
' מס
 סעיף

 /יחידה תיאור העבודה
 ר"מ

מחיר  כמות
 יחידה

 כ"סה

     פירוקים ופינוי – חדרים 
עטיפת , חוזר פירוק דלתות לשימוש 

 דלתות ושמירה באתר
    

     משקופיםופינוי פירוק  
     פנליםופינוי פירוק  
     פרקטופינוי פירוק  
     ריצוףופינוי פירוק  
שהרטיבות בו עולה על  מילויפינוי חומר  

עד לחשיפת , או שספג דלוחים 6%
 היציקה לייבוש

    

     גירוד טיח 
     ניקוי עובש  
     פירוק ארונות קיר 
     פריטים נוספים שצריך לפרק או לעטוף 
     כ חדרים פירוק ופינוי"סה 
      
     פירוקים ופינוי –מטבח  
     פירוק ופינוי חיפוי קיר מעל משטח שיש  
, פירוק ברז כיור ואביזרי אינסטלציה 

אחסון , אריזה עדינה לשימוש חוזר
 באתר

    

אריזה עדינה לשימוש , פירוק כיור מטבח 
 אחסון באתר, חוזר

    

אריזה עדינה לשימוש , פירוק כיריים 
 אחסון באתר, חוזר

    

אריזה עדינה , פירוק תנור מובנה 
 אחסון באתר, לשימוש חוזר

    

פירוק או אחסנת אביזרים נוספים  
 לפרט -במטבח 

    

לא ניתן  –פירוק ופינוי משטח שיש  
 לעשות שימוש חוזר

    

לפרט  –פירוק ופינוי ארון מטבח תחתון  
האם ניתן לנצל את , מה מידת הנזק

 הדלתות

    

נספרו אם עבודות פירוק והתקנת ריצוף  
. אין צורך לפרט כאן, ביחד עם הסלון

 .אז לפרט להלן, אם זה לחוד

    

     פירוקים ופינוי –טבח מ כ"סה 
      
פירוקים  –חדרי אמבטיה ושירותים  

 ופינוי
    

     פירוק ברזים לשימוש חוזר 
אחסון , אריזה עדינה, פירוק כיור רחצה 

 לשימוש חוזר
    

, אריזה עדינה, חוזר פירוק שיש לשימוש 
 אחסון באתר

    

פירוק ארונות ומתקני אמבטיה  
 אריזה לשימוש חוזר, ושירותים

    

     ופינוי פירוק אמבטיה 
     פירוק מקלחון 



לא ניתן לעשות  –פירוק אסלה לפינוי  
 שימוש חוזר באסלה

    

     ניאגרה 
     פירוק ריצוף  
עד לחשיפת היציקה  פינוי חומר מילוי 

 לייבוש
    

     פירוק פנלים 
     פירוק חיפויי קירות 
     פריטים נוספים שצריך לפרק או לעטוף 
 –חדרי אמבטיה ושירותים כ "סה 

 פירוקים ופינוי
    

      
     כללי -פירוק ופינוי  
כולל פינוי לאתר , עגלת פסולת לפי ימים 

 פסולת בנין חוקי
    

     שרוול פסולת לפי ימים 
     מנוף 
     כללי -ופינוי  כ פירוק"סה 
      
     אספקה ובניה –חדרים  
תיקוני טיח ושפכטל בכל האזורים  

 שנפגעו מרטיבות
    

     ניקוי עובש 
, קרים, חמים, בדיקת צנרת לאטימות 

 לפני ביצוע ריצוף, דלוחין
    

     אספקת והובלת חומר מילוי 
, תוספים, אספקת והובלת חומר שחור 

 'דבקים וכו
    

________ אספקת והובלת אריחי  
 _________במידות 

    

     אספקת והובלת פנלים לריצוף 
     ר"עבודת ריצוף לפי מ 
/ ______ אספקת והובלת פרקט מסוג  

 שווה ערך לפרקט שפורק
    

     אספקת והובלת פנלים לפרקט 
     ר"עבודת הנחת פרקט לפי מ 
     אספקת והובלת משקופים 
     הרכבת משקופים 
מעל , תיקוני טיח מסביב למשקופים 

 פנלים
    

     כיוון צירים, הרכבת דלתות 
      
אם לא )החלפת גב , שיפוץ ארונות קיר 

הרכבת ארונות , (נרשם החלפת כל הארון
 כיוון דלתות, קיר

    

אביזרים שפורקו או כוסו לצורך הרכבת  
 פירוט ותמחור, ביצוע העבודות

    

     אספקה ובניה – כ חדרים"סה 
      
     אספקה ובניה –מטבח  
תיקוני טיח ושפכטל בכל האזורים  

 שנפגעו מרטיבות
    



     ניקוי עובש 
, קרים, חמים, בדיקת צנרת לאטימות 

 לפני ביצוע ריצוף, דלוחין
    

     אספקת והובלת חומר מילוי 
, תוספים, אספקת והובלת חומר שחור 

 'דבקים וכו
    

ריצוף אספקת והובלת אריחי  
 _________במידות ________ 

    

     אספקת והובלת פנלים לריצוף 
     ר"עבודת ריצוף לפי מ 
אספקת והרכבת מטבח שווה ערך  

, פרזול, צירים, כולל דלתות, לקיים
 לפרט -' אביזרים וכו, צוקל

    

     כיוון צירים, הרכבת דלתות 
אספקת והתקנת משטח שיש מסוג  

כיריים גז , כולל חורים לכיור______, 
 'וכו

    

אספקת והובלת אריחי חיפוי קיר מעל  
שווה ערך ______, גודל , משטח שיש

 לקיים

    

כולל , עבודת התקנת אריחי חיפוי קיר 
 רובה אקרילית, תוספים, שחורחומר 

    

     איטום, התקנת כיור שפורק 
     התקנת ברז שפורק ומתקני אינסטלציה 
חיבור גז על ידי טכנאי , התקנת כיריים 

 מסמך
    

הרכבת אביזרים שפורקו או כוסו לצורך  
 פירוט ותמחור, ביצוע העבודות

    

     אספקה ובניה – כ מטבח"סה 
      
אספקה  –חדרי אמבטיה ושירותים  

 ובניה
    

תיקוני טיח ושפכטל בכל האזורים  
 שנפגעו מרטיבות

    

     ניקוי עובש 
, קרים, חמים, בדיקת צנרת לאטימות 

 לפני ביצוע ריצוף, דלוחין
    

     אספקת והובלת חומר מילוי 
, תוספים, אספקת והובלת חומר שחור 

 'דבקים וכו
    

והובלת אריחי ריצוף  אספקת 
 _________במידות ________ 

    

     אספקת והובלת פנלים לריצוף 
     ר"עבודת ריצוף לפי מ 
אספקת והובלת אריחי חיפוי קירות  

 _____במידות ____ מסוג 
    

, תוספים, אספקת והובלת חומר שחור 
 לחיפוי קירות' דבקים וכו

    

     ר"מעבודת חיפוי קירות לפי  
     התקנת אמבטיה וניקוזהובלת ו, אספקת 
     התקנת ברז אמבטיה 
    אספקת והובלת אריחי חיפוי אמבטיה  



 _____במידות ____ מסוג 
, תוספים, אספקת והובלת חומר שחור 

 לחיפוי אמבטיה' דבקים וכו
    

     ר"עבודת חיפוי אמבטיה לפי מ 
     אספקת והובלת אסלה 
     אספקת אינסטלציה לאסלה 
     התקנת אסלה וניקוז 
התקנת ארון תחתון לכיור אמבטיה  

וארונות ומתקנים נוספים לפי 
 שפורק/הקיים

    

אספקת והתקנת משטח שיש לכיור  
 ______אמבטיה מסוג 

    

התקנת כיור אמבטיה וברז שפורקו כולל  
 חיבורי מים ודלוחים

    

שפורקו או כוסו לצורך הרכבת אביזרים  
 פירוט ותמחור, ביצוע העבודות

    

 –אמבטיה ושירותים  כ חדרי"סה 
 אספקה ובניה

    

      
     עבודות נוספות 
, בהתאם לנכס הספציפי והנזק הספציפי 

, ניקוזי ממזגנים, כגון לוחות חשמל
אחסון , ליטושים שונים, שיש, קרניזים

 שרלוונטיוכל מה , יצירות אומנות

    

  . . .     
  . . .     
     כ עבודות נוספות"סה 
      
     שונות 
ייבוש קירות ורצפות באמצעות יבשנים  

החלפות  077סופחי לחות בעוצמה של 
 אויר בשעה

    

מסחררים ומחממים לזירוז תהליך  
 ייבוש הנכס

    

צביעת קירות ותקרות בכל שטחי  
בצבעים , בצבע כדוגמת הקיים, העבודה

המכילים חומר אנטי בקטריאלי המונע 
 –היווצרות עובש ופטריות לאורך זמן 

 עבודה+ חומר 

    

ניקיון כללי ויסודי של הנכס בגמר ביצוע  
 העבודות

    

     ביטוח עבודות קבלניות לתקופת השיפוץ 
     פיקוח 
     בלתי צפוי 
     אריזת והובלת תכולה למקום אחסון 
     תשלום בגין אחסון 
     ביטוח תכולה באחסון 
     הובלת תכולה חזרה לנכס 
     ביטוח הובלה 
     שכר דירה לדיור חלופי 
     שונותכ "סה 
      



     כ חדרים פירוק ופינוי"סה 
     פירוקים ופינוי –טבח מ כ"סה 
 –חדרי אמבטיה ושירותים כ "סה 

 פירוקים ופינוי
    

     כללי -ופינוי  כ פירוק"סה 
     אספקה ובניה – כ חדרים"סה 
     אספקה ובניה – כ מטבח"סה 
 –אמבטיה ושירותים  כ חדרי"סה 

 אספקה ובניה
    

     כ עבודות נוספות"סה 
     כ שונות"סה 
     כ"סה 
     %71מ "מע 
     מ"כ כולל מע"סה 
     %71 –בלתי צפוי מראש  
     מ"כ כולל בצ"סה 
     %71 –פיקוח  
     כולל פיקוח 
      
      

 


