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חוברת דוגמא 

ניתוח מחיר בנייה 

כולל מחירים נילווים והסברים 
החוברת כולל פרקים לדוגמא

המחירים המופיעים בחישוב זה

זה הם להמחשה בלבד
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משפחת ישראלי:לכבוד

03-1111110   :  טלפון

israel@gmail.com   :  מייל

כתובת 
:האתר

נווה חמציצים

1111   :גוש 

2222:חלקה 

333 : מגרש 

ישראליבית

מתקדמת:בבניה 

הבית 
לבניה 

:הינו 
בית דו קומתי עם גגות שטוחים 
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:החישוב מתייחס למסמכים אלה 
תוקףמתכנןסוג

לעיוןשולי מהנדסת:הנדסה 
 

לעיוןרובי האדריכל:אדריכלות 

  

בדיקת קרקע

קייםא"גרמושקה מאושרת הגחסרדוח+בדיקת קרקע בשטח כולל קידוח 

קייםגרמושקה מאושרת ועדה תכנית העמדה

קייםתכנית  פתוח סביבהקייםתכנית העמדה של הבית

קייםתכניות רצפה כל הקומותתכניות קונסטרוקציה

קייםקיים('חומות משטחים וכו)תכנית  פיתוח סביבה 

קייםקייםתכנית  כלונסאות

קייםתכניות של החזיתותקייםתכנית  קורות קשר

קייםתכניות של החתכיםקייםתכניות רצפה של כל הקומות

קייםתכניות אינסטלציה וביוב קייםתכניות קירות ועמודים של כל הקומות

קייםקייםתכניות תקרה ותקרת ביניים של כל הקומות

קייםתכניות ורשימת דלתות קייםד"תכניות ממ

קייםתכניות ורשימת חלונות קייםתכניות פרטים

קייםפרטים אדריכלייםקייםחתכים

קייםכל תכנית  הדרושה לבנייהקיים.כל תכנית  מהותית לבניה

חסרכתב כמויות אדריכליקייםכתב כמויות הנדסי

04-03-2020-מצב התכניות הדרושות לבניית  הבית נכון ל
אדריכלות

תכניות תקרה

תכניות חשמל 

תכניות גג

תאריך
03/03/2020

04/03/2020
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הערותמחירתיאור

הערכה בלבדעלויות מחוץ לבניה עצמה

35,000 ₪שווח, מועצה , ביוב- תשלום אגרות לעיריה 
 ₪  50,000- ויכולים להגיע ל ₪ 15,00התשלומים בין 

ויותר בהתאם למקום המגורים שלכם

6,000 ₪ מדידות4- תשלום מודד
כמות המדידות  ₪  1,500 עד 1,200-מדידה כיום עולה כ

4המינימלית היא 

10%-5%תשלום אדריכל
 מעלות 5-10%-עלות אדריכל לבצוע עבודה מושלמת הוא כ

הבית

 40,000-80,000₪תשלום למפקח

במידה ואתם לוקחים מפקח אתם צריכים לחשב זאת לפי 
גם כאן יש . לחודש  ₪ 6,500 חודשים במחיר של 12

הפרשים גדולים במחיר בהתאם לדרישות שלכם מהמפקח 
.ומה הוא צריך לבצע

10,000 ₪(הערכה)-תשלום למהנדס 

5000-8000כולל קידוח- תשלום בדיקת קרקע 

, לפי דרישות המועצה- תשלום בדיקות דרושות 
ד " בדיקות בטון ושתי בדיקות ממ4בדרך כלל 

מחיר בדיקה . (ד"ד וטיח ממ"אטימות ממ)
במכון בדיקה מוסמך ₪ 400בסביבות 

2400₪ 
יש לזכור כי החישוב נכון לבית עם קומה אחת במידה ויש 

יש לחשב עוד ) בלוק ובטון(שתי קומות בבית בבניה רגילה 
בדיקה אחת על כל קומה נוספת

 ₪ 3000מהנדס סניטריה
בחלק מהמועצות והעיריות יש דרישה לתכנון המים 

יש מועצות שתכנון , והביוב על ידי מהנדס סניטריה
.האדריכל מספיק להם

 ₪ 3000מהנדס חשמל

. כיום חברת חשמל דורשת את התכנון מחשמלאי מוסמך
התשלום על התכנון הוא חלק המעבודה שלו והעמידה מול 

את מיקום הפריטים מבצע האדריכל או .  חברת חשמל
.מעצב הפנים

 ₪ 1500הדפסת תוכניות לקבלנים
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 ₪ 3000חשמל זמני
לוח חשמל זמני מתואם עם חברת חשמל לעבודות הבית 

4ואספקת חשמל עד קבלת טופס 

1,000 ₪הסכם עם אתר פסולת

תשלום ראשוני לאתר פסולת לפי חישוב פסולת של 
. ללא אישור זה אי אפשר לקבל אישור בניה .  האדריכל

או עם על ידי , יודגש כי בסוף הבניה ישולם ההפרש לאתר 
.הקבלן עם זה בהסכם או על ידכם במידה ולא

 ₪ 8000תשלום חיבור חברת חשמל
 40X3 A במידה ומגדילים ללוח של 25X3 Aללוח של 

 5000₪המחיר עולה בעוד 

1,500 ₪על ידי ספק הגז שלכם- הנחת וחיבור צנרת גז 
היום כל צנרת הגז בבית צריכה להיות מבוצעת על ידי 

המחיר תלוי בכמות הצנרת וכמות .  ספק הגז שלכם
נקודות הגז
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מחירבניה מתקדמת- סכום כמויות ותמחיר 

הכנות לבניה00פרק 

24,500 ₪הכנת השטח לבניה 

עבודות עפר01פרק 

₪ 35,625

עבודות בטון יצוק באתר02פרק 

318,972 ₪בניית שלד בטון 

שלדה מתקדמת של המבנה04פרק 

420,294 ₪בידוד  ,חיפוי פנים חוץ,שלדת מתכת קירות

איטום05פרק 

40,522 ₪איטום 

עבודת טיח06פרק 

217,569 ₪עבודת טיח 

מרחבים מוגנים ומקלטים07פרק 

8,500 ₪מרחבים מוגנים ומקלטים 

(שחור)אינסטלציה וביוב 08פרק 

76,063 ₪עבודה וחומר שחור 

שרותים ומטבחים, חומר לבן למקלחות09פרק 

20,270 ₪ללא התקנה - חומר לבן 

מתקני חשמל10פרק 

71,365 ₪עבודת חשמל 

עבודות ריצוף וחיפוי11פרק 

25,503 ₪.מרצפות חומר לבן ללא התקנה

עבודות ריצוף וחיפוי12פרק 

60,680 ₪עבודה וחומר שחור 

עבודת אלומיניום13פרק 
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164,440 ₪עבודת אלומיניום 

(לא אלומיניום)דלתות חוץ ופנים 14פרק 

23,313 ₪דלתות חוץ ופנים

מטבח15פרק 

50,000 ₪מטבח

עבודות אבן ושיש16פרק 

40,749 ₪עבודות אבן ושיש כוללות

מערכות מיזוג אוויר17פרק 

8,250 ₪מזגנים  ומערכת סינון + הכנה למזגנים 

עבודות צביעה19פרק 

45,603 ₪עבודות צביעה

פתוח מגרש20פרק 

13,575 ₪פתוח מגרש

(חוץ)פרגולות ודקים 21פרק 

61,076 ₪נגרות מסגרות חרש וסיכוך

שונות וחריגים98פרק 

8,125 ₪שונות וחריגים

קבועות קבלן99פרק 

40,625 ₪קבועות קבלן

1,775,618 ₪מ "עלות הבית לפי מחיר קבלן מפתח לפני מע

192גודל הבית ללא מרפסות 

1.17מ "כולל מע

2,077,473 ₪מ "כ עלות הבית לפי מפרט כולל מע"סה
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סוג פעילותהכנות לבניה0.0
יחידת 

מידה
כמות

כמות 
כוללת

הערות

  והכנות לבנייה-הקמת האתר0.0

0'קומפהריסת בית קיים0.1

הכנת השטח לבניה0.2

שונות0.3

"הקבלן"אחריות 0.3.1

10'חודשירותים כימיים לתהליך הבניה0.3.1.1
על הקבלן להציב שרותים לטובת  הפועלים בשטח דבר זה 

מוגדר בהוראות הוועדה

1'קומפ.גידור האתר 0.3.1.2
הגדר תבוצע לפי הוראות , יש לבנות גדר סביב שטח הבניה

הוועדה המקומית

.שילוט האתר 0.3.1.3
יש לשלט את אזור הבניה לפי הוראות  החוק והוועדה 

הקפידו על כך. המקומית

8'יחמכולות פסולת בניין0.3.1.4

יש חובה על הקבלן להניח מכולות אשפה על מנת לפנות 
במידה פקח יחליט שהשטח . את הלכלוך באופן סדיר

מלוכלך ומסכן את  הסביבה הוא יכול לעצור את הבניה 
ולכנוס  את הבונה ולווא דווקא את הקבלן

"המזמין"אחריות 0.3.2

0.3.2.1
התקשרות עם אתר פסולת ותשלום כל הטמנת 

פסולת הבנייה באתר

0.3.2.2
התקשרות עם מעבדת בדיקה לכל הבדיקות 

וכל  (ד"ומרכיבי הממ, בטון)הדרישות לפי החוק 
.הדרישות של וועדת הבנייה המקומית
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0.3.2.3
יודגש ויובהר כי כל בדיקה שהמזמין רוצה או 

הינה על חשבון – שהוועדה המקומית מחייבת 
"המזמין"הינה על חשבון " המזמין"

סוג פעילותהכנות לבניה
יחידת 

מידה
כמות

כמות 
כוללת

עלות כוללת 
קבלן ראשי

הכנות לבניה

12,000 8.08₪'יחמכולה פסולת בניין

6,250 1.01₪'קומפגדר איסכוריתהקמת  גדר

6,250 10.010₪חודששרותים כימיים

24,500 ₪ הכנות לבניה0.0כ פרק "סה

הריסת בית קיים
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הערותכמות'יחתיאורסעיף

עבודות עפר1.0

על השטח להיות בגובה המתאים  לקדיחת 
במידה ויהיו . כלונסאות ובניית קורות קשר

עבודות הכנה לטובת הבאת  במידה ויהיו עבודות 
– הכנה לטובת הבאת השטח לתחילת עבודה 

פעולות התאמת השטח יבוצעו  תחושב . בהתאם
לפני  +/- 0.0-העבודה  לפי מדידה מצבית וגובה ה

.העבודה

/ הבונה מקבל את השטח בגובה מסויים מידי המועצה
יש לבדוק עם . דבר זה מוגדר בזמן קניית השטח. העריה

המודד  כי השטח שנמסר הינו בגובה הנתון והנדרש לפי 
מגובה זה הקבלן נדרש בדרך כלל להוריד את . החוזה

הגובה על מנת  שיוכל לצקת את ביסוס הבית וקורות  
עלות עבודה זו הינה לפי צורת  השטח וסוג הקרקע . הקשר

(...סלעים  וכו, סוג אדמה)

חציבת השטח/חפירת1.1

וקורות קשר/ חפירת כלונסאות 1.2

כל הקידוחים בבית זה מחושבים לפי1.2.1

הכלונסאות בבית זה הם1.2.2

:בקידוח 

0.50ר"מ:בקוטר 

10.00א"מ:בעומק 

30'יח:כמות 

1.2.3
כיסוי חוזר של קורות הקשר והכנה ליציקת  

רצפת הבית
142.92קוב

M-150קידוח באדמה 
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סוג פעילות(עבודות שטח)הכנות לבניה 
יחידת 

מידה
כמות

כמות 
כוללת

עלות כוללת 
קבלן ראשי

הכנת השטח לבניה

1,875 1.01₪ע"יטרקטור (ישור השטח לכלונסאות)הכנת השטח לבניה 

9,375 5.05₪ע"יטרקטורעבודות טרקטור באתר בזמן הבניה

1,875 1.01₪קובבובקטמילוי קורות קשר ועבודות עפר נוספות

קידוח כלונסאות של הבית

קידוח כלונסאות הבית
-Mקידוח באדמה 

150
18,750 300.0300₪א"מ

3,750 1.01₪'קומפהובלת מקדח

35,625 ₪ עבודות עפר1.0כ פרק "סה
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הערותכמות'יחחומרתיאורסעיף

שלד בטון2.0

מחיר יציקת השלד כוללת את מחיריציקת השלד2.1

המחיר יהיה. הברזל והבטון , העבודה59קוביציקת כלונסאות2.1.1

מדוייק לאחר תכנון הנדסי שבו יהיו31קוביציקת קורות קשר2.1.2

.הדרישות המדוייקות לעבודה וחומר60קוביציקת רצפה2.1.3

14קוביציקת קירות בטון ועמודי בטון דרושים2.1.4

0קוביציקת הגג הישר2.1.5

סוג פעילותעבודות בטון יצוק באתר
יחידת 

מידה
כמות

כמות 
כוללת

עלות כוללת 
קבלן ראשי

יציקת כלונסאות

יציקת כלונסאות
 שאוב 30-בטון ב

-כולל משאבה 
3חשיפה 

31,582 58.977₪ק"מ

5,625 30.030₪'יח' מ3גלילי קרטון  בקוטר  לכלונסאות אורך 

קורות קשר

מצע ארגזי פוליביד סכין לקורות קשר
ארגז פוליביד 

20לקורה גובה 
2,613 220.0220₪א"מ

יציקת קורות יסוד מבטון כולל משאבה
 שאוב 30-בטון ב

-כולל משאבה 
3חשיפה 

13,952 30.734₪ק"מ

קורות קשרקירות תמך לבניין/מרתף

קומת קרקע
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ארגזי קרטון או ארגזי פוליביד
ארגז פוליביד 
25לרצפה גובה 

13,070 387.3387₪ר"מ

1,452 387.3387₪ר"מיריעות פוליאטיל מתחת לרצפת בטון

יציקת רצפה מבטון  כולל משאבה
 שאוב 30-בטון ב

-כולל משאבה 
3חשיפה 

26,086 57.563₪ק"מ

ד"קירות בטון עמודים וקורות כולל וקירות ממ
 שאוב 30-בטון ב

-כולל משאבה 
3חשיפה 

5,672 13.814₪ק"מ

קומה ראשונה

יציקת רצפה מבטון כולל משאבה
 שאוב 30-בטון ב

-כולל משאבה 
3חשיפה 

866 2.12₪ק"מ

קומה שניה

קומה שלישית

גג בטון ישר

ברזל לבטון ללא יציקות מייטק

57,827 14.915₪טוןברזל לשלד הבטון

עבודה על השלד

תשלום עבודה על משטחי בטון קונסטרוקטיבי 
בבניה מתקדמת

145,226 387.3387₪ר"מ

15,000 1.01₪'קומפד בבניה מתקדמת"תשלום עבודת בטון ממ

עבודות יציקת בטון שונות

318,972 ₪  עבודות שלד בטון2כ פרק "סה

13--27

1002: מספר פרויקט

משפחת ישראלי: שם לקוח

נווה חמציצים: שם ישוב

mailto:dannyelkogut@gmail.com


דני קוגוט:איש קשר 

052-2889951:טלפון 

dannyelkogut@gmail.comל"דוא

מילוי חוזר של קורות קשרקורות קשר עם קלקר סכין מתחתייהןיציקת רצפה
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הערותכמות'יחחומרתיאורסעיף

בניה מתקדמת- קירות חיצוניים ופנימיים 4.0

4.1
קירות )חתך חיפוי שלד פלדה מעטפת חיצונית  

מפנים לחוץ (חוץ
  

יש לזכור כי חישוב השלדה צריך לכלול בנוסף את מחיר 
מנוף ויתכן גם פלדה כבדה, הובלה, ההתקנה

4.1.1
כל )מ " מ24.8שני לוחות  גבס חסין אש בעובי 

(מ " מ12.4לוח 

שלד פלדת דקת דופן4.1.2

4.1.3
בידוד תרמי ואקוסטי של צמר - בחלל השלדה 

מ לפי עובי חתך " ס20- ל10זכוכית בעובי של בין 
.הקיר

 2" שכבות של צמר זכוכית עובי 3בדרך כלל נהוג להניח 
ג לקוב בקיר חיצוני ושתי שכבות של צמר " ק12במשקל 

ג לקוב בקיר פנימי" ק12 במשקל 2"זכוכית עובי 

יריעת טייווק למניעת התעבות מים בקירות4.1.4

לוח עמיד לתנאי החוץ–  חיפוי הקיר החיצוני 4.1.5

  מבנה הקירות הפנימיים4.2

4.2.1
כל )מ " מ24.8שתי לוחות גבס חסין אש בעובי של 

(מ" מ12.4לוח 
  

  .שלדת פלדת דקת דופן מגולוון4.2.2

4.2.3
בידוד תרמי ואקוסטי של צמר - בחלל השלדה 

מ לפי עובי חתך " ס7-10זכוכית בעובי של בין 
.הקיר

  

חיפוי חדרים רטובים עם  פנל נגד מים4.2.4

  רצפת קומה/מבנה גג4.3

  קורות מפלדה דקת דופן מגולוונת בחתך תואם4.3.1

4.3.2
בידוד אקוסטי של צמר זכוכית בתוך השלדה של 

צמר זכוכית
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  .פח מתכת גלי4.3.3

  מ" ס8יציקת בטון בעובי עד 4.3.4

4.4
 (מלמטה למעלה)מבנה גג רעפים של המבנה 

05ראה סעיף 
  

  תקרת הבית4.5

  קונסטרוקציית מתכת לתקרת הגבס4.5.1

4.5.2
 פאזות 4חיפוי הקונסטרוקציה בפלטות גבס לבן 

מ" מ12.4בעובי 
  

סוג פעילות(רצפות וקירות)שלדה מתקדמת של המבנה 
יחידת 

מידה
כמות

כמות 
כוללת

עלות כוללת 
קבלן ראשי

יציקת רצפות על שלדה דקת דופן

6,874 151.5167₪ר"מפח איסכורית

379 151.5151₪ר"מבורג איסכורית

4,166 151.5167₪ר"ממ" מ5רשת ברזל 

משאבה+ בטון 
 שאוב 30-בטון ב

-כולל משאבה 
3חשיפה 

6,249 151.515₪קוב

6,250 2.02₪ע"יעבודה על רצפות וגג הבטון

3,333 151.5167₪ר"ממ" מ5טרמוסטפ 

כולל עבודת מייטק- שלדת מתכת 

קירות שלדה מתקדמת קומה ראשונה177,589 1.01₪קומפ.שלדת מתכת דקת דופן מורכבת בפתח המפעל

20,000 4.04₪ע"יהובלה ועבודת מנוף

289 115.8116₪א"מ150/5פלציב 

חיפויים חיצוניים ופנמיים של השלדה

teyvek3,660 340.7375₪ר"מ
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לוח חיצוני
אקווה פנל 

2.4X1.2 2.9 לוח 
ר"מ

49,129 578.6694₪ר"מ

בורג  ללוחות חיצוניים
בורג מקסי קודח 

SB-39לאקווה פנל 
5,684 578.6636₪ר"מ

47,735 578.6636₪ר"מעבודת התקנת לוח חיצוני

1,188 433.7434₪ר"מתופסן סרט

בידוד בתוך הקיר
 12צמר זכוכית 

2"קוב עובי /ג"ק
4,284 285.6857₪ר"מ

. חישוב לשני הצדדים- חיפוי קירות פנים יבשים 

לוח פנימי
לוח גבס ורוד 
1.44X1.22 12

'רצפה קומה א/קורות תקרה14,961 867.31041₪ר"מ

מ"ס7.5קוב עובי /ג" ק12צמר זכוכית 
 12צמר זכוכית 

3"קוב עובי /ג"ק
1,380 129.6156₪ר"מ

3,643 867.3867₪ר"מבורג גבס בורג250מ כופסא " מ45בורג גבס קודח 

32,524 433.7434₪ר"מעבודת התקנת לוחות קיר פנים יבש

-חיפוי קירות פנים רטובים 

לוח עמיד למים כדוגמאת אקווה פאנל
אקווה פנל 

2.4X1.2 2.9 לוח 
ר"מ

3,103 36.544₪ר"מ

בורג מקסי קודח לאקווה פנל
בורג מקסי קודח 

SB-39לאקווה פנל 
326 36.537₪ר"מ

2,741 36.537₪ר"מעבודת התקנת לוחות עמידים למים

חיפוי תקרה בגבס

5,658 146.0146₪ר"מקונסטרוקציית גבס חומר
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 פאזות4- לוח גבס לבן
לוח גבס לבן 

1.44X1.22 12 
3,504 146.0175₪ר"מ

'מ קומה א" ס8יציקת רצפת בטון עובי 613 146.0146₪'יחבורג גבס בורג למטר20בורג גבס 

מ" ס7קוב עובי /ג" ק12צמר זכוכית 
 12צמר זכוכית 

3"קוב עובי /ג"ק
1,344 151.5151₪ר"מ

13,688 146.0146₪ר"מ.עבודת  התקנה תקרת גבס

שונות

₪ 420,294

קירות שלדה קומה א'יציקת גג קומה אבניית מעקות וקרניזים

(קירות בבית, רצפות) עבודות בניה מתקדמת 4כ פרק "סה
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הערותכמות'יחחומרתיאורסעיף

הערותכמותחומרנקודות אינסטלציה בבית ובחצר9.0

8.0.1
נקודה לאסלה  כולל צנרת מים ושפכים  באורך 

,ברז מעביר וצינור גומי משוריין,  מטר2של עד 
3

8.0.2
בניית מערך אסלה תלויה ומוסתרת בשלמות 

כולל הכנסת מיכל המים
3

5נקודת מים קרים וחמים לרבות צנרת מים8.0.3

8.0.4
חמים , נקודה לאמבטיה לרבות צינור מים קרים

ודלוחין
1

8.0.5
התקנת אמבטיה כולל בניית קיר ומילוי החלל 

. בין האמבטיה והקירות בפולאוריטן מוקצף 
.התקנה לפי הוראות היצרן

1

3נקודת מים לברזי גן  ללא נקודת ביוב8.0.6

8.0.7

 דרך 4אינטרפוץ -נקודת מקלחת כולל התקנת 
, לרבות מערכת התקנה מוקדמת מתחת לטיח

, זרוע וראש מקלחת , כיסוי חיצוני למערכת קיר 
.מותקן ומושלם

2

8.0.8
ברז : הכנה של מערכת חיבור למדיח הכוללת 

.חיבור לביוב הכל בשלמות , מים
1

8.0.9
: הכנה של מערכת חיבור למכונת כביסה הכוללת

חיבור לביוב לרבות מחסום הורקה , ברז מים
הכל בשלמות

1

8.0.10
הכנה של מערכת חיבור למקרר הכוללת ברז מים 

.קרים
1
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41הכנה לתמי 8.0.11

8.0.12

נקודת ניקוז למזגן כולל צינורות פוליפרופילן 
מ " מ32-40קוטר , מותקנים סמויים או במילוי

לרבות כל האביזרים וספחים ,  מטר4ובאורך עד 
מותקן מושלם, 

7

1נקודת מים לדוד שמש8.0.13

8.0.14
חיבור קו מים דירתי כולל חפירה והנחת הצינור 

' מ20עד אורך של - וסגירת החפירה 
1

2מרכזיית מים חמים קרים8.0.15

מרזבים וצמגים

0גגות רעפים ופרגולות)מרזב לגג 8.0.16

8.0.17
 ובאורך הנדרש 4"צינורות מי גשם  בקוטר 

קבועים בתוך השילדה
25

8.0.18
ל לפי  תקן "ראש עליון עבור צינורות מי גשם הנ

.ישראלי
5

5ל  לפי פרט"ברך תחתונה עבור צינורות מי גשם הנ8.0.19

ביוב מחוץ לבית

8.0.20
מ בעומק " ס80שוחת ביוב מפוליאתילן בקוטר 

לרבות חוליה עליונה ולמעט ',  מ1.25של עד 
.תקרת בטון

6

9.0.22
 העבודה כוללת כל 6"הנחת צינור ביוב בקוטר 

ריפוד ,הנחת  צנרת ,עבודות העפר שאיבת מים
ועטיפת חול והחומרים  הדרושים בשלמות

52

20--27

1002: מספר פרויקט

משפחת ישראלי: שם לקוח

נווה חמציצים: שם ישוב

mailto:dannyelkogut@gmail.com


דני קוגוט:איש קשר 

052-2889951:טלפון 

dannyelkogut@gmail.comל"דוא

סוג פעילותתיאור
יחידת 

מידה
כמות

כמות 
כוללת

עלות כוללת 
קבלן ראשי

עבודת אינסטלציה כולל חומרים שחורים

4,125 3.03₪'יחנקודת אסלה

3,750 3.03₪'יחבניית מערך אסלה תלויה ומוסתרת

נקודת מים קרים וחמים לרבות צנרת מים 
ודלוחין

6,875 5.05₪'יח

חמים , נקודה לאמבטיה לרבות צינור מים קרים
ודלוחין

1,375 1.01₪'יח

1,250 1.01₪'יחהתקנת אמבטיה

1,875 3.03₪'יחנקודת מים לברזי גן

3,750 2.02₪'יח דרך4אינטרפוץ -נקודת מקלחת כולל התקנת 

750 1.01₪'יחהכנה של מערכת חיבור למדיח

1,375 1.01₪'יחהכנה של מערכת חיבור למכונת כביסה

הכנה של מערכת חיבור למקרר הכוללת ברז מים 
.קרים

625 1.01₪'יח

625 1.01₪'יח4הכנה לתמי 

4,375 7.07₪'נקנקודת ניקוז למזגן

1,250 1.01₪נקנקודת מים לדוד שמש

3,125 1.01₪קומפחיבור קו מים דירתי

7,500 2.02₪'יחמרכזיית מים חמים קרים

מרזבים וצמגים

 ובאורך הנדרש 4"צינורות מי גשם  בקוטר 
קבועים בתוך השילדה

5,625 25.025₪א"מ

938 5.05₪'יחל לפי פרט"ראש עליון עבור צינורות מי גשם הנ
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1,875 5.05₪'יחל לפי פרט"ברך תחתונה עבור צינורות מי גשם הנ

עבודת ביוב  וחומרים מחוץ לבית

מ בעומק " ס80שוחת ביוב מפוליאתילן בקוטר 
לרבות חוליה עליונה',  מ1.25של עד 

12,000 6.06₪'יח

13,000 52.052₪א"מ6"הנחת צינור ביוב בקוטר 

עבודת אינסטלציה וביוב שונות

76,063 ₪ (עבודה וחומר שחור ) מתקני תברואה 8כ פרק "סה
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הערותכמות'יחחומרתיאורסעיף

9.0
1'יח 970₪כיור למטבח מחיר יסוד 9.1

1'יח 690₪ברז נישלף למטבח מחיר יסוד  9.2

2'יח 270₪כיור לנטילת ידים מחיר יסוד 9.3

9.4
אמבט קומפ כולל טוש על מוט וברז מילוי ואביק 

 1400₪מחיר יסוד - אוטמטי 
1'יח

4'יח 310₪סוללה לכיור מים חמים קרים מחיר יסוד 9.5

9.6

 דרך תוצרת 4אינטרפוץ - מערכת קיר למקלחת 
טוש היוצא מהקיר לרבות , או שווה ערך " מדגל"

מחיר יסוד . זרוע וראש מקלחת, מערכת קיר
2000₪ 

2'יח

9.8
אסלה תלויה  כולל מיכל מוסתר ולחצן הורדת 

 1200₪מים מחיר יסוד 
3'יח

9.11
. עם כיור ומראה'  מ1.2ארון למקלחת עד אורך 

 350₪התקנה + ₪ 2000מחיר יסוד 
2'יח

9.12
 ליטר כדוגמאת כרום מגן  מחיר 150דוד שמש 

 3500₪יסוד 
1'יח

3'יח 110₪ברז מים קרים לחוץ מחיר יסוד 9.13

23--27

1002: מספר פרויקט

משפחת ישראלי: שם לקוח

נווה חמציצים: שם ישוב

mailto:dannyelkogut@gmail.com


דני קוגוט:איש קשר 

052-2889951:טלפון 

dannyelkogut@gmail.comל"דוא

סוג פעילות(חומר לבן)קבועות תברואיות ואביזריהן 
יחידת 

מידה
כמות

כמות 
כוללת

עלות כוללת 
קבלן ראשי

970 1.01₪'יחכיור למטבח

690 1.01₪'יחברז נישלף למטבח

540 2.02₪'יחכיור לנטילת ידים

אמבט קומפ כולל טוש על מוט וברז מילוי ואביק 
-אוטמטי 

1,400 1.01₪'יח

1,240 4.04₪'יחסוללה לכיור מים חמים קרים
 דרך תוצרת 4אינטרפוץ - מערכת קיר למקלחת 

או שווה ערך" מדגל"
4,000 2.02₪'יח

אסלה תלויה  כולל מיכל מוסתר ולחצן הורדת 
מים

3,600 3.03₪'יח

4,000 2.02₪'יח.עם כיור ומראה '  מ1.2ארון למקלחת עד אורך 

3,500 1.01₪'יח ליטר כדוגמאת כרום מגן150דוד שמש 

330 3.03₪'יחברז מים קרים לחוץ

20,270 ₪ חומר לבן10כ פרק "סה

קבועות תברואיות ואביזריהן חומר לבן
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הערותתיאורסעיף

'יחחומרחשמל10.0

תאורה ושקעים

32.0'יחמנורה עם מפסק10.001

9.0'יחמנורה עם מפסק מוגן מים ומכסה לארמטורה10.002

5.0'יחמנורה על הקו10.003

20.0'יחמנורה על הקו מוגן מים ומכסה לארמטורה10.004

26.0'יח מוגן מים10Aשקע 10.006

8.0'יח16AX3שקע 10.011

2.0'יח מוגן מים16X3Aשקע 10.012

9.0'יחD-18מערכת שקעים 10.015

2.0'יחהוספה על נקודה'  יח6בית תקע 10.017

1.0'יחה'הוספה על נקו'  יח3בית תקע 10.019

3.0'יח נקודות2בית תקע מוגן מים הוספה על 10.021

2.0'יח נקודות3בית תקע מוגן מים הוספה על 10.022

נקודות

1.0'יחנקודת טלפון10.025

1.0'יחנקודת טלוויזיה10.026

1.0'יחנקודת תקשורת10.027

1.0'יחנקודה לתנור חימום במקלחת10.029

1.0'יחלדוד כולל מפסק דו שלבי לדוד' נק10.030

15.0'יחלתריס חשמלי' נק10.031

6.0'יחלמזגן חד פאזי' נק10.033

9.0'יחלמאוורר' נק10.036

1.0'יחלוונטה' נק10.037
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לוחות

1.0'יח40AX3לוח חשמל ראשי 10.041

1.0'יחלוח תקשורת10.043

שונות

3.0'יחגלאי עשן10.045

1.0'יחהארקת יסוד10.046

1.0'יחמספר בית10.047

5.0'יחהכנת צינור לגינה10.048

1.0'יחהכנת צינור לגג10.049

1.0'יח' מ20חיבור לקו ראשי כולל סלילת קו 10.050

1.0'יחמסירה לבודקת או חברת חשמל10.051

סוג פעילותמתקני חשמל
יחידת 

מידה
כמות

כמות 
כוללת

עלות כוללת 
קבלן ראשי

תאורה ושקעים

7,200 32.032₪'יחמנורה עם מפסק

2,475 9.09₪'יחמנורה עם מפסק מוגן מים

750 5.05₪'יחמנורה על הקו

4,000 20.020₪'יחמנורה על הקו מוגן מים ומכסה לארמטורה

6,500 26.026₪'יח מוגן מים10Aשקע 

5,000 8.08₪'יח16AX3שקע 

1,300 2.02₪'יח מוגן מים16X3Aשקע 

12,375 9.09₪'יחD-18מערכת שקעים 

825 2.02₪'יחהוספה על נקודה'  יח6בית תקע 

328 1.01₪'יחה'הוספה על נקו'  יח3בית תקע 
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113 3.03₪'יח נקודות2בית תקע מוגן מים הוספה על 

100 2.02₪'יח נקודות3בית תקע מוגן מים הוספה על 

נקודות

188 1.01₪'יחנקודת טלפון

188 1.01₪'יחנקודת טלוויזיה

188 1.01₪'יחנקודת תקשורת

275 1.01₪'יחנקודה לתנור חימום במקלחת

625 1.01₪'יחלדוד כולל מפסק דו שלבי לדוד' נק

4,688 15.015₪'יחלתריס חשמלי' נק

1,875 6.06₪'יחלמזגן חד פאזי' נק

2,025 9.09₪'יחלמאוורר' נק

225 1.01₪'יחלוונטה' נק

לוחות

5,000 1.01₪'יח40AX3לוח חשמל ראשי 

1,875 1.01₪'יחלוח תקשורת

שונות

1,875 0.03₪'יחגלאי עשן

1,875 1.01₪'יחהארקת יסוד

375 1.01₪'יחמספר בית

1,875 5.05₪'יחהכנת צינור לגינה

375 1.01₪'יחהכנת צינור לגג

5,000 1.01₪'יח' מ20חיבור לקו ראשי כולל סלילת קו 

1,875 1.01₪'יחמסירה לבודק או חברת חשמל

71,365 ₪ מתקני חשמל10כ פרק "סה
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