
סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

מדרכה מערבית01

מתקני חשמל01.08

עמודי תאורה וזרועות01.08.056

צביעת עמוד בצבע מסוג טמבור שכבה אחת ודי בגוון01.08.056.0710
לבחירה המזמין. הצביעה היא בשתי שכבות לפחות או

עד לכיסוי מלא, המחיר כולל ניקיון יסודי של העמוד
כולל שפשוף צבע רופף או חלודה העבודה כוללת

שימוש במנוף או כל אמצעי אחר הנדרש לצביעה בגובה
וכולל את כל האישורים הנדרשים לעבודה בגובה. -

עמוד בגובה עד 12.5 מ' (08.056.0710)

25.0097.002,425.00מ'

2,425.00סה"כ לעמודי תאורה וזרועות

2,425.00סה"כ למתקני חשמל

פיתוח האתר וסלילה01.40

עב' הכנה ופירוק01.40.001

3.00180.00540.00יח'פירוק עמוד תמרור/שלט והתקנתו מחדש01.40.001.0021

פירוק ריצוף מסוג כלשהו וסילוק לאתר שפיכה כולל01.40.001.0058
אגרות

5,400.0015.0081,000.00מ"ר

פירוק וסילוק אבן שפה ותיחום מכל סוג או חגורת בטון01.40.001.0060
או אבן יציקת וסילוק לאתר שופכין כולל אגרות

900.0014.0012,600.00מ'

סילוק פסולת ע"פ הוראות המפקח לאתר שופכין01.40.001.0400
מאושר. מדידה ותשלום לפי מחיר מ"ק.

20.0090.001,800.00מ"ק

פירוק ספסל גרניט ופינוי למקום שפיכה מאושר מדידה01.40.001.0541
לפי מטר אורך

10.00100.001,000.00מ'

4.00250.001,000.00קומפפירוק פח עירייה ושמירה והרכבה בסוף העבודה01.40.001.0542

10.0030.00300.00יח'פירוק ופינוי למקום שפיכה מאושר מגן פלדה(סמוכות)01.40.001.0543

פירוק מעקה בטיחות מפלדה לכבישים, לרבות מילוי01.40.001.0940
הבור

60.0030.001,800.00מ'

100,040.00סה"כ לעב' הכנה ופירוק

עבודות עפר01.40.002

רחוב איפרגן
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01.40.002.0210
אדמת גן מאושרת ע"י משרד החקלאות, כולל פיזור
בכמויות קטנות בשטח הערוגות בתחום הכביש, תוך
שמירה קפדנית על עיצוב אפיקי הניקוז המתוכננים.
מדידהותשלום לפי מ"ק.

120.0060.007,200.00מ"ק

7,200.00סה"כ לעבודות עפר

ריצוף שבילים, מדרכות, רחבות ומדרגות01.40.006

אספקה וביצוע ריצוף רצועת עזר ברוחב 0.80 מ'01.40.006.0040
באבנים משתלבות "אבן טבעון" בגודל 13.5/14.5/7,
13.5/21.6/7 ,10/12.5/7 מק"ט 1490, 1491, 1317

בגמר 'גרניט לבנה' מונחות במרקם שורות (צורת בניה)
לרוחב. העבודה כוללת ביצוע שכבת חול נקי בעובי 4

ס"מ והנחת אבני הריצוף על שכבת מצעים- אשר
יחושבו בנפרד, לפי המפורט בתכנית כבישים. מדידה

ותשלום לפי מ"ר.

1,100.00160.00176,000.00מ"ר

אספקה וביצוע ריצוף רצועת הליכה באבנים משתלבות01.40.006.0050
"אבן יתד-מלבן" בגודל 7.5/22.5/7 מק"ט 1584 בגוון
קוקטיל 'אדום עתיק' גוון מק"ט 3010 מונחות במרקם

שורות (צורת בניה) לאורך. העבודה כוללת ביצוע
שכבת חול נקי בעובי 4 ס"מ והנחת אבני הריצוף על

שכבת מצעים- אשר יחושבו בנפרד, לפי המפורט
בתכנית כבישים. מדידה ותשלום לפי מ"ר.

4,000.00150.00600,000.00מ"ר

אספקה וביצוע ריצוף רצועת הליכה באבנים משתלבות01.40.006.0051
"אבן יתד-מלבן" בגודל 7.5/22.5/7 מק"ט 1584 בגמר
'גרניט לבנה' מונחות בניצב לשוליים. העבודה כוללת

ביצוע שכבת חול נקי בעובי 4 ס"מ והנחת אבני הריצוף
על שכבת מצעים- אשר יחושבו בנפרד, לפי המפורט

בתכנית כבישים. מדידה ותשלום לפי מ"ר.

320.00160.0051,200.00מ"ר

אבן סימון לעיוורים (עם בליטות) בהנמכת ריצוף01.40.006.0060
במעברי חציה, במידות 20/20/6 ס"מ, בגמר 'גרניט

לבנה' מונחות לפי פרט ותכנית.העבודה כוללת ביצוע
שכבת חול נקיבעובי 4 ס"מ והנחת אבני הריצוף על

שכבת מצעים- אשר יחושבו בנפרד, לפי המפורט
בתכנית כבישים. מדידה ותשלום לפי מ"ר.

65.00160.0010,400.00מ"ר

אבן הכוונה לעיוורים (עם פסים) בהנמכת ריצוף01.40.006.0061
במעברי חציה, במידות 20/20/6 ס"מ, בגמר 'גרניט

לבנה' מונחות לפי פרט ותכנית.העבודה כוללת ביצוע
שכבת חול נקי בעובי 4 ס"מ והנחת אבני הריצוף על

שכבת מצעים- אשר יחושבו בנפרד, לפי המפורט
בתכנית כבישים. מדידה ותשלום לפי מ"ר.

65.00160.0010,400.00מ"ר

רחוב איפרגן
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אספקה וביצוע אבן שפה גננית גודל 10/20/100 ס"מ01.40.006.0210
בגוון חום בהיר, על בסיס וגב בטון, לתמיכת שולי
ריצוף, בגובה1ס"מ מתחת לפני הריצוף כולל ניסור

סגמנטים של25 ס"מ עבור רדיוסים קטנים מ 2.5 מ'
כולל בסיס וגב בטון, מצעים וכל המפורט בפרט

ובמפרט. מדידה ותשלום לפי מ'.

450.0065.0029,250.00מ'

אספקה וביצוע פתח נטיעה לעצים מפלח מתכת עובי 01.40.006.04001
ס"מ רוחב 15 ס"מ , במידות 2 מ' אורך0.80/ מ' רוחב.

עם חיזוקי ברזל 2" לעיגון. כולל חפירה ופינוי עודפי
חפירה לאתר שפיכה מאושר, הידוקשתית, מצע סוג

א',בסיס וגב בטון, וכל המפורט בפרט ובמפרט. מדידה
ותשלום לפי יחידה מותקנת.

142.00650.0092,300.00יח'

969,550.00סה"כ לריצוף שבילים, מדרכות, רחבות ומדרגות

שונות01.40.008

אספקה וביצוע צנור 'שרוול' לצנרת השקיה, מסוג01.40.008.0061
פוליאטילן בקוטר 75 מ"מ בדרג 10 לחציית ריצופים

,מונח בעומק 100 ס"מ,כולל חבל משיכה, אטימת
פתחים וסימונם. מדידה ותשלום לפי מ'.

1,250.0033.0041,250.00מ'

אשפתון הריטאג מרןבע עם דלת של חברת "ריהוט אורבני" עם01.40.008.0150
מיכל מגולבן כולל עיגון לקרקע האשפתון או ש"ע

14.002,800.0039,200.00יח'

אספקה והתקנת ספסל מיציקת ברזל + עץ, רגל כפולה01.40.008.0155
בכל צד, אורך 1.76 מ', דגם זוגי "גל-ים" מק"ט 1085

תוצרת 'שחם אריכא" או ש"ע. מדידה ותשלום לפי יח'.

10.002,000.0020,000.00יח'

אספקה והתקנת ספסל מיציקת ברזל + עץ, רגל כפולה01.40.008.0156
בכל צד, אורך 0.76 מ', דגם יחיד "גל-ים 70" מק"ט

1086 תוצרת 'שחם אריכא" או ש"ע. מדידה ותשלום
לפי יח'.

10.001,500.0015,000.00יח'

אספקה והתקנת מעקה בטיחות לכבישים דגם01.40.008.0850
"תבור"בגובה 1.20 מ' מק"ט 6006 סוג כותרת מק"ט
6006-ג' תוצרת "גדרות אורלי" או שו"ע. כל החלקים

יהיו מגולוונים וצבועים בצבע פוליאסטר בקליה בתנור
בגוון לפי הנחיית האדריכל . מדידה ותשלום לפי מ'.

60.00390.0023,400.00מ'

אספקה והתקנת מכסה מרובע מיצקת ברזל למשתלבות01.40.008.0900
60/60 מק6" 7916230 תוצ' "אקרשטיין" או שו"ע

לצורך התאמת ריצוף סביב שוחות. העבודה כוללת
התאמת המסגרות לגובההריצוף סביבן וחיבורן

בטיט-בטון 1:3בתוספת דבק אקרילי. מדידה ותשלום
לפי יח'.

15.00900.0013,500.00יח'

152,350.00סה"כ לשונות

1,229,140.00סה"כ לפיתוח האתר וסלילה
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גינון והשקיה01.41

צנרת השקיה01.41.002

עומק הנחת המובילים 40 ס"מ.

במידה וקיימים מובילים באותה חפירה-יש להניח אותם
בנפרד במרחק של 20 ס"מ.

אין להשתמש עם רוכבים אלה רק מחברים.

אספקה והטמנת צנור פוליאתילן קוטר 25 מ"מ דרג 01.41.002.017310
בעומק 30 ס"מ כולל כל האבזרים והחיבורים. מדידה

ותשלום לפי מ'.

1,650.0012.0019,800.00מ'

אספקה והטמנת פרט להשקיית עצים כולל לולאת צנור01.41.002.0176
טפטוף "יוניטקליין" קוטר 16 מ"מ בגוון חום, כולל 5

טפטפות 3.5 ל'/ש' כולל כל האבזרים והחיבורים.
מדידה ותשלום לפי יח'.

142.0025.003,550.00יח'

23,350.00סה"כ לצנרת השקיה

נטיעה01.41.003

אספקה ונטיעת עצים מס' 8' "2 מכלי קיבול 60 ליטר.01.41.003.0460
העבודה כוללת :חפירת בור בעומק 1 מ',ברחוב 8 ס"מ
פינוי החומר החפור לאתר שפיכה מאושר, מילוי הבור
בחול דיונות מזובל ומדושן לפי מפרט, אספקה, נטיעה

ותמיכת העץ כולל כל המפורט בסעיף נטיעת עצים
במפרט. מדידה ותשלום לפי יח'.

120.00450.0054,000.00יח'

54,000.00סה"כ לנטיעה

77,350.00סה"כ לגינון והשקיה

סלילת כבישים ורחבות01.51

עבודות הכנה ופירוק01.51.010

טיפול בשורשי העצים בפארקים, גינות וכד', לרבות01.51.010.0062
ניסור השורשים ומילוי הבור בחול מהודק לפי יחידת

עץ

24.00180.004,320.00קומפ

4,320.00סה"כ לעבודות הכנה ופירוק

צביעה וסימון דרכים01.51.082

1,300.007.209,360.00מ'צביעת אבני שפה01.51.082.0400

רחוב איפרגן
שדרות-רחוב הרב איפרגן - מדרכות - העתק

עירית שדרות
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נגיש- סימון מסגרת לרחבת היערכות בתחנות אוטובוס01.51.082.0507
עבור אנשים עם מוגבלות הנעזרים בכיסא גלגלים,

המסגרת במידות 200/250 ס"מ בצבע כחול, לרבות
צביעה בשבלונה של סמל נכים בצבע לבן על רקע כחול

במידות 60/60 ס"מ (51.082.0507)

7.00260.001,820.00יח'

11,180.00סה"כ לצביעה וסימון דרכים

15,500.00סה"כ לסלילת כבישים ורחבות

מדרכה מזרחית03

ריהוט וציוד מורכב בבנין03.30

ציפוי וסימון מגרשי ספורט03.30.025

ציפוי מגרש בספורט-קוט אקרילי, מבוצע בשכבות03.30.025.0100
בהתאם להנחיות היצרן, לרבות ניקוי יסודי של המגרש

לפני ביצוע הציפוי (30.025.0100)

2,000.0040.0080,000.00מ"ר

80,000.00סה"כ לציפוי וסימון מגרשי ספורט

80,000.00סה"כ לריהוט וציוד מורכב בבנין

פיתוח האתר וסלילה03.40

עב' הכנה ופירוק03.40.001

כריתה ו/או עקירה של עצים, לרבות שורשים כולל פינוי03.40.001.0010
וסילוק.

32.00250.008,000.00יח'

10.00180.001,800.00יח'פירוק עמוד תמרור/שלט והתקנתו מחדש03.40.001.0021

פירוק ריצוף מסוג כלשהו וסילוק לאתר שפיכה כולל03.40.001.0058
אגרות

5,000.0015.0075,000.00מ"ר

פירוק וסילוק אבן שפה ותיחום מכל סוג או חגורת בטון03.40.001.0060
וסילוק לאתר שופכין כולל אגרות

1,250.0014.0017,500.00מ'

התאמת גובה שוחות כולל מכסים בהנמכה ו/או הגבהה.03.40.001.0170
מדידה ותשלום לפי יח'.

10.00450.004,500.00יח'

סילוק פסולת ע"פ הוראות המפקח לאתר שופכין03.40.001.0390
מאושר. מדידה ותשלום לפי מחיר מ"ק.

20.0090.001,800.00מ"ק

10.001,200.0012,000.00יח'פירוק עמוד תאורה או טלפון קיים03.40.001.0540

פירוק ספסל גרניט ופינוי למקום שפיכה מאושר מדידה03.40.001.0541
לפי מטר אורך

5.00100.00500.00מ'

4.00250.001,000.00קומפפירוק פח עירייה ושמירה והרכבה בסוף העבודה03.40.001.0542

רחוב איפרגן
שדרות-רחוב הרב איפרגן - מדרכות - העתק

עירית שדרות
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10.0030.00300.00יח'פירוק ופינוי למקום שפיכה מאושר מגן פלדה (סמוכות)03.40.001.0543

122,400.00סה"כ לעב' הכנה ופירוק

עבודות עפר03.40.002

אדמת גן מאושרת ע"י משרד החקלאות, כולל פיזור03.40.002.0210
בכמויות קטנות בשטח הערוגות בתחום הכביש, תוך
שמירה קפדנית על עיצוב אפיקי הניקוז המתוכננים.

מדידהותשלום לפי מ"ק.

145.0060.008,700.00מ"ק

8,700.00סה"כ לעבודות עפר

מצעים03.40.003

1,900.00130.00247,000.00מ"קמצע סוג א' לכבישים ומדרכות , בעובי אחיד ומשתנה03.40.003.0310

247,000.00סה"כ למצעים

ריצוף שבילים, מדרכות, רחבות ומדרגות03.40.006

אספקה וביצוע ריצוף רצועת עזר ברוחב 0.80 מ'03.40.006.0040
באבנים משתלבות "אבן טבעון" בגודל 13.5/14.5/7,
13.5/21.6/7 ,10/12.5/7 מק"ט 1490, 1491, 1317

בגמר 'גרניט לבנה' מונחות במרקם שורות (צורת בניה)
לרוחב. העבודה כוללת ביצוע שכבת חול נקי בעובי 4

ס"מ והנחת אבני הריצוף על שכבת מצעים- אשר
יחושבו בנפרד, לפי המפורט בתכנית כבישים. מדידה

ותשלום לפי מ"ר.

1,200.00160.00192,000.00מ"ר

אספקה וביצוע ריצוף רצועת הליכה באבנים משתלבות03.40.006.0050
"אבן יתד-מלבן" בגודל 7.5/22.5/7 מק"ט 1584 בגוון
קוקטיל 'אדום עתיק' גוון מק"ט 3010 מונחות במרקם

שורות (צורת בניה) לאורך. העבודה כוללת ביצוע
שכבת חול נקי בעובי 4 ס"מ והנחת אבני הריצוף על

שכבת מצעים- אשר יחושבו בנפרד, לפי המפורט
בתכנית כבישים. מדידה ותשלום לפי מ"ר.

3,800.00150.00570,000.00מ"ר

אספקה וביצוע ריצוף רצועת הליכה באבנים משתלבות03.40.006.0051
"אבן יתד-מלבן" בגודל 7.5/22.5/7 מק"ט 1584 בגמר
'גרניט לבנה' מונחות בניצב לשוליים. העבודה כוללת

ביצוע שכבת חול נקי בעובי 4 ס"מ והנחת אבני הריצוף
על שכבת מצעים- אשר יחושבו בנפרד, לפי המפורט

בתכנית כבישים. מדידה ותשלום לפי מ"ר.

330.00160.0052,800.00מ"ר

אבן סימון לעיוורים (עם בליטות) בהנמכת ריצוף03.40.006.0060
במעברי חציה, במידות 20/20/6 ס"מ, בגמר 'גרניט

לבנה' מונחות לפי פרט ותכנית.העבודה כוללת ביצוע
שכבת חול נקיבעובי 4 ס"מ והנחת אבני הריצוף על

שכבת מצעים- אשר יחושבו בנפרד, לפי המפורט
בתכנית כבישים. מדידה ותשלום לפי מ"ר.

80.00160.0012,800.00מ"ר
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אבן הכוונה לעיוורים (עם פסים) בהנמכת ריצוף03.40.006.0061
במעברי חציה, במידות 20/20/6 ס"מ, בגמר 'גרניט

לבנה' מונחות לפי פרט ותכנית.העבודה כוללת ביצוע
שכבת חול נקי בעובי 4 ס"מ והנחת אבני הריצוף על

שכבת מצעים- אשר יחושבו בנפרד, לפי המפורט
בתכנית כבישים. מדידה ותשלום לפי מ"ר.

80.00160.0012,800.00מ"ר

אספקה וביצוע אבן שפה גננית גודל 10/20/100 ס"מ03.40.006.0210
בגוון חום בהיר, על בסיס וגב בטון, לתמיכת שולי
ריצוף, בגובה1ס"מ מתחת לפני הריצוף כולל ניסור

סגמנטים של25 ס"מ עבור רדיוסים קטנים מ 2.5 מ'
כולל בסיס וגב בטון, מצעים וכל המפורט בפרט

ובמפרט. מדידה ותשלום לפי מ'.

1,300.0065.0084,500.00מ'

אספקה וביצוע אבן שפה גננית גודל 10/20/100 ס"מ03.40.006.0215
ללא פאזה בגמר 'גרניט לבנה', להפרדה בין סוגי ריצוף

או אספלט מדרכות מותקנות בגובה פני הריצוף כולל
ניסור סגמנטים של 25 ס"מ עבור רדיוסים קטנים מ 2.5

מ' כולל בסיס וגב בטון, מצעים וכל המפורט בפרט
ובמפרט. מדידה ותשלום לפי מ'.

1,050.0080.0084,000.00מ'

אספקה וביצוע פתח נטיעה לעצים מפלח מתכת עובי 03.40.006.04001
ס"מ רוחב 15 ס"מ , במידות 2 מ' אורך0.80/ מ'

רוחב.עם חיזוק בזרל 2" לעיגון. כולל חפירה ופינוי
עודפי חפירה לאתר שפיכה מאושר, הידוקשתית, מצע

סוג א',בסיס וגב בטון, וכל המפורט בפרט ובמפרט.
מדידה ותשלום לפי יחידה מותקנת.

156.00650.00101,400.00יח'

1,110,300.00סה"כ לריצוף שבילים, מדרכות, רחבות ומדרגות

תמרורים, צביעה ואביזרי דרך03.40.007

שביל אופניים :צביעת קוי הפרדה או הדרכה ברוחב 03.40.007.002512
ס"מ לבן מלא

1,150.003.003,450.00מ'

03.40.007.007575X120 סימון אופניים בצבע לבן או צבעוני במידות
ס"מ כדוגמת BALOO או ש"ע , ע"ג שביל אופניים

70.00320.0022,400.00יח'

סימון חץ בצבע לבן במידות 75X120 ס"מ כדוגמת03.40.007.0076
BALOO או ש"ע , ע"ג שביל אופניים

70.00140.009,800.00יח'

35,650.00סה"כ לתמרורים, צביעה ואביזרי דרך

שונות03.40.008

אספקה וביצוע צנור 'שרוול' לצנרת השקיה, מסוג03.40.008.0061
פוליאטילן בקוטר 75 מ"מ בדרג 10 לחציית ריצופים

,מונח בעומק 100 ס"מ,כולל חבל משיכה, אטימת
פתחים וסימונם. מדידה ותשלום לפי מ'.

1,350.0033.0044,550.00מ'
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אשפתון הריטאג מרןבע עם דלת של חברת "ריהוט אורבני" עם03.40.008.0150
מיכל מגולבן כולל עיגון לקרקע האשפתון או ש"ע

30.002,800.0084,000.00יח'

אספקה והתקנת ספסל מיציקת ברזל + עץ, רגל כפולה03.40.008.0155
בכל צד, אורך 1.76 מ', דגם זוגי "גל-ים" מק"ט 1085

תוצרת 'שחם אריכא" או ש"ע. מדידה ותשלום לפי יח'.

30.002,000.0060,000.00יח'

אספקה והתקנת ספסל מיציקת ברזל + עץ, רגל כפולה03.40.008.0156
בכל צד, אורך 0.76 מ', דגם יחיד "גל-ים 70" מק"ט

1086 תוצרת 'שחם אריכא" או ש"ע. מדידה ותשלום
לפי יח'.

30.001,500.0045,000.00יח'

מתקן לחנית אופניים דגם RACE מק"ט RG-41 מבטון03.40.008.0500
מלט לבן מסותת דמוי אבן תוצרת 'וולפמן' או שו"ע
כולל עיגון ביסודות בטון וברגים לפי הנחיות היצרן

.מדידה ותשלום לפי יחידה.

15.001,400.0021,000.00יח'

אספקה והתקנת מעקה בטיחות לכבישים דגם03.40.008.0850
"תבור"בגובה 1.20 מ' מק"ט 6006 סוג כותרת מק"ט
6006-ג' תוצרת "גדרות אורלי" או שו"ע. כל החלקים

יהיו מגולוונים וצבועים בצבע פוליאסטר בקליה בתנור
בגוון לפי הנחיית האדריכל . מדידה ותשלום לפי מ'.

100.00390.0039,000.00מ'

אספקה והתקנת מכסה מרובע מיצקת ברזל למשתלבות03.40.008.0900
60/60 מק6" 7916230 תוצ' "אקרשטיין" או שו"ע

לצורך התאמת ריצוף סביב שוחות. העבודה כוללת
התאמת המסגרות לגובההריצוף סביבן וחיבורן

בטיט-בטון 1:3בתוספת דבק אקרילי. מדידה ותשלום
לפי יח'.

15.00900.0013,500.00יח'

307,050.00סה"כ לשונות

1,831,100.00סה"כ לפיתוח האתר וסלילה

גינון והשקיה03.41

צנרת השקיה03.41.002

עומק הנחת המובילים 40 ס"מ.

במידה וקיימים מובילים באותה חפירה-יש להניח אותם
בנפרד במרחק של 20 ס"מ.

אין להשתמש עם רוכבים אלה רק מחברים.

אספקה והטמנת צנור פוליאתילן קוטר 25 מ"מ דרג 03.41.002.017310
בעומק 30 ס"מ כולל כל האבזרים והחיבורים. מדידה

ותשלום לפי מ'.

1,650.0012.0019,800.00מ'
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אספקה והטמנת פרט להשקיית עצים כולל לולאת צנור03.41.002.0176
טפטוף "יוניטקליין" קוטר 16 מ"מ בגוון חום, כולל 5

טפטפות 3.5 ל'/ש' כולל כל האבזרים והחיבורים.
מדידה ותשלום לפי יח'.

156.0025.003,900.00יח'

23,700.00סה"כ לצנרת השקיה

נטיעה03.41.003

אספקה ונטיעת עצים מס' 8' "2 מכלי קיבול 60 ליטר.03.41.003.0460
העבודה כוללת :חפירת בור 1/1/1 מ', פינוי החומר

החפור לאתר שפיכה מאושר, מילוי הבור בחול דיונות
מזובל ומדושן לפי מפרט, אספקה, נטיעה ותמיכת העץ

כולל כל המפורט בסעיף נטיעת עצים במפרט. מדידה
ותשלום לפי יח'.

145.00450.0065,250.00יח'

65,250.00סה"כ לנטיעה

ממטירים/מתזים03.41.060

הזזת ממטיר או מתז קיים למרחק של עד 4.0 מ'03.41.060.0300
(41.060.0300)

20.0060.001,200.00יח'

1,200.00סה"כ לממטירים/מתזים

90,150.00סה"כ לגינון והשקיה

ריהוט חוץ, מתקני משחק וכושר03.42

ברזיות03.42.042

ברזית קיר עם מים מקוררים מבטון טרום, בגמר03.42.042.0550
חלק/גרנוליט,במידות 34/80 ס"מ ובגובה 58 ס"מ עם

ברז לחצן מוגן אנטי ונדאלי ויחידה עם ברז לחצן למילוי
כוסות ובקבוקים, דגם "מעיין 3 עם קירור" או ש"ע,

בגוון אפור, לרבות יחידת קירור עם מדחס 1/3 ומיכל
מים מבודד, ניתן לחבר עד 2 ברזיות "מעיין 3" ליחידת

הקירור, לרבות ביסוס ושוחת ניקוז (42.042.0550)

2.0017,670.0035,340.00יח'

35,340.00סה"כ לברזיות

מתקני כושר חיצוניים03.42.063

משקל דיגיטלי למסלולי הליכה עשוי בטון אפור03.42.063.1855
חלק/צבוע במידות 58/95 ס"מ ובגובה 103 ס"מ, דגם
"משקל בדרך" תוצרת "פינות תרבות ירוקות" או ש"ע

(42.063.1855)

1.0024,150.0024,150.00יח'

24,150.00סה"כ למתקני כושר חיצוניים

59,490.00סה"כ לריהוט חוץ, מתקני משחק וכושר
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קירות תמך מקרקע משוריינת03.43

קירות תמך מסוג "צוקית"03.43.040

קירות תמך/גדר לגובה עד 1 מ' ברוחב 40 ס"מ בנויים03.43.040.0010
מבלוקי בטון מסוג "צוקית" (רסטרפלור) במידות

25/60/40 ס"מ או ש"ע לרבות קורת פילוס מבטון
במידות 20/60 ס"מ ומילוי חללי הבלוקים בחצץ או

בחומר גרנולרי (לא כולל עבודות עפר) (43.040.0010)

25.00670.0016,750.00מ"ר

16,750.00סה"כ לקירות תמך מסוג "צוקית"

16,750.00סה"כ לקירות תמך מקרקע משוריינת

סלילת כבישים ורחבות03.51

עבודות הכנה ופירוק03.51.010

טיפול בשורשי העצים בפארקים, גינות וכד', לרבות03.51.010.0062
ניסור השורשים ומילוי הבור בחול לפי יחידת עץ

24.00180.004,320.00קומפ

פירוק ברז כיבוי אש (הידרנט) קיים קוטר "3 והתקנתו03.51.010.0112
מחדש,

4.001,450.005,800.00יח'

פירוק מיסעת אספלט/בטון בעובי עד 8 ס"מ03.51.010.0400
(51.010.0400)

50.0012.00600.00מ"ר

פירוק זהיר של מסלעה קיימת מגושי סלע טבעיים גודל03.51.010.0476
אבן מעל 0.5 מ"ק, לרבות ניקוי הסלעים והתקנתם

מחדש באתר עבודה (51.010.0476)

50.00160.008,000.00מ"ר

18,720.00סה"כ לעבודות הכנה ופירוק

עבודות עפר03.51.020

חפירה כללית בשטח לרבות העמסה, הובלה, פיזור,03.51.020.0009
הידוק רגיל ופינוי עודפי חפירה מאתר העבודה לכמות

של עד 5000 מ"ק גם במקטעים קטנים.

1,800.0036.0064,800.00מ"ק

הידוק מבוקר של קרקע יסוד מקורית (הידוק שתית)03.51.020.0120
(51.020.0120)

4,300.005.0021,500.00מ"ר

86,300.00סה"כ לעבודות עפר

עבודות אספלט03.51.040

ציפוי יסוד באימולסיה ביטומנית בשיעור של 03.51.040.00111
ליטר/מ''ר (51.040.0011)

2,000.002.505,000.00מ"ר

ציפוי מאחה באימולסיה ביטומנית בשיעור של 03.51.040.00140.25
ליטר/מ''ר (51.040.0014)

2,000.002.004,000.00מ"ר
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שכבה מקשרת מבטון אספלט בעובי 5 ס"מ מתערובת03.51.040.0021
עם אבן דולומיט גודל מקסימלי 19 מ"מ ("3/4), ביטומן

PG 68-10, לרבות פיזור והידוק (51.040.0021)

2,000.0042.0084,000.00מ"ר

שכבה נושאת עליונה בכבישים מבטון אספלט בעובי 03.51.040.00413
ס"מ מתערובת עם אבן דולומיט גודל מקסימלי 12.5

מ"מ ("1/2), ביטומן PG 68-10, לרבות פיזור והידוק
(51.040.0041)

2,000.0034.0068,000.00מ"ר

161,000.00סה"כ לעבודות אספלט

תאי בקרה - תפיסה (קולטנים)03.51.064

החלפת אבני שפה מברזל יצוק במידות 03.51.064.302012.5/16/90
ס"מ או 17/16/92 ס"מ לתא קליטה קיים, לרבות פירוק

האבן (51.064.3020)

5.00400.002,000.00קומפ

תיקון אבן שפה מיצקת ברזל לתא ניקוז (קליטה),03.51.064.3040
לרבות פירוק וביטון מחדש (51.064.3040)

10.00100.001,000.00יח'

3,000.00סה"כ לתאי בקרה - תפיסה (קולטנים)

צביעה וסימון דרכים03.51.082

1,300.007.209,360.00מ'צביעת אבני שפה03.51.082.0400

נגיש- סימון מסגרת לרחבת היערכות בתחנות אוטובוס03.51.082.0507
עבור אנשים עם מוגבלות הנעזרים בכיסא גלגלים,

המסגרת במידות 200/250 ס"מ בצבע כחול, לרבות
צביעה בשבלונה של סמל נכים בצבע לבן על רקע כחול

במידות 60/60 ס"מ (51.082.0507)

7.00260.001,820.00יח'

11,180.00סה"כ לצביעה וסימון דרכים

280,200.00סה"כ לסלילת כבישים ורחבות

קווי מים, ביוב ותיעול03.57

צינורות פלסטיים לאספקת מים03.57.012

צינורות פוליאתילן מצולב קוטר 110 מ"מ, דוגמת03.57.012.0300
"פקסגול" דרג 10 או ש"ע, לא כולל ספחים למעט

מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות
עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר

(57.012.0300)

4.00190.00760.00מ'

760.00סה"כ לצינורות פלסטיים לאספקת מים

חיבור קווי מים03.57.014

רחוב איפרגן
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סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

חיבור קו מים חדש מצינור פוליאתילן קוטר 110 מ"מ03.57.014.0370
לקו קיים מצינור פוליאתילן קוטר 110 מ"מ, לרבות

עבודות חפירה לגילוי הקו הקיים, ניקוז הקו, חיבור לקו
הקיים באמצעות ריתוך, מעבר קוטר/קשת/מופה

לריתוך חשמלי (מצמד), לא כולל הסתעפות, לרבות
העבודות והאביזרים הנדרשים לחיבור מושלם, והחזרת

המצב לקדמותו (57.014.0370)

4.001,830.007,320.00יח'

7,320.00סה"כ לחיבור קווי מים

8,080.00סה"כ לקווי מים, ביוב ותיעול

תאורה04

מתקני חשמל04.08

חפירות ובסיסי בטון בעבודות חשמל04.08.011

חפירה של תעלות לכבלים ברוחב 40 ס"מ ועומק 04.08.011.0009100
ס"מ, לרבות מצע וכיסוי חול, סרטי סימון, כיסוי והידוק

סופי (08.011.0009)

1,000.0036.0036,000.00מ'

יסוד לעמוד תאורה, במידות 80X80X100 ס"מ, מבטון04.08.011.1040
ב-30 לרבות: חפירה, שרוולי מעבר, הארקת יסוד,

בטון, ברזל זיון, ברגי עיגון, אומים ודיסקיות, מילוי
החללים בצדי היסוד, מילוי המרווח בין פלטת היסוד

והיסוד וציפוי אספלט (אם נדרש) (08.011.1040)

67.00910.0060,970.00יח'

96,970.00סה"כ לחפירות ובסיסי בטון בעבודות חשמל

צנרת חשמל פלסטית04.08.021

צינורות רב שכבתיים שרשוריים קוטר 75 מ"מ עם חבל04.08.021.0510
משיכה לרבות כל חומרי החיבור (08.021.0510)

1,000.0016.8016,800.00מ'

16,800.00סה"כ לצנרת חשמל פלסטית

04.08.031(XLPE) N2XY כבלי נחושת

04.08.031.00903X2.5 בחתך (XLPE) N2XY/FR-1 כבלי נחושת מסוג
ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות

או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות,
כדוגמת "ארכה" או ש"ע (08.031.0090)

335.0010.903,651.50מ'

04.08.031.02305X16 בחתך (XLPE) N2XY/FR-1 כבלי נחושת מסוג
ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות

או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות,
כדוגמת "ארכה" או ש"ע (08.031.0230)

1,000.0077.0077,000.00מ'

(XLPE) N2XY 80,651.50סה"כ לכבלי נחושת
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מוליכי נחושת גלויים04.08.035

מוליכי נחושת גלויים בחתך 35 ממ"ר, טמונים בקרקע04.08.035.0030
ו/או מושחלים בצינור ו/או על סולם כבלים לרבות חיבור
בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע (08.035.0030)

1,000.0034.0034,000.00מ'

34,000.00סה"כ למוליכי נחושת גלויים

מופות לכבלים04.08.036

מופה מתכווצת לכבל עד 5X16 ממ"ר מוגנת מים04.08.036.0040
(08.036.0040)

1.00346.00346.00יח'

346.00סה"כ למופות לכבלים

הארקות והגנות אחרות04.08.040

אלקטרודות הארקה ממוטות פלדה מצופים נחושת04.08.040.0010
בקוטר 19 מ"מ ובאורך של 1.5 מ' תקועים אנכית

בקרקע, לרבות אביזרים מקוריים (08.040.0010)

3.00358.001,074.00יח'

שוחת ביקורת מצינור בטון קוטר 50 ס"מ, עם מכסה04.08.040.0020
להתקנה במדרכה (08.040.0020)

3.00430.001,290.00יח'

2,364.00סה"כ להארקות והגנות אחרות

עמודי תאורה, זרועות, מחזיקי דגלים ותאורה04.08.056
זמנית

עמוד תאורה מפלדה, מגולוון באבץ חם, בגובה 5 מ',04.08.056.0641
קוני בננה, לרבות פלטת יסוד ושילוט, מילוי המרווח בין

לוח הבסיס לפני היסוד, הכנה לתא אביזרים עם דלת
וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע

בראשו (08.056.0641)

67.004,860.00325,620.00יח'

צביעת עמוד בצבע אלקטרוסטטי בתנור באבקת04.08.056.1363
פוליאסטר - עמוד בגובה עד 5.8 מ' (08.056.1363)

335.00100.0033,500.00מ'

צביעת זרוע קונית כפולה בצבע לסביבה ימית04.08.056.1420
(08.056.1420)

67.00720.0048,240.00יח'

04.08.056.15551.2X1.2 זרוע קונית כפולה לפנס מגולוונת באבץ חם
מ' 180 מעלות (08.056.1555)

67.001,450.0097,150.00יח'

חיבור כבל לעמוד תאורה קיים או מרכזית מאור, לרבות04.08.056.2250
חציבה ביסוד בטון אם נדרש, הוספת צנרת ומהדקים

וחיבור מושלם (08.056.2250)

2.00450.00900.00יח'

סה"כ לעמודי תאורה, זרועות, מחזיקי דגלים ותאורה
זמנית

505,410.00
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מגשי ציוד ואביזרים04.08.057

מגש אביזרים לעמוד תאורה עבור 2 גופי תאורה עם04.08.057.0020
נורות עד 400 ווט, לרבות מא"ז עם ניתוק האפס,
מהדקי הספק, בורג הארקה וחיבור הארקה, כבלי

חיבור בין המגש לגוף התאורה כמפורט קומפלט (ללא
ציוד הפעלה) וחומרי העזר (08.057.0020)

67.00384.0025,728.00יח'

25,728.00סה"כ למגשי ציוד ואביזרים

תאורת לדים04.08.085

04.08.085.0780eco 40,דגםW בהספק של LED גוף תאורה חוץ
streetline/park של hella או ש"ע, מתאים לתאורת

רחובות, מבנה אלומיניום, עם עדשה על כל דיודת
LED, להתקנה על עמודים עד גובה 6 מטר, אטום

למים עם כיסוי זכוכית (08.085.0760)

134.001,800.00241,200.00יח'

241,200.00סה"כ לתאורת לדים

בדיקות בודק מוסמך, סריקות תרמוגרפיות04.08.107
ועוצמת תאורה למתקני חשמל

בדיקת מתקן חשמל מסחרי בגודל עד 63X3 אמפר ע"י04.08.107.0015
בודק מוסמך לרבות תשלום עבור הבדיקה, הגשת

תוכניות וסיוע לבודק בעריכת המדידות
(08.107.0015)

1.00980.00980.00קומפ

סה"כ לבדיקות בודק מוסמך, סריקות תרמוגרפיות
ועוצמת תאורה למתקני חשמל

980.00

1,004,449.50סה"כ למתקני חשמל

סה"כ לשדרות-רחוב הרב איפרגן - מדרכות - העתק

סה"כ לשדרות-רחוב הרב איפרגן - מדרכות - העתק

1,324,415.00מדרכה מערבית01

2,365,770.00מדרכה מזרחית03

1,004,449.50תאורה04

4,694,634.50סה"כ עלות

798,087.87מע"מ בשיעור 17%

5,492,722.37סה"כ כולל מע"מ
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סה"כ במילים:

תאריך מדד:מדד מכרז / הצעה:

       
הנהלת החברה הממונה על הכספים מנהל הפרוייקט מאשר כתב הכמויות
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