
סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות עפר01

פירוק, הזזת, החזרת והתקנה פחים ומסתורי פחים מכל סוג
וגודל לצורך ביצוע העבודה כולל במחיר היחידה

חפירה01.020

420.0070.0029,400.00מ"קחפירה כללית בשטח כולל פינוי למקום שפיכה מאושר01.020.0002

29,400.00סה"כ לחפירה

29,400.00סה"כ לעבודות עפר

מתקני חשמל08

עמודי תאורה, זרועות, מחזיקי דגלים ותאורה זמנית08.056

צביעת עמוד בצבע מסוג טמבור שכבה אחת ודי בגוון לבחירה08.056.0710
המזמין. הצביעה היא בשתי שכבות לפחות או עד לכיסוי מלא,
המחיר כולל ניקיון יסודי של העמוד כולל שפשוף צבע רופף או
חלודה העבודה כוללת שימוש במנוף או כל אמצעי אחר הנדרש

לצביעה בגובה וכולל את כל האישורים הנדרשים לעבודה
בגובה. - עמוד בגובה עד 6 מ'

100.0070.007,000.00מ'

7,000.00סה"כ לעמודי תאורה, זרועות, מחזיקי דגלים ותאורה זמנית

7,000.00סה"כ למתקני חשמל

שילוט והכוונה בבניינים29

שילוט ותמרור מואר29.010

נגיש- שלט תמרור ג/43 תקני מרובע E.G בחניית נכים עם29.010.0400
סמל נכים בינלאומי לרבות עמוד מעוגן ומבוטן

2.00300.00600.00יח'

600.00סה"כ לשילוט ותמרור מואר

600.00סה"כ לשילוט והכוונה בבניינים

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

1,200.00116.00139,200.00מ"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

300.00137.0041,100.00מ"ר
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ריצוף באבנים משתלבות בעובי 8 ס"מ, מלבניות במידות40.053.0321
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

500.00138.0069,000.00מ"ר

ריצוף באבנים משתלבות בעובי 8 ס"מ, מלבניות במידות40.053.0322
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

100.00155.0015,500.00מ"ר

נגיש- אבן סימון/אזהרה מוביל לאנשים כבדי ראיה (עם בליטות40.053.2490
או פסים) בהנמכת ריצוף במעברי חציה, במידות 30/30/6 ס"מ

תוצרת "ולפמן" או ש"ע, בגוון אפור

10.00168.001,680.00מ"ר

266,480.00סה"כ לריצוף באבנים משתלבות

אבני שפה וגן, אבני תיחום40.054

ניסור לצרוך פירוק אבן שפה והנחת אבן בצד כביש או מדרכה
קיימת, לרבות כל מה שנדרש עבור הרכבה אבני השפה.כולל

במחיר היחידה.

אבן שפה במידות 15/30/100 ס"מ, לרבות יסוד ומשענת בטון,40.054.0010
גוון אפור

600.0094.0056,400.00מ'

נגיש- אבן מעבר אי תנועה ללא פאזה לנכים, במידות40.054.0032
23/15/50 ס"מ לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון אפור

30.00125.003,750.00מ'

אבן שפה לכניסת רכב במידות 45/45 ס"מ לרבות אבנים40.054.0098
פינתיות, לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון אפור

70.00180.0012,600.00מ'

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

200.0077.0015,400.00מ'

88,150.00סה"כ לאבני שפה וגן, אבני תיחום

תיחום גומות וסריגים לעצים40.056

תיחום גומות לעצים מ - 4 אבנים טרומיות במסגרת מרובעת40.056.0030
במידות חוץ 100/100/10 ס"מ ומידות פנים 80/80 ס"מ,

לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון אפור

40.00560.0022,400.00קומפ

22,400.00סה"כ לתיחום גומות וסריגים לעצים

377,030.00סה"כ לפיתוח נופי

גינון והשקיה41

עיבוד הקרקע ואדמת גן41.011
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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

100.005.20520.00מ"ר

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

20.0070.001,400.00מ"ק

1,920.00סה"כ לעיבוד הקרקע ואדמת גן

נטיעה והעתקת עצים בתחום האתר41.020

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

20.00400.008,000.00יח'

8,000.00סה"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

500.007.003,500.00מ'

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

או בתעלה (חפירה וכיסוי נמדדים בנפרד)

500.0014.907,450.00מ'

שרוול מצינור פוליאתילן דרג 10 קוטר 50 מ"מ קשיח, לרבות41.070.0669
חפירה בעומק כיסוי עד 70 ס"מ והשחלת חוט ניילון

500.0054.0027,000.00מ'

37,950.00סה"כ לצנרת השקיה

שלוחות טפטוף41.080

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

20.0032.00640.00יח'

640.00סה"כ לשלוחות טפטוף

ראשי מערכת41.100

ראש מערכת קוטר "1 עבור פעולה של טפטוף או פעולה של41.100.0060
המטרה, 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)

1.004,500.004,500.00יח'

41.100.0280G.S.I 1.00750.00750.00יח'ארון הגנה לבקר השקיה
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5,250.00סה"כ לראשי מערכת

53,760.00סה"כ לגינון והשקיה

ריהוט חוץ42

ספסלים, שולחנות וביתנים42.020

נגיש- ספסל עם מסעדי יד דגם "גל ים" מק"ט 1085 תוצרת42.020.0070
"שחם אריכא" או ש"ע, במידות 170/63 ס"מ וגובה 77 ס"מ,

מסעדי היד יצוקים יחד עם רגלי הספסל ועשויים מיצקת ברזל.
מושב הספסל והמשענת עשויים מלוחות עץ אורן צבועים

10.002,430.0024,300.00יח'

נגיש- ספסל בודד עם מסעד יד, דגם "UM318S" כדוגמת42.020.0071
חברת "ריהוט רחוב" או ש"ע, במידות 70/44 ס"מ וגובה 45

ס"מ, מסעדי היד יצוקים יחד עם רגלי הספסל ועשויים מיצקת
ברזל דוקטייל וצבועים בצבע המרייט, מושב הספסל והמשענת

עשויים מלוחות דמוי עץ

5.002,100.0010,500.00יח'

34,800.00סה"כ לספסלים, שולחנות וביתנים

34,800.00סה"כ לריהוט חוץ

סלילת כבישים ורחבות51

עבודות הכנה ופירוק51.010

התאמת גובה תאי מים או ביוב לגובה עד 30 ס"מ (ללא פירוק51.010.0220
תקרה), כולל פרוק והרכבה מחדש של מכסה או רשת קיימים

10.00500.005,000.00יח'

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

5.00500.002,500.00יח'

הגבהת גובה תא "בזק" "בזק" דגם "P" על פי פרט "בזק",51.010.0229
לרבות פרוק והרכבה מחדש של התקרה והמכסה הקיימים

3.00990.002,970.00יח'

1.00510.00510.00יח'הגבהת תאי קליטה 2 רשתות לגובה עד 30 ס"מ51.010.0250

קרצוף מיסעת אספלט קיים בעובי 2-5 ס"מ. המחיר הינו51.010.0408
לשטח מעל 1000 מ"ר

2,100.0011.0023,100.00מ"ר

ניסור מיסעת אספלט קיימת, בעובי עד 17.5 ס"מ, לצורך51.010.0430
התחברות

100.0014.001,400.00מ'

700.0016.0011,200.00מ'פירוק אבני שפה ופנויין51.010.0440

200.0013.002,600.00מ'פירוק אבני גן ופנויין51.010.0452

2,100.0017.0035,700.00מ"רפירוק ריצוף אבנים משתלבות, לרבות שכבת מצע חול 5 ס"מ51.010.0460
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פירוק והתקנה מחדש של ספסלי גן עם בסיס יצקת ברזל,51.010.0780
לרבות עיגון הספסל

5.00500.002,500.00יח'

8.00280.002,240.00יח'פירוק והתקנה מחדש של אשפתון או אדניות/עציצים51.010.0810

פירוק כבש מבטון לעליה לרכב כולל פינוי כל הפסולת למקום51.010.0811
שפיכה מאושר

20.0015.00300.00מ'

90,020.00סה"כ לעבודות הכנה ופירוק

עבודות עפר51.020

2,100.005.0010,500.00מ"רהידוק מבוקר של קרקע יסוד מקורית (הידוק שתית)51.020.0120

10,500.00סה"כ לעבודות עפר

מצעים ותשתיות51.030

מצע סוג א' לרבות פיזור והידוק מבוקר, המצע יסופק ממחצבה51.030.0010
מאושרת. המחיר הינו לכמות מעל 500 מ"ק

420.00170.0071,400.00מ"ק

71,400.00סה"כ למצעים ותשתיות

עבודות אספלט51.040

2,100.002.304,830.00מ"רציפוי יסוד באימולסיה ביטומנית בשיעור של 0.8-1.2 ק"ג/מ''ר51.040.0011

שכבה נושאת עליונה בכבישים מבטון אספלט בעובי 4 ס"מ51.040.0043
מתערובת עם אבן דולומיט גודל מקסימלי 19 מ"מ ("3/4),

ביטומן PG 68-10, לרבות פיזור והידוק

2,100.0042.0088,200.00מ"ר

93,030.00סה"כ לעבודות אספלט

פסי האטה51.045

0.00סה"כ לפסי האטה

תמרור ושילוט51.081

עמוד מגולוון כולל תמרור מחזיר אור מסוג עירוני, דרגת מחזיר51.081.0010
אור RA1 לפי ת"י 12899 חלק 1, לרבות יסוד

6.00340.002,040.00יח'

תמרור אזהרה זוהר מחזיר אור מסוג עירוני, דרגת מחזיר אור51.081.0015
RA1 לפי ת"י 12899 חלק 1, ללא עמוד

4.00150.00600.00יח'

תמרור הוריה זוהר מחזיר אור מסוג עירוני, דרגת מחזיר אור51.081.0017
RA1 לפי ת"י 12899 חלק 1, ללא עמוד

4.00150.00600.00יח'

תמרור זכות קדימה זוהר מחזיר אור מסוג עירוני, דרגת מחזיר51.081.0018
אור RA1 לפי ת"י 12899 חלק 1, ללא עמוד

4.00150.00600.00יח'
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3,840.00סה"כ לתמרור ושילוט

צביעה וסימון דרכים51.082

2,000.003.006,000.00מ'צביעת קווים ברוחב 12 ס"מ או 15 ס"מ בצבע לבן מלא/מקווקו51.082.0010

צביעת מעברי חצייה (קווים ברוחב 50 ס"מ)בצבע חד רכיבי51.082.0210
לבן/צהוב, לרבות אחריות 6 חודשים

30.0020.00600.00מ"ר

צביעת קווי עצירה ברוחב 50 ס"מ בצבע חד רכיבי לבן/צהוב,51.082.0220
לרבות אחריות 6 חודשים

5.0020.00100.00מ"ר

צביעת חץ כפול בצבע חד רכיבי לבן/צהוב, לרבות אחריות 51.082.03106
חודשים

2.0033.0066.00יח'

צביעת אבני שפה בצבע חד רכיבי לבן/צהוב, לרבות אחריות 51.082.04006
חודשים

500.004.802,400.00מ'

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'

20.00100.002,000.00מ'

12,166.00סה"כ לצביעה וסימון דרכים

280,956.00סה"כ לסלילת כבישים ורחבות

קווי מים, ביוב ותיעול57

ניקוי ושטיפה של תאי בקרה לתיעול (ניקוז) וקווי ניקוז57.064

0.00סה"כ לניקוי ושטיפה של תאי בקרה לתיעול (ניקוז) וקווי ניקוז

פריצת כבישים ומדרכות57.203

0.00סה"כ לפריצת כבישים ומדרכות

0.00סה"כ לקווי מים, ביוב ותיעול

סה"כ למשעול שרה-רחל -יעקב-יצחק

סה"כ למשעול שרה-רחל -יעקב-יצחק

29,400.00עבודות עפר01

7,000.00מתקני חשמל08

600.00שילוט והכוונה בבניינים29

חדש מול ישן 2022
משעול שרה-רחל -יעקב-יצחק
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סה"כ למשעול שרה-רחל -יעקב-יצחק

377,030.00פיתוח נופי40

53,760.00גינון והשקיה41

34,800.00ריהוט חוץ42

280,956.00סלילת כבישים ורחבות51

0.00קווי מים, ביוב ותיעול57

783,546.00סה"כ עלות

133,202.82מע"מ בשיעור 17%

916,748.82סה"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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