
סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

מתקני תברואה07

צינורות פלסטיים למים קרים וחמים ולמערכת מתזים07.012
(ספרינקלרים)

צינורות פוליאתילן מצולב או פוליבוטילן למים קרים וחמים07.012.0130
כדוגמת "פקסגול" או ש"ע, קוטר 25 מ"מ, דרג 24, מונחים
בקרקע עם כיסוי מינימלי של 80 ס"מ, לרבות עטיפת חול

וספחים כולל עבודות החפירה

50.00103.005,150.00מ'

צינורות מפוליאתילן מצולב או פוליבוטילן למים קרים07.012.0200
וחמים כדוגמת "פקסגול" או ש"ע, קוטר 50 מ"מ, דרג 15,

מונחים בקרקע עם כיסוי מינימלי של 80 ס"מ, לרבות
עטיפת חול וספחים כולל עבודות החפירה

50.00155.007,750.00מ'

סה"כ לצינורות פלסטיים למים קרים וחמים ולמערכת
מתזים (ספרינקלרים)

12,900.00

12,900.00סה"כ למתקני תברואה

עבודות טיח09

טיח חוץ09.021

טיח חוץ על שטחים מישוריים לרבות: הרבצה תחתונה,09.021.0015
שכבת טיח מיישרת (ללא שליכטה שחורה)

330.0096.0031,680.00מ"ר

31,680.00סה"כ לטיח חוץ

31,680.00סה"כ לעבודות טיח

עבודות צביעה11

צבע חוץ על טיח, בטון וגבס11.012

שליכט טרנו "TM90" או ש"ע במרקם גס על קירות גבס11.012.0194
ובטון (פנים וחוץ), בכמות של 3.0-4.0 ק"ג/מ"ר בשכבה,
לרבות יסוד אקרילי בגוון השליכט ע"ג תשתית מיישרת

(הנמדדת בנפרד במידה ונידרש)

330.00122.0040,260.00מ"ר

40,260.00סה"כ לצבע חוץ על טיח, בטון וגבס

40,260.00סה"כ לעבודות צביעה

כלונסאות ואלמנטי סלארי, לביסוס מבנים ולדיפון23

כלונסאות בטון בקדיחה יבשה23.010

כלונסאות בטון ב-30 קידוח ויציקה קוטר 50 ס"מ כלונסאות23.010.0020
לריסון קירות תומכים לרבות הכנסת הזיון ופינוי עודפי

חפירה

88.00207.0018,216.00מ'

בית חם
פיתוח

עירית שדרות
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18,216.00סה"כ לכלונסאות בטון בקדיחה יבשה

פלדת זיון23.100

2.007,400.0014,800.00טוןכלוב זיון לכלונסאות, בכל הקטרים23.100.0030

14,800.00סה"כ לפלדת זיון

33,016.00סה"כ לכלונסאות ואלמנטי סלארי, לביסוס מבנים ולדיפון

פיתוח נופי40

עב' הכנה ופירוק40.001

פירוק כללי של עצמים בשטח כגון גדר רשת, עמודים וכ'...40.001.0270
עד לגובה שתית,כולל אחסון האלמנטים לפי הנחיית המפקח
וסילוק החומר הפסול לאתר שופכין מאושר. מדידה ותשלום

לפי מחיר קומפלט.

1.001,000.001,000.00קומפ

סילוק פסולת ע"פ הוראות המפקח לאתר שופכין מאושר.40.001.0400
מדידה ותשלום לפי מחיר קומפלט.

1.001,000.001,000.00קומפ

2,000.00סה"כ לעב' הכנה ופירוק

ריצוף שבילים, מדרכות, רחבות ומדרגות40.006

משטח או שביל בטון (עם שיפועים) יצוק באתר, בטון ב-40.006.001030
בעובי 12 ס"מ, עם רשת ברזל מרותכת קוטר 8 ס"מ, 20/20

ס"מ לרבות החלקה או חספוס הבטון,לפי הנחית המתכנן/
המפקח כולל תפרי התפשטות ופסי עץ טרפזיים או

אלומיניום כל כ- 4 מ'.

4.00155.00620.00מ"ר

620.00סה"כ לריצוף שבילים, מדרכות, רחבות ומדרגות

שונות40.008

לוח מודעות במידות 165/215 ס"מ מק"ט 7706 תוצרת40.008.0115
"שחם אריכא" או שו"ע

1.004,000.004,000.00יח'

אשפון הריטאג מרובע עם דלת של חברת "ריהוט אורבני40.008.0150
עם מיכל כולל עיגון לקרקע האשפתון או ש"ע

2.002,800.005,600.00יח'

מתקן ל-6 זוגות אופניים מצינור מכופף מגולוון וצבוע בתנור40.008.0409
כולל שילוט תוצרת חן אופן או ש"ע

2.003,000.006,000.00יח'

אספקת והתקנת מסגרות עץ אורן מחוטא באימפרגנציה40.008.0590
עבור חצר לימודית כולל עיגון ביסודות בטון. מידות פרופיל

העץ: 6 מ' אורך15/ ס"מ גובה5/ ס"מ רוחב.

53.0050.002,650.00מ'

בית חם
פיתוח

עירית שדרות
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תכנון וביצוע אלמנט מים כולל עבודות גינון לפי תכנון40.008.0920
אדריכלי עקרוני. לרבות תכנון חיבורי מים חשמל וניקוז ככל

שידרש ואישור התכנון הסופי מול המזמין.כולל במחיר
היחידה תכנון קונס' ותכנון הביסוס לאלמנט. לרבות הזנות
מים וחיבור לביוב. הביצוע בכפוף לאישור פרט עקרוני ע"י

המזמין.

1.00150,000.00150,000.00קומפ

אבני מסלעה ארגזיות עד גובה 40 ס"מ רוחב 50 ס"מ אורך40.008.0930
120-150 ס"מ כולל כל החומרים והעבודה כנדרש עפ"י

התוכנית.

8.00200.001,600.00יח'

169,850.00סה"כ לשונות

מתקני משחק40.009

חצר מס' 1

אספקה והתקנה של מתקן "קרוסלת חבלים ופלסטיק דגם40.009.0101
אפולו" מק"ט MP-2306 'פסגות' או שו"ע

לא לסיכום1.0037,750.00יח'

אספקה והתקנה של מתקן אקסטרים דגם" מיני עוז" מק"ט40.009.0102
MP-5024 'פסגות' או שו"ע

לא לסיכום1.0052,000.00יח'

40.009.0103MP- אספקה והתקנה של מתקן "קרוסלה דגם סברס" מק"ט
2309 'פסגות' או שו"ע

לא לסיכום1.0018,200.00יח'

אספקה והתקנה של מתקן "עלה ורד רב משתתפים נגיש40.009.0104
דגם אוקיינוס" מק"ט MP-2429 'פסגות' או שו"ע

לא לסיכום1.0020,800.00יח'

אספקה והתקנה של מתקן "קוקוס Aנדנדה עלה ורד עגולה40.009.0105
מתכת" מק"ט MP-2230B 'פסגות' או שו"ע

לא לסיכום1.009,360.00יח'

חצר מס' 2

אספקה והתקנה של מתקן "מרימבה (marimba)" מק"ט40.009.0201
MU-P9601 'פסגות' או שו"ע

לא לסיכום1.0016,000.00יח'

40.009.0202MU- מק"ט "(cajon) אספקה והתקנה של מתקן "קחון
P9610 'פסגות' או שו"ע

לא לסיכום1.007,300.00יח'

40.009.0203"(melody steel drum) אספקה והתקנה של מתקן "תופה
מק"ט MU-P9604 'פסגות' או שו"ע

לא לסיכום1.009,000.00יח'

40.009.0204MU- מק"ט "(drums) אספקה והתקנה של מתקן "תופים
P9605 'פסגות' או שו"ע

לא לסיכום1.004,300.00יח'

40.009.0205MP- אספקה והתקנה של מתקן "שפורפרת קול" מק"ט
2565 'פסגות' או שו"ע

לא לסיכום1.0011,570.00יח'

40.009.0206"(metallophone) אספקה והתקנה של מתקן "מטלופון
מק"ט MU-P9600 'פסגות' או שו"ע

לא לסיכום1.0012,000.00יח'

בית חם
פיתוח

עירית שדרות
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40.009.0207MU- מק"ט "(organ) אספקה והתקנה של מתקן "אורגן
P9602 'פסגות' או שו"ע

לא לסיכום1.0020,000.00יח'

40.009.0208"(musical flowers) אספקה והתקנה של מתקן "צבעוני
מק"ט MU-P9609 'פסגות' או שו"ע

לא לסיכום1.0014,000.00יח'

אספקה והתקנה של מתקן "פעמוני פטריות40.009.0209
3)יח(mushroom bells) ('" מק"ט MU-P9603 'פסגות' או

שו"ע

לא לסיכום1.009,000.00יח'

חצר מס' 3

אספקה והתקנה של מתקן "מתקן משולב דגם מירב" מק"ט40.009.0301
MP-10982 'פסגות' או שו"ע

לא לסיכום1.0058,200.00יח'

אספקה והתקנה של מתקן "עליית הנחש - מסלול נינג'ה40.009.0302
(1497)" מק"ט MP-N3903B 'פסגות' או שו"ע

לא לסיכום1.009,048.00יח'

40.009.0303MP- אספקה והתקנה של מתקן "מתקן כושר פרוס" מק"ט
3106 'פסגות' או שו"ע

לא לסיכום1.0016,575.00יח'

אספקה והתקנה של מתקן "נפטון - מתקן כבלים דו שיפועי"40.009.0304
מק"ט MP-5003 'פסגות' או שו"ע

לא לסיכום1.0011,219.00יח'

40.009.0305MP- אספקה והתקנה של מתקן " 2קוביות טיפוס" מק"ט
5106A 'פסגות' או שו"ע

לא לסיכום1.0091,000.00יח'

חצר משותפת

40.009.0401"HD אספקה והתקנה של מתקן "מתקן משולב דגם ראם
מק"ט MP-10636 'פסגות' או שו"ע

לא לסיכום1.00338,000.00יח'

אספקה והתקנה של מתקן "קן לציפור נדנדת חצובה מושב40.009.0402
קן לציפור קוטר 90" מק"ט MP-2411C 'פסגות' או שו"ע

לא לסיכום1.0015,600.00יח'

אספקה והתקנה של מתקן "חד-נד נדנדה ליחיד מושב40.009.0403
בוגרים" מק"ט MP-2410A 'פסגות' או שו"ע

לא לסיכום1.004,712.00יח'

40.009.0404"HD אספקה והתקנה של מתקן "לימונית - קרוסלת עמידה
מק"ט MP-2314 'פסגות' או שו"ע

לא לסיכום1.006,337.00יח'

אספקה והתקנה של מתקן "נדנדת עלה ורד קפיץ סוסי פוני"40.009.0405
מק"ט MP-2440 'פסגות' או שו"ע

לא לסיכום1.0012,545.00יח'

אספקה והתקנה של מתקן "שיווי משקל דינמי חמניה" מק"ט40.009.0406
MP-2235B 'פסגות' או שו"ע

לא לסיכום1.0012,740.00יח'

0.00סה"כ למתקני משחק

מדרגות, חגורות בטון וטריבונות ישיבה40.052

בית חם
פיתוח

עירית שדרות

עמוד 02/05/20224
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מדרגות דגם 'מדרגה נגישה' 30/40/15 מק"ט 4017 בגמר 'אבן כורכרית' תוצרת40.052.0025

'אקרשטיין' או שו"ע על יסוד בטון מזוין, מצעים וכל המפורט פרטים ובתכנית. מדידה

ותשלום לפי מ'.

60.00470.0028,200.00מ'

28,200.00סה"כ למדרגות, חגורות בטון וטריבונות ישיבה

ריצוף באבנים משתלבות40.053

ריצוף באבנים משתלבות בעובי 7 ס"מ, דגם "רמות" או ש"ע40.053.0634
במידות שונות סט של 8 אבנים, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל
מצע), גוון צבעוני - על בסיס מלט לבן (סופר סטון) ו/או גוון

לבן ו/או גווני קוקטייל

450.00206.0092,700.00מ"ר

ריצוף באבנים משתלבות בעובי 7 ס"מ דגם "טוסקנה" או40.053.0824
ש"ע, במידות 12.5/12.5 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל

"OLD CITY" מצע), בגמר

70.00237.0016,590.00מ"ר

נגיש- אבן סימון/אזהרה מוביל לאנשים כבדי ראיה (עם40.053.2492
בליטות או פסים) בהנמכת ריצוף במעברי חציה, במידות
30/30/6 ס"מ תוצרת "ולפמן" או ש"ע, בגוון צבעוני - על

בסיס מלט אפור או בגוון לבן

25.00187.004,675.00מ"ר

113,965.00סה"כ לריצוף באבנים משתלבות

אבני שפה וגן, אבני תיחום40.054

אבן גן במידות 10/20/100 ס"מ לרבות יסוד ומשענת בטון,40.054.0604
גוון צבעוני - על בסיס מלט לבן (סופר סטון)

170.0091.0015,470.00מ'

אספקה וביצוע אבן גן ראש מעוגל בגודל 10/20/50 ס"מ בגוון חום כהה, לתמיכת40.054.0605

שולי ריצוף בגבולות ערוגות גינון, בגובה 5ס"מ מעל לפני 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'.

25.0095.002,375.00מ'

17,845.00סה"כ לאבני שפה וגן, אבני תיחום

קירות תומכים מבטון ובלוקי בטון40.061

200.0057.0011,400.00מ"קחפירה עבור יסוד עובר לקיר תומך, בעומק עד 2 מ'40.061.0010

יסוד עובר מבטון ב-30 לקיר תומך, המחיר כולל זיון עובי40.061.0051
לפי תוכנית קונסטרוקציה ופריסה קירות כנדרש

50.001,710.0085,500.00מ"ק

קיר תומך מבטון מזוין ב-30 גלוי מצד אחד, לרבות תפרים40.061.0091
ונקזים. המחיר כולל עיבוד ראש הקיר וזיון עובי לפי תוכנית

קונסטרוקציה ופריסה קירות כנדרש

120.001,930.00231,600.00מ"ק

328,500.00סה"כ לקירות תומכים מבטון ובלוקי בטון

660,980.00סה"כ לפיתוח נופי

בית חם
פיתוח

עירית שדרות
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גינון והשקיה41

עיבוד הקרקע, אדמת גן וקומפוסט41.011

קומפוסט לשטחים שגודלם מעל 250 מ"ר (בכמות של כ-41.011.004025
מ"ק לדונם)

16.00230.003,680.00מ"ק

תוספת של דישון יסוד להכשרת השטח, 100 ק"ג לדונם של41.011.0110
סופר פוספט ו- 120 ק"ג לדונם של אשלגן כלורי

850.005.804,930.00מ"ר

8,610.00סה"כ לעיבוד הקרקע, אדמת גן וקומפוסט

נטיעה והעתקת עצים בתחום האתר41.020

המחיר כולל חפירת הבור ואדמת גן.

650.0015.009,750.00יח'נטיעת שתילים גודל מס' 3 (1 ליטר)41.020.0030

250.0022.005,500.00יח'נטיעת שתילים גודל מס' 4 (3 ליטר)41.020.0040

100.0030.003,000.00יח'ערערים ממיכל מס' 4 (3 ליטר)41.020.0110

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

6.00280.001,680.00יח'

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

18.00400.007,200.00יח'

27,130.00סה"כ לנטיעה והעתקת עצים בתחום האתר

שתילת דשא והנחת דשא סינטטי41.030

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

300.009.002,700.00מ"ר

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

300.0026.007,800.00מ"ר

10,500.00סה"כ לשתילת דשא והנחת דשא סינטטי

ממטירים/מתזים41.060

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

25.00147.003,675.00יח'

3,675.00סה"כ לממטירים/מתזים

צנרת השקיה41.070

בית חם
פיתוח

עירית שדרות
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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

550.007.003,850.00מ'

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

250.0010.002,500.00מ'

צינורות פוליאתילן לרבות אביזרי חיבור דרג 10 רך, קוטר41.070.0230
25 מ"מ שחור, לרבות אביזרים, חיבורים והנחה מעל פני

הקרקע או בתעלה (חפירה וכיסוי נמדדים בנפרד)

450.0011.605,220.00מ'

צינורות פוליאתילן לרבות אביזרי חיבור דרג 10 רך, קוטר41.070.0240
32 מ"מ שחור, לרבות אביזרים, חיבורים והנחה מעל פני

הקרקע או בתעלה (חפירה וכיסוי נמדדים בנפרד)

100.0015.601,560.00מ'

צינורות פוליאתילן לרבות אביזרי חיבור דרג 10 קשיח,41.070.0250
קוטר 40 מ"מ שחור, לרבות אביזרים, חיבורים והנחה מעל

פני הקרקע או בתעלה (חפירה וכיסוי נמדדים בנפרד)

150.0020.403,060.00מ'

צינורות פוליאתילן לרבות אביזרי חיבור דרג 10 קשיח,41.070.0260
קוטר 50 מ"מ שחור, לרבות אביזרים, חיבורים והנחה מעל

פני הקרקע או בתעלה (חפירה וכיסוי נמדדים בנפרד)

50.0027.101,355.00מ'

צינורות פוליאתילן לרבות אביזרי חיבור דרג 10 קשיח,41.070.0270
קוטר 63 מ"מ שחור, לרבות אביזרים, חיבורים והנחה מעל

פני הקרקע או בתעלה (חפירה וכיסוי נמדדים בנפרד)

50.0036.501,825.00מ'

שרוול מצינור P.V.C דרג 10 קוטר 110 מ"מ, במקומות41.070.0640
המיועדים לשטחי מדרך, לרבות חפירה בעומק כיסוי עד

100 ס"מ והשחלת חוט ניילון

50.0086.004,300.00מ'

23,670.00סה"כ לצנרת השקיה

שלוחות טפטוף41.080

שלוחת טפטוף מווסת, דוגמת "טקנט" או ש"ע, קוטר 41.080.007016
מ"מ חום, טפטפת כל 60 ס"מ

740.006.805,032.00מ'

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

24.0032.00768.00יח'

5,800.00סה"כ לשלוחות טפטוף

ראשי מערכת41.100

בית חם
פיתוח

עירית שדרות
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ראש מערכת קוטר "2 עבור טפטוף ועבור המטרה41.100.0010
(בשלוחות 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)

1.009,800.009,800.00יח'

הפעלה קוטר "2 לרבות מגוף הידראולי מברונזה, התפצלות41.100.0160
ממניפול, זקף ואביזרי חיבור לצנרת

10.001,000.0010,000.00יח'

19,800.00סה"כ לראשי מערכת

99,185.00סה"כ לגינון והשקיה

ריהוט חוץ, מתקני משחק וכושר42

ספסלים, שולחנות וביתנים42.020

נגיש- ספסל עם מסעדי יד דגם "גל ים" או ש"ע, במידות42.020.0070
170/63 ס"מ וגובה 77 ס"מ, מסעדי היד יצוקים יחד עם

רגלי הספסל ועשויים מיצקת ברזל. מושב הספסל והמשענת
עשויים מלוחות עץ צבועים

2.002,430.004,860.00יח'

4,860.00סה"כ לספסלים, שולחנות וביתנים

ברזיות42.042

נגיש- ברזיה מבטון טרום בגמר חלק/מסותת, במידות42.042.0330
105/34 ס"מ ובגובה 107 ס"מ, 2 ברזי לחיצה ב-2 גבהים

מוגנים אנטי ואנדלים, עם כיורי אלומיניום יצוק ופיה למילוי
בקבוקים, דגם "אלמוג" מק"ט 2777, תוצרת "שחם אריכא"
או ש"ע, בגוון אפור, לרבות קערה לשתיית כלבים המנוקזת
אל יחידה מובנית ברגל הברזיה, לרבות ביסוס ושוחת ניקוז

1.008,100.008,100.00יח'

8,100.00סה"כ לברזיות

משטחי בלימה למתקני משחק, כושר ומסלולי ריצה42.066

נגיש- דשא בטיחותי למתקני משחק לפי ת"י 42.066.00981498
בצפיפות 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)

לא לסיכום850.00370.00מ"ר

0.00סה"כ למשטחי בלימה למתקני משחק, כושר ומסלולי ריצה

סככות ורשתות צל42.067

בית חם
פיתוח

עירית שדרות
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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 "6

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)

לא לסיכום760.00330.00מ"ר

0.00סה"כ לסככות ורשתות צל

12,960.00סה"כ לריהוט חוץ, מתקני משחק וכושר

גידור44

גדרות מוסדיות מפרופילי פלדה44.012

גדר דגם "ציון" או ש"ע (לבתי ספר וגני ילדים) בגובה 44.012.00082.0
מ' עשויה מפרופילים ניצבים 25/25/1.5 מ"מ במרווח של
80 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

125.00580.0072,500.00מ'

72,500.00סה"כ לגדרות מוסדיות מפרופילי פלדה

מעקות הולכה והפרדה למדרכות ושטחים ציבוריים44.021

גדר דגם "ערן משופר" או "צבר" או ש"ע בגובה 1.1-1.2 מ'44.021.0130
עשויה מפרופילים ניצבים 25/25/1.5 מ"מ במרווח של 80

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

75.00420.0031,500.00מ'

31,500.00סה"כ למעקות הולכה והפרדה למדרכות ושטחים ציבוריים

מעקות לבניה פרטית ורוויה44.022

מאחז יד מצינור קוטר 42 מ"מ דגם "אוהד" או ש"ע בגובה44.022.0220
95 ס"מ מחובר לניצבים מצינורות "1/2 1 המעוגנים לרצפה,

לרבות פין עליון לחיבור המאחז. מאחז היד מגולוון וצבוע

12.00430.005,160.00מ'

5,160.00סה"כ למעקות לבניה פרטית ורוויה

שערים מפרופילי פלדה44.031

בית חם
פיתוח

עירית שדרות
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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 80 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 במידות 145X110ס"מ, מסגרת44.031.0350
מפרופיל 60/40/2.2 מ"מ, וניצבים מפרופיל 25/25/1.5 מ"מ
במרווח של עד 80 מ"מ, לרבות עמודים ופרזול דגם "ציון"או

ש"ע ויסוד בטון 50/50/50 ס"מ. השער מגולוון באבץ חם
וצבוע בתנור

3.003,000.009,000.00יח'

שער דו כנפי מגולוון במידות 220X200ס"מ כולל44.031.0360
'אינטרקום' ומנגנון נעילה חשמלית מחובר לגן ילדים,

מסגרת מפרופיל 60/40/2.2 מ"מ, וניצבים מפרופיל
25/25/1.5 מ"מ במרווח של עד 80 מ"מ, לרבות עמודים

ופרזול דגם "ציון"או ש"ע ויסוד בטון 50/50/50 ס"מ. השער
מגולוון באבץ חם וצבוע בתנור

1.008,000.008,000.00יח'

שער חד כנפי מגולוון במידות 145X200ס"מ, מסגרת44.031.0361
מפרופיל 60/40/2.2 מ"מ, וניצבים מפרופיל 25/25/1.5 מ"מ
במרווח של עד 80 מ"מ, לרבות עמודים ופרזול דגם "ציון"או

ש"ע ויסוד בטון 50/50/50 ס"מ. השער מגולוון באבץ חם
וצבוע בתנור

1.002,700.002,700.00יח'

אספקה והתקנת שער למסתור אשפה ממסגרת פרופילי44.031.0920
מתכת וחזית מפח מנוקב בשיטת C .N.C(דוגמת "א.ד.

תעשיות מתכת) בדוגמת ריבוע במידה CAR - 12 ,מרחק
בין מרכזים 51 מ"מ. כל חלקי המתכת יהיו מגולוונים

וצבועים בצבע אפוקסי פוליאסתר בתנור בגוון כחול כהה
RAL -5010. המחיר כולל כל הנ"ל וכל המפורט בפרט לפי

יח' קומפלט.

1.002,000.002,000.00יח'

25,420.00סה"כ לשערים מפרופילי פלדה

134,580.00סה"כ לגידור

סלילת כבישים ורחבות51

עבודות הכנה ופירוק51.010

3,200.004.0012,800.00מ"רחישוף השטח בעובי עד 20 ס"מ51.010.0020

התאמת גובה תאי מים או ביוב עד קוטר 100-125 ס"מ51.010.0224
לגובה עד 30 ס"מ (ללא פירוק תקרה), כולל פרוק והרכבה

מחדש של מכסה או רשת קיימים

5.00500.002,500.00יח'

15,300.00סה"כ לעבודות הכנה ופירוק

עבודות עפר51.020

בית חם
פיתוח

עירית שדרות
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ישור שטחים ע"י חפירה ו/או מילוי בגובה עד 20 ס"מ באתר51.020.0019
העבודה,המחיר כולל אגרת הטמנה . התשלום יאושר כנגד

תעודות שקילה מאתר הטמנה מורשה

3,200.008.0025,600.00מ"ר

יישור והידוק מבוקר של שתית לכבישים ומדרכות (צורת51.020.0130
דרך) עד גובה 20 ס"מ (±)

520.008.004,160.00מ"ר

29,760.00סה"כ לעבודות עפר

מצעים ותשתיות51.030

מצע סוג א' לרבות פיזור והידוק מבוקר, המצע יסופק51.030.0008
ממחצבה מאושרת. המחיר הינו לכמות של עד 250 מ"ק

190.00179.0034,010.00מ"ק

34,010.00סה"כ למצעים ותשתיות

79,070.00סה"כ לסלילת כבישים ורחבות

קווי מים, ביוב ותיעול57

צינורות פלסטיים לאספקת מים57.012

צינורות פוליאתילן מצולב קוטר 110 מ"מ, דוגמת "פקסגול"57.012.0300
דרג 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 לקו57.014.0380
קיים 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

1.002,320.002,320.00יח'

2,320.00סה"כ לחיבור קווי מים

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

מגוף טריז רחב קוטר "4 עשוי ברזל יציקה, עם ציפוי פנים57.021.0030
וחוץ ניילון 11 (רילסן) ללחץ עבודה של 16 אטמ', לרבות

אוגנים נגדיים

1.001,770.001,770.00יח'

1,770.00סה"כ למגופים, מפעילים חשמליים למגופים ו-"גמל" מים

תאים לאביזרים57.027

בית חם
פיתוח

עירית שדרות
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תא לאביזרים מחוליות טרומיות, קוטר פנימי 50 ס"מ,57.027.0010
ובעומק עד 75 ס"מ עם מכסה ב.ב. קוטר 40 ס"מ, ממין

A15 ורצפת חצץ, לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר

1.001,350.001,350.00קומפ

1,350.00סה"כ לתאים לאביזרים

צינורות P.V.C ופוליאתילן לביוב ותיעול57.032

צינורות P.V.C לביוב, מסוג "מריביב עבה" SN-8 או ש"ע,57.032.0050
קוטר 160 מ"מ, לפי ת"י 884, לא כולל ספחים למעט

מחברים, מונחים בקרקע בעומק מעל 2.60 מ' ועד 3.25 מ',
לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר

20.00225.004,500.00מ'

4,500.00סה"כ לצינורות P.V.C ופוליאתילן לביוב ותיעול

שוחות בקרה עגולות לביוב מחוליות טרומיות57.042

שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון לפי57.042.0240
ת"י 658 בקוטר פנימי 150 ס"מ עם תקרה כבדה ומכסה

ב.ב. קוטר 60 ס"מ ממין D400 (40 טון), שלבי דריכה/סולם
וכל האביזרים, לרבות שני קידוחי פתחים לחיבור צינורות
"F-910" כניסה ויציאה של קו ראשי עם אטם חדירה מסוג

או "910CS" ואטימה בין החוליות מסוג "איטופלסט" או
"F200 פרו-סטיק" או ש"ע, בעומק מעל 4.75 מ' ועד 5.25

מ'לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר

1.0020,800.0020,800.00יח'

20,800.00סה"כ לשוחות בקרה עגולות לביוב מחוליות טרומיות

תוספות לשוחות בקרה לביוב57.043

תוספת לשוחת בקרה מבטון טרום או יצוק קוטר פנימי 57.043.2730150
ס"מ עבור בנייתה על קו ביוב קיים בעומק מעל 4.75 מ' ועד

5.25 מ'

1.003,400.003,400.00קומפ

3,400.00סה"כ לתוספות לשוחות בקרה לביוב

מפלי ביוב, חיצוני ופנימי57.046

מפל חיצוני קוטר 160 מ"מ ("6) עם עטיפת בטון מזוין,57.046.0050
צנרת ואביזרים מ - P.V.C ואטמי חדירה, לרבות עיבוד

מיתעל, גובה המפל (הפרש גובה) מעל 1.5 מ' ועד 3.0 מ'

1.001,200.001,200.00יח'

1,200.00סה"כ למפלי ביוב, חיצוני ופנימי

קידוחי ניקוז57.067

קידוחי ניקוז צינור ספירלי מחורר לפי פרט מצורף כולל כל57.067.0036
מה שנדרש במפרט הטכני

1.003,800.003,800.00קומפ

3,800.00סה"כ לקידוחי ניקוז

בית חם
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פריצת כבישים ומדרכות57.203

תוספת לעבודות צנרת עבור ניסור כביש אספלט לצורך57.203.0010
הנחת 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'

50.00120.006,000.00מ'

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'

20.00115.002,300.00מ'

8,300.00סה"כ לפריצת כבישים ומדרכות

מילוי תעלות, עטיפת חול וסימון תשתיות תת קרקעיות57.206

מילוי תעלות או בורות בתערובת CLSM (פיוליט בחוזק57.206.0029
נמוך מבוקר) בשפיכה חופשית ללא טפסנות

50.00410.0020,500.00מ"ק

סה"כ למילוי תעלות, עטיפת חול וסימון תשתיות תת
קרקעיות

20,500.00

72,240.00סה"כ לקווי מים, ביוב ותיעול

סה"כ לפיתוח

סה"כ לפיתוח

12,900.00מתקני תברואה07

31,680.00עבודות טיח09

40,260.00עבודות צביעה11

33,016.00כלונסאות ואלמנטי סלארי, לביסוס מבנים ולדיפון23

660,980.00פיתוח נופי40

99,185.00גינון והשקיה41

12,960.00ריהוט חוץ, מתקני משחק וכושר42

134,580.00גידור44

79,070.00סלילת כבישים ורחבות51

72,240.00קווי מים, ביוב ותיעול57

1,176,871.00סה"כ עלות

200,068.07מע"מ בשיעור 17%
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פיתוח
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סה"כ לפיתוח

1,376,939.07סה"כ כולל מע"מ

סה"כ במילים:

תאריך מדד:מדד מכרז / הצעה:

       
הנהלת החברה הממונה על הכספים מנהל הפרוייקט מאשר כתב הכמויות

בית חם
פיתוח
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עמוד 02/05/202214

הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה 04-8145400

www.dekel.co.il מספר פנימי: 21118 (מספר ייחודי: 650790)אתר דקל

http://www.dekel.co.il

