
כמותיחידהתאור

מחיר 

הערותכ"סהיחידה

 50₪= סעיף ממחירון דקל 135506750ק"מעומק'  מ1חפירה כללית עד 01.020.0002

125749250ק"מחפירה לקורות יסוד01.01.0030

להגנה על האיטום לפי הפרט2704712690ר"ממ" ס5בטון רזה עובי 02.01.0010

125303750א"מארגזי פולסטירן תחת קורות יסוד02.01.0030

2306214260ר"מארגזי פולסטירן תחת מרצפים02.01.0040

25561530ר"מיריעות פוליאתילן מתחת מרצפים02.01.0080

30124437320ק"מראשי כלונסאות02.01.0120

20111422280ק"מקורות יסוד יצוקות עם הרצפה02.01.0160

6717911993ר"מ20מרצפי בטון עובי 02.01.0200

13621429104ר"מ25מרצפי בטון עובי 02.01.0210

 258₪= סעיף ממחירון דקל 3925810062ר"מ 30מרצפי בטון עובי 02.050.0070

313454035ק"מ20קירות בטון עובי 02.01.0400

10120312030ק"מ25קירות בטון עובי 02.01.0410

15105915885ק"מ35קירות בטון עובי 02.01.0430

713279289ק"מ20עמודים בקירות בנייה בעובי 02.01.0480

18132723886ק"מקורות תחתונות יצוקות עם התקרה02.01.0500

32138244224ק"מקורות עליונות ומעקות02.01.0510

10175717570ק"מחגורות בטון 02.01.0520

 323₪= סעיף ממחירון דקל 9332330039ר"מ(22בתכנית עובי  ) 25תקרה בטון עובי 02.081.0050

 323₪= סעיף ממחירון דקל 13432343282ר"מ 25תקרה בטון עובי 02.081.0050

 366₪= סעיף ממחירון דקל 4036614640ר"מ30תקרה בטון עובי 02.081.0060

 22₪= סעיף ממחירון דקל 125222750א"מרולקות 02.085.0320

2544611150ק"מבטון שיפועים02.01.0550

270369720ר"מבטון קל להגנה על האיטום בגג- מדה בטון 02.01.0560

15400060000טוןמוטות פלדה02.01.0710

10410041000טוןרשתות פלדה מרותכות02.01.0720

851028670ר"מ10מחיצות מבלוקי  בטון עובי 04.01.0010

31517053550ר"מ20מחיצות מבלוקי איטונג עובי 04.01.0060

90131170א"מחוצץ רטיבות מתחת לקירות 05.01.0010

2708422680ר"מאיטום גג בשכבה אחת של יריעה05.01.0050

90474230א"מאיטום רולקות05.01.0070

 ₪ 47= סעיף ממחירון דקל 3804717860ר"ממ  " ס5 עובי F-30י לוחות פוליסטירן "בידוד תרמי ע05.070.0040

 ₪ 54= השלמה לסעיף איטום הגג ממחירון דקל 2705414580ר"מפריימר+בד גאוטכני + 75/25ביטומן 05.022.0030

110748140ר"ממריחת טורוסיל על קורות היסוד05.01.0110

 שכבות2ל  ₪ 58= סעיף ממחירון דקל 130587540ר"מ שכבות2קיר ב +איטום חדרים רטובים רצפה05.024.0015

321006300ע"יצוות מדידה06.01.0050

 ₪ 4100= סעיף ממחירון דקל 141004100יחידהדלתות אש, דלתות כניסה 06.033.0062

 4300₪= סעיף ממחירון דקל 7430030100יחידהדלתות אש, דלתות כניסה 06.033.0065

 1440₪= סעיף ממחירון דקל 614408640יחידהדלתות עץ 06.010.0472

 ₪ 380= סעיף ממחירון דקל 63802280יחידהתוספת ציפוי פורמיקה 06.010.0820

 ₪ 360= סעיף ממחירון דקל 63602160יחידהתוספת למשקוף פח06.010.0920

 1730₪= סעיף ממחירון דקל מתקני תברואה07

 ₪ 510= סעיף ממחירון דקל קווי מים קרים וחמים07.010

07.010.0009 .57.014ראה תת פרק - חיבור קו מים חדש לקו קיים בקרקע . 16.050.4ראה תת פרק - בידודי תרמי לצנרת ואביזרים . 37.3ראה פרק - צינורות נחושת לגזים רפואיים . 16.2ראה פרק - צינורות נחושת למים קרים וחמים . 1: הערות 000הערה

דקל 135283780'ממ מים חמים עם שרוול ופוליאוריתן מוקצף" מ16תוספת עבור בידוד לצינורות קוטר 07.010.0090

דקל 40321280'ממ" מ20אך בקוטר , ל"כנ07.010.0091

דקל צינורות פלדה מגולוונים07.011

07.011.0250 לרבות ספחים, 2"קוטר , מחוברים בהברגות, ע למים קרים וחמים מותקנים גלויים או סמויים"או ש" אברות" כדוגמת APC GALעם עטיפה חיצונית פוליאתילן שחול תלת שכבתי ' צינורות פלדה מגולוונים דרג ב דקל 301705100'מ

דקל צינורות פלסטיים למים קרים וחמים 07.012

דקל 1706611220'ממותקנים גלויים או סמויים לרבות ספחים'  אטמ10מ ללחץ עבודה " מ16קוטר   (M.G או S.P)צינורות פוליאתילן מצולב למים קרים וחמים עם גרעין אלומיניום  07.012.0010

 ₪ 43= סעיף ממחירון דקל 54754050'ממותקנים גלויים או סמויים לרבות ספחים'  אטמ10מ ללחץ עבודה " מ20קוטר   (M.G או S.P)צינורות פוליאתילן מצולב למים קרים וחמים עם גרעין אלומיניום   07.012.0020

 233₪= סעיף ממחירון דקל 20841680'ממותקנים גלויים או סמויים לרבות ספחים'  אטמ10מ ללחץ עבודה " מ25קוטר  (M.G או S.P)צינורות פוליאתילן מצולב למים קרים וחמים עם גרעין אלומיניום 07.012.0030

 256₪= סעיף ממחירון דקל 20901800'ממותקנים גלויים או סמויים לרבות ספחים'  אטמ10מ ללחץ עבודה " מ32קוטר  (M.G או S.P)צינורות פוליאתילן מצולב למים קרים וחמים עם גרעין אלומיניום  07.012.0040

 ₪ 122= סעיף ממחירון דקל שסתומים ומסננים, ברזים07.021

דקל201302600'יח ללא הרקורד המשולם בנפרד3/4"קוטר ,  חיבורי הברגה, ברזים אלכסוניים או זווית ישרה עשויים סגסוגת נחושת07.021.0020

דקל2300600'יח ללא הרקורד המשולם בנפרד2"קוטר  ,  חיבורי הברגה, ברזים אלכסוניים או זווית ישרה עשויים סגסוגת נחושת07.021.0050

דקלצינורות למערכת נקזים 07.031

לרבות ספחים, מ" מ40קוטר , מותקנים גלויים או סמויים, ע"או ש" מובילית"או " גבריט"או " חוליות"דוגמת   (H.D.P.E)צינורות פוליאתילן בצפיפות גבוהה 07.031.0395 דקל1090900'מ

לרבות ספחים, מ" מ50קוטר , מותקנים גלויים או סמויים, ע"או ש" מובילית"או " גבריט"או " חוליות"דוגמת   (H.D.P.E)צינורות פוליאתילן בצפיפות גבוהה 07.031.0400 דקל50984900'מ

ללא ספחים, לרבות מחברים, מ" מ110קוטר , מותקנים סמויים, ע"או ש" מובילית"או " גבריט"או " חוליות"דוגמת  (H.D.P.E)צינורות פוליאתילן בצפיפות גבוהה 07.031.0430  ₪ 145= דקל 331304290'מ

 ₪ 165= דקל עטיפת בטון לצינורות07.032

(4")מ " מ110לצינורות קוטר  (ק"מ/ג" ק60במשקל )לרבות ברזל הזיון , מ מסביב לצינורות מכל סוג שהוא" ס10 בעובי 20-עטיפת בטון מזוין ב07.032.0020 195= דקל 33872871'מ

190= דקל  ויצקת ברזלP.V.C, פוליפרופילן, ספחים לצינורות ביוב מפוליאתילן07.033

07.033.0010 מ" מ50ע קוטר "או ש" מובילית"או " גבריט"או " חוליות"דוגמת  (H.D.P.E)בצפיפות גבוהה . א.מעברים ואביזרי ביקורת לצנרת פ, זוויות, הסתעפויות: ספחים שונים כגון 55= דקל 745315'יח

 10/2018דקל + לעבודות סלילה פיתוח ותשתיות30/2017/לפי מחירון פת



07.033.0040 מ" מ110ע קוטר "או ש" מובילית"או " גבריט"או " חוליות"דוגמת  (H.D.P.E)בצפיפות גבוהה . א.מעברים ואביזרי ביקורת לצנרת פ, זוויות, הסתעפויות: ספחים שונים כגון 192= דקל 35852975'יח

60= דקל 768476'יח4" קוטר P.V.Cכובעי איוורור 07.033.1010

55= דקל מזגנים ותעלות ניקוז, סיפונים לביוב, מחסומי רצפה07.034

135= דקל 202505000'יח עם טבעת ורשת מפליז4/"2"מחסומי רצפה מפוליפרופילן 07.034.0200

35= דקל 102502500'יח מפוליפרופילן עם מכסה פליז4/"2"מחסומי תופי 07.034.0300

52= דקל 152503750'יחע עם מכסה פלסטיק"או ש" חוליות" דוגמת 4/"2"קופסאות בקורת מפוליפרופילן 07.034.0400

560= דקל 142553570'יחע"או ש" חוליות" מפוליפרופילן דוגמת 4"קופסת ביקורת נופלת 07.034.0420

8"יציאה , מ" מ20-רדיוסים בפינות לא פחות מ, מ" ס15מ ובגובה " ס30מ ברוחב " מ1-1.2בעובי  (נירוסטה) 304מ "תעלת ניקוז פתוחה מפלב07.034.0700 400= דקל 210002000'מ

1160= דקל נקודות תברואה לקבועות והתקנה בלבד של קבועות07.049

07.049.0020 הכל בשלמות קומפלט, חציבה בקיר בלוקים ותיקונו לאחר  ההתקנה, (ברז או סוללה אשר ישולמו בנפרד, לא כולל  אספקה של כיור)התקנת הכיור והסוללה ',  מ2.0וצינור דלוחין עד '  מ2.0לרבות צינור מים קרים עד , נקודה לכיור 1830= דקל 109009000קומפ

07.049.0090 הכל בשלמות קומפלט, חציבה בקיר בלוקים ותיקונו לאחר ההתקנה, (מפזר מים ומתלה אשר ישולמו בנפרד, לא כולל  אספקה של משתנה)חיבור מפזר מים , התקנת המשתנה על מתלה',  מ2.0מ עד " מ50וצינור ניקוז לשפכים קוטר '  מ2.0לרבות צינור מים קרים עד , נקודה למשתנה 1100= דקל 610006000קומפ

07.049.0100 קומפלט, הכל בשלמות, חציבה בקיר בלוקים ותיקונו לאחר ההתקנה, (מיכל הדחה או ברז קיר וצינור גמיש אשר ישולמו בנפרד, לא כולל אספקה של אסלה)מיכל הדחה וברז הקיר , או במעבר קיר ומחובר לצינור איורור קיים והתקנת אסלה/מותקן גלוי ו'  מ2.0 עד P.V.C-צינור ניקוז לשפכים מ',  מ2.0לרבות צינור מים קרים עד , נקודה לאסלה 30= דקל 14130018200קומפ

07.049.0190 קומפלט, הכל בשלמות (אשר ישולמו בנפרד, ראש מקלחת+  דרך 3או התקנת מוזאיקה אשר ישולמו בנפרד וכן לא כולל אספקה של מערכת קיר /לא כולל עיבוד מיוחד של רצפת המקלחת ו). חציבה בקיר בלוקים ותיקונו לאחר ההתקנה, ראש מקלחת ומחסום רצפה+  דרך 3התקנת מערכת קיר למקלחת ',  מ2.0וצינור דלוחין עד '  מ2.0צינור מים חמים מבודד עד ',  מ2.0נקודה למקלחת לרבות צינור מים קרים עד  2510= דקל 11140015400קומפ

3250= דקל 89807840קומפעד לשתי קומות מתחת לגג, 3/4"לרבות צנרת המים הדרושה וברז סגירת מים בקוטר , נקודה לדוד שמש07.049.0600

4000= דקל 140004000הקצב (דודי שמש)מערכות סולריות 07.112

07.112.0040 530= דקל 8440035200קומפ שנים5חיבור לנקודת מים וחשמל קיימות ותקופת אחריות של , בשלמות לרבות מעמד על גג שטוח, שני קולטי שמש בשטח מתאים עם ציפוי אפוקסי קלוי, בעמידה, ע עם ציפוי אמאיל פנימי ובידוד פוליאוריתן יצוק"או ש" כרומגן"תוצרת ,  ליטר200דוד בנפח : הכוללות, מערכות סולריות לגג שטוח

400= דקל 6173010380א"מ5003משטח שיש אבן קיסר דגם 07.046.0072

550= דקל 115105610א"מתוספת להגבהה מהשיש מסביב למשטח 07.046.0223

550= דקל 30423471136א"מ 60כלונסאות קוטר 23.01.0040

1100= דקל 161562496טוןברזל לכלונסאות23.03.0020

203= דקל 7656348195ר"מ שכבות2טיח פנים ב 09.01.0010

930= דקל 6509058500ר"מטיח חוץ09.01.0040

214= דקל 90373330א"מאף מים09.01.0100

128= דקל 6504428600ר"מתוספת לשליכט צבעוני09.01.0110

500= דקל 13023830940ר"מריצוף רגיל 10.01.0050

630= דקל 115434945א"מפנלים10.031.0043

320= דקל 7523317475ר"מR-11ריצוף לחדרים רטובים 10.031.0540

930= דקל 122563072ר"מR-12ריצוף למקלחות 10.031.0560

2360= דקל 121221464ר"מתוספת לעיבוד שיפועים במקלחון10.031.0650

1520= דקל 20021442800ר"מחיפוי קירות10.01.0140

920= דקל 600148400ר"מפוליסיד על טיח פנים לרבות שכבת יסוד11.01.0040

990= דקל 6002112600ר"מצבע פנים11.01.0050

4000= דקל 45743330ע"שפועל מקצועי60.01.0010

7500= דקל 45632835ע"שפועל בלתי מקצועי60.01.0020

17650= דקל 401455800ר"ממ" ס20סינר גבס עד 22.026.0027

700= דקל 8016513200ר"מ20-40סינר גבס מעל בין 22.026.0028

251954875ר"מתקרת מגשי פח22.022.0045

15019028500ר"מ 60/60אריחים 22.021.0115

25551375ר"מתוספת ללוח חיצוני עמיד מים 22.011.0558

8019215360ר"מתקרת גבס22.025.0010

28601680ר"מא"תוספת לתקן הג22.028.0540

855440יחידהא לגופי תאורה"תוספת לתקן הג22.028.0560

601358100ר "ממ בגבס"חיפוי קיר ממ22.011.0200

60352100ר"ממ"תוספת ללוח נוסף בקיר ממ22.011.0230

60523120ר"מבידוד בקיר גבס22.011.2020

45602240א"מסולם06.054.0050

2400800א"מתוספת כלוב מגן לסולם06.054.0060

511605800ר"מ1700 אגפים קליל 2חלון הזזה 12.011.0310

6183010980ר"מ4350חלון קיפ קליל 12.016.0260

611006600ר"מ7000 אגפים קליל 2חלון הזזה 12.011.0210

630180ר"מתוספת לזכוכית חלבית12.111.0280

125102510יחידהחלון מרחב מוגן12.015.0020

132503250יחידהדלת הדף59.040.0024

140004000יחידהמ מפלדה"חלון ממ59.040.0310

65303180יחידה צול8א .צ59.050.0500

2400800יחידה צול4א .צ59.050.0510

1550550יחידה ליטר200מתקן למיכל מים 59.070.0010

1550550יחידהשירותים כימיים59.070.0220

111001100קומפלטשילוט וסימון מרחב מוגן29.030.0030

142032842יחידהמחזיק נייר טואלט30.011.3040

69305580יחידהמייבש ידיים חשמלי30.011.3400

62141284יחידהמתקן לסבון נוזלי30.011.3200

181282304יחידה ליטר5פח אשפה מלבני 30.011.3300

75003500ר"מג פלטת סנדוויץ"מראה מודבקת ע30.011.5050

56303150ר"מדלתות לארון חשמל06.031.0510

2320640יחידהנכים.מ לדלת ש" ס60ידית אחיזה 30.011.3131



1930930יחידהמאחז יד מתרומם30.011.3138

12236028320יחידהמחיצות לשירותים22.041.0010

8152012160יחידהמחיצות למקלחות22.041.0500

39202760יחידהמחיצה למשתנה22.041.0600

2299021780יחידהלוקרים30.012.0500

4400016000קומפלטס" כ2מזגן 15.041.0012

2750015000קומפלטס" כ4מזגן 15.041.0018

11765017650קומפלט איש50מערכת סינון ל15.070.0050

1870012600ר"מסורגים06.051.0038

25/2018ל  פת"עבודות פיתוח מחירון משכ

2803.5980ר"מהידוק שתית51.02.0100

60402400ק"ממילוי מחומר מובא51.02.0185

601207200ק"ממצעים51.03.0010

28017348440ר"מ7ריצוף באבנים משתלבות בעובי 40306.023

60684080מטראבן גן40.06.2010

74293003מטר1.10מעקה 40.08.0010

121002100קומפ מטר1.10גובה .  מטר1.5פשפש רוחב 40.08.0390

160538480ק"מאדמת חמרה41.02.0990

300278100ר"מדשא במרבדים41.02.0795

2060712140'יחעצים41.02.0235

5211810590יחידה 80שוחות ביוב מבטון קוטר 57.06.0015

231156230יחידה100שוחות ביוב מבטון קוטר 57.07.0070

621519362מטרמ" מ160 קוטר PVCצינור 57.06.0085

412068446מטרמ" מ200 קוטר PVCצינור 57.06.0155

710597413יחידהמפלים57.07.0865

1620448מ "כ  ללא מע"סה

275476.16מ "מע

1895924.16מ "כ כולל מע"סה


