
שדרוג חזית מבנה הרווחה

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות בטון יצוק באתר02

תקרות וגגות בטון מלא02.081

02.081.9000

הריסת תקרות בטון מסיביות מטויחות בעובי 10 ס"מ, 

4.00מ"רלרבות חיתוך הזיון

חיזוק, שיקום ותפרים סייסמיים במבני בטון02.098

02.098.9460

שיקום סדק עובר (לכל עובי הקיר) בקיר בטון קיים בעובי 

20-30 ס"מ, לרבות חציבת הבטון בשני צדי הסדק ברוחב 

10 ס"מ לכל צד (רוחב כולל 20-30 ס"מ) ע"י פטיש 

חשמלי (קונגו)/דיסק ידני, ניקוי והחלקה במברשות פלדה, 

השארת הזיון הקיים נקי משאריות בטון, עיגון קוצים לצדי 

5.00מ'הקיר הקיים ויציקת בטון ב-40 (ללא פוליה)

02.098.9470

שיקום בטונים קיימים (ברצועות) בהם הבטון סדוק והזיון 

חלוד, ע"י טיח מיוחד לתיקונים קונסטרוקטיביים. המחיר 

כולל סיתות הטיח וחלקי הבטון הרופפים, ניקוי הזיון 

 ARDEX" החלוד במברשת פלדה ומריחה בחומר מסוג

ADILATEX" או "סיקה טופ 110" או ש"ע, תיקון הבטון 

בטיח לשיקום מסוג "REP-MUR F" בסיווג R3 או "סיקה 

טופ 122" או ש"ע בשכבות (כל שכבה בעובי 2-3 ס"מ) 

בעובי עד 7 ס"מ, בכמות של 12 ק"ג/מי לשכבה, ברצועות 

50.00מ'ברוחב עד 25 ס"מ

02.098.9600

שכבת גראוט צמנטי בלתי מתכווץ מסוג "ספיר 620" או 

ש"ע, בעובי 5 מ"מ, באלמנטי בטון אופקיים ואנכיים, 

15.00מ"רלרבות חיספוס וניקוי פני הבטון הקיים

02.098.9800

סיתות בטון בקורות/מעקות קיימים בעומק 5-10 ס"מ 

10.00מ'וברוחב עד 30 ס"מ

עבודות בניה04

בניה בבלוקי בטון04.010

04.010.9030

הריסת קירות בנויים ומטויחים ו/או מחופים בקרמיקה, 

10.00מ"רבעובי 25 ס"מ, לרבות חגורות בטון בתוך הבניה

עבודות איטום05

05.015E.P.D.M איטום גגות, תפרים ומעברים ביריעות

05.015.0200

איטום תפרים ומרווחים שונים בבניין כגון: משקופים 

עיוורים בחלונות או תעלות מיזוג אויר או תפרים, 

 E.P.D.M באמצעות רצועות יריעות גמישה מגומי סינתטי

מסוג "Trelleborg" או ש"ע בעובי 0.75-1.0 מ"מ וברוחב 

30 ס"מ, לרבות פריימר והדבקה במסטיק אטימה 

20.00מ'פוליאוריטני

מתקני תברואה07

עמדות וציוד לכיבוי אש בתוך הבניין07.100

1.00יח'פירוק ארון כיבוי אש לרבות כל האביזרים שבתוכו07.100.9000

07.100.9100

הרכבה בלבד של ארון כיבוי אש לרבות כל האביזרים 

1.00יח'שבתוכו (הארון והאביזרים יסופקו ע"י המזמין)
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עבודות טיח09

הערות כלליות לפרק 09 עבודות טיח09.001

09.001.0004

 כל העבודות בפרק זה כפופות לנאמר ב"מפרט כללי .2

 ,לעבודות בנין" ("האוגדן הכחול"), כולל אופני המדידה

הערה.אלא אם צויין אחרת בסעיף

09.001.0005

בסעיפים שאינם נכללים במפרט הכללי או מנוגדים לנאמר 

הערהבו, יש להשתמש רק במקרים של דרישה מיוחדת.

טיח פנים09.011

09.011.9110

תיקון סדקים נימיים בטיח קיים ע"י ביצוע חריץ 4/10 מ"מ 

50.00מ'ומילוי במסטיק סיליקון אקרילי

טיח חוץ09.021

09.021.0120

טיח חוץ על חשפים (גליפים) מישוריים ברוחב עד 22 

30.00מ'ס"מ, לרבות עיבוד מקצועות (פינות) וזוויתנים

09.021.0200

החלקת קירות חיצוניים ע"י טיח צמנטי מסוג "710" או 

ש"ע בעובי 1.5 ס"מ, לרבות הרבצה צמנטית "720" בעובי 

20.00מ"ר5 מ”מ, לא כולל פיגום

09.021.9000

סיתות והסרת טיח חוץ קיים על שטחים מישוריים, עד 

300.00מ"רגילוי פני הקיר

09.021.9068

טיח חוץ חדש על שטחים מישוריים, לרבות הסרה מלאה 

של הטיח הקיים, שטיפת מים וביצוע טיח חדש הכולל 

הרבצה תחתונה, שכבת טיח מיישרת ושכבת שליכט 

430.00מ"רשחורה

09.040

חיזוק מקצועות, פינות, פנלים, חיפוי תפרי 

התפשטות ופרופילי ניתוק לטיח

09.040.0011

חיזוק מקצועות לטיח חוץ בזוויתני רשת או זוויתני פלדה 

60.00מ'מגולוונת תוצרת "פרוטקטור"

09.040.9010

עיצוב תפר בטיח חוץ בין בנין חדש וקיים ע"י שתי פינות 

10.00מ'רשת מתוחה מגולוונת

09.040.9020

חיפוי תפרים אופקיים בגג, בין בנין חדש וקיים בפח אבץ 

10.00מ'ברוחב פרוס של 60 ס"מ

עבודות ריצוף וחיפוי10

חיפוי קירות10.050

10.050.9005

פירוק אריחי חרסינה או קרמיקה מקירות קיימים אשר 

אינם מיועדים להריסה, לרבות סיתות שכבת הדבק ושכבת 

110.00מ"רהטיח מהקיר

אלמנטים טרומיים מטרצו, מדרגות ואדני חלונות10.080

10.080.0150

נדבכי ראש (קופינג) מלוחות שיש (אבן) "חברון" בעובי 3 

60.00מ'ס"מ ורוחב עד 30 ס"מ, מחיר יסוד 70 ש"ח/מ"א

עבודות צביעה11

צבע חוץ על טיח, בטון וגבס11.012

11.012.0010

צבע "סופרקריל מ.ד" או ש"ע על טיח חוץ חלק במריחה 

או בהתזה (כושר כיסוי 11-12 מ"ר/ליטר), לרבות שכבת 

30.00מ"ריסוד "יסוד קושר" ושתי שכבות "סופרקריל מ.ד" או ש"ע

11.012.0182

שליכט צבעוני אקרילי "TM50" או ש"ע במרקם בינוני על 

קירות גבס ובטון (פנים וחוץ), בכמות של 2.4-3.3 

ק"ג/מ"ר בשכבה, לרבות יסוד אקרילי בגוון השליכט ע"ג 

360.00מ"רתשתית מיישרת (הנמדדת בנפרד במידה ונידרש)
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צביעת מוצרי מסגרות11.030

11.030.0270

צבע "המרטון" או ש"ע על פרופיל מתכת דאבל T בשטח 

היקף פרופיל עד 0.3 מ"ר/מ"א ברולר או בהתזה, לרבות 

ליטוש, ניקוי בעזרת מדלל, שכבת צבע יסוד רב שימושי 

100.00מ'וצביעה ב-2 שכבות בצבע "המרטון" או ש"ע

11.030.0280

צבע "המרטון" או ש"ע על פרופיל מתכת דאבל T בשטח 

היקף פרופיל מעל 0.30 מ"ר/מ"א ועד 0.80 מ"ר/מ"א 

ברולר או בהתזה, לרבות ליטוש, ניקוי בעזרת מדלל, שכבת 

צבע יסוד רב שימושי וצביעה ב-2 שכבות בצבע "המרטון" 

100.00מ'או ש"ע

11.030.9510

חידוש צבע על סורגים קיימים, לרבות שפשוף וצביעה 

150.00מ"רבשכבה אחת "המרטון" או "פוליאור" או ש"ע

סלילת כבישים ורחבות51

עבודות הכנה ופירוק51.010

51.010.0029

כריתת עצים שהיקף גזעם הנמדד בגובה 1.0 מ' מעל פני 

הקרקע הינו מעל 40 ס"מ ועד 60 ס"מ וגובהם עד 6.0 מ' 

(המחיר ל-6 עצים מינימום, עבור כמות קטנה יותר - ראה 

2.00יח'הערות בתחילת תת הפרק), כופר ע"ח המזמין

50.00מ'עקירת גדר חיה ברוחב עד 1.0 מ' ובגובה עד 1.5 מ'51.010.0059

9797

97.0000

כל עבודות הריסה , שיפוץ חזיתות לרבות טיח חיצוני וצבע 

כוללים עבודה בפיגום לכל העבודות נדרשות עבודה בגובה 

הערהעד 10.0 מ'

97.0002

שמירה על כל מערכות חשמל , תקשורת , מזגנים , 

אלמנטים מתכתיים קיימים , מרזבים , תעלות וכו' כולל 

פירוקים והזזות במידת הצורך - החזרה למצב קודם לרבות 

השלמת תעלות ,חיזוק וצביעת אלמנטים בהתאם לגוון 

1.00קומפשאושר לפי בחירת המזמין .

97.0003

פירוק והעתקת אותיות (שלט כניסה למבנה רווחה ) אחרי 

1.00קומפעבודות שיפוץ המבנה

סה"כ לפרויקט 

מע"מ 17%

סה"כ כולל מע"מ 


