
סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות עפר01

חפירה ואגרה להטמנת עודפי עפר01.020

חפירה כללית בשטח לעומק שאינו עולה על 1 מ' לכמות מעל01.020.1100
80 מ"ר ועד 100 מ"ק

90.0070.006,300.00מ"ק

6,300.00סה"כ לחפירה ואגרה להטמנת עודפי עפר

6,300.00סה"כ לעבודות עפר

עבודות בטון יצוק באתר02

קורות יסוד02.041

קורות יסוד בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) יצוקות עם02.041.0020
הרצפה, על גבי מצע או על הקרקע. רוחב הקורות 30 ס"מ

(המצע נמדד בנפרד)

10.001,400.0014,000.00מ"ק

14,000.00סה"כ לקורות יסוד

פלדת זיון02.100

מוטות פלדה עגולים ומצולעים בכל הקטרים והאורכים לזיון02.100.0011
הבטון

1.006,390.006,390.00טון

6,390.00סה"כ לפלדת זיון

20,390.00סה"כ לעבודות בטון יצוק באתר

נגרות אומן ומסגרות פלדה06

דלתות פלדה ומשקופי פח06.031

דלתות לארון חשמל וכיבוי אש מפח מגולוון בעובי 1.25 מ"מ או06.031.0505
1.5 מ"מ לרבות משקוף צבוע, סוגר קפיצי שקוע וגמר צבע

בתנור, מורכבות בנישה בנויה. המחיר הינו לדלתות (חד או דו
כנפיות) בשטח עד 15 מ"ר (כולל) וכל דלת בשטח מעל 1.5 מ"ר

14.001,470.0020,580.00מ"ר

20,580.00סה"כ לדלתות פלדה ומשקופי פח

20,580.00סה"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

250.00127.0031,750.00מ"ר

31,750.00סה"כ לטיח חוץ
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31,750.00סה"כ לעבודות טיח

עבודות צביעה11

צבע חוץ על טיח, בטון וגבס11.012

שליכט צבעוני אקרילי "TM70" או ש"ע במרקם גס על קירות11.012.0184
גבס ובטון (פנים וחוץ), בכמות של 2.3-3.0 ק"ג/מ"ר בשכבה,

לרבות יסוד אקרילי בגוון השליכט ע"ג תשתית מיישרת
(הנמדדת בנפרד במידה ונידרש)

250.00100.0025,000.00מ"ר

25,000.00סה"כ לצבע חוץ על טיח, בטון וגבס

25,000.00סה"כ לעבודות צביעה

כלונסאות ואלמנטי סלארי, לביסוס מבנים ולדיפון23

כלונסאות בטון בקדיחה יבשה23.010

כלונסאות בטון ב-30 קידוח ויציקה קוטר 40 ס"מ ובעומק עד23.010.0010
10 מ' לרבות הכנסת הזיון ופינוי עודפי חפירה

250.00158.0039,500.00מ'

39,500.00סה"כ לכלונסאות בטון בקדיחה יבשה

פלדת זיון23.100

4.007,470.0029,880.00טוןכלוב זיון לכלונסאות, בכל הקטרים23.100.0030

29,880.00סה"כ לפלדת זיון

69,380.00סה"כ לכלונסאות ואלמנטי סלארי, לביסוס מבנים ולדיפון

פיתוח נופי40

ריצוף באבנים משתלבות40.053

ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ, מלבניות במידות40.053.0311
10/20 ס"מ או רבועיות במידות 20/20 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ

(לא כולל מצע), גוון צבעוני - על בסיס מלט אפור

155.00110.0017,050.00מ"ר

ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ, מלבניות במידות40.053.0312
10/20 ס"מ או רבועיות במידות 20/20 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ

(לא כולל מצע), גוון צבעוני - על בסיס מלט לבן (סופר סטון)
ו/או גוון לבן ו/או גווני קוקטייל

25.00130.003,250.00מ"ר

20,300.00סה"כ לריצוף באבנים משתלבות

אבני שפה וגן, אבני תיחום40.054

אבן גן במידות 10/20/100 ס"מ לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון40.054.0602
צבעוני - על בסיס מלט אפור

55.0081.004,455.00מ'
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4,455.00סה"כ לאבני שפה וגן, אבני תיחום

קירות תומכים מבטון ובלוקי בטון40.061

70.0060.004,200.00מ"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)

18.001,770.0031,860.00מ"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)

40.002,020.0080,800.00מ"ק

116,860.00סה"כ לקירות תומכים מבטון ובלוקי בטון

141,615.00סה"כ לפיתוח נופי

גינון והשקיה41

עיבוד הקרקע, אדמת גן וקומפוסט41.011

עיבוד הקרקע לעומק 20 ס"מ, לרבות הפיכת הקרקע ותיחוחה41.011.0010
בכלים מכניים ויישור גנני סופי, באדמות קלות ובינוניות,

בחלקה אשר שטחה עד 250 מ"ר

50.005.80290.00מ"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

2,090.00סה"כ לעיבוד הקרקע, אדמת גן וקומפוסט

נטיעה והעתקת עצים בתחום האתר41.020

200.0015.003,000.00יח'נטיעת שתילים גודל מס' 3 (1 ליטר)41.020.0030

עצים ממיכל (30 ליטר) "גודל 7" בקוטר גזע "1 מדוד 0.3 מ'41.020.0170
מפני הקרקע, לרבות זוג סמוכות מחוטאות ו- 20 ליטר

קומפוסט לעץ

2.00280.00560.00יח'

3,560.00סה"כ לנטיעה והעתקת עצים בתחום האתר

צנרת השקיה41.070

חפירת תעלות באדמה קלה עד בינונית, באמצעות כלי מכני41.070.0020
(טרנש'ר) בעומק 30 ס"מ וכיסוי חוזר, עבור צנרת השקיה
בקטרים החל מ- 16 מ"מ עד 32 מ"מ, המחיר כולל הובלת

הכלים

70.007.00490.00מ'

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

בקטרים מעל 32 מ"מ ועד 63 מ"מ, המחיר כולל הובלת הכלים

20.0010.00200.00מ'
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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)

50.0012.90645.00מ'

צינורות פוליאתילן לרבות אביזרי חיבור דרג 10 רך, קוטר 41.070.024032
מ"מ, לרבות אביזרים, חיבורים והנחה מעל פני הקרקע או

בתעלה (חפירה וכיסוי נמדדים בנפרד)

20.0017.30346.00מ'

צינורות פוליאתילן לרבות אביזרי חיבור דרג 16 קשיח, קוטר41.070.0318
75 מ"מ, לרבות אביזרים, חיבורים והנחה מעל פני הקרקע או

בתעלה (חפירה וכיסוי נמדדים בנפרד)

20.0075.001,500.00מ'

שרוול מצינור פוליאתילן דרג 10 קוטר 110 מ"מ קשיח, לרבות41.070.0665
חפירה בעומק כיסוי עד 70 ס"מ והשחלת חוט ניילון

5.00105.00525.00מ'

3,706.00סה"כ לצנרת השקיה

שלוחות טפטוף41.080

שלוחות טפטוף מווסת, דוגמת "רעם נטפים" או ש"ע, קוטר 41.080.002017
מ"מ, טפטפת כל 40-50 ס"מ

100.007.00700.00מ'

טבעת מצינור פוליאתילן קוטר 16 מ"מ עם 6 טפטפות41.080.0100
אינטגרליות מתווסתות, במרווחים של 30 ס"מ, הטבעת

מחוברת לצינור ההזנה ע"י מחבר פלסאון

2.0032.0064.00יח'

764.00סה"כ לשלוחות טפטוף

ראשי מערכת41.100

ראש מערכת קוטר "1 עבור טפטוף ועבור המטרה (בשלוחות41.100.0030
נפרדות), מופעל ע"י בקר השקייה הפועל עפ"י כמות, לרבות

מגוף אלכסון, ברז גן, יציאה למי פיקוד, משחרר אוויר משולב,
מגוף הידראולי ראשי 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)

1.007,300.007,300.00יח'

7,300.00סה"כ לראשי מערכת

17,420.00סה"כ לגינון והשקיה

ריהוט חוץ, מתקני משחק וכושר42

מתקני משחק סטנדרטיים42.061

* כל מתקני המשחק באישור מכון התקנים ת"י 1498*כל מתקני
המשחק משווקים ע"י חברת גנית פארק או שו"ע.* המחירים
בפרק זה כוללים הובלה, עבודת מנוף, התקנה ואישור מכון

התקנים.
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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.

2.008,576.0017,152.00יח'

2.004,377.008,754.00יח'מתקן 4 הגאים תוצרת גנית פארק מק"ט 5365 או שו"ע42.061.1702

2.0019,367.0038,734.00יח'מתקן אוהל אינדיאני תוצרת גנית פארק מק"ט 5320 או שו"ע.42.061.1703

2.004,077.008,154.00יח'מתקן רכבת ההפתעות תוצרת גנית פארק מק"ט 5350 או שו"ע42.061.1704

מתקן בית בובות מפואר עם מרפסת תוצרת גנית פארק מק"ט42.061.1705
5335 או שו"ע

2.005,846.0011,692.00יח'

84,486.00סה"כ למתקני משחק סטנדרטיים

משטחי בלימה למתקני משחק, כושר ומסלולי ריצה42.066

נגיש- דשא בטיחותי למתקני משחק לפי ת"י 1498 בצפיפות42.066.0098
של 38,000 תפרים למ"ר, דגם "פולי-גראס" תוצרת "פוליטן
ספורט" או ש"ע, המורכב משתי שכבות: שכבה עליונה דשא

סינטטי בגובה 20 מ"מ עם מילוי חול סיליקט. שכבה תחתונה
יציקת משטח גומי SBR, בהתאם להוראות יצרן המתקנים
וטבלת גובה נפילה מאושרת ע"י מכון התקנים (יבוצע ע"ג

תשתית של מצעים מהודקים אספלט או בטון שישולמו בנפרד)

215.00370.0079,550.00מ"ר

79,550.00סה"כ למשטחי בלימה למתקני משחק, כושר ומסלולי ריצה

סככות ורשתות צל42.067

סככה מרשת צל מרובעת או מלבנית בצורת פרמידה. הרשת42.067.0051
עשויה מחוט פוליאתילן בצפיפות גבוהה, האריג אינו נרקב
ודוחה עובש, הצללה 98%-91%, עמידה בפני U.V, הרשת

עשויה מחומרים מעכבי בעירה לפי ת"י 5093, דגם "בלרינה",
לרבות קונסטרוקצית עמודי פלדה בקוטר "4 ובגובה עד 6 מ',

במרחק של 6-7 מ' בין העמודים, מעוגנים בקרקע בפינות
הסככה ותמיכת הרשת ע"י צינורות פלדה וכבלים אופקיים

לרבות מגיני כיסוי לעמודים ופקק בקצה העמוד. הרשת
מאושרת ע"י משרד החינוך, משרד הבריאות וכיבוי אש

להתקנה בסביבה של ילדים ובוגרים. המחיר הינו לסככה בשטח
מעל ל-30 מ"ר- (העבודה כוללת אישור קונסטרוקטור)

200.00330.0066,000.00מ"ר

66,000.00סה"כ לסככות ורשתות צל

230,036.00סה"כ לריהוט חוץ, מתקני משחק וכושר

גידור44

גדרות מוסדיות מפרופילי פלדה44.012
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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

120.00580.0069,600.00מ'

69,600.00סה"כ לגדרות מוסדיות מפרופילי פלדה

מעקות הולכה והפרדה למדרכות ושטחים ציבוריים44.021

גדר דגם "ציון" או "צבר" או ש"ע בגובה 1.1-1.2 מ' עשויה44.021.0130
מפרופילים ניצבים 25/25/1.5 מ"מ במרווח של 99 מ"מ, שני
פרופילים אופקיים 60/40/2 מ"מ, ועמודים מפרופיל 60/60/2

מ"מ כל 3.0 מ', לרבות יסודות בטון בודדים

20.00420.008,400.00מ'

8,400.00סה"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

1.003,720.003,720.00יח'

שער חד כנפי מגולוון דגם "ציון" או ש"ע (לגני ילדים) במידות44.031.0150
120-145/110 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

4.002,400.009,600.00יח'

שער דו כנפי מגולוון דגם "ציון" או "חנית" או "צבר" או ש"ע44.031.0151
במידות 220/200 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

1.005,200.005,200.00יח'

18,520.00סה"כ לשערים מפרופילי פלדה

96,520.00סה"כ לגידור

סלילת כבישים ורחבות51

עבודות הכנה ופירוק51.010

התאמת גובה תאי מים או ביוב עד קוטר 100-125 ס"מ לגובה51.010.0224
עד 30 ס"מ (ללא פירוק תקרה), כולל פרוק והרכבה מחדש של

מכסה או רשת קיימים

2.00500.001,000.00יח'

150.0017.002,550.00מ"רפירוק ריצוף אבנים משתלבות, לרבות שכבת מצע חול 5 ס"מ51.010.0460

20.0060.001,200.00מ'פירוק מדרגות בטון ו/או גרנוליט51.010.0560
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4,750.00סה"כ לעבודות הכנה ופירוק

עבודות עפר51.020

ישור שטחים ע"י חפירה ו/או מילוי (בחומר מקומי) בגובה עד51.020.0017
20 ס"מ באתר העבודה לכמות של עד 1000 מ"ר

400.009.003,600.00מ"ר

380.005.001,900.00מ"רהידוק מבוקר של קרקע יסוד מקורית (הידוק שתית)51.020.0120

5,500.00סה"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

140.00179.0025,060.00מ"ק

25,060.00סה"כ למצעים ותשתיות

35,310.00סה"כ לסלילת כבישים ורחבות

קווי מים, ביוב ותיעול57

צינורות פלסטיים לאספקת מים57.012

צינורות פוליאתילן מצולב קוטר 110 מ"מ, דוגמת "פקסגול" דרג57.012.0300
10 או ש"ע, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע

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

20.00215.004,300.00מ'

4,300.00סה"כ לצינורות פלסטיים לאספקת מים

חיבור קווי מים57.014

חיבור קו מים חדש מצינור פוליאתילן קוטר 110 מ"מ לקו קיים57.014.0370
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

מגופים, מפעילים חשמליים למגופים ו-"גמל" מים57.021

מגוף טריז רחב קוטר "4 עשוי ברזל יציקה, עם ציפוי פנים וחוץ57.021.0082
אפוקסי, ללחץ עבודה של 16 אטמ', לרבות אוגנים נגדיים

1.001,900.001,900.00יח'

1,900.00סה"כ למגופים, מפעילים חשמליים למגופים ו-"גמל" מים

תאים לאביזרים57.027
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תא לאביזרים מחוליות טרומיות, קוטר פנימי 50 ס"מ, ובעומק57.027.0010
עד 75 ס"מ עם מכסה ב.ב. קוטר 40 ס"מ, ממין A15 ורצפת

חצץ, לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר

1.001,550.001,550.00קומפ

1,550.00סה"כ לתאים לאביזרים

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

1.00150.00150.00מ'

150.00סה"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

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'

20.00132.002,640.00מ'

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'

10.00126.001,260.00מ'

3,900.00סה"כ לפריצת כבישים ומדרכות

14,930.00סה"כ לקווי מים, ביוב ותיעול

סה"כ לפיתוח

סה"כ לפיתוח

6,300.00עבודות עפר01

20,390.00עבודות בטון יצוק באתר02

20,580.00נגרות אומן ומסגרות פלדה06

31,750.00עבודות טיח09
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סה"כ לפיתוח

25,000.00עבודות צביעה11

69,380.00כלונסאות ואלמנטי סלארי, לביסוס מבנים ולדיפון23

141,615.00פיתוח נופי40

17,420.00גינון והשקיה41

230,036.00ריהוט חוץ, מתקני משחק וכושר42

96,520.00גידור44

35,310.00סלילת כבישים ורחבות51

14,930.00קווי מים, ביוב ותיעול57

709,231.00סה"כ עלות

120,569.27מע"מ בשיעור 17%

829,800.27סה"כ כולל מע"מ

סה"כ במילים:

תאריך מדד:מדד מכרז / הצעה:

       
הנהלת החברה הממונה על הכספים מנהל הפרוייקט מאשר כתב הכמויות
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