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נגרות אומן ומסגרות פלדה06

דלתות פלדה ומשקופי פח06.031

דלתות לארונות שירות מפח מגולוון מחורר כדוגמת הקיים06.031.0510
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

10.00630.006,300.00מ"ר

6,300.00סה"כ לדלתות פלדה ומשקופי פח

6,300.00סה"כ לנגרות אומן ומסגרות פלדה

עבודות טיח09

טיח חוץ09.021

טיח חוץ על שטחים מישוריים לרבות: הרבצה תחתונה, שכבת09.021.0010
טיח מיישרת ושכבת שליכטה שחורה

70.00127.008,890.00מ"ר

8,890.00סה"כ לטיח חוץ

8,890.00סה"כ לעבודות טיח

עבודות צביעה11

צבע חוץ על טיח, בטון וגבס11.012

שליכט צבעוני אקרילי "TM50" או ש"ע במרקם בינוני על קירות11.012.0182
גבס ובטון (פנים וחוץ), בכמות של 2.4-3.3 ק"ג/מ"ר בשכבה,
לרבות יסוד אקרילי בגוון השליכט ע"ג תשתית שליכט מיישר

(הנמדדת בנפרד במידה ונידרש)

70.00100.007,000.00מ"ר

7,000.00סה"כ לצבע חוץ על טיח, בטון וגבס

7,000.00סה"כ לעבודות צביעה

עבודות אבן14

חיפוי קירות בלוחות אבן (טבעי ותעשייתי)14.050

*העבודות המתוארות בפרק זה מתייחסות רק לחיפוי על גבי
קיר בטון, המחירים אינם כוללים את קירות הבטון וימדדו

בנפרד.
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חיפוי קירות באבן מתועשת דגם "אופק" תוצרת אקרשטיין או14.050.0200
שו"ע בעיבוד גולמי, בגוון שכבות פנינה. במידות 24/47/3 ס"מ
כולל הספקה וכל האביזרים להתקנה בשטח. לרבות יציקת בטון

אל הקיר הקיים. העבודה כוללת 4 קידוחים בכל אבן, חיבור
בחוט "נירוסטה" אל רשת מגולוונת מאחורי האבן (רשת הפלדה

נמדדת בנפרד מחיר יסוד לאבן 150 ש"ח/מ"ר.

30.00390.0011,700.00מ"ר

11,700.00סה"כ לחיפוי קירות בלוחות אבן (טבעי ותעשייתי)

11,700.00סה"כ לעבודות אבן

פיתוח נופי40

ריצוף באבנים משתלבות40.053

ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ דגם "יתד" במידות40.053.0362
7.5/22.5 ס"מ, לרבות 5 ס"מ חול (לא כולל מצע), על בסיס

מלט לבן בגוון קוקטייל סהרון 117 תוצרת אקרשטייןאו שו"ע.

170.00153.0026,010.00מ"ר

ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ, מלבני במידות 40.053.047215/30
ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), על בסיס מלט לבן

(סופר סטון) בגוון קוקטייל סהרון 117 תוצרת אקרשטיין או
שו"ע.

170.00143.0024,310.00מ"ר

50,320.00סה"כ לריצוף באבנים משתלבות

אבני שפה וגן, אבני תיחום40.054

אבן גן עם פאזה, במידות 10/20/100 ס"מ לרבות יסוד ומשענת40.054.0604
בטון, גמר כורכרי - על בסיס מלט לבן (סופר סטון)

50.0087.004,350.00מ'

אבן גן ללא פאזה במידות 10/20/100 ס"מ לרבות יסוד ומשענת40.054.0614
בטון, גמר כורכרי - על בסיס מלט לבן (סופר סטון)

35.0091.003,185.00מ'

7,535.00סה"כ לאבני שפה וגן, אבני תיחום

קירות תומכים מבטון ובלוקי בטון40.061

75.0057.004,275.00מ"קחפירה עבור יסוד עובר לקיר תומך, בעומק עד 2 מ'40.061.0010

יסוד עובר מבטון ב-30 לקיר תומך, בעובי 20 ס"מ ורוחב עד 40.061.00511
מ'. המחיר כולל זיון (לפי 60 ק"ג למ"ק)

25.001,660.0041,500.00מ"ק

קיר תומך מבטון מזוין ב-30 גלוי מצד אחד, בעובי 20 ס"מ40.061.0091
ובגובה עד 2 מ', לרבות תפרים ונקזים. המחיר כולל עיבוד ראש

הקיר וזיון (לפי 60 ק"ג למ"ק)

35.001,810.0063,350.00מ"ק

109,125.00סה"כ לקירות תומכים מבטון ובלוקי בטון

קירות כובד וגדרות בטון40.070
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נדבכי ראש (קופינג) מאריחי בטון מסוג "כורכרית תלתיש"40.070.0122
כדוגמת הקיים תוצרת אקרשטיין או שו"ע, ברוחב 30 ס"מ

ובעובי 7 ס"מ על גבי קיר בטון, גוון כורכרי על בסיס מלט לבן,
מחיר יסוד 72 ש"ח/מ"א, כולל הספקה, הובלה ויישום על גבי

הקיר לרבות הדבקה בדבק צמנטי.

140.00200.0028,000.00מ'

28,000.00סה"כ לקירות כובד וגדרות בטון

194,980.00סה"כ לפיתוח נופי

גינון והשקיה41

השקיה41.002

צנרת השקיה מחירי הצנרת כוללים גם חפירה וכיסוי מחירי
הצנרת כוללים את כל החיבורים והאביזרים הנדרשים לביצוע

העבודה, מחברים, מחברי T וכו', כל חיבורי הצנרתהתת
קרקעית ועל קרקעית יהיו במצמד ולא באביזרי שן.

25.0022.00550.00מ'צינור פוליאתילן בקוטר 32 מ"מ דרג 16 .41.002.0138

טפטוף חום 16 מ"מ מווסת רע"מ נטפים או נען דן או ש"ע, 41.002.01441.6
ל"ש כל 0.5 מ' , כולל מייצבים כל 2 מ' לקרקע.

70.006.00420.00מ'

5.0040.00200.00יח'טבעת מצינור 16 מ"מ עם 10 טפטפות.41.002.0160

מחירי השרוולים כוללים חפירה, הטמנת השרוול, כיסוי בחול
וסגירה.

6.0030.00180.00מ'שרוול פוליאטילן בקוטר 50 מ"מ בדרג 41.002.0190.10

20.0025.00500.00מ'שרוול פוליאטילן בקוטר 63 מ"מ בדרג 41.002.0192.10

צינורות פוליאתילן לרבות אביזרי חיבור דרג 10 רך, קוטר 41.002.021016
מ"מ, לרבות אביזרים, חיבורים והנחה מעל פני הקרקע או

בתעלה

10.0010.00100.00מ'

צינורות פוליאתילן לרבות אביזרי חיבור דרג 10 רך, קוטר 41.002.023025
מ"מ, לרבות אביזרים, חיבורים והנחה מעל פני הקרקע או

בתעלה

60.0018.001,080.00מ'

ראש מערכת בקוטר "1 לטפטוף ללא הפעלות מופעל ע"י בקר41.002.0335
השקייה הפועל עפ"י זמן, לרבות מד לחץ, מגוף הידראולי ראשי
מפלסטיק, מסנן, מקטין לחץ, משחרר אוירמשולב כדוגמת א.ר.י
או שו"ע, מגוף אלכסון, ברז גן "3/4 יציאה למי פיקוד, ברז"3/4

ברזייה, ואביזרי חיבור מודולרים מסוג פלאסון או שו"ע.

1.002,421.002,421.00קומפ

תוספת לראש מערכת עבור הפעלה בקוטר "1 הכוללת מגוף41.002.0385
הידראולי מפלסטיק או גור גלקון כולל רקורד, התפצלות

ממניפול ואביזרי חיבור.

2.00313.00626.00קומפ
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תוספת עבור שסתום ואקום עמק "3/4 ואו ש"וע מותקן על41.002.0395
הפעלה בראש מערכת.

2.0081.00162.00קומפ

ארון לראש מערכת 2/1100 "אורלייט" בלום גארד/"פלסגן", או41.002.0405
ש"ע מאושר, מידות לפי גודל ראש המערכת + 15 ס"מ בכל צד
רווח לתחזוקה, כולל סוקל תואם עליו יותקן הארון, יציקת בטון

לסוקל וכל העבודות הדרושות להתקנה, ומנעול מסטר.

1.003,500.003,500.00קומפ

חיבור למקור מים להשקייה בקוטר של "1 מצינור מים קיים,41.002.0420
כולל חפירה, גילוי הצנרת, תיאומים, אישורים, מגופים, הכל

לפי דרישות ספק המים לפי פרט.

1.00400.00400.00קומפ

1.00700.00700.00יח'מחשב DC-4 מקומי הפועל לפי זמן.41.002.0475

10,839.00סה"כ להשקיה

עיבוד הקרקע ואדמת גינון41.011

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

40.0012.00480.00מ"ר

אדמה גננית, לרבות פיזור בשטח - בכמויות קטנות: עד 10 מ"ק41.011.0200
במשאית אחת או עד 20 מ"ק בשתי משאיות

20.0090.001,800.00מ"ק

2,280.00סה"כ לעיבוד הקרקע ואדמת גינון

נטיעה41.020

150.0022.003,300.00יח'נטיעת שתילים גודל מס' 4 (3 ליטר)41.020.0040

20.0070.001,400.00יח'נטיעת שתילים גודל מס' 6 (10 ליטר)41.020.0060

עצים ממיכל (60 ליטר) "גודל 8" בקוטר גזע "2 מדוד 0.3 מ'41.020.0180
מפני הקרקע, לרבות זוג סמוכות מחוטאות ו- 30 ליטר

קומפוסט לעץ

5.00400.002,000.00יח'

6,700.00סה"כ לנטיעה

19,819.00סה"כ לגינון והשקיה

ריהוט חוץ42

ספסלים, אשפתונים,סריג לעץ42.020

ספסל "נוח" (חד מושבי) תוצרת אי.אמ.שגב או שו"ע מק"ט42.020.0051
1061 ממתכת מגולוונת וצבועה בתנור בגוון לפי אדריכל, כולל

הספקה והתקנה ביסוד בטון לפי מפרט יצרן.

1.002,190.002,190.00יח'

ספסלים "נוח-דו" (דו מושבי) תוצרת אי.אמ.שגב או שו"ע מק"ט42.020.0052
1071 ממתכת מגולוונת וצבועה בתנור בגוון לפי אדריכל, כולל

הספקה והתקנה ביסוד בטון לפי מפרט יצרן.

1.002,520.002,520.00יח'
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ספסלים "נוח-תלת" (תלת מושבי) תוצרת אי.אמ.שגב או שו"ע42.020.0053
מק"ט 1074 ממתכת מגולוונת וצבועה בתנור בגוון לפי אדריכל,

כולל הספקה והתקנה ביסוד בטון לפי מפרט יצרן.

1.001,420.001,420.00יח'

אשפתון הריטאג מרןבע עם דלת של חברת "ריהוט אורבני" עם42.020.0054
מיכל מגולבן כולל עיגון לקרקע האשפתון או ש"ע

1.002,800.002,800.00יח'

8,930.00סה"כ לספסלים, אשפתונים,סריג לעץ

מתקני משחק סטנדרטיים42.061

כל מתקני המשחק באישור מכון התקנים ת"י 1498.המחירים
בפרק זה כוללים הובלה, עבודת מנוף, התקנה ואישור מכון

התקנים.

סככה דו-שיפועית עם ארגז חול במידות 3X3 מ' עם מסגרת42.061.1701
עץ, כולל כיסוי ברזנט/ניילון וחול ים נקי מפוקח ומאושר מכון

התקנים ועפ"י תקנות משרד הבריאות, תוצרת גנית פארק
מק"ט 5430 או שו"ע.

2.0012,985.0025,970.00יח'

2.004,852.009,704.00יח'מתקן 4 הגאים תוצרת גנית פארק מק"ט 5365 או שו"ע42.061.1702

2.0019,985.0039,970.00יח'מתקן אוהל אינדיאני תוצרת גנית פארק מק"ט 5320 או שו"ע.42.061.1703

2.007,542.0015,084.00יח'מתקן רכבת ההפתעות תוצרת גנית פארק מק"ט 5350 או שו"ע42.061.1704

90,728.00סה"כ למתקני משחק סטנדרטיים

משטחי בלימה למתקני משחק, כושר ומסלולי ריצה42.066

משטח בטיחותי למתקני משחקים לילדים או למתקני כושר דגם42.066.0110
"סמרט פליי Soft" תוצרת "דשא עוז" או ש"ע המורכב משתי
שכבות. שכבה תחתונה מפלטות ממוחזרות בעובי המתאים

לגובה נפילה עד 1.10 מ' לפי ת"י 1498 וציפוי עליון של מרבדי
דשא סינטטי בגובה 2 ס"מ בצפיפות של מינימום 35,000

תפרים למ"ר וב - 7 גוונים שונים לפחות מסוג "מולטיספייס" או
ש"ע, לרבות פיזור חול סיליקט שיוחדר לתוך סיבי הדשא

ואחריות מלאה לחמש שנים על המוצר. (יבוצע ע"ג תשתית
חול, שומשומית, חצץ, אספלט, בטוןאו אדמה מהודקת + חול

שישולמו בנפרד). המחיר למשטח של 70 מ"ר ומעל

235.00300.0070,500.00מ"ר

70,500.00סה"כ למשטחי בלימה למתקני משחק, כושר ומסלולי ריצה

סככות ורשתות צל42.067
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סככה מרשת צל משולשת, דגם "מפרש" או "ממבראנה". הרשת42.067.0021
עשויה מחוט פוליאתילן HDPE מיוצב בUV בצפיפות גבוהה

כדוגמת Commercial Heavy 430 תוצרת "פטוריז" או שו"ע.
,U.V האריג אינו נרקב ודוחה עובש, הצללה 94%, עמידה בפני

הרשת עשויה מחומרים מעכבי בעירה לפי ת"י 5093, לרבות
קונסטרוקצית עמודי פלדה בקוטר "6-"8 עובי דופן 6 מ"מ

ובגובה עד 8 מ', במרחק של 6-7 מ' בין העמודים, מעוגנים
בקרקע בפינות הסככה ותמיכת הרשת ע"י חישוק צינורות

פלדה המושחלים בחלק העליון של הרשת. הרשת מאושרת ע"י
משרד החינוך, משרד הבריאות וכיבוי אש להתקנה בסביבה של

ילדים ובוגרים. המחיר הינו לסככה בשטח מעל ל-30 מ"

235.00260.0061,100.00מ"ר

61,100.00סה"כ לסככות ורשתות צל

231,258.00סה"כ לריהוט חוץ

גידור44

גדרות מוסדיות מפרופילי פלדה44.012

גדר דגם "ציון" או ש"ע (לבתי ספר וגני ילדים) בגובה 2.0 מ'44.012.0008
עשויה מפרופילים ניצבים 25/25/1.5 מ"מ במרווח של 99 מ"מ,

שני פרופילים אופקיים 40/60/2 מ"מ, ועמודים מפרופיל
60/60/2 מ"מ כל 3.0 מ', לרבות יסודות בטון בודדים

140.00600.0084,000.00מ'

84,000.00סה"כ לגדרות מוסדיות מפרופילי פלדה

מעקות הולכה והפרדה למדרכות ושטחים ציבוריים44.021

מעקה הולכה והפרדה דגם "צבר קרן" או "צבר גל או X" או44.021.0110
"צבר קשת" או ש"ע עמודים מפרופילים 60/60/2 מ"מ כל -2.0
2.10 מ' ובגובה 1.10 מ' וניצבים מפרופילים מרובעים מפלדה

25/25/1.5 מ"מ ובמרווח של 99 מ"מ מחוברים לפרופיל
אופקיים 60/40/2 מ"מ וכותרת עשויה מפלדה 25/25/1.5 מ"מ

המכופף לצורת מעגל או X, לרבות יסודות בטון בודדים

20.00545.0010,900.00מ'

10,900.00סה"כ למעקות הולכה והפרדה למדרכות ושטחים ציבוריים

שערים מפרופילי פלדה44.031

שער חד כנפי מגולוון דגם "ציון" או "חנית" או "צבר" או ש"ע44.031.0010
במידות 120-145/200 ס"מ, מסגרת מפרופיל 60/40/2.2 מ"מ,
ניצבים מצינורות קוטר 2.2 /"3/4 במרווח של 99 מ"מ, לרבות

עמודים מצינור קוטר 2.6/"2 או פרופיל 80/80/2.6 מ"מ
מבוטנים ליסודות בטון במידות 40/40/40 ס"מ ופרזול

2.003,720.007,440.00יח'

שער חד כנפי מגולוון דגם "כנרת" או ש"ע (לגני ילדים) במידות44.031.0150
120/100 ס"מ, מסגרת מפרופיל 50/25/2 מ"מ, ניצבים

מפרופיל 20/20/1.5 מ"מ במרווח של עד 100 מ"מ, לרבות
עמודים מפרופיל 50/50/2.2, פרזול ויסודות בטון במידות

40/40/40 ס"מ. השער מגולוון באבץ חם וצבוע בתנור

3.001,930.005,790.00יח'
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סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

13,230.00סה"כ לשערים מפרופילי פלדה

108,130.00סה"כ לגידור

סלילת כבישים ורחבות51

עבודות הכנה ופירוק51.010

615.001.30799.50מ"רריסוס שטחים בחומר הדברה לקטילת שורשי צמחיה ועשבי בר51.010.0060

150.0017.002,550.00מ"רפירוק מדרכת אספלט בעובי עד 30 ס"מ51.010.0390

3,349.50סה"כ לעבודות הכנה ופירוק

עבודות עפר51.020

ישור שטחים ע"י חפירה ו/או מילוי בגובה מעל 20 ס"מ ועד 51.020.002050
ס"מ באתר העבודה

650.0014.009,100.00מ"ר

600.005.003,000.00מ"רהידוק מבוקר של קרקע יסוד מקורית (הידוק שתית)51.020.0120

12,100.00סה"כ לעבודות עפר

מצעים ותשתיות51.030

מצע סוג א' לרבות פיזור והידוק מבוקר, המצע יסופק ממחצבה51.030.0008
מאושרת. המחיר הינו לכמות של עד 250 מ"ק

115.00179.0020,585.00מ"ק

20,585.00סה"כ למצעים ותשתיות

36,034.50סה"כ לסלילת כבישים ורחבות

קווי מים, ביוב ותיעול57

צינורות P.V.C ופוליאתילן לביוב ותיעול57.032

צינורות P.V.C לביוב, מסוג "מריביב עבה" SN-8 או ש"ע, קוטר57.032.0010
160 מ"מ, לפי ת"י 884, לא כולל ספחים למעט מחברים,

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

15.00150.002,250.00מ'

2,250.00סה"כ לצינורות P.V.C ופוליאתילן לביוב ותיעול

חיבור צינורות ביוב לשוחות קיימות57.047

חיבור צינור ביוב P.V.C קוטר 160 מ"מ לשוחה קיימת, לרבות57.047.0200
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
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פריצת כבישים ומדרכות57.203

תוספת לעבודות צנרת עבור ניסור כביש אספלט לצורך הנחת57.203.0010
צנרת מים ו/או ביוב/ניקוז והחזרתו למצב שלפני הניסור, לרבות
שחזור המבנה, המדידה לפי אורך קו צנרת, ברוחב עד 80 ס"מ

ובעומק עד 1.5 מ'

8.00120.00960.00מ'

תוספת לעבודות צנרת עבור פתיחה מדרכה מרוצפת קיימת57.203.0090
לצורך הנחת צנרת מים ו/או ביוב/ניקוז והחזרתה למצב שלפני
הפתיחה, לרבות שחזור המבנה. המדידה לפי אורך קו הצנרת,

ברוחב עד 80 ס"מ ובעומק עד 1.5 מ'

10.00115.001,150.00מ'

2,110.00סה"כ לפריצת כבישים ומדרכות

5,660.00סה"כ לקווי מים, ביוב ותיעול

סה"כ למגרש 500

סה"כ למגרש 500

6,300.00נגרות אומן ומסגרות פלדה06

8,890.00עבודות טיח09

7,000.00עבודות צביעה11

11,700.00עבודות אבן14

194,980.00פיתוח נופי40

19,819.00גינון והשקיה41

231,258.00ריהוט חוץ42

108,130.00גידור44

36,034.50סלילת כבישים ורחבות51

5,660.00קווי מים, ביוב ותיעול57

629,771.50סה"כ עלות

107,061.16מע"מ בשיעור 17%

736,832.66סה"כ כולל מע"מ

סה"כ במילים:

תאריך מדד:מדד מכרז / הצעה:
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הנהלת החברה הממונה על הכספים מנהל הפרוייקט מאשר כתב הכמויות
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