטום בשכבה אחת

5, בעובי  S.B.Sשל יריעות ביטומניות מולחמות לגג משופרות בפולימר 

115.00מ"רמ"מ עם ציפוי אגרגט עליון, ואיטום רולקות.

סה"כ לאיטום גגות בחומרים שונים

איטום רצפות 05.03
" בכמות של100איטום רצפות בצמנט הידראולי מסוג "טורוסיל פלקס  05.03.0010

66.00מ"ר ק"ג/מ"ר, בשתי שכבות ולפי הוראות היצרן4 

איטום רצפות חדרים רטובים בציפויים אלסטומריים מושבחים05.03.0020

300במפולימרים מסוג "אלסטופלקס" לרבות פרימר ביטומני בכמות  

2 ק"ג/מ"ר לקבלת ציפוי ישב בעובי 3 שכבות ציפוי בכמות 2גר'/מ"ר,  

85.00מ"רמ"מ.

סה"כ לאיטום רצפות

איטום קירות 05.04
" בכמות של100איטום קירות בצמנט הידראולי מסוג "טורוסיל פלקס  05.04.0010

68.00מ"ר ק"ג/מ"ר, בשתי שכבות לפי הנחיות היצרן4 

איטום קירות ע"י ציפוי אלסטי, לרבות פרימר ביטומני דוגמת05.04.0020

 ק"ג/מ"ר, מסתיק ביטומני כדוגמת300"ביטומסטיק" בכמות  

90.00מ"ר"אלסטופלקס"

סה"כ לאיטום קירות

שונות 05.05

04-8145410הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה   
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26.05.2019***מחירון חברת "אחוזות החוף"- 
2019חוזה מסגרת שיפוצים -  

10עמוד   26/05/2019

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות איטום

05.0505.05

5תיקוני גג מקומיים  ע"י הלחמת טלאי של יריעה ביטומנית בעובי  05.05.0010

מ"מ על גבי מקום פגום ביריעה ביטומנית קיימת, לרבות הלבנת מקום

80.00יח'התיקון בצבע אקרילי.

תיקון סדקים, באיטום גג קיים, ע"י הלחמת רצועת איטום ברוחב עד05.05.0020

S.B.S מ"מ משופרות בפולימר 5 ס"מ מיריעה ביטומית בעובי 30 

70.00מ'וציפוי אגרגט עליון.

18.00מ'חידוש מילוי מסטיק סיליקוני בסרגלים, לרבות פירוק הקיים.05.05.0030

תיקון איטום סביב שרוול קיים בגג (מקל סבא) לרבות פירוק האיטום05.05.0040

150.00יח' ס"מ מסביב לשרוול20הקיים והלחמת יריעה ביטומנית בגובה  

25.00מ"ר ס"מ 10/10רולקות משולשות במידות  05.05.0060

15.00מ'ריתוך מחדש של חפיות משוחררות ביריעות ביטומניות קיימות בגג05.05.0070

הסרת  איטום ובטון שיפועים מסוג כלשהו מעל גגות קיימים עד לפני05.05.0080

75.00מ"רבטון קיים, לרבות מסביב למעקות, ניקוי הגג

7.00מ'איטום בהיקף מסביב לפתח חלון או דלת בסיקה פלקס או ש"ע05.05.0090

סה"כ לשונות

סה"כ לעבודות איטום 
איטום מתחת לרצפות01

איטום גגות בחומרים שונים02

איטום רצפות03

איטום קירות04

שונות05

סה"כ

נגרות אומן ומסגרות פלדה 06

דלתות עץ  06.01
דלת עץ חד-כנפית פתיחה רגילה, מצופה פורמאיקה בהדבקה חמה, עם06.01.0010

 ס"מ, בתוספת סרגל עץ אשור גלוי70 - 90/210מלבן  פלדה במידות  

2,400.00יח'בהיקף.

דלת עץ חד-כנפית פתיחה רגילה, מצופה פורמאיקה בהדבקה חמה, עם06.01.0020

 ס"מ בתוספת עץ אשור גלוי90 - 100/210מלבן  פלדה במידות מעל  

2,550.00יח'בהיקף.

2,400.00יח'דלת פלדה חד כנפית דו קרומית תוצרת שהרבני או ש"ע06.01.0040

3,100.00יח' דקות חד כנפית "פלרז" או ש"ע 30דלת פלדה חסינת אש ל-  06.01.0050

5,500.00יח' דקות דו כנפית "פלרז" או ש"ע 30דלת פלדה חסינת אש ל-  06.01.0060
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26.05.2019***מחירון חברת "אחוזות החוף"- 
2019חוזה מסגרת שיפוצים -  

11עמוד   26/05/2019

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

נגרות אומן ומסגרות פלדה

06.0106.01

סה"כ לדלתות עץ

ארונות חדרי בקרה, ארונות שירות, משטחי עבודה 06.02
 ס"מ,  מחופה120/60/90ארון מטבח תחתון עשוי סנדוויץ  במידות  06.02.0030

 דלתות לפתיחה רגילה,2  מגירות, 4מלמין ופורמאיקה. הארון כולל:   

2,050.00קומפמדפים וסוקול. 

תוספת לארון מטבח  תחתון  עשוי  סנדוויץ, של  יחידה  במידות06.02.0040

 ס"מ עם מגירות או מדפים, ציפוי פנים מלמין, חוץ פורמיקה50/60/90 

1,300.00קומפוסוקול.

 ס"מ לרבות65ארון תחתון עשוי סנדויץ, עם  כיור ומשטח, באורך  06.02.0060

משטח עם כיור מחרס, עיבוד פתח לסוללה, מראה, מחופה פורמיקה

1,450.00קומפבגוון מאושר ( יחידה מתועשת), חיבור למערכת מים וביוב

 ס"מ לרבות105 ס"מ, ועד 65ארון תחתון עשוי סנדויץ באורך מעל  06.02.0070

משטח שיש עם כיור , עיבוד פתח לכיור, וחיבור למערכת מים וביוב,

2,000.00קומפמחופה פורמיקה בגוון מאושר. (יחידה מתועשת)

 ס"מ,140/45 מ"מ מצופה פורמיקה במידות 18ארון שירות מסנדוויץ  06.02.0090

2,500.00יח' ס"מ, לרבות דלתות, מדפים ידיות, מנעולים.90בגובה עד  

 ס"מ,160/45 מ"מ מצופה פורמיקה במידות 18ארון שירות מסנדוויץ  06.02.0100

2,100.00יח' ס"מ, לרבות דלתות, מדפים ידיות, מנעולים.90בגובה עד  

 מ"מ, אנטי ונדאלי,13(טרספה) בעובי   H.P.Lמשטחי עבודה מלוחות 06.02.0110

750.00מ"רעמיד בשריטות ושחיקה, מים ולחות, לרבות קונזולות מגולוונות.

 מ"מ, אנטי ונדאלי,18(טרספה) בעובי   H.P.Lמשטחי עבודה מלוחות 06.02.0120

1,380.00מ"רעמיד בשריטות ושחיקה, מים ולחות, לרבות קונזולות מגולוונות.

סה"כ לארונות חדרי בקרה, ארונות שירות, משטחי עבודה

מגיני קיר  06.03
 ס"מ, מעוגן לקיר ע"י פרופיל25/3מגן קיר מעץ אלון או מיפל בחתך  06.03.0010

210.00מ'" בגוון טבעי מוברג ללוח עץ, לרבות פוליאוריתן שקוף.Uאלומניום "

550.00מ' ס"מ9.5 ס"מ, מגומי קשיח, מורחק מהקיר עד 16מגן קיר בגובה עד  06.03.0020

 מ"מ, עם כיסוי2 ס"מ מפרופיל אלומיניום בעובי 20מגן קיר בגובה עד  06.03.0030

PVC.240.00מ' מסוג וניל

סה"כ למגיני קיר

שונות 06.04
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 ס"מ לסגירה טובה ע"י נסור או100קיצור כנף עץ קיימת ברוחב עד  06.04.0010

155.00יח'הקצעה, או הוספת קטע עץ מלא בין דיקטים.

תיקון דלתות פגומות  ע"י  חיתוך  הקטע הפגום,  השלמת  המילוי06.04.0020

והדבקת טלאי מדיקט חדש מותאם לגודל  החתוך, (המדידה לפי

135.00יח' מ"ר צד  אחד).0.7יחידות תיקון-בשטח עד  

התאמת דלת עץ קיימת, לרבות ניסור, הקצעה, תיקוני צבע, לצורך06.04.0030

180.00קומפסגירה ונעילה מושלמת

תיקון סביב מנעולי דלתות ע"י פירוק המנעול הקיים,  חיתוך  קטע06.04.0040

פורמיקה  הפגום, התאמת קטע  פורמיקה  חדשה,  החזרת  והתאמת

165.00יח'המנעול לסגירה מושלמת של הדלת

החלפת כיוון פתיחה של כנף דלת עץ קיימת הכולל תיקון קנט, משקוף,06.04.0050

355.00קומפהחלפת פירזול וצירים

 ס"מ בפורמיקה100/210צפוי כנפי דלתות עץ קיימות במידות עד  06.04.0060

500.00קומפלרבות  הורדת הפורמיקה או הצבע הקיים (משני הצדדים).

) לדלת קיימת במסבים חדשים מסוג "סטנלי" לרבות3החלפת צירים ( 06.04.0070

160.00קומפפירוק דלת, תיקוני עץ והתאמת הדלת לנעילה.

90.00יח'זוג ידיות אלומיניום, לרבות רוזטות בדלת קיימת ופירוק הקיים.06.04.0080

65.00יח'זוג ידיות פלסטיק, לרבות רוזטות בדלת קיימת ופירוק הקיים.06.04.0090

מנעול צלינדר וזוג רוזטות  (ללא  ידיות),  דוגמת "ירדני" בדלת קיימת,06.04.0100

160.00יח' ש"ח)80לרבות פירוק מנעול קיים. (במחיר יסוד עד  

55.00יח'מעצור קפיצי לדלת מותקן בקיר או ברצפה, לרבות פירוק הקיים.06.04.0110

סוגר דלת הידראולי עליון קטן (מחזיר שמן) דוגמת "ירדני" . (לדלת06.04.0120

400.00יח' ס"מ)100ברוחב עד  

 ס"מ, לרבותx  15 30תוספת מחיר לדלת עץ, עבור צוהר במידות עד  06.04.0130

210.00יח'זכוכית מחוסמת (מט או שקוף).

 ס"מ, לרבות40תוספת מחיר לדלת עץ עבור צוהר עגול בקוטר עד  06.04.0140

480.00יח' מ"מ (מט או שקוף)6זכוכית מחוסמת בעובי  

800.00יח'מחיצת צד לתא שרותים מטרספה 06.04.0150

חזית ודלת לתא שרותים מטרספה פנל פרויקטים או ש"ע עם מנגנון06.04.0160

1,600.00יח'סגירה עצמית 

1,300.00יח'שיפוץ דלת חד כנפית מטיפוס כל שהוא06.04.0170

סה"כ לשונות

סה"כ לנגרות אומן ומסגרות פלדה 
דלתות עץ01

ארונות חדרי בקרה, ארונות שירות, משטחי עבודה02

מגיני קיר03

שונות04
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סה"כ

מתקני תברואה 07

צנרת מים קרים וחמים 07.01
 למים קרים1/2 ללא תפר בקוטר "40צנורות פלדה מגולבנים סקדיול  07.01.0020

וחמים מותקנים גלויים סמויים או במילוי, מחוברים בהברגות לרבות

80.00מ'ספחים

 למים  קרים3/4 ללא תפר בקוטר "40צנורות פלדה מגולבנים סקדיול  07.01.0030

וחמים מותקנים גלויים סמויים או  במילוי, מחוברים בהברגות לרבות

85.00מ'ספחים

 למים קרים1 ללא תפר בקוטר "40צנורות פלדה מגולבנים סקדיול  07.01.0040

וחמים מותקנים גלויים סמויים או במילוי, מחוברים בהברגות לרבות

95.00מ'ספחים

  למים 1 1/2 ללא תפר בקוטר "40צנורות פלדה מגולבנים סקדיול  07.01.0060

קרים וחמים מותקנים גלויים סמויים או במילוי, מחוברים בהברגות

127.00מ'לרבות ספחים

 למים  קרים2 ללא תפר בקוטר "40צנורות פלדה מגולבנים סקדיול   07.01.0070

וחמים מותקנים גלויים סמויים או במילוי,  מחוברים בהברגות לרבות

150.00מ'ספחים

 ללא תפר עם עטיפה חיצונית40צנורות פלדה מגולבנים סקדיול  07.01.0080

 למים קרים וחמים מותקנים1/2פולאתילן תלת שכבתי בקוטר " 

103.00מ'גלויים סמויים או במילוי, מחוברים בהברגות לרבות ספחים

 ללא תפר עם עטיפה חיצונית40צנורות פלדה מגולבנים סקדיול  07.01.0090

 למים קרים וחמים מותקנים3/4פולאתילן תלת שכבתי בקוטר " 

114.00מ'גלויים סמויים או במילוי, מחוברים בהברגות לרבות ספחים

 ללא תפר עם עטיפה חיצונית40צנורות פלדה מגולבנים סקדיול  07.01.0100

 למים קרים וחמים מותקנים גלויים1פולאתילן תלת שכבתי בקוטר " 

130.00מ'סמויים או במילוי, מחוברים בהברגות לרבותספחים

 ללא תפר עם עטיפה חיצונית40צנורות פלדה מגולבנים סקדיול  07.01.0120

 למים קרים וחמים מותקנים1 1/2פולאתילן תלת שכבתי בקוטר " 

170.00מ'גלויים סמויים או במילוי, מחוברים בהברגות לרבות ספחים

 ללא תפר עם עטיפה חיצונית40צנורות פלדה מגולבנים סקדיול  07.01.0130

 למים קרים וחמים מותקנים גלויים2פולאתילן תלת שכבתי בקוטר " 

200.00מ'סמויים או במילוי, מחוברים בהברגות לרבותספחים

 מ"מ, עם גרעין16צנורות פלסטיים למים קרים וחמים בקוטר  07.01.0140

), מותקנים סמויים בקירות, רצפותM.Gאו  S.Pאלומיניום (

ומעברים, לרבות ספחים, חיבורים, מעברים ואביזרי קצה (לא כולל

65.00מ'מחלקים)

04-8145410הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה   
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 מ"מ, עם גרעין20צנורות פלסטיים למים קרים וחמים בקוטר  07.01.0150

), מותקנים סמויים  בקירות ומעברים,M.Gאו  S.Pאלומיניום (

75.00מ'לרבות ספחים, חיבורים ומעברים.

 מ"מ,  עם גרעין25צנורות פלסטיים למים קרים וחמים  בקוטר  07.01.0160

), מותקנים סמויים  בקירות ומעברים,M.Gאו  S.Pאלומיניום (

84.00מ'לרבות ספחים, חיבורים ומעברים

 מ"מ,  עם גרעין32צנורות פלסטיים למים קרים וחמים  בקוטר  07.01.0170

), מותקנים סמויים  בקירות ומעברים,M.Gאו  S.Pאלומיניום (

90.00מ'לרבות ספחים, חיבורים ומעברים

 מ"מ, עם גרעין40צנורות פלסטיים למים קרים וחמים בקוטר  07.01.0180

), מותקנים סמויים  בקירות ומעברים, לרבות ספחים,S.Pאלומיניום (

140.00מ'חיבורים ומעברים

 מ"מ, מפוליאתילן16צנורות פלסטיים למים קרים וחמים בקוטר  07.01.0190

מצולב או פוליבוטילן, דוגמת "פקסגול" מותקנים סמויים או גלויים

67.00מ' מ"מ, לרבות ספחים, חיבורים ומעברים25עם צינור מתעל בקוטר  

 מ"מ, מפוליאתילן28צנורות פלסטיים למים קרים וחמים בקוטר  07.01.0200

מצולב או פוליבוטילן, דוגמת "פקסגול" מותקנים סמויים או גלויים

 מ"מ, לרבות ספחים, חיבורים ומעברים25עם צינור מתעל בקוטר  

76.00מ'ספחים, חיבורים ומעברים

 מ"מ, מפוליאתילן40צנורות פלסטיים למים קרים וחמים בקוטר  07.01.0210

מצולב או פוליבוטילן, דוגמת "פקסגול" מותקנים סמויים או גלויים

 מ"מ, לרבות ספחים, חיבורים ומעברים25עם צינור מתעל בקוטר  

95.00מ'ספחים, חיבורים ומעברים

,15 מ"מ, דרג 63צנורות פלסטיים למים קרים וחמים בקוטר  07.01.0220

מפוליאתילן מצולב או פוליבוטילן, דוגמת "פקסגול" מותקנים סמויים

 ס"מ, לרבות עטיפת, חול ספחים,80 במילוי או בקרקע לעומק של  

170.00מ'חיבורים ומעברים

,15 מ"מ, דרג 75צנורות פלסטיים למים קרים וחמים בקוטר  07.01.0230

מפוליאתילן מצולב או פוליבוטילן, דוגמת "פסקגול" מותקנים סמויים

 ס"מ, לרבות עטיפת, חול, ספחים,80 במילוי או בקרקע לעומק של  

190.00מ'חיבורים ומעברים

, מונחים בקרקע לעומק10 מ"מ דרג 63 למים  בקוטר  PVCצינורות  07.01.0240

95.00מ' ס"מ, לרבות חפירה, עטיפת חול, ספחים.80עד  

, מונחים בקרקע לעומק10 מ"מ דרג 75  למים בקוטר  PVCצינורות 07.01.0250

105.00מ' ס"מ, לרבות חפירה, עטיפת חול, ספחים.80עד  

, מונחים בקרקע לעומק עד10 מ"מ דרג 90 למים בקוטר  PVCצינורות 07.01.0260

120.00מ' ס"מ, לרבות חפירה, עטיפת חול, ספחים.80 

מחלקים

מחלק מפליז לצנורות פלסטיים מכל סוג לרבות פקקים, מותקן07.01.0270

 מ"מ12מושלם בתוך ארגז פיברגלס מתאים (המשולם בנפרד), בקוטר  

75.00יח' יציאות, לרבות חיבורים הדרושים.2 - 3/4תבריג " 
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07.0107.01

מחלק מפליז לצנורות פלסטיים מכל סוג לרבות פקקים, מותקן בתוך07.01.0280

 -3/4 מ"מ תבריג "12ארגז פיברגלס מתאים (המשולם בנפרד), בקוטר  

85.00יח' יציאות, לרבות חיבורים הדרושים.4 

מחלק מפליז לצנורות פלסטיים מכל סוג לרבות פקקים, מותקן בתוך 07.01.0290

 יציאות, כולל2 - 3/4 מ"מ תבריג "16ארגז פיברגלס מתאים, בקוטר  

90.00יח'חיבורים הדרושים

מחלק מפליז לצנורות פלסטיים מכל סוג לרבות פקקים, מותקן בתוך07.01.0300

 יציאות, כולל3 - 3/4 מ"מ תבריג "16ארגז פיברגלס מתאים, בקוטר  

110.00יח'חיבורים הדרושים

מחלק מפליז לצנורות פלסטיים מכל סוג לרבות פקקים, מותקן בתוך07.01.0310

 יציאות, כולל4 - 3/4 מ"מ תבריג "16ארגז פיברגלס מתאים, בקוטר  

160.00יח'חיבורים הדרושים

מחלק מפליז לצנורות פלסטיים מכל סוג לרבות פקקים, מותקן בתוך 07.01.0320

 יציאות, כולל2 - 1 מ"מ תבריג "16ארגז פיברגלס מתאים, בקוטר  

110.00יח'חיבורים הדרושים

מחלק מפליז לצנורות פלסטיים מכל סוג לרבות פקקים, מותקן בתוך 07.01.0330

 יציאות, כולל3 - 1 מ"מ תבריג "16ארגז פיברגלס מתאים, בקוטר  

122.00יח'חיבורים הדרושים

מחלק מפליז לצנורות פלסטיים מכל סוג לרבות פקקים, מותקן בתוך 07.01.0340

 יציאות, כולל4 - 1 מ"מ תבריג "16ארגז פיברגלס מתאים, בקוטר  

135.00יח'חיבורים הדרושים

210.00יח' ס"מ מותקן בתוך הקיר40/30/16ארגז פיברגלס למחלקים במידות   07.01.0350

260.00יח' ס"מ מותקן בתוך הקיר50/40/16ארגז פיברגלס למחלקים במידות   07.01.0360

375.00יח' ס"מ מותקן בתוך הקיר.65/55/16ארגז למחלקים במידות  07.01.0370

550.00יח' ס"מ מותקן בתוך הקיר.65/84/16ארגז למחלקים במידות  07.01.0380

 לצינור קיים  (מכל סוג וקוטר)1 עד "1/2חיבור צינור חדש בקוטר מ-" 07.01.0390

230.00קומפעילי, לרבות ספחים.

 לצינור קיים (מכל סוג וקוטר)2 עד "1חיבור צינור חדש בקוטר מעל " 07.01.0400

310.00קומפעילי, לרבות ספחים.

 לצינור קיים (מכל סוג וקוטר)4 עד "2חיבור צינור חדש בקוטר מעל " 07.01.0410

550.00קומפעילי, לרבות ספחים.

תוספת מחיר לכל סוג של חיבור מים הנ"ל עבור ביצוע החיבור בתוך07.01.0420

450.00קומפהקרקע, לרבות גילוי קו קיים וריקון המים, והחזרת המצב לקדמותו.

סה"כ לצנרת מים קרים וחמים

מגופים, ברזים, שסתומים 07.02
ברזים אלכסוניים או זוית ישרה עשויים סגסוגת נחושת, חיבורי07.02.0010

120.00יח'1/2הברגה,  קוטר " 
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07.0207.02

ברזים אלכסוניים או זוית ישרה עשויים סגסוגת נחושת, חיבורי07.02.0020

145.00יח'3/4הברגה,  קוטר " 

ברזים אלכסוניים או זוית ישרה עשויים סגסוגת נחושת, חיבורי07.02.0030

190.00יח'1הברגה,  קוטר  " 

ברזים אלכסוניים או זוית ישרה עשויים סגסוגת נחושת, חיבורי07.02.0040

260.00יח'1 1/2הברגה,  קוטר " 

ברזים אלכסוניים או זוית ישרה עשויים סגסוגת נחושת, חיבורי07.02.0050

340.00יח'2הברגה,  קוטר  " 

ברזים אלכסוניים או זוית ישרה עשויים סגסוגת נחושת, חיבורי07.02.0060

1,000.00יח'3הברגה, קוטר " 

140.00יח', מברונזה, לרבות רקורד.1/2ברזים כדוריים קוטר " 07.02.0070

145.00יח', מברונזה, לרבות רקורד.3/4ברזים כדוריים קוטר  " 07.02.0080

180.00יח', מברונזה, לרבות רקורד.1ברזים כדוריים קוטר  " 07.02.0090

240.00יח', מברונזה, לרבות רקורד.1 1/2ברזים כדוריים קוטר  " 07.02.0100

345.00יח', מברונזה, לרבות רקורד.2ברזים כדוריים קוטר  " 07.02.0110

90.00יח'1/2ברזי גן מסגסוגת נחושת קוטר " 07.02.0120

110.00יח'3/4ברזי גן מסגסוגת נחושת קוטר " 07.02.0130

120.00יח'1ברזי גן מסגסוגת נחושת קוטר " 07.02.0140

75.00יח'1/2-"3/8 או "1/2-"1/2ברז ניתוק (נקודתי) מפליז קוטר " 07.02.0150

80.00יח'3/4ברז זוויתי לחיבור מי קר מפליז קוטר " 07.02.0160

סה"כ למגופים, ברזים, שסתומים

מערכת נקזים ואיוורור  07.03
 עם  מחברי  נירוסטה,4צנורות מיצקת ברזל ללא ראשים, בקוטר  " 07.03.0010

250.00מ'מותקנים גלויים או במעברי תקרות וקירות, (ללא ספחים)

 מותקנים  בקרקע  עד4צנורות מיצקת ברזל ללא ראשים, בקוטר  " 07.03.0020

270.00מ' מ' (לרבות ספחים)1.0לעומק  

 מ"מ, מותקנים גלויים,  סמויים, או40צנורות פוליפרופילן, בקוטר  07.03.0030

78.00מ'במילוי,לרבות ספחים

 מ"מ, מותקנים גלויים,  סמויים, או50צנורות פוליפרופילן, בקוטר  07.03.0040

88.00מ'במילוי,לרבות ספחים

 מ"מ, מותקנים גלויים,  סמויים, או75צנורות פוליפרופילן, בקוטר  07.03.0050

104.00מ'במילוי, לרבות ספחים

 מ"מ, מותקנים גלויים,  סמויים, או110צנורות פוליפרופילן, בקוטר  07.03.0060

116.00מ'במילוי, ללא ספחים

 מ"מ, מותקנים גלויים,  סמויים, או160צנורות פוליפרופילן, בקוטר  07.03.0070

140.00מ'במילוי,ללא  ספחים

04-8145410הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה   
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17עמוד   26/05/2019

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

מתקני תברואה

07.0307.03

 מ"מ50) בקוטר עד  H.D.P.Eצנורות פוליאתילן  בצפיפות גבוהה (07.03.0080

95.00מ'מותקנים גלויים סמויים, או במילוי, כולל ספחים

 מ"מ63) בקוטר  H.D.P.Eצנורות פוליאתילן בצפיפות גבוהה (07.03.0090

100.00מ'מותקנים גלויים, סמויים, או במילוי, כולל ספחים

 מ"מ75) בקוטר   H.D.P.Eצנורות פוליאתילן  בצפיפות גבוהה (07.03.0100

110.00מ'מותקנים גלויים, סמויים, או במילוי, כולל ספחים

 מ"מ110) בקוטר   H.D.P.Eצנורות פוליאתילן  בצפיפות גבוהה (07.03.0110

130.00מ'מותקנים גלויים, סמויים, או במילוי, ללא ספחים

 מ"מ160) בקוטר   H.D.P.Eצנורות פוליאתילן  בצפיפות גבוהה (07.03.0120

170.00מ'מותקנים גלויים, סמויים, או במילוי, ללא ספחים

 מ"מ,110) בקוטר  H.D.P.Eצינורות פוליאתילן בצפיפות גבוהה (.07.03.0130

158.00מ' ס"מ, כולל ספחים.100מותקנים בקרקע בעומק עד  

 מ"מ160)בקוטר  H.D.P.Eצנורות פוליאתילן בצפיפות גבוהה (  .07.03.0140

205.00מ' ס"מ כולל ספחים.100מותקנים בקרקע בעומק עד  

50.00יח'2 קוטר " P.V.Cכובע  איוורור 07.03.0150

70.00יח'4 קוטר " P.V.Cכובע  איוורור 07.03.0160

80.00יח'6 קוטר " P.V.Cכובע  איוורור   07.03.0170

 ס"מ לצינורות בקוטרים שונים (מכל סוג) עד10עטיפת בטון בעובי  07.03.0180

70.00מ' , לרבות ברזל זיון נדרש2קוטר " 

 ,4-"3 ס"מ מסביב לצנורות, מכל סוג, בקוטר "10עטיפת בטון בעובי  07.03.0190

78.00מ'לרבות ברזל זיון נדרש

 4אביזרים שונים הסתעפויות, זויות ומעבירים מיצקת ברזל, בקוטר " 07.03.0200

195.00יח'לרבות מחבר מנירוסטה.

) אוH.D.P.Eספחים מכל הסוגים לצנרת פוליאתילן בצפיפות גבוהה (07.03.0210

60.00יח' מ"מ.63צנרת פוליפרופילן בקוטר עד  

) אוH.D.P.Eספחים מכל הסוגים לצנרת פוליאתילן בצפיפות גבוהה (07.03.0220

78.00יח' מ"מ .110 עד 63צנרת פוליפרופילן בקוטר מעל  

) אוH.D.P.Eספחים מכל הסוגים לצנרת פוליאתילן בצפיפות גבוהה (07.03.0230

120.00יח' מ"מ .160צנרת פוליפרופילן בקוטר  

70.00יח' .PVC " 4ספחים מכל הסוגים לצנרת 07.03.0240

110.00יח' .PVC " 6ספחים מכל הסוגים לצנרת 07.03.0250

1,050.00יח' מיצקת ברזל עם רשת פליז כבדה.8/"4מחסומי רצפה " 07.03.0260

 מ"מ עם רשת במסגרת1.2, עובי 304 מנירוסטה 8 /"4מחסום רצפה " 07.03.0270

1,480.00יח'מרובעת.

680.00יח' עם רשת פליזP.V.C  6/"4מחסומי רצפה " 07.03.0280

770.00יח' עם רשת פליזP.V.C 8/"4מחסום רצפה " 07.03.0290

 מ"מ עם ידית הרמה מותקן במחסום1סל רשת מנירוסטה בעובי  07.03.0300

215.00יח'8/"4רצפה " 
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18עמוד   26/05/2019

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

מתקני תברואה

07.0307.03

4/"2מחסום רצפה, מחסום תופי, קופסת ביקורת נופלת או רגילה " 07.03.0310

עשויים מפוליפרופילן לרבות מסגרת מרובעת ורשת או מכסה מוברג

230.00יח'מפליז.

מחסום רצפה, מחסום תופי, קופסת ביקורת נופלת או רגילה בקוטר07.03.0320

250.00יח' עם רשת או פקק מפלסטיקH.D.P.E  עשויים מ-4/"2" 

 מפוליאתילן בצפיפות  גבוהה8/"4מחסום רצפה או קופסת ביקורת  " 07.03.0330

)H.D.P.E760.00יח') עם רשת או מכסה פליז מוברגת במסגרת מרובעת

 מ"מ לק"ב קיימת או למחסום50חיבור צנרת דלוחין/ניקוז בקוטר עד  07.03.0340

2קיים, לרבות פירוק ריצוף, הנחת צנרת (כדוגמת הקיים) באורך עד  

450.00קומפמ' והחזרת/השלמת ריצוף

סה"כ למערכת נקזים ואיוורור

נקודות תברואה 07.04
2.0 עד   S.P  או  .40נקודת למים קרים, לרבות צינור מגולבן  סקדיול  07.04.0010

900.00קומפH.D.P.Eמ', צינור דלוחין מפוליפרופילן או 

s.p או  40נקודת כיור, לרבות צינור מים קרים וחמים מגולבן סק'  07.04.0020

 מותקןHDPE וצינור ניקוז לדלוחין מפוליפרופילן או 1בקוטר עד " 

1,000.00קומפגלוי ו/או במעבר קיר ומחובר לקופסת ביקורת.

נקודת אסלה (רגילה ו/או תלויה), לרבות צינור מים קרים מגולבן סק'07.04.0030

 110 קוטר  H.D.P.E צינור ניקוז לשפכים מ-1 בקוטר עד " s.p או  40 

1,300.00קומפמותקן גלוי ו/או במעבר קירות מחובר לצינור איורור קיים.

נקודה למתקן מי שתיה (מונח על רצפה), לרבות ברז סגירה עד קוטר07.04.0040

 מ"מ וצנרת מים ודלוחין100/50 ומחסום תופי 1/2, ברז גן  "1/2" 

700.00יח')s.p,  או40 מ' (סקדיול 2באורך עד  

 באורךs.pנקודה למתקן מי שתיה (על השיש) לרבות צינור סקדיול או .07.04.0050

400.00יח'1/2 מ', וקידוח בשיש, ברז סגירה עד קוטר "2עד  

HDPE מ"מ מצינור 50נקודה לניקוז ממזגן (מסוג כלשהו) בקוטר עד  07.04.0060

 מ' לרבות התחברות לקולטן ניקוז או4או מפוליפרופילן  באורך עד  

440.00יח'למחסום רצפה או לקופסת ביקורת או סיפון

סה"כ לנקודות תברואה

קבועות תברואיות ואביזריהן 07.05
- אסלות  -

" לרבות מושב ומכסה טיפוס כבד,Pאסלות מחרס לבן כדוגמת "07.05.0010

460.00יח'  או ש"ע302דוגמת "חרסה" מק"ט  
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סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

מתקני תברואה

07.0507.05

אסלות מחרס לבן (לנכים) לרבות מושב, מכסה כבד מפלסטיק עם ברגי07.05.0020

" תוצרת חרסה399פלב"מ, ומיכל הדחה טיפוס מונבלוק דגם "ברקת  

2,750.00יח'או ש"ע

אסלות מחרס לבן, לרבות מושב, מכסה  כבד מפלסטיק  ומיכל  הדחה 07.05.0040

1,480.00יח'".393"מונובלוק" כדוגמת "חרסה" דגם "מונקו  

"  לרבות מושב375אסלות מחרס לבן תלויה כדוגמת "חרסה מצדה  07.05.0070

1,920.00יח'ומכסה טיפוס כבד עם צירי מתכת מצופים כרום ומתקן להתקנה.

70" באורך  VITRAאסלה תלויה מחרס לבן (לנכים) דוגמת תוצרת "07.05.0090

2,100.00יח' ס"מ לרבות מושב ומכסה טיפוס כבד .48ס"מ גובה  

 ס"מ מפולימר בלתי10מושב הגבהה לאסלה (עבור נכים) גובה  07.05.0110

850.00יח'שביר,לרבות ידיות נגד החלקה ומכסה

- מיכל הדחה -

מיכל הדחה דו - כמותי עם סיפון, כדוגמת "פלאסון" לרבות צינור07.05.0130

400.00יח'הדחה וברז זויתי.

מיכל הדחה סמוי להתקנה מוקדמת בתוך קיר בלוקים או גבס עבור07.05.0140

אסלה תלויה כדוגמת "חרסה" או "פלסאון", לרבות חיזוקי מתכת,

1,500.00יח'ברז ניתוק, צנרת פלסטית, צינור הדחה לחצן ניקל /סטן.

- כיורים -

700.00יח'"60כיור רחצה מחרס לבן דוגמת "חרסה - אוסלו  07.05.0170

430.00יח'" מעוגל.51כיור רחצה מחרס לבן דוגמת "חרסה - פלמה  07.05.0180

620.00יח'" מעוגל.45כיור רחצה מחרס לבן כדוגמת "חרסה - אלפא  07.05.0190

420.00יח'"40כיור רחצה מחרס לבן דגומת "חרסה - חרצית  07.05.0200

620.00יח'"58כיור רחצה מחרס לבן דגומת "חרסה - קרן  07.05.0210

כיור רחצה מחרס לבן, שולחני, אובלי, דוגמת "חרסה - נופר" או "מיני07.05.0220

580.00יח'נופר"

690.00יח' ס"מ דוגמת "חרסה - גלדור"60/40קערת מטבח מחרס לבן, במידות  07.05.0230

900.00יח' ס"מ בהתקנה שטוחה57/47קערת מטבח אקרילית במידות  07.05.0250

1,190.00יח' ס"מ 64/56, במידות עד 316קערת מטבח מפלב"ם (נירוסטה)  07.05.0260

- דודי מים חמים - חשמליים, מחממי מים מהירים-

 ליטר עם ציפוי אמאייל פנימי ובידוד פוליאוריתן30דוד מים חמים  07.05.0290

יצוק  על כל האביזרים ושסתום בטחון, מורכב על  קיר או מותקן

באינטרסול  ומחובר למערכת החשמל ולצנורות מים קרים וחמים

1,600.00יח'שהוכנו מראש.

 ליטר עם ציפוי אמאייל פנימי ובידוד פוליאוריתן60דוד מים חמים  07.05.0300

יצוק  על כל האביזרים ושסתום בטחון, מורכב על  קיר או מותקן

באינטרסול  ומחובר למערכת החשמל ולצנורות מים קרים וחמים

1,750.00יח'שהוכנו מראש.

 ליטר עם ציפוי  אמייל  פנימי 120מערכת סולרית הכוללת: דוד בנפח  07.05.0310

ובידוד פוליאוריתן יצוק בעמידה, קולט שמש אחד דוגמת "כרומגן"

3,100.00קומפבשטח  מתאים  עם ציפוי אפוקסי קלוי, בשלמות לרבות מעמד.
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סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

מתקני תברואה

07.0507.05

 קו"ט- מותקן5.5 או 3.5מחמם מים מהיר "אטמור" בהספק של  07.05.0330

720.00קומפבשלמות, לרבות חיבורים למים וחשמל

סה"כ לקבועות תברואיות ואביזריהן

ברזים, מערכות מקלחות, מזרמים 07.06
 "חמת"300207 דוגמת מק"ט 1/2 מ"מ מהקיר קוטר "100ברז שופך  07.06.0010

105.00יח'מצופה כרום עם ידית פעמונית.

 "חמת", פיה300209 דוגמת 3/4ברז גן או כביסה מהקיר, קוטר " 07.06.0030

150.00יח'קצרה וידית פעמונית.

 "חמת", פיה קצרה מצופה50203ברז למים קרים מהקיר "נגה" דוגמת  07.06.0040

280.00יח'כרום.

 דגם "גיא" "חמת" עם פיה302810ברז בעמידה למים קרים דוגמת  07.06.0050

480.00יח'קצרה קבועה, גימור כרום.

סוללה לכיור מהקיר (פיה קצרה) מסתובבת דוגמת "חמת" "רותם"07.06.0100

530.00יח', גימור כרום.900521 

סה"כ לברזים, מערכות מקלחות, מזרמים

משטחי שיש  07.07
 ס"מ לרבות  קנטים60 ס"מ ברוחב עד 2.0משטחי שיש חברון בעובי  07.07.0010

600.00מ'מוגבהים מעוגלים -מורכב על ארונות או על קירות בין ארונות מטבח

תוספת מחיר למשטחי שיש חברון בכל עובי ומידה עבור התקנה על07.07.0030

100.00קומפקונזולות מפלדה

2.0 בעובי 3040 , 3350, 3141, 9141) סדרת 1משטחי שיש קיסר (קבוצה  07.07.0040

 ס"מ לרבות  קנטים מוגבהים מעוגלים מורכב על60ס"מ ברוחב עד  

830.00מ'ארונות או על קירות בין ארונות מטבח

סינר תחתון או עליון משיש (חברון/ גרניט/קיסר) למשטחי שיש. גובה07.07.0090

320.00מ' ס"מ15הסינר עד   

תוספת מחיר למשטח שיש מכל סוג עבור עיבוד פתח לכיור מלבני  או07.07.0110

150.00יח'אובלי

60.00יח'תוספת מחיר למשטח שיש מכל סוג עבור עיבוד פתח לברז פרח07.07.0130

סה"כ למשטחי שיש 

04-8145410הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה   
http://www.dekel.co.ilאתר דקל:  



26.05.2019***מחירון חברת "אחוזות החוף"- 
2019חוזה מסגרת שיפוצים -  

21עמוד   26/05/2019

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

מתקני תברואה

07.0807.08

ניקוז מי גשם 07.08
 מ"מ, מותקנים גלויים או110  למי  גשם,  בקוטר   P.V.Cצנורות 07.08.0010

115.00מ'סמויים, לרבות ספחים וחבקים

, מחוברים בריתוך5/32 עובי דופן "4צנורות פלדה למי גשם, בקוטר " 07.08.0020

פעמון עם ציפוי מלט פנים מותקנים בקירות, בעמודים או גלוי, לרבות

250.00מ'ספחים וחבקים

  מותקנים4) בקוטר " H.D.P.Eצנורות פוליאתילן  בצפיפות גבוהה (07.08.0030

130.00מ'גלויים, סמויים, או במילוי, לרבות ספחים

 או בחתך מלבני4 מ"מ למי גשם, בקוטר "2מרזב פח מגולוון בעובי  07.08.0040

320.00מ'כלשהו, בהתקנה גלויה, לרבות זויות ושלות.

 דוגמת דלביט, סדרהX4"4קולט מי גשם עם יציאה אנכית, קוטר "07.08.0050

S-10,760.00יח' לרבות ברדס חוסם עלים וחיבור לצנרת

180.00יח' במוצא מרזב מגולוון.4ברך מצינור פלדה קוטר " 07.08.0060

סה"כ לניקוז מי גשם

ביוב תיעול ((בגבולות המבנה)   07.09
 מ"מ, מונחים בקרקע,110 קשיח "עבה" לביוב, בקוטר  P.V.Cצנורות 07.09.0020

145.00מ' מ', לרבות עטיפת חול1.25 מ' עד 0.80בעומק כולל מעל  

 מ"מ, מונחים בקרקע,160 קשיח "עבה" לביוב, בקוטר  P.V.Cצנורות 07.09.0050

190.00מ'  מ', לרבות עטיפת חול1.25 מ' ועד 0.76בעומק כולל מעל  

  ס"מ עם100שוחות בקרה עגולות מחוליות טרומיות בקוטר פנימי  07.09.0080

1.25 בעומק עד  B - 125 ס"מ מסוג 50תקרה בינונית ומכסה ב.ב. קוטר  

3,600.00יח'מ'

  ס"מ  עם  מכסה80שוחות בקרה עגולות מפוליאתילן בקוטר פנימי  07.09.0090

1,790.00יח' מ'1.25 בעומק עד  B - 125ב.ב. מסוג  

 ס"מ עבור הרכבתה 100תוספת מחיר לשוחות בקרה בקוטר פנימי עד  07.09.0130

850.00קומפעל קו ביוב קיים'

 מכל  סוג לתא  ביקורת קיים בתוך6 ו-"4חיבור צינור ביוב בקטרים " 07.09.0140

או מחוץ לגבול העבודות (כולל תא ביקורת עירוני) במדרכה או בכביש,

לרבות עב' העפר, שאיבת ביוב זמנית, שימוש בחומרים המזרזים

1,100.00קומפהתקשות בטון, החיבור ובניית המזלגון בתא הקיים

  ס"מ 80החלפת תקרה של שוחת בקרה קיימת בקוטר פנים עד   07.09.0150

650.00יח' ס"מ50 טון לרבות מכסה בקוטר עד  B - 125לתקרה  

 משוחה קיימת ע"י  סתימת  קצה8ניתוק קו ביוב קיים בקוטר עד " 07.09.0170

150.00יח'הקו בטיט צמנט.

340.00יח' ס"מ100תיקון עיבוד (בנצ'יק) בשוחת ביוב קיימת בקוטר עד  07.09.0180

 ס"מ,80הגבהה או הנמכה של שוחת בקרה קיימת בקוטר פנימי עד  07.09.0190

550.00יח' ס"מ50ע"י תוספת חוליות, לגובה עד  

04-8145410הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה   
http://www.dekel.co.ilאתר דקל:  



26.05.2019***מחירון חברת "אחוזות החוף"- 
2019חוזה מסגרת שיפוצים -  

22עמוד   26/05/2019

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

מתקני תברואה

07.0907.09

 ס"מ בתקרה80החלפת תקרה פגומה של שוחת בקרה קיימת בקוטר  07.09.0200

500.00יח')'A - 50 טון ( 5 ס"מ לעומס 50חדשה עם מכסה בקוטר  

פתיחת כביש או משטח אספלט קיים וסגירתו לרבות מבנה הכביש07.09.0210

200.00מ"רוסילוק  אספלט ישן לאחר הפירוק

פתיחת מדרכה קיימת הכולל: התקנה מחודשת של המרצפות ואבן07.09.0220

שפה כנדרש לרבות מבנה המצע, סילוק מרצפות ואבנים שבורות

210.00מ"רוהשלמת חדשות

 ס"מ125, בעומק עד 8חפירה לגילוי צינור ביוב פגום קיים בקוטר עד " 07.09.0230

הכולל: חשיפת קטע הצינור מכל צדדיו, החלפת הקטע הפגום, לרבות

305.00מ'אביזרים לחיבור בין הקטעים,החזרת האדמה והידוק

סה"כ לביוב תיעול ((בגבולות המבנה)  

שונות 07.10
 (ללא עטיפה) מותקן40החלפת קטע צינור פלדה קיים מגולוון סקדיול  07.10.0010

סמוי, לרבות פתיחת חריצים, פירוק והתקנה קטע הצינור והחזרת

185.00מ'.1 - "1/2המצב לקדמותו בקוטר " 

, חיתוך צינור קיים משני1תיקון נזילה בצינור מים גלוי בקוטר עד " 07.10.0030

550.00קומפ מ')1.0צידיו, חיבור בהברגה או ריתוך (באורך עד  

 או פוליבוטילן עם צינור)S.Pהחלפת קטע צינור מפולאתילן מצולב (07.10.0040

מתעל הכולל: פתיחת חריצים בקיר או במחיצה מסוג כלשהו, החלפת

185.00מ' ס"מ.32קטע צינור והחזרת המצב לקדמותו, לצינור בקוטר עד  

החלפת מיכל הדחה (רגיל) הכולל פירוק הקיים והתקנת מיכל חדש,07.10.0100

370.00יח'וחיבורו למים ולאסלה.

150.00יח'מצוף חדש למיכל הדחה רגיל, לרבות פירוק הקיים.07.10.0110

70מושב ומכסה לאסלה חדשים, לרבות פירוק הקיים (מחיר יסוד  07.10.0120

120.00יח'ש"ח/יח')

270.00יח'פתיחת סתימה באסלה (מסוג כלשהו) לרבות ניקוי ושטיפה.07.10.0130

175.00יח'תיקון נזילת מים בחיבור לאסלה ע"י איטום או החלפת גומיה.07.10.0140

95.00יח') מצופה כרום, לרבות פירוק הקיים.1/2 או "3/8ברז ניל לסוללה (" 07.10.0160

 לכיור מסוג כלשהו, לרבות פירוק2סיפון (מחומר פלסטי) בקוטר עד " 07.10.0170

150.00יח'הקיים.

270.00יח'פתיחת סתימה בקו של כיור רחצה אן מטבח, לרבות ניקוי או שטיפה.07.10.0180

 הכולל חפירה (ע"י כלי או ידנית)6תיקון קו ביוב קיים בקוטר עד " 07.10.0210

 מ', חשיפת הצינור החפור, החלפתו והחזרת המצב1.25בעומק עד  

70.00מ'לקדמותו.

סה"כ לשונות

04-8145410הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה   
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26.05.2019***מחירון חברת "אחוזות החוף"- 
2019חוזה מסגרת שיפוצים -  

23עמוד   26/05/2019

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

מתקני תברואה

07.1007.10

סה"כ למתקני תברואה 
צנרת מים קרים וחמים01

מגופים, ברזים, שסתומים02

מערכת נקזים ואיוורור03

נקודות תברואה04

קבועות תברואיות ואביזריהן05

ברזים, מערכות מקלחות, מזרמים06

משטחי שיש 07

ניקוז מי גשם08

ביוב תיעול ((בגבולות המבנה)  09

שונות10

סה"כ

עבודות טיח 09

טיח פנים 09.01
90.00מ"רטיח פנים על שטחים משוריים בשתי שכבות סרגל בשני כיוונים.09.01.0010

"שליכט באגר" ע"ג קירות בטון (שכבת החלקה צמנטית כהכנה לצבע09.01.0040

55.00מ"ר מ"מ.5בקירות בטון) מאושר לממ"ד, בעובי עד  

 מ"מ, לרבות רשת פיברגלס3 - 10טיח גבס מאושר לממ"ד, בעובי  09.01.0050

105.00מ"רושיכבת גמר מטיח גבס.

  מ"מ, לרבות רשת סיבי3-10טיח רב תכליתי  מאושר לממ"ד  בעובי  09.01.0060

120.00מ"רזכוכית ושליכט בגר משופר.

מערכת טיח לבידוד תרמי פנימי(מאושר לממ"ד)  הכולל: טיח רב09.01.0070

 ס"מ, שכבת מגן שליכט באגר, דוגמת3תכליתי, טיח לבידוד בעובי  

210.00מ"ר"תרמוקיר"

סה"כ לטיח פנים

טיח חוץ  09.02
טיח חוץ על שטחים מישוריים הכולל, הרבצה תחתונה, שכבה מיישרת09.02.0010

150.00מ"רושכבת שליכט שחור.

טיח חוץ על שטחים מישוריים הכולל, הרבצה תחתונה, שכבה מיישרת09.02.0020

130.00מ"ר( ללא  שכבת שליכט)

85.00מ"רשליכטה צבעונית גמישה במרקם גס או בינוני, לרבות שכבת יסוד 09.02.0050

04-8145410הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה   
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26.05.2019***מחירון חברת "אחוזות החוף"- 
2019חוזה מסגרת שיפוצים -  

24עמוד   26/05/2019

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות טיח

09.0209.02

סה"כ לטיח חוץ

שונות 09.03
 שכבות, בשטחים2תיקוני טיח פנים קיים על שטחים מישוריים,  09.03.0010

46.00יח'  מ"ר,  לרבות  הסרת  טיח  קיים פגום/רופף.0.25קטנים עד   

 שכבות בשטחים2תיקוני טיח פנים קיים על שטחים מישוריים,  09.03.0020

 מ"ר, לרבות  הסרת טיח קיים0.50 מ"ר ועד 0.25קטנים מעל  

60.00יח'פגום/רופף.

 שכבות בשטחים2תיקוני טיח פנים קיים על שטחים מישוריים,  09.03.0030

100.00יח' מ"ר לרבות הסרת טיח קיים פגום/רופף1.00 מ"ר עד 0.50קטנים מעל  

 שכבות בשטחים2תיקוני טיח פנים קיים על שטחים מישוריים,  09.03.0035

180.00יח' מ"ר לרבות הסרת טיח קיים פגום/רופף2.00 מ"ר ועד 1.00קטנים מעל  

 ס"מ30תיקוני טיח פנים קיים על שטחים מישוריים ברצועות עד  09.03.0040

לאחר הנחת קווי מים, חשמל, סביב משקופי חלונות ודלתות שהורכבו

בקירות קיימים; במפגשים בין קירות  ו/או  תקרות  חדשים לקיימים 

50.00מ'לרבות התאמת עובי הטיח החדש לקיים.

תיקוני טיח  פנים  קיים  ברצועות  צרות,  מעל שיפולים  חדשים או09.03.0050

40.00מ'חיפויי קיר שהוחלפו בקיר קיים.

תיקון סדקים בקירות פנים, ע"י פיתחת הסדק, עד הבלוק, קיבוע רשת09.03.0060

80.00מ'לולים מגולוונת וטיח צמנטי, לרבות הכנת הקיר לצבע

 מ"ר, 0.25תיקוני טיח חוץ קיים מסוג כלשהו בשטחים קטנים של עד  09.03.0080

62.00יח'לרבות הסרת טיח קיים פגום/רופף

 מ"ר ועד 0.25תיקוני טיח חוץ קיים מסוג כלשהו בשטחים קטנים מעל  09.03.0090

85.00יח' מ"ר, לרבות הסרת טיח קיים פגום/רופף0.50 

  מ"ר,1.0 מ"ר ועד  0.50תיקוני טיח חוץ קיים בשטחים קטנים מעל  09.03.0100

125.00יח'לרבות הסרת טיח קיים פגום/רופף

 מ"ר,2.00 מ"ר ועד  1.00תיקוני טיח חוץ קיים בשטחים קטנים מעל  09.03.0110

210.00יח'לרבות הסרת טיח קיים פגום/רופף

120.00מ"רתיקון ויישור טיח חוץ קיים בשכבת טיח מיישר ושליכטה 09.03.0120

120.00מ"רתיקון קירות חוץ בשכבת שליכטה 09.03.0130

סה"כ לשונות

סה"כ לעבודות טיח 
טיח פנים01

טיח חוץ02

שונות03

סה"כ
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26.05.2019***מחירון חברת "אחוזות החוף"- 
2019חוזה מסגרת שיפוצים -  

25עמוד   26/05/2019

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות טיח

09.0309.03

עבודות ריצוף וחיפוי 10

אריחי קרמיקה/ "גרניט פורצלן" 10.01
אריחי קרמיקה / גרניט פורצלן, על מצע מיוצב, במידות שונות במחיר10.01.0030

260.00מ"ר ש"ח/מ"ר80יסוד  

אריחי קרמיקה / גרניט פורצלן, בהדבקה, במידות שונות במחיר יסוד10.01.0070

240.00מ"ר ש"ח/מ"ר80של  

שיפולי קרמיקה/גרניט פורצלן, (בהדבקה או ע"י טיט צמנט) בגובה עד10.01.0090

65.00מ' ס"מ תואם  לסוג וגוון הריצוף, חלקו העליון של השיפול מעובד10 

סה"כ לאריחי קרמיקה/ "גרניט פורצלן"

חיפוי קירות  10.02
אריחי קרמיקה/גרניט פורצלן לחיפוי קירות במידות שונות (במחיר10.02.0040

240.00מ"ר ש"ח/מ"ר)80יסוד  

סה"כ לחיפוי קירות 

אביזרי היגיינה 10.03
90.00יח'מחזיק נייר פתוח מיצקת ניילון.10.03.0010

35.00יח'קולב בודד מיצקת ניילון.10.03.0020

450.00יח' ס"מ.14 ס"מ ובעומק 65.6מדף מיצקת ניילון רוחב  10.03.0030

160.00יח'מתקן לסבון נוזלי מיצקת ניילון.10.03.0040

 ס"מ מאלומיניום בציפוי ניילון להתקנה על כנף דלת60ידית אחיזה  10.03.0050

330.00יח').3 חלק 1918תא שירותי נכים (לפי תקן ישראלי  

 ס"מ, מאלומיניום בציפוי ניילון60/60 קבוע, בגודל  Lמאחז יד בצורת 10.03.0060

1918לשירותי נכים להתקנה על הקיר ליד האסלה (לפי תקן ישראלי  

750.00יח').3חלק  

 ס"מ70 ס"מ, אורך 70מאחז יד פינתי קבוע שלושה מישורים, ברוחב  10.03.0070

1,100.00יח' ס"מ, מאלומיניום בציפוי ניילון.90ובגובה  

 ס"מ90-73מאחז יד מתרומם לשירותי נכים להתקנה על הקיר, באורך  10.03.0080

עם ציר מובנה מוגן היתפסות, מאלומיניום בציפוי ניילון (לפי תקן

1,300.00יח').3 חלק 1918ישראלי  

250.00יח' ס"מ.40ידית אחיזה ממתכת מצופה ניילון באורך  10.03.0090

 ס"מ ממתכת מצופה ניילון להתקנה על כנף דלת תא60ידית אחיזה  10.03.0100

280.00יח') 3 חלק 1918שירותי נכים (לפי תקן ישראלי  
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26עמוד   26/05/2019

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות ריצוף וחיפוי

10.0310.03

 ס"מ, ממתכת בציפוי ניילון60/60 קבוע, בגודל  Lמאחז יד בצורת 10.03.0110

1918לשירותי נכים להתקנה על הקיר ליד האסלה (לפי תקן ישראלי  

660.00יח').3חלק  

 ס"מ90-73מאחז יד מתרומם לשירותי נכים להתקנה על הקיר, באורך  10.03.0120

עם ציר מובנה מוגן היתפסות, ממתכת בציפוי ניילון (לפי תקן ישראלי

1,180.00יח').3 חלק 1918 

280/375/137 קשיח במידות  ABSמתקן נייר ניגוב ידיים מפלסטיק 10.03.0130

250.00יח'מ"מ עם כפתור לחיצה, גוון לבן.

80.00יח' סמ"ק.350מתקן לסבון נוזלי מפלסטיק מותקן על הקיר, נפח  10.03.0140

 ס"מ30מדף לשירותי נכים להתקנה על הקיר צמוד לכיור באורך  10.03.0150

 ס"מ, עשוי לוחות "טרספה" עם קצוות מעוגלות (לפי תקן15ורוחב  

160.00יח').1918ישראלי  

250.00יח' ס"מ.60/60מראה מרובעת במידות  10.03.0160

 מ"מ מודבקת על קיר עם פאזות6מראה מזכוכית קריסטל בעובי  10.03.0170

400.00מ"רבהיקף המראה, לרבות תליה נסתרת.

 מ"מ מודבקת ע"ג פלטת סנדוויץ6מראה מזכוכית קריסטל בעובי  10.03.0180

480.00מ"רמורחקת מהקיר עם פאזות בהיקף המראה, לרבות תליה נסתרת.

 ס"מ לנכים (לפי45/90מראה מזכוכית מלוטשת "קריסטל" מידות  10.03.0190

300.00יח').3 חלק 1918תקן ישראלי  

סה"כ לאביזרי היגיינה

שונות 10.04
תוספת מחיר לאריחי קרמיקה/גרניט פורצלן (ריצוף או חיפוי) עבור10.04.0010

30.00מ"ררובה אפוקסית במקום רובה אקרילית 

 מ"ר מכל סוג שהוא באריחים חדשים כדוגמת0.25תיקוני ריצוף עד  10.04.0020

150.00קומפהקיימים (סוג, גודל וגוון) לרבות פרוק הקיימים.

 מ"ר  מכל סוג שהוא באריחים0.50 מ"ר ועד 0.25תיקוני ריצוף מעל   10.04.0030

200.00קומפחדשים כדוגמת הקיימים (סוג, גודל וגוון) לרבות פרוק הקיימים.

 מ"ר  מכל סוג שהוא באריחים1.00 מ"ר ועד 0.50תיקוני ריצוף מעל   10.04.0040

330.00קומפחדשים כדוגמת הקיימים (סוג, גודל וגוון) לרבות פרוק הקיימים.

 מ"ר מכל סוג שהוא באריחים חדשים0.25תיקוני חיפוי קירות עד  10.04.0050

150.00קומפכדוגמת הקיימים (סוג, גוון וגודל) לרבות פרוק הקיימים 

 מ"ר מכל סוג שהוא0.50 מ"ר ועד 0.25תיקוני חיפוי קירות מעל  10.04.0060

באריחים חדשים כדוגמת הקיימים (סוג, גוון וגודל) לרבות פרוק

200.00קומפהקיימים 

 מ"ר מכל סוג שהוא1.00 מ"ר ועד 0.50תיקוני חיפוי קירות מעל  10.04.0070

באריחים חדשים כדוגמת הקיימים (סוג, גוון וגודל) לרבות פרוק

330.00קומפהקיימים 
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2019חוזה מסגרת שיפוצים -  

27עמוד   26/05/2019

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות ריצוף וחיפוי

10.0410.04

 ס"מ,60החלפת אריחי קרמיקה/גרניט פורצלן ברצועות ברוחב עד  10.04.0080

לרבות פירוק הקיים והתאמת אריחים כדוגמת הקיימים (סוג, גודל

190.00מ'וגוון).

 מ', לרבות פירוק הקיים1.0השלמת שיפולים בקטעים קטנים עד  10.04.0090

55.00קומפוהתקנת חדשים כדוגמת הקיימים (סוג, גודל וגוון). 

35.00מ"רתוספת מחיר לעבודות ריצוף וחיפוי עבור רובה אפוקסי10.04.0100

סה"כ לשונות

סה"כ לעבודות ריצוף וחיפוי 
אריחי קרמיקה/ "גרניט פורצלן"01

חיפוי קירות 02

אביזרי היגיינה03

שונות04

סה"כ

עבודות צביעה 11

סיוד וצביעה על טיח, בטון בלוקים וגבס 11.01
מירוק קירות פנים מטוייחים במרק (שפכטל) סינטטי, בשכבה אחת11.01.0010

22.00מ"רלפחות עד קבלת מישור חלק וישר

מירוק שטחי גבס במרק (שפכטל) סינטטי, בשכבה אחת לפחות עד11.01.0020

21.00מ"רלקבל מישור חלק וישר.

"פוליסיד"(סיד סינטטי)  על טיח פנים לרבות שכבת יסוד (תקרות11.01.0030

17.00מ"רוקירות) עד כיסוי מלא.

צבע אקרילי סופרקריל או ש"ע  על טיח פנים, לרבות  שכבת יסוד11.01.0040

25.00מ"ר(תקרות וקירות) עד כיסוי מלא.

צבע אקרילי סופרקריל או ש"ע על מחיצות ותקרות גבס, לרבות שכבת11.01.0050

25.00מ"ריסוד עד לכיסוי מלא.

צבע  אקרילי  "סופרקריל" או שו"ע על בטון לרבות יסוד קושר עד11.01.0060

24.00מ"רלכיסוי מלא.

צבע אקרילי "סופרקריל מ.ד"  או ש"ע על טיח  חוץ (מסוג כלשהו) 11.01.0080

33.00מ"רלרבות שכבת יסוד עד כיסוי מלא.

צבע  אקרילי "סופרקריל מ.ד." או ש"ע על חלקי בטון שונים לרבות11.01.0090

29.00מ"רשכבת יסוד עד לכיסוי מלא.

צבע מגן נגד פטריות "סופרקריל/אקרינול" או "פונגיצ'ק" לרבות11.01.0100

29.00מ"רשכבת יסוד  על קירות ותקרות  פנים  מטויחים עד כיסוי מלא.
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2019חוזה מסגרת שיפוצים -  

28עמוד   26/05/2019

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות צביעה

11.0111.01

צבע סינטטי "סופרלק" / "פורליאור" על  טיח פנים או גבס, לרבות11.01.0110

50.00מ"רשכבת יסוד, צבע יסוד עד כיסוי מלא.

90.00מ"רצבע "טמגלס" על משטחים שונים לרבות שכבת יסוד עד כיסוי מלא.11.01.0130

סה"כ לסיוד וצביעה על טיח, בטון בלוקים וגבס

חידוש צביעה 11.02
חידוש צבע לדלת עץ חד-כנפית קיימת, לרבות מלבן  מסוג כל שהוא11.02.0010

400.00יח'במידות כלשהן וצבע יסוד עד לכיסוי מלא.

חידוש צבע לדלת עץ דו-כנפית קיימת, לרבות מלבן מסוג כל שהוא11.02.0020

500.00יח'במידות כלשהן וצבע יסוד עד לכיסוי מלא.

חידוש צבע לדלת פח חד-כנפית קיימת, לרבות מלבן מסוג כל שהוא11.02.0030

380.00יח'במידות כלשהן וצבע יסוד עד לכיסוי מלא.

חידוש צבע לדלת פח דו-כנפית קיימת, לרבות מלבן  מסוג כל שהוא11.02.0040

500.00יח'במידות כלשהן וצבע יסוד עד לכיסוי מלא.

חידוש צבע ע"ג משטחי מתכת (מחיר לצד אחד) וצבע יסוד עד לכיסוי11.02.0050

55.00מ"רמלא.

חידוש צבע לסורגים ו/או סבכות קיימות ו/או רפפות פלדה, לרבות11.02.0060

60.00מ"רצבע יסוד עד לכיסוי מלא.

חידוש צבע "טמגלס" על קירות חוץ תוצרת טמבור או ש"ע ע"ג11.02.0070

120.00מ"רמשטחים שונים

חידוש צבע על קירות חוץ (טיח מסוג כלשהו)  בצבע אקרילי "סופר11.02.0080

38.00מ"רקריל מ.ד." וצבע יסוד עד לכיסוי מלא.

חידוש צבע על קירות ותקרות פנים "בפוליסיד" (סיד סינטטי), לרבות 11.02.0090

25.00מ"רצבע יסוד עד לכיסוי מלא.

חידוש צבע קיים על קירות ותקרות פנים מטוייחים בצבע סופרקריל11.02.0100

29.00מ"ראו שו"ע, לרבות צבע יסוד עד לכיסוי מלא.

חידוש צבע קיים על מחיצות/תקרות פנים מגבס, בצבע סופרקריל או11.02.0110

27.00מ"רשו"ע, לרבות צבע יסוד עד לכיסוי מלא.

חידוש צבע על בטון קיים בצבע אקרילי - "סופרקריל מ.ד." וצבע יסוד11.02.0140

30.00מ"רעד לכיסוי מלא.

סה"כ לחידוש צביעה

ציפוי אפוקסי 11.03
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29עמוד   26/05/2019

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות צביעה

11.0311.03

110.00מ"ר מיקרון על בטון.500ציפוי אפוקסי (בגוונים שונים) בעובי  11.03.0020

סה"כ לציפוי אפוקסי

סה"כ לעבודות צביעה 
סיוד וצביעה על טיח, בטון בלוקים וגבס01

חידוש צביעה02

ציפוי אפוקסי03

סה"כ

עבודות אלומיניום 12

דלתות אלומיניום 12.01
 מ"ר, קליל2.10דלת אלומיניום חד כנפית פתיחה רגילה בשטח עד  12.01.0010

2,200.00מ"ר5500 או 4500 או 2000 

3.0 מ"ר עד 2.10דלת אלומיניום חד כנפית פתיחה רגילה בשטח מעל  12.01.0020

1,650.00מ"ר5500 או 4500 או 2000מ"ר, קליל  

1,300.00מ"ר7000 מ"ר, קליל 3.0 אגפים) בשטח עד 2דלת אלומיניום נגררת ( 12.01.0030

סה"כ לדלתות אלומיניום

חלונות אלומיניום 12.02
2,900.00מ"ר.4400, 4500 מ"ר, קליל 0.50חלון אלומיניום קיפ אופקי עד  12.02.0010

1,600.00מ"ר.4400, 4500 מ"ר, קליל 0.50חלון אלומיניום קיפ בשטח מעל  12.02.0020

1,200.00מ"ר.7000 מ"ר, קליל 1.00חלון אלומיניום נגרר כנף על כנף בשטח עד  12.02.0030

 מ"ר,2.00 מ"ר ועד 1.00חלון אלומיניום נגרר כנף על כנף בשטח מעל  12.02.0040

1,100.00מ"ר.7000קליל  

950.00מ"ר.7000 מ"ר, קליל 2.00חלון אלומיניום נגרר כנף על כנף בשטח מעל  12.02.0050

 מ"ר, קליל1.0חלון אלומיניום נגרר כנף על כנף לתוך כיס בשטח עד  12.02.0060

2,700.00מ"ר.7000 

 מ"ר, קליל1.00חלון אלומיניום נגרר כנף על כנף לתוך כיס בשטח מעל  12.02.0070

1,700.00מ"ר.7000 
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30עמוד   26/05/2019

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות אלומיניום

12.0212.02

סה"כ לחלונות אלומיניום

וויטרינות  12.03
 מ"מ מחוסמת, קליל6ויטרינת כניסה מאלומיניום מאולגן/צבוע, זיגוג  12.03.0010

810.00מ"ר4900, 2000 

 מ"מ מחוסמת,10ויטרינת כניסה מאלומיניום מאולגן/צבוע, זיגוג  12.03.0020

900.00מ"ר4900, 2000קליל  

 6 ס"מ, זיגוג 110/210דלת חד כנפית משולבת בויטרינה במידות עד   12.03.0030

2,900.00יח'מ"מ מחוסם, לרבות ידיות ומחזיר  שמן  עליון

6  ס"מ, זיגוג 200/210דלת  דו כנפית משולבת בויטרינה במידות עד   12.03.0040

5,600.00יח'מ"מ מחוסם לרבות ידיות,  מחזירי  שמן עליונים

סה"כ לוויטרינות 

זכוכית טריפלקס ומחוסמת 12.04
P.V.B מ"מ (טריפלקס) עם 4+4תוספת מחיר עבור זכוכית ביטחון  12.04.0050

175.00מ"ר במקום זיגוג.0.76 

P.V.B מ"מ  (טריפלקס) עם 6+6תוספת מחיר עבור זכוכית ביטחון  12.04.0060

290.00מ"ר במקום זיגוג נדרש.0.76 

85.00מ"ר מ"מ מחוסמת במקום זיגוג נדרש6תוספת מחיר עבור זכוכית  12.04.0070

165.00מ"ר מ"מ מחוסמת במקום זיגוג נדרש8תוספת מחיר עבור זכוכית  12.04.0080

סה"כ לזכוכית טריפלקס ומחוסמת

שונות 12.05
50.00מ'תוספת מחיר עבור הלבשות רחבות לחלון או דלת המורכב בקיר גבס12.05.0020

מדבקות סימון ואזהרה לזכוכית, צבעוניות משני צידי הזכוכית12.05.0040

20.00יח'1918/4 ס"מ, ע"פ ת"י 15(בצבעים שונים, קוטר  

120.00יח'החלפת מנגנון פתיחה ונעילה, לרבות ידיות בחלונות ופירוק הקיים.12.05.0050

החלפת סרגל עם אטימה או מברשת סביב חלון ו/או דלת, לרבות12.05.0060

65.00מ'פירוק הקיים.

החלפת גלגלים אוקולון מתחת לחלונות או דלתות, לרבות פירוק12.05.0070

110.00יח'הקיים.

68.00מ'החלפת מסילה מאלומיניום לחלון נגרר קיים לרבות פירוק הקיים12.05.0080

82.00מ'החלפת סרגלים סביב משקופי דלתות או חלונות, לרבות פירוק הקיים12.05.0100

240.00קומפהחלפת ציר מספריים בחלון קיפ, לרבות פירוק הקיים.12.05.0110
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סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות אלומיניום

12.0512.05

100.00יח'החלפת ידיות שקועות לחלון ו/או דלת, לרבות פירוק הקיים.12.05.0120

170.00יח'החלפת מנעול לדלת חד כנפית, צירים, לרבות פירוק הקיים.12.05.0130

100/100החלפת כנף (בלבד) של חלון נגרר מאולגן או צבוע במידות עד  12.05.0140

480.00קומפ", לרבות פירוק הקיים.7000ס"מ דוגמת "קליל  

4החלפת זיגוג (שבור או שלם) בחלונות ודלתות קיימים בזכוכית בעובי  12.05.0150

180.00מ"רמ"מ, לרבות סרגלים וסילוק הזיגוג הקיים.

 מ"מ לרבות6החלפת זיגוג בחלונות ודלתות קיימים בזיגוג מחוסם  12.05.0160

210.00מ"רסרגלים וסילוק הזיגוג הקיים.

400.00יח'מחזיר שמן (הידראולי) מורכב על מלבן ועל הכנף דלת אלומיניום12.05.0170

950.00יח' ס"מ.120/210ידית בהלה, לדלת חד כנפיתעד  12.05.0180

סה"כ לשונות

סה"כ לעבודות אלומיניום 
דלתות אלומיניום01

חלונות אלומיניום02

וויטרינות 03

זכוכית טריפלקס ומחוסמת04

שונות05

סה"כ

מסגרות חרש 19

מסגרות חרש 19.01
קונסטרוקצית פלדה מכל סוג שהוא ובכל עובי שהוא לחיזוק מבנים19.01.0010

קיימים ובכלל זה החלפה של חלקים פגומים ו/או השלמה של חלקים

22,000.00טוןחסרים

קונסטרוקצית פלדה מכל סוג שהוא ובכל עובי שהוא להקמת19.01.0020

19,000.00טוןקונסטרוקציה חדשה.

תוספת עבור גלוון קונסטרוקצית פלדה  מכל סוג שהוא ובכל עובי19.01.0030

2,200.00טוןשהוא להקמת מבנה חדש 

420.00טוןניקוי קונסטרוקצית פלדה קיימת עם מברשות פלדה ודיסק וצביעתה19.01.0040

 או צינורות)R.H.Sצביעת קונסטרוקצית פלדה לא מגולוונת (פרופילי 19.01.0066

בצבע עליון "טמגלס" או ש"ע. הצביעה כוללת שכבת יסוד "אפוקסי

EA-9"  מיקרון שכבת ביניים "מולטיפוקסי" או40-50 או ש"ע בעובי 

 מיקרון וצבע עליון "טמגלס" או ש"ע בשכבה אחת100-120ש"ע בעובי  

3,000.00טוןאו שתיים עד כיסוי מלא

04-8145410הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה   
http://www.dekel.co.ilאתר דקל:  



26.05.2019***מחירון חברת "אחוזות החוף"- 
2019חוזה מסגרת שיפוצים -  

32עמוד   26/05/2019

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

מסגרות חרש

19.0119.01

סה"כ למסגרות חרש

סה"כ למסגרות חרש 
מסגרות חרש01

סה"כ

כלונסאות   23

כלונסאות בטון בקדיחה יבשה 23.01
185.00מ' מ'10 ס"מ ובעומק עד 50 קידוח ויציקה קוטר 30כלונסאות בטון ב- 23.01.0020

 מ'10 ס"מ בעומק מעל 50 קידוח ויציקה קוטר 30כלונסאות בטון ב- 23.01.0030

197.00מ' מ'20ועד  

233.00מ' מ'10 ס"מ ובעומק עד 60 קידוח ויציקה קוטר 30כלונסאות בטון ב- 23.01.0040

 מ'10 ס"מ ובעומק מעל 60 קידוח ויציקה קוטר 30כלונסאות בטון ב- 23.01.0050

247.00מ' מ'20ועד  

סה"כ לכלונסאות בטון בקדיחה יבשה

C.F.Aכלונסאות בטון מבוצעים בשיטת   23.02
CFAתוספת לכלונסאות מבוצעים בקדיחה יבשה עבור בצוע בשיטת 23.02.0003

 מ' כלונסאות, לרבות כל הציוד300לעבודה שהיקפה הכולל קטן מ- 

44,000.00קומפהמיוחד וההתארגנות.

C.F.Aסה"כ לכלונסאות בטון מבוצעים בשיטת  

סה"כ לכלונסאות   
כלונסאות בטון בקדיחה יבשה01

C.F.Aכלונסאות בטון מבוצעים בשיטת  02

סה"כ

04-8145410הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה   
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26.05.2019***מחירון חברת "אחוזות החוף"- 
2019חוזה מסגרת שיפוצים -  

33עמוד   26/05/2019

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות פירוק והריסה 

24

עבודות פירוק והריסה  24

24.04

הריסת קירות 24.04
100.00מ"ר ס"מ, לרבות חגורות בטון וזיון10הריסת קירות בנויים בעובי  24.04.0010

122.00מ"ר ס"מ, לרבות חגורות בטון וזיון10- 20הריסת קירות בנויים בעובי מעל  24.04.0020

 ס"מ, לרבות22 מ"ר בקירות ובמחיצות בעובי עד 1.0פריצת פתחים עד  24.04.0030

280.00יח'תיקוני טיח, ריצוף ושיפולים וחגורות בטון בהיקף הפתח.

 ס"מ, לרבות22 מ"ר בקירות ובמחיצות בעובי עד 2.5פריצת פתחים עד  24.04.0040

650.00יח'תיקוני טיח, ריצוף ושיפולים וחגורות בטון בהיקף הפתח.

240.00יח'2 ס"מ בקוטר "25קידוח מעבר בקיר בטון במקדח יהלום בעובי עד  24.04.0050

 ס"מ40 ס"מ  ועד 25קידוח מעבר בקיר בטון במקדח יהלום בעובי מעל  24.04.0060

340.00יח'2בקוטר " 

270.00יח'4 ס"מ בקוטר "25קידוח מעבר בקיר בטון במקדח יהלום בעובי עד  24.04.0070

 ס"מ40 ס"מ  ועד 25קידוח מעבר בקיר בטון במקדח יהלום בעובי מעל  24.04.0080

390.00יח'4בקוטר " 

310.00יח'6 ס"מ בקוטר "25קידוח מעבר בקיר בטון במקדח יהלום בעובי עד  24.04.0090

 ס"מ40 ס"מ  ועד 25קידוח מעבר בקיר בטון במקדח יהלום בעובי מעל  24.04.0100

470.00יח'6בקוטר " 

סה"כ להריסת קירות

איטום 24.05
הסרת יריעות איטום מגג קיים (שכבה אחת) לרבות  רולקות וניקוי24.05.0050

52.00מ"רהגג.

הסרת יריעות איטום מגג קיים (שתי שכבות) לרבות  רולקות וניקוי24.05.0060

65.00מ"רהגג.

סה"כ לאיטום

תברואה 24.07
65.00מ', לרבות אביזרים וברזים.1פירוק צינורות פלדה סמויים בקוטר עד " 24.07.0020

פירוק צינורות פלסטיים גלויים או סמויים (מסוג וקוטר כלשהו),24.07.0050

70.00מ'לרבות אביזרים.

70.00יח'1פירוק ברז כדורי מסוג כלשהו בקוטר עד " 24.07.0060

 (גלוי או סמוי) לרבות2פירוק נקז או קולטן מי דלוחין בקוטר עד " 24.07.0070

120.00יח'ספחים וחיבורים.

120.00יח'פירוק אסלה מסוג כלשהו עם כל האביזרים (ללא מיכל הדחה)24.07.0080

04-8145410הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה   
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26.05.2019***מחירון חברת "אחוזות החוף"- 
2019חוזה מסגרת שיפוצים -  

34עמוד   26/05/2019

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות פירוק והריסה 

24.0724.07

פירוק אסלה מסוג כלשהו עם כל האביזרים, לרבות מיכל הדחה מסוג24.07.0090

180.00יח'כלשהו

180.00קומפפירוק כיור מסוג וגודל כלשהו24.07.0150

90.00יח'פירוק סוללה למים קרים וחמים מסוג כלשהו.24.07.0190

90.00מ' ס"מ.60פירוק משטח שיש קיים מסוג כלשהו ברוחב  24.07.0200

290.00קומפפירוק דודי מים חמים כל נפח, לרבות צנרת מים וחשמל.24.07.0220

סה"כ לתברואה

ריצוף וחיפוי 24.10
57.00מ"רפירוק ריצוף קיים, לרבות מצע חול/שומשום.24.10.0010

18.00מ'פירוק שיפולים קיימים מסוג כלשהו.24.10.0020

פירוק אריחי קרמיקה מקירות שלא מיועדים להריסה, לרבות סיתות24.10.0060

52.00מ"רשכבות טיט מקירות.

סה"כ לריצוף וחיפוי

אלומיניום 24.12
140.00יח' מ"ר.2.0פירוק חלון אלומיניום, לרבות מלבן בשטח עד  24.12.0190

170.00יח' מ"ר.2.0פירוק חלון אלומיניום, לרבות מלבן בשטח מעל  24.12.0200

235.00יח' מ"ר.4.0פירוק דלת אלומיניום, לרבות מלבן בשטח עד  24.12.0210

סה"כ לאלומיניום

אבני גן  24.40
20.00מ'פירוק אבן שפה מסוג כלשהו ופינוי מהאתר.24.40.0020

77.00מ'פירוק זהיר של אבן שפ והנחתה מחדש.24.40.0030

17.00מ'פירוק אבן גן מסוג כלשהו ופינוי מהאתר.24.40.0040

70.00מ'פירוק זהיר של אבן גן והנחתה מחדש.24.40.0050

22.00מ'פירוק אבני ריצוף משתלבות מסוג כלשהו ופינוי מהאתר.24.40.0060

פירוק זהיר של אבני ריצוף משתלבות מסוג כלשהו והנחתן מחדש,24.40.0070

74.00מ'לרבות מצע חול.

04-8145410הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה   
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26.05.2019***מחירון חברת "אחוזות החוף"- 
2019חוזה מסגרת שיפוצים -  

35עמוד   26/05/2019

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות פירוק והריסה 

24.4024.40

סה"כ לאבני גן 

סה"כ לעבודות פירוק והריסה  
הריסת קירות04

איטום05

תברואה07

ריצוף וחיפוי10

אלומיניום12

אבני גן 40

סה"כ

04-8145410הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה   
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26.05.2019***מחירון חברת "אחוזות החוף"- 
2019חוזה מסגרת שיפוצים -  

36עמוד   26/05/2019

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

פיתוח נופי

40

פיתוח נופי 40

40.01

אבני ריצוף שונים 40.01
,10/20 ס"מ מטיפוס: מלבן 6אבני ריצוף משתלבות בגוון כלשהו בעובי  40.01.0020

148.00מ"ר22.5/11.25, אוני 23/14, אוני דקור 20/20ריבוע  

סה"כ לאבני ריצוף שונים

אבני שפה 40.02
90.00מ' ס"מ, בגוונים שונים ובקטעים15/30/100אבן שפה מבטון במידות  40.02.0020

91.00מ' ס"מ, בגוונים שונים ובקטעים17/25/100אבן שפה מבטון במידות  40.02.0040

 ס"מ בגוונים שונים23/23/100אבן שפה מבטון, משופעת במידות  40.02.0080

94.00מ'ובקטעים

180.00מ' ס"מ, לכניסת רכב, לרבות פינות45/45אבן שפה במידות  40.02.0100

180.00יח' ס"מ 13/24/180אבן בלימה לרכב במידות  40.02.0110

סה"כ לאבני שפה

אבן גן 40.03
68.00מ' ס"מ בגוון אפור100//10/20אבן גן במידות  40.03.0010

105.00מ' ס"מ, שיפועית, קטומה, חלקה 20/30/50אבן גן במידות  40.03.0030

74.00מ' ס"מ, ראש מעוגל 10/20/100אבן גן במידות  40.03.0050

 ס"מ (גלויה או סמויה) בהיקף אבני20/10חגורת בטון מזויין במידות  40.03.0060

60.00מ'ריצוף או עצים במקום.

סה"כ לאבן גן

שונות 40.04
40.00מ' ס"מ.20-10/15תיקון חגורה סמויה בקצה ריצוף מבטון מזוין בחתך  40.04.0010

סה"כ לשונות

סה"כ לפיתוח נופי 
אבני ריצוף שונים01
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26.05.2019***מחירון חברת "אחוזות החוף"- 
2019חוזה מסגרת שיפוצים -  

37עמוד   26/05/2019

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

פיתוח נופי

40.0440.04

אבני שפה02

אבן גן03

שונות04

סה"כ

עבודות סלילת כבישים ורחבות 51

צביעה וסימון דרכים 51.01
3.00מ' ס"מ בצבע לבן מלא/מקווקו.15 ס"מ או 12צביעת קווים ברוחב  51.01.0010

4.00מ' ס"מ בצבע לבן מלא/מקווקו.20צביעת קווים ברוחב  51.01.0020

6.00מ' ס"מ בצבע לבן מלא/מקווקו.30צביעת קווים ברוחב  51.01.0030

6.00מ' ס"מ בצבע צהוב מלא/מקווקו.15צביעת קווים ברוחב עד  51.01.0040

 ס"מ בצבע צהוב30 ס"מ ועד 15צביעת קווים ברוחב מעל  51.01.0050

7.00מ'מלא/מקווקו.

32.00מ' ס"מ בצבע טרמופלסטי.15צביעת קווים ברוחב עד  51.01.0060

20.00מ"ר ס"מ.20צביעת איי תנועה בקווים ברוחב  51.01.0070

22.00מ"ר ס"מ.50צביעת מעברי חצייה בקווים ברוחב עד  51.01.0080

24.00מ"ר ס"מ.50צביעת קלי עצירה ברוחב עד  51.01.0090

27.00יח'צביעת חץ בודד51.01.0100

37.00יח'צביעת חץ כפול51.01.0110

47.00יח'צביעת חץ משולש51.01.0120

6.00מ'צביעת אבני שפה51.01.0130

55.00יח'סימון המילה "עצור" או האט" על הכביש בצבע לבן51.01.0140

15.00יח'סימון מספרי חניה 51.01.0150

62.00יח'סימון סמל אופניים51.01.0160

130.00יח' ס"מ בצבע כביש לבן300/560סימון מסגרת לחניית נכים במידות  51.01.0170

 ס"מ בצבע כבישים כחול, לרבות300/560צביעת חניית נכים במידות  51.01.0180

480.00יח' ס"מ.60/60סמל נכים בינלאומי בצבע לבן, במידות  

 ס"מ בצבע כבישים לבן,300/560סימון מסגרת  חניית נכים במידות  51.01.0190

350.00יח' ס"מ.60/60לרבות סמל נכים בינלאומי בצבע כחול, במידות  

צביעה (בשבלונה) לחניית נכים עבור סמל נכים בצבע לבן על רקע כחול51.01.0200

180.00יח' ס"מ60/60במידות  

 ס"מ וסמל נכם300/560חידוש סימון מסגרת לחניית נכים במידות  51.01.0210

80.00קומפבצבע כבישים לבן.

סה"כ לצביעה וסימון דרכים
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26.05.2019***מחירון חברת "אחוזות החוף"- 
2019חוזה מסגרת שיפוצים -  

38עמוד   26/05/2019

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות סלילת כבישים ורחבות

51.0151.01

מחיקת סימונים 51.02
4.00מ' ס"מ ע"י צבע שחור15מחיקת קווי צבע ברוחב עד  51.02.0010

7.00מ' ס"מ ע"י צבע שחור30 ס"מ ועד 15מחיקת קווי צבע ברוחב מעל  51.02.0020

10.00מ' ס"מ ע"י צבע שחור50 ס"מ ועד 30מחיקת קווי צבע ברוחב  51.02.0030

20.00מ"רמחיקת שטחי צבע בצבע שחור51.02.0040

23.00יח'מחיקת חץ בודד בצבע שחור51.02.0050

27.00יח'מחיקת חץ כפול בצבע שחור51.02.0060

33.00יח'מחיקת חץ משולש בצבע שחור51.02.0070

10.00יח'מחיקת מספרי חניה בצבע שחור51.02.0080

6.00מ' ס"מ ע"י קירצוף 15מחיקת קווי צבע ברוחב עד  51.02.0090

12.00מ' ס"מ ע"י קירצוף 30 ס"מ ועד 15מחיקת קווי צבע ברוחב מעל  51.02.0100

16.00מ' ס"מ ע"י קירצוף 50מחיקת קווי צבע ברוחב  51.02.0110

34.00מ"רמחיקת שטחי צבע ע"י קירצוף 51.02.0120

22.00יח'מחיקת חץ בודד ע"י קירצוף 51.02.0130

27.00יח'מחיקת חץ כפול ע"י קירצוף 51.02.0140

37.00יח'מחיקת חץ משולש ע"י קירצוף 51.02.0150

סה"כ למחיקת סימונים

סה"כ לעבודות סלילת כבישים ורחבות 
צביעה וסימון דרכים01

מחיקת סימונים02

סה"כ

עבודות ביוב ותיעול 57

תיקון ואחזקת משאבות ביוב  57.01
לוח פיקוד אוטומטי מיוחד למשאבת ביוב לפי מפרט ודרישות פיקוד57.01.0010

- 473, 544, 745, 899,   ומפמ"כ 981העורף ומכון התקנים לפי ת"י  

900, כולל חיבור המשאבה והמצופים, כולל פירוק לוח ישן ופינויו 

1,800.00קומפ,חיווט חשמלי וכל עבודות החשמל הנדרשות (תעלות תקניות וכו').

04-8145410הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה   
http://www.dekel.co.ilאתר דקל:  
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39עמוד   26/05/2019

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות ביוב ותיעול

57.0157.01

 משאבות ביוב לפי מפרט ודרישות2לוח פיקוד אוטומטי מיוחד עבור  57.01.0020

- 473, 544, 745,   ומפמ"כ 981פיקוד העורף ומכון התקנים לפי ת"י  

899, 900, כולל חיבור המשאבות והמצופים, כולל פירוק לוח ישן 

ופינויו ,חיווט חשמלי וכל עבודות החשמל הנדרשות (תעלות תקניות

3,200.00קומפוכו').

מצוף חשמלי מסוג מיקרוסוויץ' עם משקולת פנימית להפעלה ,הפסקה57.01.0030

 או שווה ערך),MATICוהתרעה אוטומטית  ובאורכים שונים (חברת  

250.00קומפכולל פירוק המצוף הישן וחיווט חשמלי.

פירוק משאבת ביוב טבולה חד/תלת פאזי ,הוצאתה מבור הביוב57.01.0040

800.00קומפוהתקנתה חזרה לאחר תיקון. 

תיקון/שיפוץ משאבת ביוב טבולה חד/תלת פאזי בבית המלאכה הכולל57.01.0050

- ליפוף מנוע המשאבה ,פירוק בית המאיץ אם נדרש ,ניקיונו ופתיחת

הסתימה, חריטת המאיץ ובית המאיץ, החלפת אטמים ומסבים -  כולל

1,600.00קומפכל החלקים הדרושים ובדיקת לחץ.

שסתום אל חוזר קלפה בגודל הנדרש, מתוברג עם פתח ביקורת +57.01.0060

מחברים ועוגנים (עבודה + אביזרים) וחלקי צנרת דרושים כולל

1,100.00קומפבדיקתו.

שנאי מתח (טרפו) בלוח הפיקוד כולל חיווט חשמל וכל עבודות החשמל57.01.0070

380.00קומפהנדרשות, כולל פירוק הישן.

מגן מנוע בלוח הפיקוד כולל  חיווט חשמלי וכל עבודות החשמל57.01.0080

400.00קומפהנדרשות, כולל פירוק הישן.

קונטקטור בלוח הפיקוד, כולל חיווט חשמל וכל עבודות החשמל57.01.0090

380.00קומפהנדרשות, כולל פירוק הישן.

" עם קשת3פירוק משאבת יד ישנה ופינויה מהמקלט והרכבת צנרת  57.01.0100

400.00קומפ" אטמים וברגים.3ועיגונים  

שאיבת בור המשאבה במקלט באמצעות משאית  (ביובית) כולל ניקוי57.01.0110

850.00קומפהבור ידנית אם נדרש ופתיחת סתימה בקו הביוב.

- 30  0 מ"ר בגובה 120שאיבת מים / מי ביוב במקלט מוצף בגודל עד  57.01.0120

1,200.00קומפס"מ ע"י משאית ובאורך צינור עד 20 מ'. 

400.00קומפשאיבה וניקוי בור הביוב במקלט ע"י משאבה ידנית57.01.0130

300.00קומפ מ'.1 ,כולל אביזרים- מחיר ל- 40" גלויה ,סקדיול 3עבודות צנרת  57.01.0140

150.00קומפשעת עבודה / מסגר/ שרברב / טכנאי/ חשמלאי57.01.0150

 לפי תקן ומפרט פיקוד3אספקה והתקנת משאבה טבולה חדשה " 57.01.0160

העורף ("מפרט למשאבות חשמליות, תת-מימיות המיועדות לשאיבת

 ("משאבות צנטריפוגליות חשמליות1890שפכים ממקלטים") ולפי ת"י  

 כ"ס, תלת3תת-מימיות המיועדות למקלטים לשאיבת שפכים"),   

 מ"מ מעבר חופשי, כולל כל החיבורים הנדרשים (70פאזית, לפחות  

חשמל וצנרת ), כולל התקנתה על מסילה ייעודית ומוט מוביל (

4,200.00קומפהוצאתה מהבור תתבצע ללא צורך בכניסה אליו).

04-8145410הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה   
http://www.dekel.co.ilאתר דקל:  
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40עמוד   26/05/2019

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות ביוב ותיעול

57.0157.01

ניקיון כללי של אזורי העבודה (כולל מדרגות), במיוחד לאחר שאיבת57.01.0170

וניקיון בור הביוב בתוך המקלט באמצעות ביובית, כולל אמצעי

200.00קומפוחומרי הניקיון.

סה"כ לתיקון ואחזקת משאבות ביוב 

סה"כ לעבודות ביוב ותיעול 
תיקון ואחזקת משאבות ביוב 01

סה"כ

מרחבים מוגנים  59

מסגרות 59.01
11,200.00יח' ס"מ120/210דלת הדף ורסיסים במידות עד  59.01.0010

3,300.00יח' ס"מ85-100/200דלת "מרחב מוגן" במידות  59.01.0020

4,000.00יח' ס"מ70 - 80/200דלת "מרחב מוגן" (הזזה) במידות  59.01.0030

100/100חלון מרחב מוגן חד כנפי דגם "דור חדש" נגרר לכיס, במידות  59.01.0040

 מ"מ מגולוונת וצבועה, לרבות חלון18ס"מ, כנף פלדה בעובי  

5,650.00יח'אלומיניום פנימי ע"ג מסגרת חלון הפלדה.

100/100חלון מרחב מוגן דו כנפי דגם "דור חדש" נגרר לכיס במידות  59.01.0050

 מ"מ מגולוונת וצבועה, לרבות חלון18ס"מ, כנף פלדה בעובי  

5,850.00יח'אלומיניום פנימי ע"ג מסגרת חלון הפלדה.

 ס"מ. כנף100/100חלון מרחב מוגן דגם "דור חדש" נגרר לכיס במידות  59.01.0060

 מ"מ מגולוון וצבוע, לרבות חלון אלומיניום פנימי ע"ג24פלדה בעובי  

6,700.00יח'מסגרת חלון הפלדה.

חלון ביטחון אטום גזים פנימי לרבות זכוכית בטיחותית במידות 59.01.0070

 ס"מ (צירי , או דרי קיפ) עם ת"י (לחלון פלדה,100/100 או 80/100 

2,500.00יח'לרבות פירוק הקיים)

40 למרחב מוגן מותקן בקיר בעובי עד 4צינור איוורור מפלדה בקוטר " 59.01.0080

400.00יח'ס"מ

 למרחב מוגן מותקן בקיר בעובי עד 8צינור איוורור מפלדה בקוטר " 59.01.0090

520.00יח' ס"מ40 

, פלאנג' תיקני,4התקן למיזוג אוויר במרחב מוגן הכולל: צינור אוויר " 59.01.0100

אטם מעוצב מובנה, סט טבעות הארכה לצינור אוויר בהתאם לעובי

הקיר, מערכת לניקוז מי מזגן הכוללת ברז בורר למצב חירום, חיבור

, מתאם מעבר להפעלה10 מ"מ דרג 20לצינור ניקוז פוליאתילן קוטר  

770.00קומפבחירום, דוגמת "התקן עומר".

04-8145410הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה   
http://www.dekel.co.ilאתר דקל:  
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סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

מרחבים מוגנים 

59.0159.01

 (מאושר ע"י פיקוד העורף) לאיטום מעברי צנרתM.C.Tמערכת  .59.01.0110

, לרבות2וכבלים בקירות מרחבים מוגנים מושקע בבטון בקוטר " 

350.00יח'מערכת אטימה.

 (מאושר ע"י פיקוד העורף) לאיטום מעברי צנרתM.C.Tמערכת .59.01.0120

, לרבות3וכבלים בקירות מרחבים מוגנים מושקע בבטון בקוטר " 

450.00יח'מערכת אטימה.

  לאיטום מעברי צנרת וכבלים בקירות מרחביםM.C.Tמערכת .59.01.0130

620.00יח', לרבות מערכת אטימה.4מוגנים מושקע בבטון בקוטר " 

סה"כ למסגרות

מערכות סינון וטיהור אויר  59.02
מערכת סינון וטיהור אויר למקלטים ואזורים מוגנים מסוג "תיבת נח"59.02.0010

 נפשות, כוללת: מסנן ראשוני עם8 מיועדת ל- FAH-100/50כדוגמת 

ווסת  הדף  ואקום, מסנן ראשי נגד אב"כ, מפוח הפועל על מנוע חשמלי

והפעלה  ידנית למקרה  של הפסקת חשמל בחירום, תאורת חירום, מד

כמות אויר, ווסת הדף  ואקום להוצאת אויר מהמקלט,אפשרות לגיבוי

10,500.00קומפ4570מצבר מאושר ע"י פיקוד העורף בהתאם לת"י  

מערכת סינון וטיהור אויר למקלטים ואזורים מוגנים מסוג "תיבת נח"59.02.0020

 נפשות, כוללת: מסנן ראשוני עם15 מיועדת ל- FAH-180/90כדוגמת  

ווסת  הדף  ואקום, מסנןראשי נגד אב"כ, מפוח הפועל על מנוע חשמלי 

והפעלה  ידנית למקרה  של הפסקת חשמל בחירום, תאורת חירום, מד

כמות אויר, ווסת הדף  ואקום להוצאת אויר מהמקלט,אפשרות לגיבוי

11,700.00קומפ4570מצבר  מאושר ע"י פיקוד העורף בהתאם לת"י  

מערכת סינון וטיהור אויר למקלטים ואזורים מוגנים מסוג "תיבת נח"59.02.0030

 נפשות, כוללת: מסנן ראשוני עם30 מיועדת ל- FAH-480/180כדוגמת  

ווסת הדף  ואקום, מסנן ראשי נגד אב"כ, מפוח הפועל על מנוע חשמלי

והפעלה  ידנית למקרה  של הפסקת חשמל בחירום, תאורת חירום, מד

כמות אויר, ווסת הדף  ואקום להוצאת אויר מהמקלט,אפשרות לגיבוי

12,500.00קומפ4570מצבר מאושר ע"י פיקוד העורף בהתאם לת"י  

סה"כ למערכות סינון וטיהור אויר

ציוד למרחב מוגן, מחיצות קלות 59.03
 ליטר לרבות  מעמד100מיכלי מים עגולים מפוליאתילן לתכולה של  59.03.0010

1,500.00יח'מתכת, (בהתאם לדרישות "פיקוד העורף")

 ליטר לרבות מעמד200מיכלי מים עגולים מפוליאתילן לתכולה של  59.03.0020

1,700.00יח'מתכת, ( בהתאם לדרישות "פיקוד העורף")

04-8145410הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה   
http://www.dekel.co.ilאתר דקל:  
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סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

מרחבים מוגנים 

59.0359.03

 ליטר10בית כיסא כימי נייד, מחומר פלסטי קשיח  עם מיכל מים  59.03.0030

450.00יח'ויחידת ספיגה מאושר ע"י "פיקוד העורף"

שירותים כימיים ניידים, בהתאם לרדישות פיקוד העורף, לרבות59.03.0040

 משווק ע"יPORTA-POTTI 365אישור מכון התקנים, כדוגמת  

540.00יח'תעשיות "בית אל".

150.00יח'וילון לשירותים כימיים כולל מוט (בצורת "ח", או , "ר")59.03.0050

) להגנה על מערכת איוורור וסינון,HPLמחיצה קלה פריקה (גבס/59.03.0060

300.00מ"רלרבות דלת (ע"פ דרישת פיקוד העורף)

סה"כ לציוד למרחב מוגן, מחיצות קלות

שילוט וסימון למרחב מוגן 59.04
640.00קומפ מ"ר15שילוט וסימון מרחב מוגן בשטח עד  59.04.0010

780.00קומפ מ"ר.25 מ"ר - 15שילוט וסימון מרחב מוגן בשטח מעל  59.04.0020

1,000.00קומפ מ"ר.50 מ"ר - 25שילוט וסימון מרחב מוגן בשטח מעל  59.04.0030

430.00קומפ מ"ר.15סימון מרחב מוגן בצבעים פולטי אור בשטח עד  59.04.0040

540.00קומפ מ"ר25 מ"ר ועד 15סימון מרחב מוגן בצבעים פולטי אור בשטח שמעל  59.04.0050

780.00קומפ מ"ר50 מ"ר ועד 25סימון מרחב מוגן בצבעים פולטי אור בשטח שמעל  59.04.0060

סה"כ לשילוט וסימון למרחב מוגן

שונות 59.05
 מ"מ לרבות פירוק18 אטמי גומי בחלון או דלת מרחב מוגן בעובי  59.05.0010

90.00מ'הקיים

 ס"מ הכולל:106/200שיקום של דלת כניסה למרחב מוגן במידות עד  59.05.0020

טיפול בידיות וצירים, תיקוני מסגרות, הסרת חלודה, צביעה, החזרה

700.00קומפלתפקוד מלא

שיקום חלון הדף למרחב מוגן מכל סוג ומידה הכולל: טיפול בצירים59.05.0030

550.00קומפוידיות , תיקוני מסגרות, הסרת חלודה, צביעה, החזרה לתפקוד מלא

150מנעול לדלת מרחב מוגן, לרבות פירוק הקיים (במחיר יסוד עד  59.05.0040

240.00יח'ש"ח)

זוג ידיות למרחב מוגן עם רוזטות, לרבות פירוק הקיים (במחיר יסוד59.05.0050

240.00קומפ ש"ח)150עד  

90.00יח' במרחב מוגן, לרבות פירוק הישן4אטם גומי לצנור " 59.05.0060

130.00יח' במרחב מוגן, לרבות פירוק הישן6אטם גומי לצנור " 59.05.0070

 לרבות אטם תיקון הברזות,6מכסה לצינור איוורור בקוטר עד " 59.05.0080

430.00יח'ופירוק הקיים

04-8145410הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה   
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סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

מרחבים מוגנים 

59.0559.05

60.00קומפחידוש צבע על גבי צינור איוורור קיים בכל קוטר לרבות מכסה59.05.0090

סה"כ לשונות

סה"כ למרחבים מוגנים  
מסגרות01

מערכות סינון וטיהור אויר02

ציוד למרחב מוגן, מחיצות קלות03

שילוט וסימון למרחב מוגן04

שונות05

סה"כ

04-8145410הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה   
http://www.dekel.co.ilאתר דקל:  



26.05.2019***מחירון חברת "אחוזות החוף"- 
2019חוזה מסגרת שיפוצים -  

44עמוד   26/05/2019

26.05.2019סה"כ ל***מחירון חברת "אחוזות החוף"- 

26.05.2019סה"כ ל***מחירון חברת "אחוזות החוף"-  
עבודות עפר01

עבודות בטון יצוק באתר02

עבודות בנייה04

עבודות איטום05

נגרות אומן ומסגרות פלדה06

מתקני תברואה07

עבודות טיח09

עבודות ריצוף וחיפוי10

עבודות צביעה11

עבודות אלומיניום12

מסגרות חרש19

כלונסאות  23

עבודות פירוק והריסה 24

פיתוח נופי40

עבודות סלילת כבישים ורחבות51

עבודות ביוב ותיעול57

מרחבים מוגנים 59

סה"כ

17.00%מע"מ

סה"כ לתשלום כולל מע"מ

 סה"כ במילים: 

תאריך מדד: מדד מכרז/הצעה: 

חותמת: חתימה: 

חותמת: חתימה: 

04-8145410הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה   
http://www.dekel.co.ilאתר דקל:  


