
מטר110דירה 

כ"סהמחיר יחידהכמותמידה' יחהערהתאורמספר

עבודות פירוקים והריסה -1פרק 1

מחיר ההריסות כולל כל הפירוקים הנדרשים עד לקבלת האפשרות לביצוע העבודה 

כמתוכנן

הערההמחיר כולל פינוי הפסולת במכולות לאתר שפיכת פסולת מאושר על ידי הרשויות

.ארונות וכד, משטחי השייש, המראות, כולל פרוק וניתוק כל הכלים הסניטרים

החשמל והאינסטלציה הקיימת וביצוע סידורי חשמל ומיים תקינים ' וכן ניתוק מע

.ותקניים

הריסת קירות כוללת פרוק אלמנטים משולבי עץ וספריות

קומפלטופינוי כלים סניטריםכולל ריצוף וחיפוי הריסת חדר אמבטיה ראשי 1.1

קומפלטופינוי כלים סניטריםכולל ריצוף וחיפוי הריסת חדר שרותי אורחים קטן .1.2

קומפלט.ל אך באזור המטבח"הריסות כנ1.3

9'יחכולל ספיםפרוק חלונות בכל הבית1.4

קומפלטפרוק פנלים קיימים בכל שטח הבית1.5

1'יחפרוק דלת כניסה1.6

102ר"מכולל דלתות סמ בכל שטח הבית10פרוק קירות פנים מבלוק בעובי 1.7

5ר"מבויידם מסדרוןפירוק תקרת בטון מונמכת1.8

120ר"מפרוק ופינוי ריצוף1.9

1'יחפרוק ופינוי מזגנים מפוצלים10 1

קומפלטפחפרוק ופינוי צריף בגג1.11

 מטר1.5קוטר ניסור פתח בתקרה למדרגות עתידיות1.12

עבודות בטון -2פרק 2

קומפלט

ר"מ

עבודות בניה -3פרק 3



י הנדרש מעל פתחים "ביצוע שטרבות וחגורות עפ: מחירי הבניה כוללים: הערה

אספקה ובניה , קירות בטון קיימים/חדשים כולל קוצים  להתחברות לעמודי בטון

סגירת פתחים בקירות קיימים , בשטחים קטנים או גדולים בכל גובה ומקום שידרש

הערה.'וכו

81ר"ממ"   ס7 /10בנית קירות פנים בלוק 3.1

עבודות איטום -4פרק 4

2'יחמסטיגום במקלחונים +107איטום מקלחון ואמבטיה בסיקה טופ 4.1

9'יחאיטום ספי חלונות חדשים בכל הבית4.2

108ר"מאיטום מרפסת גג ביריעות4.3

עבודות אינסטלציה -5פרק 5

צנרת מיים : המחיר לסעיפי נקודות התברואה שלהלן כולל את כל הצנרת הנדרשת

צנרת , קופסאות ביקורת ומחסומי רצפה, ברזי ניל, בידוד לצנרת, חמים וקרים

הערההכל עד לנקודות ההתחברות האפשריות והקיימות, צינורות אויר, שופכין

הסיפונים וכל , הברזים, הסוללות האינטרפוצים, כמו כן התקנת כל הכלים הסניטרים

.האביזרים הנדרשים וחיבורם

וכן כל הנדרש לחיבורים למערכת המיים והביוב בשלמות

אספקת הכלים בנפרד

יש לנתק את מערכת המיים והדלוחין הקיימת ולבצע את כל הסידורים הנדרשים 

בכדי לאפשר ביצוע המערכת החדשה

יש לאשר מיקום נקודות ביקורת עם האדריכלית

7'יחחלקן אינטרפוציםנקודות מיים חדשות5.1

נקודות אסלות5.2

כולל התקנת מיכלי 

3'יחהדחה סמויים

5'יחנקודות ניקוז למזגן5.3

קומפלט מטר3משיכה של הזזת מהלך צינור אויר והוצאה בקומת גג5.4

קומפלט מטר4.5משיכה של משיכת ביוב מקלחון הורים5.5

קומפלטמרכזיית מיים5.6

עבודות חשמל וגז -6פרק 6

בטוציני לונה/ אביזרי החשמל יהיו לפי הקיים6.1

13'יחנקודת שקע רגיל6.2

10'יחנקודת שקע כפול6.3

12'יחחלקם כפוליםנקודת שקע כח6.4

1'יחאולי למזגן מרכזינקודת שקע תלת פאזית6.5



26'יחנקודת מאור6.6

3'יחנקודת מאור חלופי6.7

2'יחנקודת תנור6.8

3'יחנקודת טלפון6.9

3'יחנקודת טלביזיה וכבלים610

4'יחנקודת רמקול כולל חוט משיכה6.11

'יחנקודה למאוורר6.12

10'יחהתקנת גופי תאורה6.13

1'יחנקודת פעמון כניסה6.14

4'יחנקודת תקשורת6.15

1'יחהכנה לאינטרקום כולל חוט משיכה6.16

קומפלטהעברת לוח חשמל מחדר מדרגות לתוך הדירה6.17

'יחחשמל' בדיקה חב6.18

1'יחנקודת חשמל לדוד20 6

עבודות טיח -7פרק 7

7.1

מערכות מתח נמוך והאינסטלציה , תיקוני טיח פנים כולל ביטון כל חציבות החשמל 

ביצוע טיח על קירות פנים חדשים  גליפים וכל , ותיקוני ההריסת בכל שטח הבית

חיפוי קרמיקה /צבע)הנדרש עד לשלב בו הקירות מוכנים ליישום השכבה הסופית 

קומפלט.כולל רשתות בחיבורים ('וכיוב

7.2

תיקוני טיח חוץ מקומיים באזור החלונות בגמר התקנת כל המשקופים העיוורים 

קומפלטלפי הקייםכולל ביטון המשקופים העוורים ותיקון סדקים

עבודות ריצוף וחיפוי -8פרק 8

מחיר עבודות הריצוף כולל פינוי לאתר שפיכת פסולת מאושר

 (שומשום)חומרי המליטה המילוי , כוללים את כל החומרים השחורים, כמו כן

הערה.והעבודה

עבודות הריצוף והחיפוי כוללות ביצוע רובה

יש להגן על הריצוף בלוחות גבס סוג ב עד לסיום העבודה

 מעלות 45פלסטיק ללא אישור אדריכית אלא לחתוך בגרונג /אין לשלב פינת מתכת

בפינות

66ר"מריצוף מלא בחלל ציבורי8.1

41ר"מריצוף  בסיס כהכנה לפרקט בשלושת חדרי השינה8.2

30מטר רץבחדרים פנל עץהתקנת פנל גרניט פורצלן באזור ציבורי ומסדרון8.3

5ר"מריצוף אמבטיית ילדים בגרניט פורצלן8.4

4ר"מריצוף מקלחון הורים בגרניט פורצלן8.5



1ר"מריצוף שרותי אורחים בגרניט פורצלן8.6

6ר"מרק בנישת אמבטיהחיפוי אמבטיית ילדים בגרניט פורצלן8.7

8ר"מרק בנישת מקלחוןחיפוי מקלחון הורים בגרניט פורצלן8.8

12ר"מריצוף חדר בגג8.12

עבודות צבע -9פרק 9

הערהגוון הצבע לפי אדריכלית

9.1

צביעת הקירות בכל שטח +תיקוני שפכטל בקירות קיימים ושפכטל בקירות חדשים 

קומפלטהבית בסופרקריל של נירלט

(שפכטל מושלם באיזור ציבורי והשאר יד אחת שפכטל)

צביעת התקרה של כל שטח הבית באותו גוון9.2

סופרקריל או פוליסיד 

קומפלטמגוון

תקרות אמבטיות יצבעו באקרינול מגוון לאותו גוון של הבית

16מטר רץשיוף וצביעת מעקות חיצוניים9.3

 - עבודות גבס-10פרק 

' החיזוקים וכו, מחיר עבודות הגבס כולל ביצוע כל ההכנות הנדרשות והפתחים

טלביזיה , חיזוקים לגופי תאורה, לאלמנטים המתחברים לקירות ולתקרה אם קיימים

הערה.'ורמקולים וכו

הערהניתוקים ותקרות, סינרים לפי תכנית, המחירים כוללם ביצוע קירות

13ר"מהנמכות תקרה למיזוג10.1

עבודות נוספות


