
סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות עפר01

חפירה ואגרה להטמנת עודפי עפר01.020

חפירה כללית בשטח לעומק שאינו עולה על 1 מ' לכמות מעל01.020.1130
1,000 מ"ק

1,600.0030.0048,000.00מ"ק

48,000.00סה"כ לחפירה ואגרה להטמנת עודפי עפר

48,000.00סה"כ לעבודות עפר

נגרות אומן ומסגרות פלדה06

דלתות פלדה ומשקופי פח06.031

דלתות לארונות שירות מפח מגולוון מחורר כדוגמת פח06.031.0510
מחורר חברת אי.אמ.שגב או שו"ע בעובי 1.5 מ"מ לרבות

משקוף צבוע, סוגר קפיצי שקוע וגמר צבע בתנור לפי
אדריכל, מורכבות בנישה בנויה. המחיר הינו לדלתות (חד או

דו כנפיות) בשטח עד 50 מ"ר (כולל) וכל דלת בשטח מעל
1.5 מ"ר

16.00630.0010,080.00מ"ר

מכסה מותאם לריצוף לשוחות ותאי בקרה מיצקת ברזל06.031.0511
ריבועי או מלבני בשטחים מרוצפים כדוגמת מכסה דגם כרמל

- 66 עם סגר יצקת תוצרת וולפמן או ש"ע

10.001,800.0018,000.00יח'

28,080.00סה"כ לדלתות פלדה ומשקופי פח

28,080.00סה"כ לנגרות אומן ומסגרות פלדה

חשמל08

עבודות עפר08.001

חפירת תעלה לכבלים, ברוחב 60 ס"מ ובעומק 100 ס"מ,08.001.0010
כולל ריפוד חול, סרטי סימון, הידוק וכיסוי לאחר הנחת

הכבלים.

350.0050.0017,500.00מ'

צינור קוברה שרשורי דו שכבתי קוטר 75 מ"מ, מונח בתוך08.001.0090
תעלה חפורה עם חוט השחלה.

350.0018.006,300.00מ'

צינור PVC קוטר 160 מ"מ, תקן חברת חשמל י.ק.ע. 08.001.01207.7
מ"מ, מונח בתוך תעלה חפורה עם חוט השחלה.

100.0045.004,500.00מ'

150.009.501,425.00מ'כבל נחושת N2XY*3 4 ממ"ר.08.001.0130

150.0042.006,300.00מ'כבל נחושת N2XY*5 16 ממ"ר.08.001.0140

מוליכי נחושת גלויים בחתך 35 ממ"ר, טמונים בקרקע ו/או08.001.0180
מושחלים בצינור ו/או על סולם כבלים לרבות חיבור בשני

הקצוות

150.0030.004,500.00מ'

חווה חקלית
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כבלים חסיני אש מסוג FE180 E90 NHXH 5X1.5 חסיני08.001.0190
אש, משווק ע"י "ארכה" או ש"ע, מושחלים בצינורות, לרבות

חיבור בשני הקצוות

80.0020.001,600.00מ'

שוחת ביקורת לאלקטרודת הארקה לרבות אלקטרודה 3 מטר08.001.0200
וכל הציוד הנלווה לקבלת העבודה בשלמותה.

4.00750.003,000.00יח'

45,125.00סה"כ לעבודות עפר

תאורת חוץ , בסיסים, עמודים ומרכזיות08.003

חלה חובה על הקבלן להציג תעודת C.O.C מטעם היצרן
וחתומה על ידו, על כל משלוח של ציוד כנדרש במפרט

הטכני.

כולל הטבעת מספר של מכון התקנים

08.003.003090X90X190 יסוד לעמוד תאורה בגובה 11-12 מ', במידות
ס"מ, מבטון ב-30.

2.001,450.002,900.00יח'

עמוד תאורה תקני מפלדה עגול קוני טבול באבץ חם כולל
פלטת יסוד ושילוט, חיזוקים בין פלטה לגוף,הכנה 2 תאי
אביזרים,כל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור

הזרוע בראשו. לפי תוכנית,מפרט 08 סעיף 080521. כולל 2
ברגי הארקה מפליז, לרבות שרוול זנד עד 30 ס"מ ואפשרות

חיבור מכסה תא האביזרים לעמוד בגיד נחושת מחודד

צביעה בתנור של עמודי התאורה /זרועות מפלדה מגולבנת
לעמוד בגובה עד __מ' בגוון RAL ( הצביעה לאווירה לא
ימית) כדוגמת מפרט אפוקל של צביעת פוליאסטר טהור

מפלדה מגולוונת, בציעה לפי תקן, ישראלי לצביעה על פלדה
מגולוונת לרבות קבלת אחריות ל 5 שנים בכתב על הצביעה

יסוד לעמוד תאורה בגובה 6 מ' יצוק מבטון ב30- במידות08.003.0120
80/80/130 ס"מ, כולל הארקת יסוד ברגי יסוד ושרוולי מעבר,

לפי פרט ביצוע בתכנית.

4.00850.003,400.00קומפ

מגשים

מגש אביזרים עשוי מחומר בלתי מוליך וכבה מאליו עמיד08.003.0140
לאש כימקלים וקורוזיה כולל 3 מ"ז חצי אוטומטיים דו קוטבי

6 א' 10 ק"א עם ניתוק אפס (בעל מודול אחד)מיועד ל 3
נורות של 800 ווט מהדקים בצבעים לפי ת"י כדוגמת

(סוג'קסי) או ש"ע מותקנים על פס. וחווטים

4.00350.001,400.00קומפ

כיסוי פח דקורטיבי לכסוי ברגי היסוד בעמודי מאור בערוגות08.003.0150
שצפים, אי תנועה ואשר בסיסם בולט 15 ס"מ מעל פני

האדמה הגננית . הכסוי יהיה עגול או מרובע לפיהנחיות
אדריכל הנוף וצבע בתנור בצבע העמוד הכסוי חייב לכסות

את כל 4 ברגי היסוד כולל גובהם מעל פני הים.

4.00350.001,400.00קומפ

חווה חקלית
החווה החקלאית - שדרות
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עמוד תאורה קשתי קוני לפי תיקני מפלדה עובי דופן 08.003.01604.1
מ"מ, בגובה 6 מטר, עובי דופן 4.1 מ"מ, עם שרוול זאנד כולל

צבע לפי בחירת אדריכל נוף, וזיפות ברגים וחלק תחתון של
העמוד לאחר ההתקנה לפי פרט ביצוע בתכנית.

4.002,400.009,600.00קומפ

08.003.0170VENTUS LED"" דגם LED גוף תאורת רחוב דקורטיבי
COOPER" מתוצרת "TALON LED" או "LED

LED (ע"י אור עד מהנדסים). עם שישה פסי ,"LIGHTING
DRIVER 000 בכל פס. הפנס כוללK4 של 21 לדים בגוון
העובד על מתח כניסה אוניברסלי כדוגמת פיליפס, צריכת

החשמל הכוללת 150 ואט, עמעום 0-10V כך שניתן להקטין
את רמת התאורה ב50% - ע"י כיבוי שלושה פסים בלי לפגוע

בפיזור האור, הדריביר היה מקורי של הפנס. כולל מתאם
מג"ת לזרוע מקורי.

5.002,500.0012,500.00יח'

התחברות לעמוד קיים לרבות חציבה והחלפת מגש מתאים08.003.0180
עבור כניסת כבל נוסף לרבות כל האביזרים נלווים לקבלת
העבודה בשלמותה , מהדקים, מפסק פחת CKASSA וכו'

2.00850.001,700.00יח'

תכנון ביצוע בולרד תאורה תוצרת אורעד מהנדסים דגם08.003.0190
BLRD14, 25 וואט, לרבות בסיס בטון, ברגים, פילוס הגוף

מעל פני אדמה, התקנה מושלמת של גוף התאורה לקבלת
העבודה בשלמותה.

22.00950.0020,900.00קומפ

תכנון ביצוע בולרד תאורה תוצרת געש תאורה דגם בשן 08.003.020015
וואט, לרבות בסיס בטון, ברגים, פילוס הגוף מעל פני אדמה,

התקנה מושלמת של גוף התאורה לקבלת העבודה
בשלמותה.

11.00450.004,950.00קומפ

58,750.00סה"כ לתאורת חוץ , בסיסים, עמודים ומרכזיות

103,875.00סה"כ לחשמל

עבודות אבן14

חיפוי קירות בלוחות אבן (טבעי ותעשייתי)14.050

רשת פלדה מגולוונת מסוג "קרפ" צבועה בתנור בגוון לבחירת14.050.0411
האדריכל, חורים בגודל 30/30 מ"מ בעובי 3 מ"מ לרבות עיגון

ע"ג קונסטרוקציית פלדה של קיר ירוק בהתאם לפרטים
ותכניות קונסטרוקטור.

110.00117.0012,870.00מ"ר

12,870.00סה"כ לחיפוי קירות בלוחות אבן (טבעי ותעשייתי)

12,870.00סה"כ לעבודות אבן

מסגרות חרש19

מסגרות חרש19.010

חווה חקלית
החווה החקלאית - שדרות

עירית שדרות
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קונסטרוקצית פלדה הכוללת מסבכים מצינורות פלדה עגולים,19.010.0011
רבועים ומלבניים או זוויתנים בעובי דופן מעל 2.0 מ"מ ועד

4.0 מ"מ וכן פחי קשר, פחי עיגון וברגים, לרבות ניקוי
במברשות פלדה וצבע יסוד סינטטי, לכמות מעל ל-2 טון ועד

5 טון

5.0019,200.0096,000.00טון

תוספת עבור צביעת קונסטרוקצית הפלדה בשתי שכבות צבע19.010.0060
עליון סינטטי, המדידה לפי טון פלדה

5.002,100.0010,500.00טון

5.002,600.0013,000.00טוןתוספת עבור גילוון קונסטרוקצית הפלדה19.010.0064

119,500.00סה"כ למסגרות חרש

119,500.00סה"כ למסגרות חרש

נגרות חרש וסיכוך20

רצפות סיפון (דקים - Decks) ורמפה משופעת20.050

-X סעיף זה מתייחס לעבודות הבאות:א.חיפוי מושב דק בקיר20.050.0100
בטון נמוך מחופה אבן (טרסה)ב. ריצוף דק בערוגות עצים ג.

tremeביצוע גישרוני עץ במדשאה התקנת דק- במבוק דגם
של חברת קנה'קש תוצרת חברת MOSO או שו"ע. במידות

155/20 מ"מ באורך 185 ס"מ *צד חלק פונה מעלה,לוחות
קצה עם דופן חלקה ללא חירוץ* מבוצע בהתקנה

נסתרת,לרבות תושבות פלסטיק, קורות תמיכה תחתונות
מעץ אורן מהוקצע צבוע 2 שכבות בגוון אגוז, כולל

אימפרגנציה המעוגן לקרקע באמצעות יסוד בטון כל 60 ס"מ
לפחות, כוללמריחה בזפת לבסיס הקורות למניעת הרקבות.

העבודה כוללת הספקה וכל האביזרים לצורך התקנה
מושלמת בשטח, כולל עיגון לקרקע באמצעות יסוד בטון כל

60 ס"מ לפחות

35.00700.0024,500.00מ"ר

24,500.00סה"כ לרצפות סיפון (דקים - Decks) ורמפה משופעת

24,500.00סה"כ לנגרות חרש וסיכוך

פיתוח נופי40

ריצוף משטחים ושבילים40.051

ריצוף באבן טבעית "פרוסות כורכר" ספק חברת "אבן אם" או40.051.0026
שו"ע עיבוד עליון של האבן מנוסר בעובי 4 ס"מ, כולל טיט

בגוון לבן שכבה בעובי 3 ס"מ. כולל ביצוע פוגותבטיט בגוון
לבן מוחלק במישור האבן.

540.00320.00172,800.00מ"ר

172,800.00סה"כ לריצוף משטחים ושבילים

ריצוף באבנים משתלבות40.053

חווה חקלית
החווה החקלאית - שדרות

עירית שדרות
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ריצוף באבנים משתלבות בעובי 7 ס"מ, במידות 25/25 ס"מ,40.053.0456
לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), גוון קוקטייל אפורים

צהבהב על בסיס מלט לבן לפי פרט שכונתי.

245.00140.0034,300.00מ"ר

ריצוף באבנים משתלבות בעובי 10 ס"מ, דגם "סנטרום" או40.053.0652
ש"ע במידות 10/10 ס"מ לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע)

גוון אפור ו/או גוון צבעוני - על בסיס מלט אפור

440.00165.0072,600.00מ"ר

ריצוף באבני כורכרית דגם "קיסריה" או ש"ע בעובי 7 ס"מ,40.053.0925
במידות: 30/30, 30/60, 40/40, 60/60 ס"מ לרבות חול 5

ס"מ (לא כולל מצע)

1,000.00270.00270,000.00מ"ר

רצועת מתכת (פלח) מגולוונת וצבוע בתנור בגוון לפי אדריכל40.053.3300
בעובי 8 מ"מ ובגובה 15 ס"מ להפרדה בין ריצופים (תיחום

שבילים), לרבות פילוס הפלח וביטון.

440.00160.0070,400.00מ'

447,300.00סה"כ לריצוף באבנים משתלבות

אבני שפה וגן, אבני תיחום40.054

אבן שפה לכביש במידות 17/25/100 ס"מ, לרבות יסוד40.054.0020
ומשענת בטון, גוון אפור

135.0087.0011,745.00מ'

אבן שפה מונמכת למעבר חציה עם פאזה 1 ס"מ, במידות40.054.0073
23/15/50 ס"מ לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון אפור

10.00110.001,100.00מ'

אבן תעלה חד או דו שיפועית במידות 30/10/50 ס"מ לרבות40.054.0081
תושבת בטון, גוון אפור

45.0091.004,095.00מ'

פס פלדה בעובי 8 מ"מ ובגובה עד 15 ס"מ מגולוונת וצבוע40.054.0099
בתנור בגוון לבחירת המזמין עם מוט ברזל לעיגון לקרקע

כולל ביצוע ברדיוסים או בצורות שונות על פי המופיע בפרטי
הביצוע

100.00160.0016,000.00מ'

אבן גן במידות 10/20/100 ס"מ חד פאזה לרבות יסוד40.054.0604
ומשענת בטון, גוון כורכרי על בסיס מלט לבן (סופר סטון)

45.0083.003,735.00מ'

אבן גן רחבה במידות 20/10/50 ס"מ, לרבות יסוד ומשענת40.054.0714
בטון, גוון צבעוני - על בסיס מלט לבן (סופר סטון)

320.00152.0048,640.00מ'

85,315.00סה"כ לאבני שפה וגן, אבני תיחום

קירות תומכים מבטון ובלוקי בטון40.061

עבור קירות טרסה - קיר תומך מבטון מזויין ב-30 בעובי 40.061.009130
ס"מ ובגובה עד 2 מ' כולל יסוד, לרבות תפרים ונקזים.
המחיר כולל זיון (לפי 60 ק"ג למ"ק) וכולל כל העבודות

לביצוע הקיר לרבות חפירה עבור יסודות, פיזור מצע והידוק,
בטון קל, פיזור חצץ בגב הקיר נקזים וכל האביזרים לעבודה

מושלמת בהתאם לתכניות והפרטים.

40.001,750.0070,000.00מ"ק

חווה חקלית
החווה החקלאית - שדרות

עירית שדרות
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70,000.00סה"כ לקירות תומכים מבטון ובלוקי בטון

775,415.00סה"כ לפיתוח נופי

גינון והשקיה41

עיבוד הקרקע ואדמת גינון41.011

זיבול בזבל כופיתגן או בזבל קומפוסט מועשר בכמות של 41.011.012020
מ"ק/דונם לרבות תיחוח ויישור כללי

1,000.0011.0011,000.00מ"ר

אדמה מתאימה לגינון, לרבות פיזור בשטח שכבה בעובי 41.011.021040
ס"מ (כמות גדולה)

600.0066.0039,600.00מ"ק

50,600.00סה"כ לעיבוד הקרקע ואדמת גינון

חלוקי נחל ובולי עץ41.012

חיפוי שבילים בחלוקי נחל גודל 3-6 מ"מ (שכבה בעובי 41.012.00606
ס"מ), מסוג "ניצן משחקון" ספק "אבן ארי" או שו"ע בגוון לפי

אדריכל. בשקי ענק 1.5 טון לרבות אריזה רכה והובלה

20.001,140.0022,800.00יח'

22,800.00סה"כ לחלוקי נחל ובולי עץ

נטיעת עצים ושתילים41.020

הערות: 1. כל העצים יבחרו ויסומנו במשתלה ע"י אדריכל
הנוף לפני תחילת עבודות הגינון. 2.יתכנו שינויים לעת ביצוע
בסוג העצים, אישור סופי ע"י אדריכל הנוף בלבד. 3. שתילת

עצים בוגרים ע"י המשתלה ולפי מפרט המשתלה. 4.תכנון
צמחיה בבריכה האקולוגית במסגרת תכנון ביצוע ע"י הקבלן.

3,200.0022.0070,400.00יח'נטיעת שתילים גודל מס' 4 (3 ליטר)41.020.0040

100.0022.002,200.00יח'נטיעת מטפסים גודל מס' 4 (3 ליטר)41.020.0041

1,400.0070.0098,000.00יח'נטיעת שתילים גודל מס' 6 (10 ליטר)41.020.0060

עצים "גודל 10" בקוטר גזע "4 ו- 60 ליטר קומפוסט לעץ41.020.0200
גובה פיצול ענפים מינימום 2.5 מ'

58.00850.0049,300.00יח'

זריעה ידנית של זרעי בר מתערובת שתאושר ע"י אדריכל41.020.0430
הנוף לרבות אספקה

140.0012.001,680.00מ"ר

פקעות לשתילה סתווית מסוג נורית אסיה וכלנית בר דוגמת41.020.0450
"זרעים מציון" או ש"ע

25.004.00100.00יח'

פקעות לשתילה סתווית מסוג עירית וחצב דוגמת "זרעים41.020.0470
מציון" או ש"ע

25.0010.00250.00יח'

חווה חקלית
החווה החקלאית - שדרות

עירית שדרות
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התקנה של סמוכות עץ מחוטאות באורך כללי של 3.0 מ'41.020.0750
ובקוטר 4 ס"מ לפחות עם חוד בתחתית, הסמוכות מעוגנות

בקרקע בעומק של 50 ס"מ לפחות (4 סמוכות לעץ)' כולל
קשירת הסמוכות עם חבל לגזע העץ וכיסוי באמצעות יריעת

בד יוטה עבה ברוחב 280 מ"מ באורך 150 ס"מ.

250.0020.005,000.00יח'

226,930.00סה"כ לנטיעת עצים ושתילים

שתילת דשא והנחת דשא סינטטי41.030

הכנת שטח למדשאה (מעל 250 מ"ר), לרבות קומפוסט,41.030.0010
דישון ויישור סופי

350.009.003,150.00מ"ר

מרבדי דשא (מעל 250 מר), מזן קיקויו או טיפוואי לרבות41.030.0030
טיפול 30 יום

350.0026.009,100.00מ"ר

12,250.00סה"כ לשתילת דשא והנחת דשא סינטטי

ראש מערכת41.035

ראש מערכת קוטר "1/2 1 לטפטוף והמטרה מופעל ע"י בקר41.035.0020
השקייה הפועל עפ"י כמות, לרבות מגוף אלכסון, ברז גן,

יציאה למי פיקוד, משחרר אוויר משולב, מגוף הידראוליראשי
מברונזה, מד מים עם פלט חשמלי, מסנן 50 מ"ש, מסנן 120
מ"ש, מקטין לחץ, 2 רקורדים וכל אביזרי החיבור והמחברים

הנדרשים (ההפעלות ימדדו בנפרד)

1.008,500.008,500.00יח'

הפעלה קוטר "1/2 1 לרבות מגוף הידראולי מברונזה,41.035.0170
התפצלות ממניפול, זקף ואביזרי חיבור לצנרת

4.00780.003,120.00יח'

הפעלה קוטר "1 לרבות מגוף הידראולי מברונזה, התפצלות41.035.0180
ממניפול, זקף ואביזרי חיבור לצנרת

2.00520.001,040.00יח'

12,660.00סה"כ לראש מערכת

אביזרי ראש מערכת41.040

הערה: האביזר כולל אספקת חומרי עזר (כגון: ניפלים,
מופות, זוויות, זקפים וכו'). חפירה, הרכבה וחיבור המפרט

לרשת

ברז אלכסון, דוגמת "דורות" או ש"ע קוטר "1/2 1, אולם ברז41.040.0020
"שגיב"

2.00260.00520.00יח'

מונע זרימה חוזרת (מז"ח) קוטר "1/2 1 לספיקה עד 41.040.010012
מק"ש דגם XL שיווק ארי או ש"ע

1.001,880.001,880.00יח'

ארון הגנה לראש מערכת מפוליאסטר משוריין כדוגמת41.040.0630
1326X1370X420 אורלייט בלומגארד" או ש"ע, במידות"

מ"מ, לרבות בסיס סוקל בהתאם למידות הארון, ידית ומנעול

1.007,700.007,700.00יח'

חווה חקלית
החווה החקלאית - שדרות

עירית שדרות
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10,100.00סה"כ לאביזרי ראש מערכת

מחשבים ובקרי השקיה41.050

סולונואיד DC על סרגל תלת דרכי. התקנה וחיווט, אחריות41.050.0700
לשנה

7.00330.002,310.00יח'

GSM/GPRS ל- 8 הפעלות עם הכנה לתקשורת, מתאם41.050.1030
תקשורת סלולרי STAND ALONE מתוצרת חב' "אגם ניטור
IRRI-CELL, ושליטה בע"מ" או ש"ע הכוללת: בקר השקייה

,AC/DC 7.5, מטעןAH12V יחידת קצה, סוללה נטענת
מזוודים בקופסת הגנה C-43 תקן IP-65, לרבות התקנה

אינטגרטיבית מלאה ואחריות לשנה

1.0013,750.0013,750.00יח'

16,060.00סה"כ למחשבים ובקרי השקיה

ממטירים/מתזים41.060

ממטיר "HUNTER" דגם I-20 או ש"ע, פלסטי היקפי או41.060.0140
גזרתי, אולטרה עם כיסוי גומי

13.00147.001,911.00יח'

1,911.00סה"כ לממטירים/מתזים

צנרת השקיה41.070

הערה: צנרת ההשקיה כוללת: אביזרים, חיבורים והנחה מעל
פני הקרקע או בתעלה (לא כולל חפירה וכיסוי)

חפירת תעלות באדמה קלה עד בינונית, באמצעות כלי מכני41.070.0020
(טרנש'ר) בעומק 30 ס"מ וכיסוי עבור צנרת השקיה בקטרים

החל מ- 16 מ"מ עד 32 מ"מ המחיר כולל הובלת הכלים.

1,500.006.8010,200.00מ'

חפירת תעלות באדמה קלה עד בינונית, באמצעות כלי מכני41.070.0030
(טרנש'ר) בעומק 40 ס"מ וכיסוי עבור צנרת השקיה בקטרים

מעל 32 מ"מ המחיר כולל הובלת הכלים.

350.0010.003,500.00מ'

צינורות פוליאתילן לרבות אביזרי חיבור דרג 10 רך, קוטר 41.070.021016
מ"מ, לרבות אביזרים, חיבורים והנחה מעל פני הקרקע או

בתעלה (חפירה וכיסוי נמדדים בנפרד)

100.007.90790.00מ'

צינורות פוליאתילן לרבות אביזרי חיבור דרג 10 רך, קוטר 41.070.023025
מ"מ, לרבות אביזרים, חיבורים והנחה מעל פני הקרקע או

בתעלה (חפירה וכיסוי נמדדים בנפרד)

700.0012.909,030.00מ'

צינורות פוליאתילן לרבות אביזרי חיבור דרג 10 רך, קוטר 41.070.024032
מ"מ

700.0017.3012,110.00מ'

צינורות פוליאתילן לרבות אביזרי חיבור דרג 10 קשיח, קוטר41.070.0250
40 מ"מ, לרבות אביזרים, חיבורים והנחה מעל פני הקרקע או

בתעלה (חפירה וכיסוי נמדדים בנפרד)

170.0022.703,859.00מ'

חווה חקלית
החווה החקלאית - שדרות

עירית שדרות
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צינורות פוליאתילן לרבות אביזרי חיבור דרג 10 קשיח, קוטר41.070.0260
50 מ"מ, לרבות אביזרים, חיבורים והנחה מעל פני הקרקע או

בתעלה (חפירה וכיסוי נמדדים בנפרד)

170.0030.105,117.00מ'

צינורות פוליאתילן לרבות אביזרי חיבור דרג 16 קשיח, קוטר41.070.0314
32 מ"מ, לרבות אביזרים, חיבורים והנחה מעל פני הקרקע או

בתעלה (חפירה וכיסוי נמדדים בנפרד)

300.0018.905,670.00מ'

צינורות פוליאתילן לרבות אביזרי חיבור דרג 16 קשיח, קוטר41.070.0317
63 מ"מ ,לרבות אביזרים ,חיבורים והנחה מעל פני הקרקע או

בתעלה (חפירה וכיסוי נמדדים בנפרד)

10.0055.50555.00מ'

שרוול מצינור פוליאתילן דרג 10 קוטר 110 מ"מ קשיח ,41.070.0665
לרבות חפירה בעומק כיסוי עד 70 ס"מ והשחלת חוט ניילון

25.00105.002,625.00מ'

שרוול מצינור פוליאתילן דרג 10 קוטר 75 מ"מ קשיח לרבות41.070.0667
חפירה בעומק כיסוי עד 70 ס"מ והשחלת חוט ניילון

480.0081.0038,880.00מ'

92,336.00סה"כ לצנרת השקיה

שלוחות טפטוף41.080

שלוחות טפטוף מווסת, דוגמת "רעם נטפים" או ש"ע, 41.080.001016
מ"מ, טפטפת כל 30 ס"מ

350.0010.003,500.00מ'

שלוחות טפטוף מווסת, דוגמת "רעם נטפים" או ש"ע, 41.080.002016
מ"מ, טפטפת כל 50 ס"מ

2,400.006.5015,600.00מ'

טבעת מצינור פוליאתילן קוטר 16 מ"מ עם 10 טפטפות41.080.0120
אינטגרליות מתווסתות, במרווחים של 30 ס"מ, הטבעת

מחוברת לצינור ההזנה ע"י מחבר פלסאון

55.0036.001,980.00יח'

מייצב (לשלוחות או טבעות טפטף לקרקע) עשוי ממוט ברזל41.080.0200
מגולוון קוטר 6 מ"מ בצורת U ובאורך 40 ס"מ

1,740.004.006,960.00יח'

ברז שטיפה למנקז לרבות הגנה בתא בקרה טרמופלסטי41.080.0300
מתאים

8.00550.004,400.00יח'

ברז גן בקוטר "1 לרבות הגנה בתא בקרה טרמופלסטי41.080.9000
מתאים

6.00550.003,300.00יח'

ברז "ש/גיב" בקוטר ".15 לרבות הגנה בתא בקרה41.080.9001
טרמופלסטי מתאים לבריכת המים

1.00800.00800.00יח'

36,540.00סה"כ לשלוחות טפטוף

482,187.00סה"כ לגינון והשקיה

ריהוט חוץ42

ספסלים, שולחנות וביתנים42.020

חווה חקלית
החווה החקלאית - שדרות

עירית שדרות
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ספסל דגם "ניו יורק" תוצרת חב' "עמית ריהוט רחוב וגן" או42.020.0092
ש"ע, במידות 180/67 ס"מ, ובגובה 81 ס"מ, עשוי מרגלי

יציקת ברזל, לרבות ידיות, מחופה בעץ מהגוני/קומרו
מהוקצע מחוטא וצבוע בגוון לפי אדריכל כולל הספקה

והתקנה ליסוד בטון.

4.002,640.0010,560.00יח'

תוספת עבור מסעד יד מפלדה מגולוונת וצבוע לפי אדריכל42.020.0760
בקיר טרסה

5.00450.002,250.00יח'

6.00670.004,020.00מ'תוספת עבור משענת גב מעץ לפי אדריכל בקיר טרסה42.020.0762

16,830.00סה"כ לספסלים, שולחנות וביתנים

שולחנות פיקניק ומשחק ומתקנים למנגל42.021

שולחן פיקניק דגם קק"ל מק"ט 351 תוצרת חב' "עמית ריהוט42.021.0040
רחוב וגן" או ש"ע, במידות 1.8/1.2 מ', עשוי מעץ אורן פיני

מהוקצע ומחוטא צבוע ב 2 שכבות בגוון לפי אדריכל, המחיר
כולל אספקה ועיגון לריצוף/יסוד בטון.

3.001,890.005,670.00יח'

נגיש - שולחן פיקניק דגם קק"ל מק"ט 10-3411 תוצרת חב'42.021.0041
"עמית ריהוט רחוב וגן" או ש"ע, המותאם לבעלי מוגבלויות

במידות 2.4/1.2 מ', עשוי מעץ אורן פיני מהוקצעומחוטא
צבוע ב 2 שכבות בגוון לפי אדריכל, המחיר כולל אספקה

ועיגון לריצוף/יסוד בטון.

2.002,250.004,500.00יח'

10,170.00סה"כ לשולחנות פיקניק ומשחק ומתקנים למנגל

מחסומים לרכב ומתקני חנייה לאופניים42.030

מתקן אופניים מנירוסטה 304 דגם "קשת" עם סמליל42.030.0808
אופניים, תוצרת חב' "אי אם שגב" או ש"ע

7.00735.005,145.00יח'

5,145.00סה"כ למחסומים לרכב ומתקני חנייה לאופניים

אשפתונים ומסתורי אשפה42.041

אשפתון מעוגל מבטון טרום בקוטר 43 ס"מ, גמר חלק, גובה42.041.0012
70 ס"מ, לרבות מכסה נירוסטה ומיכל מפח מגולוון בנפח 45

ליטר, תוצרת ולפמן או ש"ע

8.001,170.009,360.00יח'

9,360.00סה"כ לאשפתונים ומסתורי אשפה

ברזיות42.042

נגיש- ברזיה מבטון טרום בגמר חלק, במידות 51/20 ס"מ42.042.0305
ובגובה 41 ס"מ מפני הקרקע, עם 2 ברזי לחיצה ב-2 גבהים

מוגנים אנטי ואנדלים, דגם "ברקת" מק"ט 2062,
תוצרת"שחם אריכא" או ש"ע, בגוון אפור, לרבות ביסוס

ושוחת ניקוז

3.004,360.0013,080.00יח'

חווה חקלית
החווה החקלאית - שדרות

עירית שדרות
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13,080.00סה"כ לברזיות

54,585.00סה"כ לריהוט חוץ

גידור44

גדרות ומעקות מרשתות פלדה מרותכות44.013

גדר רשת דגם "תחום חלקה" או ש"ע בגובה 2.0 מ' עם44.013.0044
מסגרת מברזל שטוח 50/5 מ"מ או מפרופיל מכופף 40/20/2

מ"מ, פינות מרובעות, רשת מרותכת במשבצות
50/150/4.5,5.0 מ"מ ועמודים מפרופיל 60/60/2 מ"מ כל
2.16 מ', לרבות כיפות, אביזרי חיבור מגולוונים וצבועים

בתנור בגוון לפי אדריכל ויסודות בטון בודדים. *גמר הגדר
חלק ללא קוצים*

155.00460.0071,300.00מ'

71,300.00סה"כ לגדרות ומעקות מרשתות פלדה מרותכות

מעקות הולכה והפרדה למדרכות ושטחים ציבוריים44.021

מעקה דגם "סמדר עיגולים" או ש"ע מעמודי פלדה מפרופיל44.021.0065
60/60/2 מ"מ כל 2.0 מ', בגובה 1.05 מ' וניצבים מפרופיל

20/20/1.5 מ"מ במרווח של 99 מ"מ מחוברים לשלושה
פרופילים אופקיים 50/25/2 מ"מ וכותרת עליונה בצורת עיגול

עשויה ממוט קוטר 10 מ"מ, לרבות חיבור המסגרת לעמוד
במחברים עיוורים ויסודות בטון בודדים (44.022.0065)

15.00600.009,000.00מ'

9,000.00סה"כ למעקות הולכה והפרדה למדרכות ושטחים ציבוריים

שערים מרשתות מרותכות44.032

שער פשפש חד כנפי מגולוון דגם "חיפה" תוצרת אורלי44.032.0025
גדרות או ש"ע במידות 120/200 ס"מ מסגרת מפרופיל

60/40/2.2 מ"מ רשת מרותכת 50/150/4.5 מ"מ, לרבות
משקוף מפרופיל 60/60/2.2 מ"מ, בריח למנעול תלייה

ויסודות בטון במידות 50/50/70 ס"מ מגולוון וצבוע בתנור
בגוון לפי אדריכל. *גמר השער חלק ללא קוצים*

3.002,600.007,800.00יח'

שער דו כנפי מגולוון דגם "חיפה" תוצרת אורלי גדרות או ש"ע44.032.0030
במידות 450-470/220 ס"מ מסגרת מפרופיל 60/40/2.2 מ"מ

או 60/60/2.2 מ"מ, פרופילי חלוקה 60/40/2.2 מ"מ ורשת
מרותכת 50/150/4.5 מ"מ, לרבות עמודי שער מפרופיל
100/100/4 מ"מ, בריח למנעול תלייה ובריחים לקרקע

ויסודות בטון במידות 60/60/80 ס"מ מגולוון וצבוע בתנור
לפי אדריכל. * גמר השער חלק ללא קוצים*

1.008,890.008,890.00יח'

16,690.00סה"כ לשערים מרשתות מרותכות

96,990.00סה"כ לגידור

סלילת כבישים ורחבות51

חווה חקלית
החווה החקלאית - שדרות

עירית שדרות
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סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות הכנה ופירוק* סעיפי פירוקים אינם כוללים פירוק51.010
ופינוי שטח כיתות לימוד זמניות קיימות באתר ושטחי
קראוונים מבנים אחרים זמנייים לרבות עמודי תאורה

וכיוצא בזה.

100.0070.007,000.00מ'פירוק אבני שפה והנחתן מחדש51.010.0450

פירוק גדר מפרופלי פלדה או מרשתות פלדה מרותכים,51.010.0516
בגובה עד 2 מ'

15.0045.00675.00מ'

סה"כ לעבודות הכנה ופירוק* סעיפי פירוקים אינם כוללים
פירוק ופינוי שטח כיתות לימוד זמניות קיימות באתר ושטחי
קראוונים מבנים אחרים זמנייים לרבות עמודי תאורה וכיוצא

בזה.

7,675.00

עבודות עפר51.020

הידוק מבוקר של קרקע יסוד מקורית (הידוק שתית) לצפיפות51.020.0120
98% מודפייד א.א.ש.ט.ו

2,500.005.0012,500.00מ"ר

12,500.00סה"כ לעבודות עפר

מצעים ותשתיות51.030

מצע סוג א' לרבות פיזור והידוק מבוקר, המצע יסופק51.030.0010
ממחצבה מאושרת. המחיר הינו לכמות מעל 500 מ"ק

600.00148.0088,800.00מ"ק

88,800.00סה"כ למצעים ותשתיות

108,975.00סה"כ לסלילת כבישים ורחבות

קווי מים, ביוב ותיעול57

חיבור קווי מים57.014

חיבור קו מים חדש מצינור פוליאתילן קוטר 110 מ"מ לקו57.014.0370
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

1.001,830.001,830.00יח'

1,830.00סה"כ לחיבור קווי מים

שוחות בקרה עגולות לביוב מחוליות טרומיות57.042

חווה חקלית
החווה החקלאית - שדרות

עירית שדרות
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שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון לפי57.042.0012
ת"י 658 בקוטר פנימי 80 ס"מ עם תקרה בינונית ומכסה ב.ב.

קוטר 50 ס"מ ממין B125 (12.5 טון), שלבי דריכה וכל
האביזרים, לרבות שני קידוחי פתחים לחיבור צינורות כניסה

ויציאה של קו ראשי עם אטם חדירה מסוג "F-910" או
F200" 910" ואטימה בין החוליות מסוג "איטופלסט" אוCS"
פרו-סטיק" או ש"ע, בעומק מעל 1.25 מ' ועד 1.75 מ' לרבות

עבודות חפירה ומילוי חוזר

1.003,550.003,550.00יח'

3,550.00סה"כ לשוחות בקרה עגולות לביוב מחוליות טרומיות

מפלי ביוב, חיצוני ופנימי57.046

מפל פנימי קוטר 160 מ"מ צנרת ואביזרים מפוליאתילן 57.046.0600-100
PE, לרבות זווית עליונה 90 מעלות עם עין ביקורת או

הסתעפות בכניסת צינור לשוחה, קטע צינור אנכי מחובר
בחבקי פלב"מ (נירוסטה) לדופן השוחה, זווית תחתונה 45 או

90 מעלות ואטמי חדירה, גובה המפל (הפרש גובה) עד 1.5
מ'

1.001,850.001,850.00יח'

1,850.00סה"כ למפלי ביוב, חיצוני ופנימי

חיבור צינורות ביוב לשוחות קיימות57.047

חיבור צינור ביוב P.V.C קוטר 160 מ"מ לשוחה קיימת,57.047.0200
לרבות חפירה בצמוד לשוחה הקיימת, עבודות החיבור,

שאיבות, הטיית שפכים, מחבר שוחה, עיבוד המתעל וכל
החומרים הדרושים, מותקן מושלם

1.001,300.001,300.00קומפ

1,300.00סה"כ לחיבור צינורות ביוב לשוחות קיימות

8,530.00סה"כ לקווי מים, ביוב ותיעול

סה"כ להחווה החקלאית - שדרות

סה"כ להחווה החקלאית - שדרות

48,000.00עבודות עפר01

28,080.00נגרות אומן ומסגרות פלדה06

103,875.00חשמל08

12,870.00עבודות אבן14

119,500.00מסגרות חרש19

24,500.00נגרות חרש וסיכוך20

775,415.00פיתוח נופי40

482,187.00גינון והשקיה41

חווה חקלית
החווה החקלאית - שדרות

עירית שדרות
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סה"כ להחווה החקלאית - שדרות

54,585.00ריהוט חוץ42

96,990.00גידור44

108,975.00סלילת כבישים ורחבות51

8,530.00קווי מים, ביוב ותיעול57

1,863,507.00סה"כ עלות

316,796.19מע"מ בשיעור 17%

2,180,303.19סה"כ כולל מע"מ

סה"כ במילים:

תאריך מדד:מדד מכרז / הצעה:

       
הנהלת החברה הממונה על הכספים מנהל הפרוייקט מאשר כתב הכמויות

חווה חקלית
החווה החקלאית - שדרות

עירית שדרות
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