
סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

מתקני תברואה07

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

צינורות מפוליאתילן מצולב או פוליבוטילן למים קרים וחמים07.012.0200
כדוגמת "פקסגול" או ש"ע, קוטר 50 מ"מ, דרג 15, מונחים
בקרקע עם כיסוי מינימלי של 80 ס"מ, לרבות עטיפת חול

וספחים

150.00158.0023,700.00מ'

צינורות מפוליאתילן מצולב או פוליבוטילן למים קרים וחמים07.012.0211
כדוגמת "פקסגול" או ש"ע, קוטר 63 מ"מ, דרג 15, מונחים

בקרקע עם כיסוי מינימלי של 80 ס"מ, לרבות עטיפת חול, לא
כולל ספחים למעט מחברים

80.00161.0012,880.00מ'

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

36,580.00

ברזים, שסתומים ומסננים לקווי מים קרים וחמים07.021

ברזים אלכסוניים או זווית ישרה עשויים סגסוגת נחושת,07.021.0050
חיבורי הברגה, קוטר "2 ללא הרקורד המשולם בנפרד

2.00390.00780.00יח'

780.00סה"כ לברזים, שסתומים ומסננים לקווי מים קרים וחמים

37,360.00סה"כ למתקני תברואה

מתקני חשמל08

צנרת חשמל פלסטית08.021

צינורות פלסטיים קוטר 50 מ"מ עם חבל משיכה מפוליפרופילן08.021.0400
שזור בקוטר 8 מ"מ, עבור קוי טלפון בהתאם לדרישות חב'
"בזק", יק"ע 13.5, מונחים בחפירה מוכנה לרבות כל חומרי

החיבור

150.0018.002,700.00מ'

צינורות רב שכבתיים שרשוריים קוטר 75 מ"מ עם חבל משיכה08.021.0510
לרבות כל חומרי החיבור

80.0016.801,344.00מ'

צינורות רב שכבתיים שרשוריים קוטר 110 מ"מ עם חבל08.021.0520
משיכה לרבות כל חומרי החיבור

30.0032.00960.00מ'

5,004.00סה"כ לצנרת חשמל פלסטית

08.031(XLPE) N2XY כבלי נחושת

כבלי נחושת מסוג N2XY/FR-1 (XLPE) בחתך 5X10 ממ"ר08.031.0200
קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים

בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע

100.0065.006,500.00מ'

מרכז מבקרים
פיתוח מרכז מבקרים

עירית שדרות
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08.031.02504X25+16 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

25.00105.002,625.00מ'

(XLPE) N2XY 9,125.00סה"כ לכבלי נחושת

מאמ"תים08.063

מאמ"תים עד 3X100 אמפר כושר ניתוק 25 קילואמפר בהגנה08.063.0030
תרמית ומגנטית ניתנת לכיוון (לרבות ידית רגילה)

1.001,100.001,100.00יח'

1,100.00סה"כ למאמ"תים

15,229.00סה"כ למתקני חשמל

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

31,750.00סה"כ לעבודות טיח

עבודות צביעה11

צבע חוץ על טיח, בטון וגבס11.012

שליכט צבעוני אקרילי "TM50" או ש"ע במרקם בינוני על11.012.0182
קירות גבס ובטון (פנים וחוץ), בכמות של 2.4-3.3 ק"ג/מ"ר

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

250.00102.0025,500.00מ"ר

25,500.00סה"כ לצבע חוץ על טיח, בטון וגבס

25,500.00סה"כ לעבודות צביעה

שילוט והכוונה בבניינים29

שילוט ותמרור מואר29.010

29.010.0401,E.G נגיש- שלט תמרור מרובע מס' 437 או ג/43 תקני, דרגה
לחניית נכים עם סמל נכים בינלאומי, לרבות עמוד מעוגן

ומבוטן

2.00530.001,060.00יח'

1,060.00סה"כ לשילוט ותמרור מואר

1,060.00סה"כ לשילוט והכוונה בבניינים

מרכז מבקרים
פיתוח מרכז מבקרים

עירית שדרות
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פיתוח נופי40

ריצוף באבנים משתלבות40.053

ריצוף באבנים משתלבות בעובי 7 ס"מ, דגם "אריח של פעם"40.053.0581
או ש"ע במידות 12.5/40 ס"מ או 20/40 ס"מ , לרבות חול 5
ס"מ (לא כולל מצע), בגווני קוקטייל על בסיס מלט לבן בגמר

מלוטש

580.00207.00120,060.00מ"ר

120,060.00סה"כ לריצוף באבנים משתלבות

אבני שפה וגן, אבני תיחום40.054

אבן גן במידות 10/20/100 ס"מ לרבות יסוד ומשענת בטון,40.054.0600
גוון אפור

125.0075.009,375.00מ'

9,375.00סה"כ לאבני שפה וגן, אבני תיחום

קירות תומכים מבטון ובלוקי בטון40.061

25.0058.001,450.00מ"קחפירה עבור יסוד עובר לקיר תומך, בעומק עד 2 מ'40.061.0010

יסוד עובר מבטון ב-30 לקיר תומך, עובי מ-20 ס"מ עד 40.061.007130
ס"מ ורוחב עד 1 מ'. המחיר כולל זיון (לפי 60 ק"ג למ"ק)

6.001,680.0010,080.00מ"ק

קיר תומך מבטון מזוין ב-30 גלוי מצד אחד, בעובי 20 ס"מ40.061.0091
ובגובה עד 3 מ', לרבות תפרים ונקזים. המחיר כולל עיבוד

ראש הקיר וזיון (לפי 60 ק"ג למ"ק)

6.001,850.0011,100.00מ"ק

22,630.00סה"כ לקירות תומכים מבטון ובלוקי בטון

152,065.00סה"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

230.005.201,196.00מ"ר

אדמה גננית, לרבות פיזור בשטח - בכמויות גדולות מעל 41.011.021020
מ"ק

50.0070.003,500.00מ"ק

4,696.00סה"כ לעיבוד הקרקע, אדמת גן וקומפוסט

נטיעה והעתקת עצים בתחום האתר41.020

1,000.0015.0015,000.00יח'נטיעת שתילים גודל מס' 3 (1 ליטר)41.020.0030

500.0022.0011,000.00יח'נטיעת שתילים גודל מס' 4 (3 ליטר)41.020.0040

מרכז מבקרים
פיתוח מרכז מבקרים

עירית שדרות
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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

20.00280.005,600.00יח'

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

3.00400.001,200.00יח'

32,800.00סה"כ לנטיעה והעתקת עצים בתחום האתר

צנרת השקיה41.070

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

או בתעלה (חפירה וכיסוי נמדדים בנפרד)

200.0011.202,240.00מ'

2,240.00סה"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

3,500.008.0028,000.00מ'

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

3.0032.0096.00יח'

28,096.00סה"כ לשלוחות טפטוף

ראשי מערכת41.100

ראש מערכת קוטר "2 עבור פעולה של טפטוף או פעולה של41.100.0040
המטרה, מופעל ע"י בקר השקייה הפועל עפ"י כמות, לרבות

מגוף אלכסון, ברז גן, יציאה למי פיקוד, משחרר אוויר משולב,
מגוף הידראולי ראשי פלסטיק דגם "ברמד" או ש"ע, 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)

1.007,000.007,000.00יח'

7,000.00סה"כ לראשי מערכת

74,832.00סה"כ לגינון והשקיה

ריהוט חוץ, מתקני משחק וכושר42

ספסלים, שולחנות וביתנים42.020

ספסל מבטון טרום במידות 48/232 ס"מ ובגובה 45 ס"מ, דגם42.020.0553
"ברקת ישר" מק"ט 1062 תוצרת "שחם אריכא" או ש"ע, גמר

בטון אפור

8.003,460.0027,680.00יח'

מרכז מבקרים
פיתוח מרכז מבקרים

עירית שדרות
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ספסל מבטון טרום במידות 48/229 ס"מ ובגובה 45 ס"מ, דגם42.020.0554
"ברקת" מק"ט 1470 תוצרת "שחם אריכא" או ש"ע, גמר בטון

אפור

6.003,460.0020,760.00יח'

ספסל מבטון טרום במידות 170/50 ס"מ, דגם "ספסל נגב עץ"42.020.0565
מק"ט 1058 תוצרת "שחם אריכא" או ש"ע, מושב הספסל
מחופה בלוחות עץ , לרבות משענת מעץ ומאחז יד העשוי

ממתכת צבועה

3.004,200.0012,600.00יח'

אשפתון הריטאג מרובע עם דלת של חברת "ריהוט אורבני" עם42.020.0566
מיכל מגולבן כולל עיגון לקרקע האשפתון או ש"ע

6.002,800.0016,800.00יח'

סריג גומה עגולה עם מגרעת תוצרת איטונג מק"ט 42.020.056711451009
r=122 או ש"ע 5 חלקים

3.00350.001,050.00יח'

78,890.00סה"כ לספסלים, שולחנות וביתנים

78,890.00סה"כ לריהוט חוץ, מתקני משחק וכושר

גידור44

מעקות לבניה פרטית ורוויה44.022

מעקה דגם "אלעד" או "מנרב" או "סער ריבועים" או ש"ע44.022.0030
מעמודי פלדה מפרופיל 50/50/2 מ"מ כל 2.0 מ' ובגובה 1.05
מ' וניצבים מפרופילים 20/20/1.5 מ"מ ובמרווח של 99 מ"מ,

המחוברים ל-3 פרופילים אופקיים 50/25/2 מ"מ, לרבות חיבור
המסגרת לעמוד במחברים עיוורים ויסודות בטון בודדים

140.00520.0072,800.00מ'

72,800.00סה"כ למעקות לבניה פרטית ורוויה

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

1.003,980.003,980.00יח'

3,980.00סה"כ לשערים מפרופילי פלדה

76,780.00סה"כ לגידור

סלילת כבישים ורחבות51

עבודות עפר51.020

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

3,000.00סה"כ לעבודות עפר

מרכז מבקרים
פיתוח מרכז מבקרים

עירית שדרות
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מצעים ותשתיות51.030

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

150.00185.0027,750.00מ"ק

27,750.00סה"כ למצעים ותשתיות

צביעה וסימון דרכים51.082

נגיש- צביעת חניית נכים במידות 300/560 ס"מ בצבע כבישים51.082.0482
כחול (מילוי כל תא החניה) ובתוכה סמל נכים בינלאומי בצבע

לבן, במידות 60/60 ס"מ, לרבות אחריות 12 חודשים

2.00500.001,000.00יח'

נגיש- צביעת מעבר בטוח לנכים ברוחב 1.3 מ', בפסים51.082.0488
אלכסוניים בצורת "X" בצבע כבישים לבן, לרבות אחריות 12

חודשים. המחיר למ"א של מעבר ברוחב 1.3 מ'

2.00100.00200.00מ'

1,200.00סה"כ לצביעה וסימון דרכים

31,950.00סה"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

20.00230.004,600.00מ'

הסתעפות או הסתעפות מעבר (כולל מצמד/מופה חשמלית)57.012.3500
לצינורות פוליאתילן מסוג PE-100 "מריפלקס" או "פקסגול" או

ש"ע, דרג 16, קוטר 110 מ"מ

1.00540.00540.00יח'

5,140.00סה"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

1.001,990.001,990.00יח'

1,990.00סה"כ לחיבור קווי מים

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

מרכז מבקרים
פיתוח מרכז מבקרים

עירית שדרות
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סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

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

3.001,770.005,310.00יח'

"גמל" עילי קוטר "4, לרבות קטעי צנרת באורך עד 5 מ', 57.021.05104
זויות 90 מעלות, ריתוכים וצביעת ה"גמל" (ללא אביזרים כגון

מגופים ושסתומים) לרבות חיבור לקו מים, מותקן מושלם

1.002,500.002,500.00קומפ

7,810.00סה"כ למגופים, מפעילים חשמליים למגופים ו-"גמל" מים

שסתומים ומסננים בקווי מים57.022

שסתום אל חוזר דו כנפי למים קוטר "2 עשוי ברזל יציקה דגם57.022.0015
"SW" או "311" או ש"ע, לרבות כנפיים מנירוסטה, ללחץ

עבודה של 16 אטמ', לרבות אוגנים נגדיים, אטמים וברגי עיגון

1.00460.00460.00יח'

שסתום אל חוזר עם פתח עליון ומדף מצופה גומי, ללא ציר57.022.0036
בולם למים קוטר "2 עשוי ברזל יציקה דגם "NR-47" מסוג

"RESILIENT FLAP" או ש"ע, לרבות מפסק גובה כולל מוט
מורה, ללחץ עבודה של 16 אטמ', לרבות אוגנים נגדיים,

אטמים וברגי עיגון

1.002,650.002,650.00יח'

שסתום מונע זרימה חוזרת (מז"ח) קוטר "4 עשוי ממתכת57.022.0932
תוצרת "א.ר.י" או ש"ע, ללחץ עבודה 12 אטמ', עם ציפוי

אפוקסי, לרבות אוגנים נגדיים ובדיקה למז"ח

1.007,760.007,760.00יח'

מסנן/מלכודת אבנים אלכסוני קוטר "4 עשוי ברזל יציקה דגם57.022.1010
"V251" או ש"ע מאוגן עם רשת פנימית מפלב"מ 304

(נירוסטה), ללחץ עבודה של 16 אטמ', עם ציפוי רילסן, לרבות
אוגנים נגדיים

1.001,160.001,160.00יח'

12,030.00סה"כ לשסתומים ומסננים בקווי מים

ברזי כיבוי אש (הידרנטים) מחוץ לבניין57.026

ברז כיבוי אש (הידרנט) חיצוני בודד קוטר "3, מחובר בהברגה57.026.0021
או ע"י אוגן, לרבות זקף קוטר "3, גוש בטון לעיגון, מצמד

שטורץ וחיבור לקו מים

1.002,150.002,150.00קומפ

2,150.00סה"כ לברזי כיבוי אש (הידרנטים) מחוץ לבניין

צינורות P.V.C ופוליאתילן לביוב ותיעול57.032

צינורות P.V.C לביוב, מסוג "מריביב עבה" SN-8 או ש"ע,57.032.0004
קוטר 110 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

30.00140.004,200.00מ'

מרכז מבקרים
פיתוח מרכז מבקרים

עירית שדרות
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סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

צינורות P.V.C לביוב, מסוג "מריביב עבה" SN-8 או ש"ע,57.032.0020
קוטר 160 מ"מ, לפי ת"י 884, לא כולל ספחים למעט מחברים,

מונחים בקרקע בעומק מעל 1.25 מ' ועד 1.75 מ', לרבות
עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר

80.00175.0014,000.00מ'

18,200.00סה"כ לצינורות P.V.C ופוליאתילן לביוב ותיעול

שוחות בקרה לביוב מפוליאתילן57.044

שוחות בקרה עגולות מפוליאתילן בקוטר פנימי 80 ס"מ מק"ט57.044.0006
08-080-030-125-08 או ש"ע לעומס 8 טון, מכסה ב.ב. קוטר

60 ס"מ ממין B125 (12.5 טון), עד 5 כניסות, יציאה
110,160,200 מ"מ עם אטם חדירה, ובעומק עד 1.50 מ',

לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר

5.002,450.0012,250.00יח'

שוחות בקרה עגולות מפוליאתילן בקוטר פנימי 100 ס"מ,57.044.0201
לעומס 12.5 טון, דוגמת "חופית" או ש"ע עם מכסה ב.ב. קוטר
60 ס"מ ממין B125 (12.5 טון), עד 5 כניסות, יציאה 200 מ"מ

עם אטם חדירה ובעומק עד 1.75 מ', לרבות עבודות חפירה
ומילוי חוזר

1.003,780.003,780.00יח'

16,030.00סה"כ לשוחות בקרה לביוב מפוליאתילן

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, לרבות57.047.0200
חפירה בצמוד לשוחה הקיימת, עבודות החיבור, שאיבות,
הטיית שפכים, מחבר שוחה, עיבוד המתעל וכל החומרים

הדרושים, מותקן מושלם

1.001,330.001,330.00קומפ

1,330.00סה"כ לחיבור צינורות ביוב לשוחות קיימות

מעבר צנרת בקירות57.208

מעבר צינור מים/ביוב קוטר עד 110 מ"מ ("4) בקיר בטון/אבן57.208.0010
והחזרתו למצב שלפני הקידוח (לרבות שחזור המבנה)

1.00400.00400.00יח'

400.00סה"כ למעבר צנרת בקירות

66,930.00סה"כ לקווי מים, ביוב ותיעול

מרכז מבקרים
פיתוח מרכז מבקרים

עירית שדרות
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סה"כ לפיתוח מרכז מבקרים

סה"כ לפיתוח מרכז מבקרים

37,360.00מתקני תברואה07

15,229.00מתקני חשמל08

31,750.00עבודות טיח09

25,500.00עבודות צביעה11

1,060.00שילוט והכוונה בבניינים29

152,065.00פיתוח נופי40

74,832.00גינון והשקיה41

78,890.00ריהוט חוץ, מתקני משחק וכושר42

76,780.00גידור44

31,950.00סלילת כבישים ורחבות51

66,930.00קווי מים, ביוב ותיעול57

592,346.00סה"כ עלות

100,698.82מע"מ בשיעור 17%

693,044.82סה"כ כולל מע"מ

סה"כ במילים:

תאריך מדד:מדד מכרז / הצעה:

       
הנהלת החברה הממונה על הכספים מנהל הפרוייקט מאשר כתב הכמויות

מרכז מבקרים
פיתוח מרכז מבקרים

עירית שדרות
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