
כ"סה מחירכמותיחתאור01מבנה 

כולל עבודות . ללא חיפוי אבן, 30-קירות תומכים מבטון מזויין ב02.002.0010

מילוי גרנולרי בגב , זיון הקיר,תפרים , נקזים, יסוד, בטון רזה, עפר

הקיר וכל העבודות החומרים הדרושים לצורך ביצוע הקיר 

.בשלמות כמפורט בתכניות

ק"מ

701,659.00₪ 116,130.00

35,666.00 200178.33₪ר"מ.חיפוי קירות בטיח כורכרי02.004.0035

 40פראית ברוחב עד "/חאמי/"מאבן נסורה (קופינג)נדבכי ראש 02.004.0040

עיבוד האבן טלטיש בכל הפאות , מ" ס8" נראה"עובי - מ "ס

.הכל לפי פרט ודרישת האדריכל. כולל כיחול בגוון האבן, הנראות

'מ

80135.17₪ 10,813.60

08.001.0495

התחברות לעמוד תאורה קיים כולל החדרת הכבל דרך היסוד 

, או חציבה מסביב ליסוד/ועד לתא האביזרים לרבות חפירה ו

, מ קוטר ביסוד" מ80הכנסת שרוול שרשורי , חדירה ליסוד

ת תלת פאזי במגש קיים מתאים "תוספת מאמ, החלפת מגש

חיבור מוליך , סופיות, מופות, חיווט, לחתך הכבל הקטן יותר

.תיקוני בטון והחזרת המצב לקדמותו, הארקה

'קומפ

1499.8₪ 499.80

08.002.0063

עמוד תאורה בחתך קוני עגול עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי 

.' מ10 באורך 08.2.042סעיף 

'קומפ

114657.26₪ 51,229.86

מ עשויה מפלדה כולל כל הנדרש לפי " ס150זרוע יחידה באורך 08.002.0357

08.2.348סעיף 

'קומפ

10454.36₪ 4,543.60

08.003.0042

מגש אביזרים לגוף תאורה אחד כולל כל הנדרש לפי סעיף 

כולל מהדקים דגם , מגש מחומר פלסטי כבה מאליו)   08.3.036

BC2ו  -BC3 תוצרת SOGEXIלכבלים בחתך , ע מאושר" או ש

כולל פסים למבטיחים חצי אוטומט ולחיבורי , ר" ממ35עד 

, 10KA ,2X10ACכולל מבטח חצי אוטומטי דו קוטבי ,הארקה

ת .וכולל כבלים בין המגש לג (ת.מבטח נפרד עבור כל ג)כיסוי 

.בורג הארקה וחיבורי הארקות, ולבית התקע

'קומפ

11283.97₪ 3,123.67

08.003.0441

 סעיף 08לפי מפרט ,  דגלים2-מחזיק דגלים לעמוד תאורה ל

 בנוי מאותו סוג מתכת כמו עמוד התאורה מגולוון 08.06.05.05

.וצבוע בצבע זהה לצבע בו נצבע העמוד לפי פרט

'קומפ

11130.63₪ 1,436.93

08.004.0242

 MASTER 6 דגם  95-150Wגוף תאורת כבישים ורחובות לד  

OFXX5M-6M , מהמשווק " מ200לרבות זרוע מתאמת באורך

ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף "או ש, יוניברס.מ.י ש"ע

08.004.0018.

' יח

123203.29₪ 38,439.48

08.008.0198

עשויה משני חלקים '  מ3אלקטרודת הארקה אנכית בעומק 

מ קוטר מצופה " מ19כל אחד ממוט פלדה '  מ1.5באורך של 

ראש המטרה כולל מהדק , ראש  דפיקה, נחושת כולל מחבר

מ מגשר בין האלקטרודה  למתקן " מ35טבעת וגיד נחושת חשוף 

.מ" ס40הנדרש להארקה לרבות תא בטון טרומי בקוטר 

'קומפ

2604.3₪ 1,208.60

08.008.0201

בדיקת ערך התנגדות ההארקה כלפי מסת האדמה סביב 

כולל הארקת  היסוד ואלקטרודות ההארקה הכל לפי , המתקן

י מהנדס "הבדיקה תבוצע ע, הצורך ולפי דרישת חוק החשמל

, ח לקבלן"בעלרישוי חשמלאי מהנדס בודק מוסמך והוצאת דו

.למזמין ולמתכנן לגבי ערך התנגדות ההארקה, למפקח בזק

'קומפ

1846.25₪ 846.25

, בגמר מחוספס אפור, מ" ס6ריצוף באבנים משתלבות בעובי 40.001.0180

.ע לפי תכנית" או שו20/20 10/20, ,מסוג מלבנית

ר" מ

106085.98₪ 91,138.80

מ  עם ספייסרים " ס20/25במידות '  מ1אבן שפה טרומה באורך 40.001.0470

ע"וקיטום קטן בפאות כדוגמת דגם חריש של אקרשטיין או ש

'מ

14085.19₪ 11,926.60

המחיר כולל . מ בגוון אפור" ס10/100/20אבן גן טרומה במידות 40.001.0700

.יסוד משענת בטון

ק"מ
15075₪ 11,250.00

'מ.פירוק אבן שפה קיימת לרבות פינוי וסילוק 51.001.0130

1,346.40 4403.06₪ר"מ.חישוף/בבקרה מלאה לאחר חפירה (שתית)הידוק שטחים 51.002.0160

' בית העלמין שלב ג



כ"סה מחירכמותיחתאור01מבנה 

לאחר , מ" ס20מפוזר בשכבות בעובי שכבה עד ' מצע סוג א51.003.0010

. לפי מודיפייד אאשטו%100ההידוק בהידוק מבוקר של 

ק" מ
240138.58₪ 33,259.20

, מ ממנו" ק15מילוי מעפר מקומי באתר או במקום המרוחק עד 51.003.0140

 20של ' מפוזר בשכבות בעובי מקס, שנחפר במסגרת חוזה אחר

מ לאחר ההידוק בהידוק מבוקר לכל דרגת צפיפות נדרשת לפי "ס

הובלה לאזורי , המחיר כולל העמסה) 51המפרט הכללי פרק 

 .(פיזור והידוק, המילוי

ק" מ

200018.17₪ 36,340.00

698.60 1404.99₪'מ.צביעת אבני שפה51.009.0110

 לרבות שרוול פלדה 8 - "12"ביצוע קידוח אופקי בקרקע בקוטר 57.009.0200

פ תנאי "בקוטר כנדרש ועם עובי דופן מתאים לביצוע הקידוח ע

עבודה וחומרים ,כל הציוד,חפירת בור,הקרקע לרבות התארגנות

הנחת צינור בתוך השרוול בהתאם , תיאום עם כל גורם, הדרושים

לפרט החזרת השטח לקדמותו וכל הנדרש לביצוע מושלם של 

הקידוח והנחת הקו

'מ

151368.62₪ 20,529.30

 4- בגוון צבע עשוי מ, 100/100תיחום גומה לעץ מרובע במידות 40.001.0800

.מ" ס80אבנים טרומיות קוטר פנימי 

קומפ
11634.75₪ 6,982.25

14,310.00 45031.8₪מבנים.6מ בדרג " מ75שרוול פוליאטילן בקוטר 41.002.0195

 לתאורה להתקנה בעמוד תאורה A16 מוגן מים חד פזי תקע בית08.057.0100

 N2XY על מגש האביזרים וכבל A16 ז"לרבות הוספת מא

3X2.5התקע ר ממגש האביזרים לבית" ממ

'יח

11236.3₪ 2,599.30

ק"מ.חפירה העמסה ופינוי פסולת מסוגים שונים לאתר שפיכה מאושר51.002.0005
158322.71₪ 35,949.93

51.001.0065

פירוק אספלט בכבישים ומדרכות בכל עובי שיידרש לרבות 

.קרצוף פינוי וסילוק/ניסור

ר"מ
6507.95₪ 5,167.50

באורך , (צפה מעל פני הקרקע כנף השער) מסיבי קונזולי שער44.050.1412

או " ג אילנית.ב"תוצרת " C1000"דגם ',  מ2.0וגובה '  מ6.0עד 

עשוי ממסגרת , נפתח בגרירה ימינה או שמאלה השער. ע"ש

. מ" מ50/50ומילוי בסורג פלדה מגולוונת צבועה או רשת 

 זוגות עיניים 2, ס" כ2מנוע תואם תלת פאזי : כולל השער

סף - פנס מהבהב ומערכת בטיחות , לוח פיקוד, פוטואלקטריות

נקודת חשמל ותשתית מתח , המחיר לא כולל יסודות. רגישות

נמוך

'יח

132257.5₪ 32,257.50

כמפורט " C1000"תוספת עבור ביצוע יסודות לשער קונזולי דגם 44.050.1416

המחיר כולל אספקת . ' מ6 במפתח עד 44.050.1412בסעיף 

חפירה ויציקת בטון, שבלונה

קומפ

18075₪ 8,075.00

מחסום חשמלי באורך עד /סף הגנה לבטיחות מותקן על השער44.050.1418

לעצירת השער בעת מגע',  מ2.0

'יח
12201.5₪ 2,201.50

פזית מושלמת עשויה כבלי נחושת -נקודת בית תקע תלת08.102.0110

N2XY/FRאו מוליכי נחושת עם בידוד / וP.V.C 5 בחתךX1.5 

מהלוח עד , מושחלים בצנרת בהתקנה סמויה או חשיפה, ר"ממ

לרבות , ט"מותקן תה,  אמפר16בית התקע וכן בית תקע 

הכל מושלם, מתאמים ותיבות הסתעפות

'נק

1239.7₪ 239.70

או מוליכים /תוספת לנקודת בית תקע תלת פזית עבור כבלים ו08.102.0120

ר" ממ2.5

'יח
152.7₪ 52.70

22.95 122.95₪'יחמים מוגן ת"תוספת לנקודת בית תקע עבור ב08.102.0080

, מגולוון וצבוע בתנור'  מ2ובגובה '  מ1.10שער פישפש ברוחב 44.001.0070

מסגרת ברזל עם מילואת רשת מרותכת כולל צירים חרוטיים נועל 

.מעוגן ומבוטן בקרקע. עליון ותחתון ומנעול תלייה

'יח

12846.64₪ 2,846.64

מגולוון וצבוע '  מ2.0גדר רשת מרותכת עם עמודי ברזל בגובה 44.001.0050

ברצפת בטון לפי / בתנור מעוגן לראש קיר או עם יסודות באדמה 

.פרט 

מבנים

5379.06₪ 1,895.30

₪ 583,026.96



כ"סה מחירכמותיחתאור01מבנה 

2מבנה 

כולל עבודות . ללא חיפוי אבן, 30-קירות תומכים מבטון מזויין ב02.002.0010

מילוי גרנולרי בגב , זיון הקיר,תפרים , נקזים, יסוד, בטון רזה, עפר

הקיר וכל העבודות החומרים הדרושים לצורך ביצוע הקיר 

.בשלמות כמפורט בתכניות

ק"מ

2061,659.00₪ 341,754.00

51.002.0010

לרבות , מיון ניפוי והפרדת הפסולת מעודפי עפר בולדרים ואבנים

עירום הפסולת בנפרד העמסה ופינוי , עבודת ידיים אם נדרש

תשלום יאושר רק לאחר מדידת המערום . לאתר שפיכה מאושר

.י מודד האתר וקבלת אישור המחוז לפני הפינוי"ע

ק"מ

527728.39₪ 149,814.03

לאחר , מ" ס20מפוזר בשכבות בעובי שכבה עד ' מצע סוג א51.003.0010

. לפי מודיפייד אאשטו%100ההידוק בהידוק מבוקר של 

ק" מ

1240138.58₪ 171,839.20

.PG68-10וביטומן ' דולמיטי סוג א/מ עם אגרגט גס גירי" ס4 בעובי 19צ "תא52.001.0170 181,170.00 550032.94₪ר"מ

8,085.00 55001.47₪ר"מר''מ/ ליטר0.3ציפוי מאחה באימולסיה ביטומנית בשיעור של 52.002.0020

₪ 852,662.23

1,435,689.19 ₪כ להכל "סה

1,679,756.35 ₪מ"כ כולל מע"סה


