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עבודות עפר01

חפירה ו/או חציבה01.030

01.030.1110

חפירה ו/או חציבה כללית בשטח לעומק 

שאינו עולה על 1 מ' לכמות מעל 100 מ"ק 

350.0067.0023,450.00מ"קועד 500 מ"ק

01.030.9000

תוספת לחפירה ו/או חציבה עבור מרתפים, 

מבנים תת קרקעיים וכד' עבור ביצוע 

החפירה בצמוד למבנה קיים, לעומק שאינו 

עולה על 1 מ' וברוחב עד 1.5 מ'. המדידה 

תהיה לפי מ"ר לשטח דופן החפירה הצמוד 

220.0084.0018,480.00מ"רלמבנה

עבודות בטון יצוק באתר02

מצעים לעבודות בטון02.011

02.011.0040

מצע בטון רזה ב-20 בעובי 5 ס"מ מתחת 

400.0049.0019,600.00מ"רלמרצפים

עמודי יסוד02.030

02.030.0050

עמודי יסוד בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 

2.001335.002,670.00מ"ק2-4) בחתך 30/60 ס"מ

02.030.0052

עמודי יסוד בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 

2.001295.002,590.00מ"ק2-4) בחתך 30/70 ס"מ

02.030.0060

עמודי יסוד בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 

2.001190.002,380.00מ"ק2-4) בחתך 30/100 ס"מ

02.030.9080

עמודי יסוד בטון ב-30 יצוקים במבנה קיים 

במידות שונות בשטח מעל 0.2 מ"ר ועד 

0.5 מ"ר (עיגון קוצים לעמודים נמדד 

3.001250.003,750.00מ"קבנפרד)

02.030.9090

עמודי יסוד בטון ב-30 יצוקים במבנה קיים 

במידות שונות בשטח מעל 0.5 מ"ר (עיגון 

2.001190.002,380.00מ"קקוצים לעמודים נמדד בנפרד)

עבודות איטום05

05.013

איטום גגות ביריעות ביטומניות 

משוכללות

05.013.9000

איטום גגות על גבי איטום קיים, ביריעות 

ביטומניות משוכללות לרבות חיתוך והסרת 

בועות וחלקים רופפים גם ברולקות, ניקוי 

יסודי של הגג והסרת שיירי סיד. מריחת 

שכבת יסוד ביטומנית וייבוש למשך 24 

שעות. איטום ביריעות ביטומניות 

משוכללות מולחמות לאיטום הקיים. 

היריעה בעובי 5 מ"מ ומכילה פולימר 

אלסטומרי SBS, עם שריון לבד פוליאסטר 

במשקל 250 גר'/מ"ר, לרבות ציפוי אגרגט 

עליון, איטום רולקות ב-2 שכבות של יריעת 

450.0093.0041,850.00מ"רחיזוק וחיפוי

05.013.9120

קילוף יריעות איטום מעל גג קיים, שכבה 

אחת, בגג בשטח מעל 200 מ"ר. המחיר 

לכמות הקטנה הינו מעל 200 מ"ר ועד 500 

200.0034.006,800.00מ"רמ"ר
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05.013.9120

קילוף יריעות איטום מעל גג קיים, שכבה 

אחת, בגג בשטח מעל 200 מ"ר. המחיר 

לכמות הקטנה הינו מעל 200 מ"ר ועד 500 

200.0034.006,800.00מ"רמ"ר

05.013.9130

קילוף יריעות איטום מעל גג קיים, שתי 

שכבות, בגג בשטח עד 200 מ"ר,לרבות 

פירוק רולקות וניקוי הגג. המחיר לכמות 

250.0050.0012,500.00מ"רהגדולה הינו מעל 60 מ"ר ועד 200 מ"ר

05.023

איטום רצפות מבנים ורצפות מרתפים 

ביריעות ביטומניות משוכללות

05.023.0010

איטום רצפות, המבוצע ע"ג בטון רזה, 

בשכבה אחת של יריעות ביטומניות 

אלסטומריות מושבחות בפולימר SBS מסוג 

R , כדוגמת "פוליפז 5R חול" או "ביטומגום 

5R שחור" או "ספירפלקס 5R שחור" או 

"ישראנובה 5R שחור" או ש"ע בעובי 5 

מ"מ, המולחמות לתשתית שצופתה תחילה 

בפריימר ביטומני מסוג "GS-474" או 

"פריימר 101" או "פריימר B-191" או ש"ע 

בכמות 300 גר'/מ"ר ובהלחמה בחפיפה 

200.0065.0013,000.00מ"רשל 10 ס"מ, לרבות רולקות

05.023.0011

איטום רצפות, המבוצע ע"ג בטון רזה, 

בשתי שכבות של יריעות ביטומניות 

אלסטומריות מושבחות בפולימר SBS מסוג 

R , כדוגמת "פוליפז 5R חול" או 

 5R 5 שחור", או "ספירפלקסR ישראנובה"

שחור" או ש"ע בעובי 5 מ"מ, המולחמות 

לתשתית שצופתה תחילה בפריימר 

ביטומני מסוג "פריימר "GS-474 או 

 "B-2000 פריימר 101" או "ספיר פריימר"

או "פריימר B-191" או ש"ע בכמות 300 

גר'/מ"ר ובהלחמה בחפיפה של 10 ס"מ, 

250.0095.0023,750.00מ"רלרבות רולקות

פיתוח נופי40

ריצוף באבנים משתלבות40.053

40.053.0310

ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ, 

מלבניות במידות 10/20 ס"מ או רבועיות 

במידות 20/20 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא 

100.00123.0012,300.00מ"רכולל מצע), גוון אפור

40.053.0311

ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ, 

מלבניות במידות 10/20 ס"מ או רבועיות 

במידות 20/20 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא 

350.00101.0035,350.00מ"רכולל מצע), גוון צבעוני - על בסיס מלט אפור
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40.053.3015

תוספת למחירי הריצוף (מכל סוג שהוא) 

עבור הנחת פס ריצוף מאבן משתלבת 

80.005.00400.00מ'לסימון חניות וכד' - עבודה בלבד

40.053.3020

תוספת למחירי הריצוף (מכל סוגי שהוא) 

עבור הגבהת המילוי המתוכנן ע"י שכבת 

250.00164.0041,000.00מ"קחול, לרבות הידוק

40.053.3030

תוספת למחירי הריצוף (מכל סוגי שהוא) 

עבור הגבהת המילוי המתוכנן ע"י שכבת 

250.00143.0035,750.00מ"קשומשום, לרבות הידוק

40.053.3100

תוספת למחירי הריצוף (מכל סוג שהוא) 

עבור כמות צמנט ביחס 1:5 מעורב בחול. 

250.0011.002,750.00מ"רעובי החול 5 ס"מ

סלילת כבישים ורחבות51

עבודות הכנה ופירוק51.010

51.010.0004

פינוי פסולת (של אחרים) הקיימת באתר - 

לפני תחילת עבודות הקבלן בשטח. הפינוי 

למקום שפך מאושר ע"י הרשויות לכמות 

כוללת של עד 20 מ"ק (מינימום יחושב לפי 

10 מ"ק), למרחק של עד 15 ק"מ מהאתר. 

המחיר כולל העמסה ואינו כולל תשלום 

50.0054.002,700.00מ"קאגרות

51.010.0024

כריתת עצים שהיקף גזעם הנמדד בגובה 

1.0 מ' מעל פני הקרקע הינו מעל 10 ס"מ 

ועד 20 ס"מ וגובהם עד 3.0 מ' (המחיר ל-6 

עצים מינימום, עבור כמות קטנה יותר - 

ראה הערות בתחילת תת הפרק), כופר 

2.00211.00422.00יח'ע"ח המזמין

51.010.0059

עקירת גדר חיה ברוחב עד 1.0 מ' ובגובה 

20.0048.00960.00מ'עד 1.5 מ'

51.010.0060

ריסוס שטחים בחומר הדברה לקטילת 

50.002.00100.00מ"רשורשי צמחיה ועשבי בר

51.010.0220

התאמת גובה תאי מים או ביוב לגובה עד 

30 ס"מ (ללא פירוק תקרה), כולל פרוק 

4.00448.001,792.00יח'והרכבה מחדש של מכסה או רשת קיימים

2.00990.001,980.00מ"קחציבת כלונסאות קיימים51.010.0315

51.010.0330

הריסת קיר תומך קיים מבטון מזוין עם ציפוי 

1.00520.00520.00מ"קאבן, לרבות היסוד

1.00190.00190.00מ"קהריסת קיר כובד קיים עם גב בטון ואבן לקט51.010.0340

450.0014.006,300.00מ"רפירוק מיסעת אספלט/בטון בעובי עד 8 ס"מ51.010.0400

51.010.0401

פירוק מיסעת אספלט/בטון בעובי מעל 8 

5.0018.0090.00מ"רס"מ ועד 20 ס"מ

20.0016.80336.00מ'פירוק אבני שפה ופנויין51.010.0440

30.0027.00810.00מ'פירוק אבני שפה לשימוש חוזר51.010.0441

30.0073.002,190.00מ'פירוק אבני שפה והנחתן מחדש51.010.0450

20.0013.60272.00מ'פירוק אבני גן ופנויין51.010.0452
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20.0019.00380.00מ'פירוק אבני גן לשימוש חוזר51.010.0453

20.0042.00840.00מ'פירוק אבני גן והנחתן מחדש51.010.0454

3.0023.0069.00יח'פירוק אבן בלימה לרכב, באורך 180 ס"מ51.010.0455

51.010.0458

החלפת שכבת מצע חול לריצוף אבנים 

משתלבות, לרבות מצע חול נקי חדש בעובי 

400.009.003,600.00מ"ר5-6 ס"מ

51.010.0465

פירוק ריצוף אבנים משתלבות, לשימוש 

450.0017.007,650.00מ"רחוזר, לרבות שכבת מצע חול 5 ס"מ

51.010.0466

פירוק ריצוף אבנים משתלבות והנחתן 

מחדש (שכבת חול במידה ונדרש, תשולם 

450.0050.0022,500.00מ"רבנפרד)

51.010.0522

פירוק עמוד מחסום לרכב מיציקת ברזל או 

מבטון טרום בקוטר 30 ס"מ ובגובה עד 1.0 

3.0069.00207.00יח'מ', לרבות מילוי הבור

מצעים ותשתיות51.030

51.030.0008

מצע סוג א' לרבות פיזור והידוק מבוקר, 

80.00165.0013,200.00מ"קהמצע יסופק ממחצבה מאושרת

374,658.00סה"כ לפרויקט

הנחה %

סה"כ אחרי ההנחה 

מע"מ 17%

סה"כ כולל מע"מ 

חתימת הקבלן 


