
חידוש צבע - מוסדות חינוך ומבנים ציבוריים 
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עבודות צביעה11

צבע וסיוד פנים, על טיח, בטון, בלוקים וגבס11.011

11.011.0010

סיוד ב"פוליסיד" (סיד סינטטי) או ש"ע על טיח 

500.0017.008,500.00מ"רפנים, בשלוש שכבות

11.011.0070

מרק (שפכטל) בשכבה אחת והחלקתו על קירות 

פנים מעל טיח או לאחר גירוד הצבע. העבודה 

3,500.0023.0080,500.00מ"רתבוצע לפי דרישה בלבד

11.011.0200

צבע "סופרקריל" או ש"ע על טיח פנים או גבס 

במריחה או בהתזה, לרבות שכבת יסוד 

"טמבורפיל" או ש"ע ושתי שכבות "סופרקריל" או 

2,000.0026.0052,000.00מ"רש"ע

11.011.0205

צבע "סופרקריל" או ש"ע על טיח פנים או גבס 

10,000.0023.00230,000.00מ"רבמריחה או בהתזה, בשתי שכבות, ללא שכבת יסוד

11.011.0207

שכבה עליונה (אחת) של צבע אקרילי "סופרקריל" 

20,000.0018.00360,000.00מ"ראו ש"ע, במריחה או בהתזה על קירות פנים

11.011.0215

צבע "סופרקריל" או ש"ע על בלוקים, בשתי 

שכבות, במריחה או בהתזה, לרבות שכבת יסוד 

500.0026.0013,000.00מ"רקושר "רב גמיש" לבן או ש"ע

11.011.0301

צבע "פוליאור" או ש"ע על טיח פנים או גבס, 

לרבות שכבת יסוד "בונדרול סופר" או ש"ע, צבע 

יסוד ראשון סינטטי ושתי שכבות "פוליאור" או 

ש"ע. מרק (שפכטל) להחלקת קירות לפני הצבע 

500.0050.0025,000.00מ"רנמדד בנפרד

11.011.0303

צבע "פוליאור" או ש"ע, בשתי שכבות, על צבע 

קיים. מרק (שפכטל) להחלקת קירות לפני הצבע 

1,200.0037.0044,400.00מ"רנמדד בנפרד

11.011.0601

שליכט צבעוני "דקוליין תדלקט" או ש"ע, מרקם 

חלק, חצי מבריק דמוי שיש עתיק, בכמות של 0.8 

ק"ג/מ"ר בשתי שכבות, לרבות מריחת פריימר 

מנרלי וגמר סילר או ווקס, ע"ג תשתית שליכט 

1,000.00126.00126,000.00מ"רמוחלק (שנמדד בנפרד), קירות גבס ובטון (פנים)

11.011.0710

צבע מגן נגד עובש ופטריות "סופרקריל אקרינול" 

1,500.0030.0045,000.00מ"ראו ש"ע על טיח פנים ב-3 שכבות

11.011.9000

חידוש סיוד קיים על קירות ותקרות בפוליסיד (סיד 

סינטטי) או ש"ע, לרבות הסרת צבע רופף, סתימת 

2,000.0020.0040,000.00מ"רחורים וליטוש הקיר

11.011.9010

חידוש סיוד על צבע מותז קיים על קירות ותקרות 

בפוליסיד (סיד סינטטי) או ש"ע, לרבות הסרת צבע 

1,500.0022.0033,000.00מ"ררופף, סתימת חורים וליטוש הקיר

11.011.9016

תיקוני שפכטל ב-2 שכבות בשטחים ולאורך 

סדקים על קירות קיימים עם שפכטל, לרבות 

שפשוף שטח התיקון, סיתות הסדקים והתאמת 

600.0028.0016,800.00מ"רעובי השפכטל החדש לקיים, עד למראה מושלם
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11.011.9020

חידוש צבע תקרות אקוסטיות קיימות (מינרליות) 

500.0021.0010,500.00מ"רע"י סיוד בסיד סינטטי

11.011.9101

חידוש צבע פנים קיים על קירות ותקרות בצבע 

פלסטי "פלסטיקיר" או ש"ע בשתי שכבות, לרבות 

500.0025.0012,500.00מ"רהסרת צבע רופף, סתימת חורים וליטוש הקיר

11.011.9110

חידוש צבע קיים על מחיצות גבס בצבע פלסטי 

"פלסטיקיר" או ש"ע בשתי שכבות לרבות הסרת 

500.0021.0010,500.00מ"רצבע רופף, סתימת חורים וליטוש הקיר

11.011.9200

ניקוי בטון חשוף קיים וצביעה בשתי שכבות 

600.0022.0013,200.00מ"ר"סופרקריל" או ש"ע

11.011.9208

חידוש צבע פנים קיים על קירות ותקרות בשטח 

עד 500 מ"ר בשתי שכבות "סופרקריל" או ש"ע. 

המחיר לכמות הקטנה הינו עד 100 מ"ר. המחיר 

500.0021.0010,500.00מ"רלכמות הגדולה הינו מעל 100 מ"ר ועד 500 מ"ר

11.011.9209

חידוש צבע פנים קיים על קירות ותקרות בשטח 

מעל 500 מ"ר ועד 2,000 מ"ר בשתי שכבות 

"סופרקריל" או ש"ע. המחיר לכמות הקטנה הינו 

מעל 500 מ"ר ועד 1,000 מ"ר. המחיר לכמות 

2,000.0017.0034,000.00מ"רהגדולה הינו מעל 1,000 מ"ר ועד 2,000 מ"ר

11.011.9213

חידוש צבע פנים קיים על קירות ותקרות בשטח 

מעל 2,000 מ"ר בשתי שכבות "סופרקריל" או 

ש"ע. המחיר לכמות הקטנה הינו מעל 2,000 ועד 

4,000.0017.0068,000.00מ"ר4,000 מ"ר

11.011.9215

חידוש צבע פנים קיים על קירות ותקרות בשטח 

עד 500 מ"ר בשתי שכבות "סופרקריל" או ש"ע, 

לרבות הסרת צבע רופף, סתימת חורים וליטוש 

הקיר. המחיר לכמות הקטנה הינו עד 100 מ"ר. 

המחיר לכמות הגדולה הינו מעל 100 מ"ר ועד 500 

500.0023.0011,500.00מ"רמ"ר

11.011.9220

חידוש צבע פנים קיים על קירות ותקרות בשטח 

מעל 500 מ"ר ועד 2,000 מ"ר בשתי שכבות 

"סופרקריל" או ש"ע, לרבות הסרת צבע רופף, 

סתימת חורים וליטוש הקיר. המחיר לכמות הקטנה 

הינו מעל 500 מ"ר ועד 1,000 מ"ר. המחיר לכמות 

2,000.0020.0040,000.00מ"רהגדולה הינו מעל 1,000 מ"ר ועד 2,000 מ"ר

11.011.9222

חידוש צבע פנים קיים על קירות ותקרות בשטח 

מעל 2,000 מ"ר בשתי שכבות "סופרקריל" או 

ש"ע, לרבות הסרת צבע רופף, סתימת חורים 

וליטוש הקיר. המחיר לכמות הקטנה הינו מעל 

4,000.0020.0080,000.00מ"ר2,000 מ"ר ועד 4,000 מ"ר

11.011.9310

חידוש בצבע סינטטי בשתי שכבות "פוליאור" או 

ש"ע, על קירות קיימים, לרבות הסרת צבע רופף, 

400.0043.0017,200.00מ"רסתימת חורים וליטוש הקיר

2,000.0014.0028,000.00מ"רגירוד והורדת שכבת צבע שמן קיימת מקירות11.011.9403
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11.011.9405

גירוד והורדת שכבת צבע פלסטי או אקרילי קיימת 

2,500.007.0017,500.00מ"רמקירות פנים

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 יסוד "יסוד קושר" ושתי 

1,000.0030.0030,000.00מ"רשכבות "סופרקריל מ.ד" או ש"ע

11.012.0020

צבע "סופרקריל מ.ד" או ש"ע על בטון במריחה או 

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

שכבת יסוד "יסוד קושר" ושתי שכבות "סופרקריל 

500.0028.0014,000.00מ"רמ.ד" או ש"ע

11.012.0120

צבע "רב גמיש חלק 10" או ש"ע בכמות של 800 

גר'/מ"ר, בשתי שכבות במריחה או בהתזה על טיח 

חוץ, לרבות צבע יסוד קושר רב גמיש ותיקוני 

1,000.0047.0047,000.00מ"רסדקים במרק גמיש לפי הצורך

11.012.0123

צבע "רב גמיש מרקם חולי 20" או ש"ע בכמות של 

1500 גר'/מ"ר, בשתי שכבות במריחה או בהתזה 

על טיח חוץ, לרבות צבע יסוד קושר רב גמיש 

1,000.0065.0065,000.00מ"רותיקוני סדקים במרק גמיש לפי הצורך

11.012.9200

צביעת גג מפח גלי קיים בצבע יסוד ושתי שכבות 

100.0029.002,900.00מ"ר"סופרקריל מ.ד" או ש"ע

11.012.9210

שיפוץ גג רעפים קיים ע"י ניקוי וצביעה בשתי 

100.0031.003,100.00מ"רשכבות "סופרקריל מ.ד." או ש"ע

צביעת מוצרי נגרות11.020

11.020.0030

צבע "סופרלק" או "פוליאור" או ש"ע על דלתות עץ 

לבודות במידות 80-90/210 ס"מ לרבות המשקוף, 

כולל: מריחה בשמן איטום לעץ, דבק שפכטל 

2000, שכבת צבע יסוד סינטטי לעץ ושתי שכבות 

50.00360.0018,000.00יח'צבע עליון "סופרלק" או "פוליאור" או ש"ע

11.020.0070

צבע "סופרלק" או "פוליאור" או ש"ע על משקוף 

דלת מעץ לפתח במידות 80-90/210 ס"מ, לרבות 

מריחה בשמן איטום לעץ, דבק שפכטל 2000, 

שכבת צבע יסוד סינטטי לעץ ושתי שכבות צבע 

60.00203.0012,180.00יח'עליון "סופרלק" או "פוליאור" או ש"ע

11.020.0131

צבע "לזור" או "ורנית" או ש"ע על מעקות מעץ 

200.0067.0013,400.00מ'בגובה עד 1.10 מ' בשלוש שכבות

11.020.9000

חידוש צבע "סופרלק" או "פוליאור" או ש"ע על 

דלתות עץ חד כנפיות קיימות, לרבות המשקוף 

במידות פתח 80-90/210 ס"מ, לרבות קילוף צבע 

ישן רופף, שפשוף, שפכטל וצביעה בשתי שכבות 

30.00384.0011,520.00יח'"סופרלק" או "פוליאור" או ש"ע

11.020.9200

חידוש צבע "סופרלק" או "פוליאור" או ש"ע על 

משקופי דלתות קיימות מעץ, לרבות המשקוף 

במידות פתח 80-90/210 ס"מ לרבות קילוף צבע 

ישן רופף, שפשוף, שפכטל וצביעה בשתי שכבות 

150.00144.0021,600.00יח'"סופרלק" או "פוליאור" או ש"ע
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11.020.9350

חידוש צבע "סופרלק" או "פוליאור" או "לזור" או 

ש"ע על מגיני קירות או מאחזי יד מעץ או סרגלי עץ 

ברוחב עד 30 ס"מ, לרבות קילוף צבע ישן רופף, 

שפשוף, שפכטל וצביעה בשתי שכבות "סופרלק" 

150.0020.003,000.00מ'או "פוליאור" או "לזור" או ש"ע

11.020.9400

חידוש צבע על לוחות ציפוי וארגזי רוח קיימים ע"י 

"לזור" או ש"ע, לרבות קילוף צבע ישן רופף, 

50.0060.003,000.00מ"רשפשוף ושפכטל

11.020.9450

חידוש צבע על ספסל עם משענת גב מעץ באורך 

עד 2 מ' וברוחב עד 60 ס"מ, לרבות שפשוף 

50.00184.009,200.00יח'וצביעה בצבע יסוד ושתי שכבות "סופרלק" או ש"ע

11.020.9460

חידוש צבע על ספסל עם משענת גב מעץ באורך 

עד 2 מ' וברוחב מעל 60 ס"מ ועד 100 ס"מ, 

לרבות שפשוף וצביעה בצבע יסוד ושתי שכבות 

50.00296.0014,800.00יח'"סופרלק" או ש"ע

צביעת מוצרי מסגרות11.030

11.030.0011

צבע "המרטון" או ש"ע על דלת פח במידות 80-

90/210 ס"מ, לרבות משקוף, ליטוש, ניקוי בעזרת 

20.00340.006,800.00יח'מדלל וצביעה ב-2 שכבות צבע עליון

11.030.0015

צבע "המרטון" או ש"ע על דלת פח דו כנפית 

במידות 120-140/210 ס"מ, לרבות משקוף, 

ליטוש, ניקוי בעזרת מדלל וצביעה ב-2 שכבות צבע 

10.00464.004,640.00יח'עליון

11.030.0030

צבע "המרטון" או ש"ע על דלת פח במידות 80-

90/210 ס"מ לרבות משקוף, ליטוש ושכבה אחת 

20.00210.004,200.00יח'צבע עליון (דלת פנים)

11.030.0162

צבע "המרטון" או ש"ע על משקוף פח לפתח דלת 

במידות 80-90/210 ס"מ, לרבות ליטוש, ניקוי 

150.00194.0029,100.00יח'בעזרת מדלל וצביעה ב-2 שכבות צבע עליון

11.030.0164

צבע "המרטון" או ש"ע על משקוף פח לפתח דלת 

דו כנפית במידות 120-140/210 ס"מ, לרבות 

ליטוש, ניקוי בעזרת מדלל וצביעה ב-2 שכבות צבע 

50.00228.0011,400.00יח'עליון

11.030.0176

צבע "סופרלק" או "פוליאור" או ש"ע על משקוף 

פח לפתח דלת במידות 80-90/210 ס"מ, לרבות 

100.00112.0011,200.00יח'ליטוש ושכבה אחת צבע עליון

11.030.9205

חידוש צבע "המרטון" או "סופרלק" או "פוליאור" 

או ש"ע על משקופי דלתות מפח בלבד, במידות 

פתח 210/ 80-110 ס"מ, לרבות קילוף צבע ישן 

רופף, שפשוף וצביעה בשכבה אחת "המרטון" או 

150.00103.0015,450.00יח'"סופרלק" או "פוליאור" או ש"ע
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11.030.9210

חידוש צבע "המרטון" או "סופרלק" או "פוליאור" 

או ש"ע על משקופי דלתות קיימים מפח בלבד 

לפתח במידות 210/ 120-140 ס"מ, לרבות קילוף 

צבע ישן רופף, שפשוף, תיקוני שפכטל, צביעה 

בצבע יסוד ושתי שכבות "המרטון" או "סופרלק" 

50.00178.008,900.00יח'או "פוליאור" או ש"ע

1,787,990.00סה"כ  

הנחה  %

סה"כ  אחרי ההנחה 

מע"מ 17%

סה"כ כולל מע"מ 

חתימת הקבלן 


