
 

 

  

  

  

  3/2010מכרז 

   –לתנאי המכרז ' נספח ה

  כתב הכמויות 

  )לחוזה' גנספח (



   

  32 מתוך 2 עמוד

  כתב הכמויות

  )לתנאי החוזה' גנספח  (–לתנאי המכרז ' נספח ה

  

' יח תאור מספר
 מידה

 ח"מחיר בש כמות

          

 24,000.00   כ"סה מחירו! אחזקה שוטפת ואחזקת גינו! במתחמי   � 01פרק 

 15,000.00 1 חודש  חודשית כמפורט במתח גני שרונה אחזקה 01.01.01.01

אחזקה חודשית כמפורט במתח כיכר התרבות ורחובות  01.01.01.02
 המעטפת 

 6,000.00 1 חודש

 3,000.00 1 חודש אחזקה חודשית כמפורט במתח ג� יעקב  01.01.01.03

          

 13,000.00   כ"סה ליי  כמפורט בהחניוני  עית גינו!מחירו! אחזק  � 02פרק 

י המפרט כמפורט בחניו� "אחזקה בתדירות הדרושה עפ 02.01.01.01
   14בוגרשוב ' בוגרשוב ברח

 150.00 1 חודש

י המפרט כמפורט בחניו� "אחזקה בתדירות הדרושה עפ 02.01.01.02
  3ליאונרדו דה וינצי ' ביכורי עיתי ברח

 200.00 1 חודש

י המפרט כמפורט בחניו� "רות הדרושה עפאחזקה בתדי 02.01.01.03
   9חברה חדשה ' חברה חדשה ברח

 300.00 1 חודש

י המפרט כמפורט בחניו� "אחזקה בתדירות הדרושה עפ 02.01.01.04
  20הרכבת ' ברח' בית הדר ב

 200.00 1 חודש

י המפרט כמפורט בחניו� "אחזקה בתדירות הדרושה עפ 02.01.01.05
  14ה הלוי יהוד' בית רומנו ברח

 400.00 1 חודש

י המפרט כמפורט בחניו� "אחזקה בתדירות הדרושה עפ 02.01.01.06
  1ב� שפרוט ' גבעת המורה ברח

 300.00 1 חודש

י המפרט כמפורט בחניו� "אחזקה בתדירות הדרושה עפ 02.01.01.07
 1וינגייט ' גלית ברח

 540.00 1 חודש

י המפרט כמפורט בחניו� גלי "אחזקה בתדירות הדרושה עפ 02.01.01.08
 3"1זיסמ� ' גיל ברח

 300.00 1 חודש

י המפרט כמפורט בחניו� ג� "אחזקה בתדירות הדרושה עפ 02.01.01.09
  5נור ' הכובשי ברח

 200.00 1 חודש

י המפרט כמפורט בחניו� ג� "אחזקה בתדירות הדרושה עפ 02.01.01.10
  הכובשי.קויפמ� פ. חנניה פ'  ברח2הכובשי 

 200.00 1 חודש

י המפרט כמפורט בחניו� "אחזקה בתדירות הדרושה עפ 02.01.01.11
 1על פרשת דרכי ' חנה וסע ארלוזורוב ברח

 700.00 1 חודש

י המפרט כמפורט בחניו� ג� "אחזקה בתדירות הדרושה עפ 02.01.01.12
 דר% מנח בגי� .על פרשת דרכי פ' הצומת ברח

 200.00 1 חודש

י המפרט כמפורט בחניו� "אחזקה בתדירות הדרושה עפ 02.01.01.13
  2מכבי ' מכבי ברח

 300.00 1 חודש

י המפרט כמפורט בחניו� "אחזקה בתדירות הדרושה עפ 02.01.01.14
 12הזר ' מרכזי ברח

 200.00 1 חודש

י המפרט כמפורט בחניו� "אחזקה בתדירות הדרושה עפ 02.01.01.15
 15הלוחמי ' הלוחמי ברח

 400.00 1 חודש

י המפרט כמפורט בחניו� "אחזקה בתדירות הדרושה עפ 02.01.01.16
  4דובנוב ' דובנוב ברח

 200.00 1 חודש

י המפרט כמפורט בחניו� תל "אחזקה בתדירות הדרושה עפ 02.01.01.17
 28פרישמ� ' נורדאו ברח

 150.00 1 חודש

פורט בחניו� י המפרט כמ"אחזקה בתדירות הדרושה עפ 02.01.01.18
 16יהושע תלמי ' תלמי ברח

 150.00 1 חודש



   

  32 מתוך 3 עמוד

' יח תאור מספר
 מידה

 ח"מחיר בש כמות

י המפרט כמפורט בחניו� עי� "אחזקה בתדירות הדרושה עפ 02.01.01.19
 16קויפמ� ' יעקב ברח

 150.00 1 חודש

י המפרט כמפורט בחניו� "אחזקה בתדירות הדרושה עפ 02.01.01.20
 45יצחק שדה ' סינרמה ברח

 200.00 1 חודש

י המפרט כמפורט בחניו� "אחזקה בתדירות הדרושה עפ 02.01.01.21
  7ציקלג ' סעדיה גאו� ברח

 200.00 1 חודש

י המפרט כמפורט בחניו� "אחזקה בתדירות הדרושה עפ 02.01.01.22
 68יגאל אלו� ' ח ברח"הפלמ

 200.00 1 חודש

י המפרט כמפורט בחניו� "אחזקה בתדירות הדרושה עפ 02.01.01.23
 14יקלג צ' קרליב% ברח

 200.00 1 חודש

י המפרט כמפורט בחניו� "אחזקה בתדירות הדרושה עפ 02.01.01.24
 6רבניצקי ' רבניצקי ברח

 150.00 1 חודש

י המפרט כמפורט בחניו� "אחזקה בתדירות הדרושה עפ 02.01.01.25
 51פנחס רוז� ' פנחס רוז� ברח

 260.00 1 חודש

י המפרט כמפורט בחניו� "אחזקה בתדירות הדרושה עפ 02.01.01.26
 1זיסמ� ' לולאה ברח

 300.00 1 חודש

י המפרט כמפורט בחניו� "אחזקה בתדירות הדרושה עפ 02.01.01.27
 13לסקוב ' לסקוב ברח

 200.00 1 חודש

י המפרט כמפורט בחניו� "אחזקה בתדירות הדרושה עפ 02.01.01.28
  7ברקובי( ' גולדה ברח

 350.00 1 חודש

י המפרט כמפורט בחניו� "אחזקה בתדירות הדרושה עפ 02.01.01.29
  5מונטיפיורי ' מונטיפיורי ברח

 200.00 1 חודש

י המפרט כמפורט בחניו� "אחזקה בתדירות הדרושה עפ 02.01.01.30
 68נחלת בנימי� ' המסילה ברח

 300.00 1 חודש

י המפרט כמפורט בחניו� "אחזקה בתדירות הדרושה עפ 02.01.01.31
 5ליאונרדו דה וינצי ' יס ברחמפעל הפ

 200.00 1 חודש

י המפרט כמפורט בחניו� "אחזקה בתדירות הדרושה עפ 02.01.01.32
 נחושת/ראול וולנברג ' נחושת ברח

 250.00 1 חודש

י המפרט כמפורט בחניו� "אחזקה בתדירות הדרושה עפ 02.01.01.33
 פינס . המסילה פ' סוז� דלל ברח

 200.00 1 חודש

י המפרט כמפורט בחניו� "אחזקה בתדירות הדרושה עפ 02.01.01.34
  4הנריטה סולד ' סולד ברח

 200.00 1 חודש

י המפרט כמפורט בחניו� "אחזקה בתדירות הדרושה עפ 02.01.01.35
 10הארבעה ' הארבעה ברח

 200.00 1 חודש

י המפרט כמפורט בחניו� "אחזקה בתדירות הדרושה עפ 02.01.01.36
  2ארד ה' הארד ברח

 150.00 1 חודש

י המפרט כמפורט בחניו� "אחזקה בתדירות הדרושה עפ 02.01.01.37
 24הברזל ' הברזל ברח

 300.00 1 חודש

י המפרט כמפורט בחניו� "אחזקה בתדירות הדרושה עפ 02.01.01.38
 20לבונטי� ' החשמל ברח

 200.00 1 חודש

פורט בחניו� י המפרט כמ"אחזקה בתדירות הדרושה עפ 02.01.01.39
 83וייז ' ורג'ג' מערב ברח/וייז מזרח ' ורג'ג

 500.00 1 חודש

י המפרט כמפורט בחניו� ג� "אחזקה בתדירות הדרושה עפ 02.01.01.40
 12קלאוזנר ' בוטני ברח

 350.00 1 חודש

י המפרט כמפורט בחניו� "אחזקה בתדירות הדרושה עפ 02.01.01.41
 ב� ישי' דרו ברח

 500.00 1 חודש

י המפרט כמפורט בחניו� "אחזקה בתדירות הדרושה עפ 02.01.01.42
 25קי� 'קלצ' המרש ברח

 200.00 1 חודש

י המפרט כמפורט בחניו� "אחזקה בתדירות הדרושה עפ 02.01.01.43
 וייז ' ורג'ג.  פ1ב� ישי ' הנדסאי ברח

 400.00 1 חודש

רט בחניו� י המפרט כמפו"אחזקה בתדירות הדרושה עפ 02.01.01.44
 וייז' ורג'ג' בית המגנט ברח

 400.00 1 חודש



   

  32 מתוך 4 עמוד

' יח תאור מספר
 מידה

 ח"מחיר בש כמות

י המפרט כמפורט בחניו� "אחזקה בתדירות הדרושה עפ 02.01.01.45
 2קלאוזנר ' מדעי החברה ברח

 200.00 1 חודש

י המפרט כמפורט בחניו� ג� "אחזקה בתדירות הדרושה עפ 02.01.01.46
  6קלאוזנר ' זאולוגי ברח

 250.00 1 חודש

י המפרט כמפורט בחניו� "אחזקה בתדירות הדרושה עפ 02.01.01.47
 60לבנו� חיי ' מיטשל ברח

 200.00 1 חודש

י המפרט כמפורט בחניו� "אחזקה בתדירות הדרושה עפ 02.01.01.48
  6קי� 'קלצ'  ברח1רפואת שיניי

 250.00 1 חודש

י המפרט כמפורט בחניו� "אחזקה בתדירות הדרושה עפ 02.01.01.49
 4קי� 'קלצ'  ברח2ואת שיניי רפ

 250.00 1 חודש

          

עבור ביצוע עבודות ) יומית(י 'מחירו! לעבודות ברג  � 03פרק 
גינו! ופיתוח חדשות שאינ! במסגרת האחזקה , אחזקה

 )י הזמנה נפרדת בלבד"יבוצעו עפ(השוטפת 

      

הגדרה  עבודה ביומית תשול רק לעבודות שאי� לגביה�  01.60.01.01
ומחיר  בסעיפי  כתב הכמויות וה� נוספות על תנאי החוזה 

העבודות  יבוצעו  רק על  פי הוראה בכתב . הרגילי
 מהמפקח ביומ� העבודה

     הערה

 65.00 1 ע"ש פועל מקצועי 01.60.01.02

 45.00 1 ע"ש פועל בלתי מקצועי או עוזר לפועל מקצועי 01.60.01.03

 120.00 1 ע"ש  שעת  כוננות–דה מנהל עבו 01.60.01.04

 85.00 1 ע"ש  שעת כוננות–עובד מקצועי  01.60.01.05

 65.00 1 ע"ש  שעת כוננות–עובד לא מקצועי  01.60.01.06

 110.00 1 ע"ש חשמלאי מקצועי 01.60.01.07

 82.00 1 ע"ש מסגר או רת% כולל ציוד ריתו% ומסגרות 01.60.01.08

 600.00 1 ע"י כולל מפעיל)" קונגו"(י פטיש חשמל 01.60.01.09

 80.00 1 ע"ש מדחס אויר ע פטיש אחד ומפעיל 01.60.01.10

מכונת שטיפה תעשייתית ומפעיל וחומרי המסוגלת  01.60.01.11

 Fiorentini ICM/Tר לשעה כדוגמת " מ6000לשטו. מעל 
42 UTאו  חשמלית Fiorentini  I115ssדיזל  

 3000.00 1 ע"י

ע ע עגלה כולל " או שווM-50עבודות טרקטור פרגוסו�  01.60.01.12
 המפעיל

 125.00 1 ע"ש

 150.00 1 ע"ש ע כולל מפעיל" או שווJCB-3Dעבודות מחפרו� מסוג  01.60.01.13

ע ע " או שוו955עבודות טרקטור זחל כדוגמת קטרפילר  01.60.01.14
 מפעיל

 150.00 1  ע"ש

 110.00 1 ע"ש ' מק18תהפ% משאית ע ארגז מ 01.60.01.15

 298.00 1 ע"ש ' מ17שימוש במשאית מנו. ע סל לגובה עד  01.60.01.16

 2,679.00 1 ע"י ' מ17שימוש במשאית מנו. ע סל לגובה עד  01.60.01.17

'  מ30מטר הרמה וזרוע באור% / טו�30"10שמוש במנו.  01.60.01.18
 לרבות הובלת המנו. לאתר

 2,900.00 1 ע"י

 185.00 1 ע"ש מפלסת כולל מפעיל 01.60.01.19

 70.00 1 ע"ש מכבש מכני ומפעיל 01.60.01.20

 70.00 1 ע"ש מכבש ידני מכל סוג 01.60.01.21

 50.00 1 ע"ש פלטה ויברציונית ומפעיל 01.60.01.22

 200.00 1 ע"ש  מטאטא כביש גדול ומפעיל 01.60.01.23

 150.00 1 ע"ש ע ע מפעיל"ובקט או שוומיני מחפרו� מסוג ב 01.60.01.24

 160.00 1 ע"ש עבודת מטאטא שואב 01.60.01.25



   

  32 מתוך 5 עמוד

' יח תאור מספר
 מידה

 ח"מחיר בש כמות

01.60.01.26  1,800.00 1 ע"י צוות מודדי

 220.00 1 ע"ש )כולל קבלת אישור משטרה לכ%(הפעלת גרר להזזת רכב  01.60.01.27

, תחזוקה, תידלוק, חיבור חשמל, הובלה לאתר, אספקה 01.60.01.28
ופינוי מהאתר בסו. יו העבודה של גנרטור , ולתפע

 12"10ע ב� "יש לקחת בחשבו� י (K.V.A 8-10בהספק  
 )ע"ש

 1,300.00 1 ע"י

 30.00 1 ע"י אספקת תאורה זמנית 01.60.01.29

 3,500.00 1 ע"י אספקת תאורה זמנית ניידת 01.60.01.30

, בשילרבות מכ") סט גדול("עבודת קבוצת אספלט  01.60.01.31
 פינישר אלקטרוני וכל הדרוש

 8,000.00 1 ע"י

 7,000.00 1 ע"י ' מ2.0עבודת מקרצפת אלקטרונית על בסיס קר רוחב  01.60.01.32

 1,500.00 1 ע"י לשטיפת קוי ביוב וניקוז" ביובית"עבודת  01.60.01.33

          

מחירו! לעבודות גינו! ופיתוח חדשות שאינ! במסגרת   � 04פרק 
 )י הזמנה נפרדת בלבד"יבוצעו עפ(האחזקה השוטפת 

      

        ופירוק לתשתית מדרכות הכנה עבודות - 01.40.01

או לא /כולל כסאות מחוברי ו, פירוק שולחנות מכל סוג 01.40.01.01
איחסו� החומר , לרבות פירוק בטו� היסוד, מחוברי

וי או לאתר פינ/ו, בתחו העיר, במקו שיורה המפקח
סילוק ,פסולת מאושר על ידי המשרד להגנת הסביבה

הפסולת לאתר פינוי פסולת מאושר על ידי המשרד להגנת 
 .מילוי בורות וניקוי האתר, הסביבה

 85.00 1 ' יח

איחסו� , לרבות פירוק בטו� היסוד, פירוק לוח מודעות 01.40.01.02
או לאתר /בתחו העיר ו, החומר במקו שיורה המפקח

סילוק , פסולת מאושר על ידי המשרד להגנת הסביבהפינוי 
הפסולת לאתר פינוי פסולת מאושר על ידי המשרד להגנת 

 .מילוי בורותוניקוי האתר, הסביבה

 100.00 1 ' יח

01.40.01.03  , לרבות פירוק בטו� היסוד,"אלו� "פירוק פרגולת דג
או /ו, בתחו העיר, איחסו� החומר במקו שיורה המפקח

סילוק הפסולת לאתר פינוי , פינוי פסולת מורשהלאתר 
מילוי , פסולת מאושר על ידי המשרד להגנת הסביבה

 .בורות וניקוי האתר

 100.00 1 ' יח

כולל כל , או בד/ו, או בטו�/או מתכת ו/פירוק פרגולת ע( ו 01.40.01.04
איחסו� החומר , לרבות פירוק בטו� היסוד, האלמנטי

או לאתר פינוי /ו, חו העירבת, במקו שיורה המפקח
סילוק , פסולת מאושר על ידי המשרד להגנת הסביבה

הפסולת לאתר פינוי פסולת מאושר על ידי המשרד להגנת 
 .מילוי בורות וניקוי האתר, הסביבה

 80.00 1 ר" מ

וסילוק החומר  , או מרצפות/פירוק משטחי גומי יצוק ו 01.40.01.05
, י המשרד להגנת הסביבהלאתר פינוי פסולת מאושר על יד

סילוק הפסולת לאתר פינוי פסולת מאושר על ידי המשרד 
מילוי בורות וניקוי האתר לגובה שטח , להגנת הסביבה

 .בסביבה

 50.00 1 ר" מ

כולל ניקוזי וכל האביזרי , פירוק ברזיה מכל סוג 01.40.01.06
לרבות , י הוראת המפקח"ניתוק צנרת מי עפ, הנלווי

, איחסו� החומר במקו שיורה המפקח, ו� היסודפירוק בט
או לאתר פינוי פסולת מאושר על ידי /בתחו העיר ו

סילוק הפסולת לאתר פינוי , המשרד להגנת הסביבה
מילוי , פסולת מאושר על ידי המשרד להגנת הסביבה

 .בורות וניקוי האתר

 150.00 1 ' יח
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' יח תאור מספר
 מידה

 ח"מחיר בש כמות

וני ע או ללא או אלמנטי תיחו ש/פירוק תחומיות ו 01.40.01.07
יסוד בטו� ופינוי לאתר פינוי פסולת מאושר על ידי המשרד 

 .להגנת הסביבה

 5.00 1 ' יח

        בעבודות פיתוח� ועבודות נילוות  עפר עבודות - 01.40.02

ישור , קילטור, לרבות הדברת עשבי, הכשרת הקרקע 01.40.02.01
 .ודישו�

 8.00 1 ר" מ

01.40.02.02  1.5במינו� של  "אפ ,ראונד" בחומר הדברה ריסוס שטחי
 . ליטר מי לדונ100"ליטר  ב

 12.00 1 ר" מ

, מ בכלי מכניי"ס20עיבוד הקרקע עד לעומק של   01.40.02.03
 . תיחומה וישורה, לרבות הפיכת הקרקע

 7.00 1 ר" מ

אספקה ופיזור של אדמת ג� חול חמרה מטיב מאושר  01.40.02.04
פי הוראות המפקח וכמפורט במפרט ל, בשטחי גינו�

 .ב"המצ

 40.00 1 ק" מ

במחיר . פינוי עודפי פסולת גינו� וגז לאתר פסולת מורשה 01.40.02.05
פריקה , העברה, יכללו כל הוצאות הקבל� לצור% העמסה

. ב"וקבורה של הפסולת כמפורט במפרט הטכני המצ
 הקבל�מחוייב בהצגת תעודות שפיכה של אתר פינוי פסולת

 .מאושר של ידי המשרד להגנת הסביבה

 350.00 1  טו�

 הסעי. כולל טיפול בפסולת גושית "מחזור פסולת בני�  01.40.02.06
והפיכתה לסוגי שוני של מצעי ופינויה לאתר פינוי 

באחריות . פסולת מאושר על ידי המשרד להגנת הסביבה
רישוי , הקבל� לעבוד על פי תנאי המשרד להגנת הסביבה

הקבל� יפנה על חשבונו את . סקי וחוקי עזר העירונייע
 יתרת הפסולת שאינה ניתנת למחזור לאתרי המאושרי

הקבל� יהיה רשאי למכור . על ידי המשרד להגנת הסביבה
 .את המצעי ותוצאות המחזור

 25.00 1 ק" מ

חיפויי  וסלעי , מצעי , חומרי דישו! ופיזור אספקת - 01.40.03        

י "כל הדשני והמצעי יסופקו ממקור מאושר ע: הערה  01.40.03.01
י המפרט "אספקה ופיזור דשני ומצעי עפ. המפקח
 .או לפי הוראות המפקח/הטכני ו

     הערה

ג מצע בטו� ומילוי בי� החלוקי "העבודה כוללת הנחה ע 01.40.03.02
 .במלט לב�

     הערה

ית כמצע למתקני משחק לפי אספקה ופיזור חצ( סומסומ 01.40.03.03
 .הנחיית המפקח

 190.00 1  טו�

מ לפי הנחיות "ס2אספקה ופיזור של חצ( בגודל עד   01.40.03.04
 .המפקח

 140.00 1 ק" מ

מ לפי "ס15/10/7"אספקה ופיזור של חלוקי נחל במידות כ  01.40.03.05
 .אישור והנחיות המפקח

 350.00 1  טו�

מ לפי אישור "ס9"6 חלוקי נחל במידות  אספקה ופיזור 01.40.03.06
 .והנחיות המפקח

 380.00 1  טו�

  23"7"23 או  20"20"20מסוג  "דש� כל "אספקה ופיזור  01.40.03.07
 .לפי הנחיות המפקח, ג"ק25בשקי של  

 150.00 1 ' יח

ע בשקי "או ש"8"מולטיקוט "אספקה ופיזור דש� מסוג  01.40.03.08
 .לפי הנחיות המפקח, יטיג בשחרור א"ק25של  

 240.00 1 ' יח

מועשר בשקי של  5"5"5מסוג  "כופתיג� "אספקה ופיזור  01.40.03.09
 .לפי הוראות המפקח, ג"ק20

 30.00 1 ' יח

לפי , בתפזורת5"5"5מסוג "כופתיג� "אספקה ופיזור  01.40.03.10
 .הוראות המפקח

 450.00 1  טו�

המיועד לגינו� בלבד בשקי "2יט  פרלי"אספקה ופיזור  01.40.03.20
לפי הנחיות המפקח , ליטר המיועד לגינו�100חומי של  

 .ב"וכמפורט במפרט המצ

 37.50 1 ' יח
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' יח תאור מספר
 מידה

 ח"מחיר בש כמות

המיועד לגינו� בלבד בשק ענק "2פרלייט  "אספקה ופיזור  01.40.03.30
י הוראת המפקח וכמפורט במפרט "המיועד לגינו� עפ

 .ב"המצ

 330.00 1 ' יח

בשק של  4"0או 8"0 20"4, אספקה ופיזור טו. בגודל  01.40.03.40
 .ב"ליטר לפי הנחיות המפקח וכמפורט במפרט המצ25

 18.00 1 ' יח

בשקי של  4"0או 8"0 20"4, אספקה ופיזור טו. בגודל  01.40.03.50
 .ב"לפי הנחיות המפקח וכמפורט במפרט המצ, טו�1

 310.00 1  טו�

לפי , בתפזורת4"0או 8"0 20"4 בגודל  אספקה ופיזור טו. 01.40.03.60
 .ב"הנחיות המפקח וכמפורט במפרט המצ

 220.00 1  טו�

ק שהרכבה בנפח  "מ1אספקה ופיזור תערובת בשק ענק של   01.40.03.70
של טו. " 7אוד "מ כבול עדי� עד בינוני " מ8"4 טו. 60%

לתערובת יש להוסי. דש� מלא איטי . ע"מרו גול� או ש
" אוסמוקוט פרו" חודשי מסוג 14"12פירוק תמס לזמ� 

ג " ק10 עד 2 בי� –או שווה ער% בכמות שתידרש לפי האתר 
 .ק" מ1.5בנפח " בלה. "ק" מ1לכל 

 360.00 1 ' יח

ליטר שהרכבה בנפח  50אספקה ופיזור תערובת בשקי של   01.40.03.80
פתיתי 10%+ מסונ�  8"0טו. בגודל  30%+ כבול  40%

בתוספת דש� מסוג ,"קומפוסט " 20%+ קלקר 
"סולי"דוגמת , ק"מ/ג"ק4ע לפי כמות  "או ש"אוסמוקוט "
ספוג בתוספת 20%" טו. ו 20%,   כבול60%או  , ע"או ש"ג� 

י "ק עפ"מ/ג"ק4ע לפי כמות  "או ש"אוסמוקוט "דש� 
 .החלטת המנהל

 25.00 1 ' יח

) צד פעמי מצד ל3(דש� איטי תמס לערבוב בתערובת  01.40.03.90
 חודשי או 14 "12לזמ� פירוק " אוסמוקוט פרו"מסוג 

 ג" ק25שק של . שווה ער%

 450.00 1 ' יח

או "שח גבעת עדה "אספקת ופיזור תערובת קרקע של  01.40.03.100
י הנחיות המנהל בהרכב של  "בבור נטיעת הע( עפ, ע"ש

,  קומפוסט מפרדה25%, 4"8טו.  25%, 8"0טו.  25%
ח 12" הכולל ג דש� שחרור איטי ל כבול בינוני25%

 .תוספת מיקרואלמנטי כמפורט במפרט'

 75.00 1 ' יח

01.40.03.110 י "גודל אב� עפ, סלעיה מגושי סלע אב� גיר קשה טבעיי
, בניה מסלע בעל מבנה מלבני שטוח. החלטת המנהל

ר "מ5לכל  . גידי אופקיי"בניה בשכבות, משטח עליו�
כולל , בכל גובה מסלעה,  הקירנכנסת אב� כעוג� לתו%

, הנחה בד גיאוטכני, אספקת סלעי, ביצוע עבודות עפר
סגירת רווחי בבטו� תוא צבע , מהצד הפנימי לכל הגובה

כולל ניקוי האתר ופינוי פסולת לאתר פינוי פסולת , הסלע
 .מורשה

 250.00 1  מטר

 בגודל אספקה והצבה של סלעי אב�  גיר  טבעית בודדת 01.40.03.120
, והצבת לאחר הכנת תשתית מתאימה',יח /ק"מ0.5מעל  

. בהנחיית המפקח ובאישור המנהל, ללא בניית מסלע
 .המחיר כולל ג את הכנת התשתית ובד גאוטכני

 200.00 1 ' יח

העברת לכל אתר שיורה , ניקוי הסלעי, פירוק מסלעה 01.40.03.130
 בד המפקח והצבת מחדש לאחר הכנת תשתית כולל

של חברת אלטקסט החותרי " גאוטקס"גיאוטכני מסוג 
ניקוי האתרי ופינוי כל פסולת לאתר פינוי .או שווה ער%

 .פסולת מורשה

 100.00 1 ' יח

 50.00 1 ' יח .פירוק מסלעה והובלת הסלעי למקו פינוי 01.40.03.140

של חברת אלטקסט " גאוטקס"בד גיאוטכני מסוג  01.40.03.150
 .ע" או שהחותרי

 8.00 1  מטר

01.40.03.160  עבודות ריצופי ומדרגות מאלמנטי בטו� טרומיי
 ומשטחי גרנוליט
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' יח תאור מספר
 מידה

 ח"מחיר בש כמות

י הקבל� "כל האלמנטי מבטו� טרו שיסופקו ע:) 1הערות 01.40.03.170
 .חייבי להיות בעלי תו תק� ישראלי

     הערה

ני מבטו� והאלמנטי טרומיי שו הריצופי כל (2 01.40.03.180

העירייה לקבל�  י"ע י הקבל� או שיסופקו"שיסופקו ע
העברת , ממחס� העירייה יכללו במחיר ג העמסת

 .באתר העבודה ופריקת

     הערה

או /המחיר כולל חפירה בקרקע טבעית ו הסעיפי בכל (3 01.40.03.190

מצע בעובי, הכנת צורת דר%, במצע , והידוקו מ"ס20  

חתהאספקת האב� והנ ניסורי , גב בטו�, בטו� יבש ג"ע 

פינות יוצקו, עיבוד המישקי, והשלמות י הקבל� "ע 
וישול לפי מ)לרבות זיו� ( " .א נטו צד אחד אלמנט טרו

     הערה

, הריצופי המחיר כולל הכנת צורת דר% סעיפי בכל (4 01.40.03.200

" ס20מצעי בעובי  3חול בעובי , מ , ניסורי ,מ"ס 
ריסוסי וחומרי , ריצו., פינות,  עיבוד משיקי,השלמות

לאחר ניקוי  פינוי כל פסולת לאתר פסולת מורשה ,הדברה
 .האתר לרבות אספקה והנחת הריצופי

     הערה

עבודות ריצופי  ומדרגות מאלמנטי בטו! טרומיי   01.40.04
 ומשטחי גרנוליט

      

י האתר בגמר העבודה בכל הסעיפי כוללת ניקו (5 01.40.04.01
על  פסולת מאושר לאתר פינוי העבודה ופינוי כל פסולת
 .ח הקבל� כולל הטמנה"ע  ידי המשרד להגנת הסביבה

     הערה

לרבות אב� , מ"ס17/25/100 אבני שפה כביש במידות   01.40.04.02
 מונמכת ולרבות יסוד בטו�

 60.00 1  מטר

מר הפירוק מכל סוג ג� מחו/ התקנה בלבד של אב� שפה  01.40.04.03
 שהוא לרבות  יסוד  וגב מבטו�

 25.00 1  מטר

או משטחי מרוצפי במרצפות בטו� /תיקו� שבילי ו 01.40.04.04
י פירוק מרצפות השקועות "משתלבות מכל הסוגי ע

הוספת מילוי חול נקי לפי הצור% וריצו. מחדש , והפגומות
 .במרצפות מפורקות בלבד

 35.00 1 ר" מ

מכל הסוגי ,  ריצו. שבילי ממרצפות בטו� משתלבות 01.40.04.05
 .מ"ס6בעובי  

 90.00 1 ר" מ

 95.00 1 ר" מ .מ" ס8ל אול בעוב י "כנ 01.40.04.06

 למשטחי מגונני או מדשאות של 30/60/6 אב� דריכה  01.40.04.07
 .ע"אקרשטיי� או ש

 45.00 1 ' יח

 למשטחי מגונני 30/60/6ת  אב� גיר קשה דריכה טבעי 01.40.04.08
י "מ שחלקה יוטמ� באדמה עפ"ס10או מדשאות בעובי  

העבודה כוללת את כל העבודה כולל פינוי . החלטת המפקח
פסולת לאתר פינוי פסולת מאושר על ידי המשרד להגנת 

 .הסביבה וניקוי האתר

 100.00 1 ר" מ

       אספלט ובטוני  ,מצעי  עבודות - 01.40.05

אספקה ופיזור והידוק של שכבה נושאת מבטו� ) 1: הערות 01.40.05.01
מ לרבות "ס5בעובי  1/2 " 3/4אספלט ע אגרגט מקסימלי 

' מ2בשביל  ) 2. הובלה והסדרת דפנות, חיתו%, פירוק
 .העבודה' ומעלה חובה לעבוד ע פינישר ומחירו כלול ביח

     הערה

01.40.05.02  מפני השטח לפי הוראות טיפול בשורשי העצי הבולטי
המחיר כולל . רחבות ומגרשי משחקי, המפקח במדרכות

האספלט או ריצו. בכלי , ניסור ופירוק יציקת גומי
ניסור , מכניי או בעבודת ידיי לגילוי השורשי

והחזרת השטח "בלז "מריחת בלקה , השורשי
 .סילוק הפסולת וניקוי האתר, לקדמותו

 50.00 1 ר" מ
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' יח תאור מספר
 מידה

 ח"מחיר בש כמות

, טיפול בשורשי העצי לפי הוראות המפקח במדרכות 01.40.05.03
המחיר אינו כולל ניסור ופירוק . רחבות ומגרשי משחקי

המחיר . האספלט או ריצו. לגילוי השורשי, יציקת גומי
והחזרת " בלז "מריחת בלקה , כוללניסור השורשי
סילוק הפסולת וניקוי , י מילוי בחול"השטח לקדמותו ע

 ).אספלט או ריצו.(פול בתכסית האתר ללא טי

 30.00 1 ר" מ

טיפול בשורשי של העצי שבולטי מפני השטח לפי  01.40.05.04
מרצפות , המחיר כולל פירוק יציקת גומי. הוראות המפקח

חפירת תעלות , בטו� או גרנוליט, או ניסור ופירוק אספלט
מ בכלי מכניי או "ס200מ ובעומק עד  "ס60ברוחב עד  

מריחה , ניסור השורשי, דות ידיי לגילוי השורשיבעבו
אספקת והנחת , לפי הוראות האגרונו"בלז "בלקה 

מ בצד הע( "מ1.0או בד גאוטכני בעובי /יריעת פוליאטיל� ו
החזרת מבנה , מילוי חוזר בשכבות מהודקות. לכל העומק

סילוק , לקדמותו)אספלט או ריצו. (של המדרכה   
פסולת מאושר על ידי המשרד להגנת הפסולת לאתר פינוי 

 .הסביבה  וניקוי האתר

 80.00 1  מטר

המחיר . טיפול בשורשי של העצי לפי הוראות המפקח 01.40.05.05
חפירת , כולל פירוק מרצפות או ניסור ופירוק אספלט

מ בכלי "ס200מ ובעומק עד  "ס60תעלות ברוחב עד 
 ניסור ,מכניי או בעבודות ידיי לגילוי השורשי

, לפי הוראות האגרונו"בלז "מריחה בלכה , השורשי
או בד /מ ו"מ1.0אספקת והנחת יריעת פוליאטיל� בעובי  

מילוי חוזר בשכבות . גאוטכני בצד הע( לכל העומק
בטו� , אספלט(ללא החזרת מבנה של המדרכה , מהודקות

סילוק הפסולת לאתר פינוי , לקדמותו)גרנוליט או ריצו. 
ושר על ידי המשרד להגנת הסביבה וניקוי פסולת מא

 .האתר

 55.00 1  מטר

הידוק ויישור  אספלט קר לתיקו� בעובי עד  , פיזור, אספקה 01.40.05.06
לרבות פירוק הסדרת דפנות ופינוי פסולת לאתר , מ"ס10

 .פינוי פסולת מאושר על ידי המשרד להגנת הסביבה

 60.00 1 ר" מ

ציפויו צביעה עבודות - 01.40.06        

ע בגוו� אחד או במספר "צביעה בצבע סופרקריל או ש 01.40.06.01
כולל , על טיח חו( או בטו�, לפי הנחיית המפקח, גווני

הכל לפי הוראות "שכנות סופרקריל  2"שכבת יסוד ו 
 .היצר�

 25.00 1 ר" מ

. ב"י המפרט המצ"צביעת ספסלי ע( ורגלי מתכת עפ 01.40.06.02
 .את כל החומרי והעבודההמחיר כולל 

 30.00 1 ' יח

המחיר כולל את . ב"י המפרט המצ"צביעת פרגולות ע( עפ 01.40.06.03
 .כל החומרי והעבודה

 10.00 1 ר" מ

המחיר כולל את . ב"י המפרט המצ"צביעת מגוני עצי עפ 01.40.06.04
 .כל העבודה והחומרי

 20.00 1 'קומפ

המחיר כולל את כל . ב"י המפרט המצ"צביעת שטנגות עפ 01.40.06.05
 .העבודה והחומרי

 5.00 1  מטר

הצביעה תעשה . צביעת סבכות מתכת של הפרגולות 01.40.06.06
המחיר כולל את כל . י הוראות המנהל"גוו� עפ. בריסוס

 .החומרי והעבודה

 10.00 1 ר" מ

       וגדרות פלדה לגני ציבוריי בטיחות מעקה - 01.40.06.07

המדידה לפריטי השוני כשה מותקני באתר  : הערה 01.40.06.08
" הכל בהתא לפרטי ולתוכניות או חבורת פרטי

כולל גילוו� בח וצביעה , א יפו"סטנדרטיי של עיריית ת
מחיר היחידה כולל את אספקת . של חלקיהמתכת

, חומרי, פתיחת מדר%, העבודה, החומרי לאתר העבודה
דמותו ופינוי כל פסולת לאתר פסולת החזרת המצב לק

 ..מורשה

     הערה
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, מעל פני הקרקע0.6 גדר בטיחות נגד כניסת רכב בגובה   01.40.06.09
ע 3" עמודי בקוטר  4:עשוי ממסגרת צינורות פלדה 

 30 בקוטר 20 "מעוגני ביסוד בטו� ב, מ"מ3.25עובי דופ�  
י מאותו מ  ומרות% מעליה מוט אופק" ס45מ ובעומק "ס

צבוע בשתי שכבות צינקכומט ושתי שכבות לכה , צינור
 ..י פרט מצור."עפ. ע"בגוו� לפי דרישות אג. שפ" אית�"

 280.00 1  מטר

כלואה ומצופה ,  גדר פנימית רשת חוטי פלדה מגולוונת 01.40.06.10
מ "מ50/50/3.2מ או מרותכת  "מ50/50/3.8בפלסטיק ירוק 

ע עמודי מצינור מגולוו� , מעל הקרקע'מ 1.0בגובה  

חוטי חיזוק בי� 2לרבות ',מ 2כל  1b°/"2.9בקוטר 
, מ"ס30מ מחוברי לרשת כל  "מ3.8העמודי בקוטר  

ראש העמוד , מ"מ30/3בתחתית הרשת פס חיזוק מגולוו�  
כל עמוד רביעי מחוזק לאור% הגדר ומעוג� . מכוסה בפחית

בקוטר  20"ב עמודי מעוגני ביסודות בטו� . ביסוד בטו�
וונ( "לרבות חפירה וריתו% , מ"ס40מ ובעומק "ס25
 ..לעמוד"

 115.00 1  מטר

כלואה ומצופה ,  גדר פנימית רשת חוטי פלדה מגולוונת 01.40.06.20
מ "מ50/50/3.2מ או מרותכת  "מ50/50/3.8בפלסטיק ירוק 

מ 2ע עמודי בזנטי כל  , מעל הקרקע'מ 1.0בגובה  
מ "מ3.8זוק בי� העמודי בקוטר  חוטי חי2לרבות  ',

בתחתית הרשת פס חיזוק , מ"ס30מחוברי לרשת כל  
כל עמוד רביעי מחוזק לאור% הגדר . מ"מ30/3מגולוו�  

"עמודי מעוגני ביסודות בטו� ב . ומעוג� ביסוד בטו�
לרבות חפירה וריתו% , מ"ס40מ ובעומק  "ס25בקוטר  20
 ..לעמוד"וונ( "

 80.00 1  מטר

מצופה בפלסטיק ,  גדר פנימית רשת חוטי פלדה מגולוונת 01.40.06.30
ע עמודי , מעל הקרקע'מ 2מ בגובה  "מ50/50/3.8ירוק  

לרבות חוטי חיזוק ',מ 2כל  °1b"מצינור מגולוו� בקוטר 
, מ"ס30מ מחוברי לרשת כל "מ3.8בי� העמודי בקוטר  

 ראש העמוד, מ"מ30/3בתחתית הרשת פס חיזוק מגולוו� 
כל עמוד רביעי מחוזק לאור% הגדר ומעוג� . מכוסה בפחית

בקוטר  20"עמודי מעוגני ביסודות בטו� ב . ביסוד בטו�
וונ( "לרבות חפירה וריתו% , מ"ס60מ ובעומק  "ס30
 ..לעמוד"

 160.00 1  מטר

01.40.06.40 "מגולווני בח בגובה מ , מכל סוג,  גדר ברזל מפרופילי
הקרקע מורכבת על מסד בטו� או על מעל 'מ 2.5עד  1.0

המחיר כולל ג . יסודות בטו� בודדי הכלולי במחיר
הסורגי והשערי בצבע , צביעה של כל חלקי הגדר

מעלות צלסיוס 200פוליאסטר אפוי בתנור בקלייה של 
 ..מיקרו� לפחות60ובשכבת ציפוי  

 250.00 1 ר" מ

מחוברת בברגי פח ',  מ2.4גובה " איסכורית" גדר פח  01.40.06.50
"מ בבטו� ב" ס50 המעוגני באדמה בעומק 3"לעמוד ברזל 

העבודה כוללת ג הובלה לאתר . ' מ3עמודי יוצבו כל . 20
את כל החומרי הנדרשי ופינוי כל פסולת לאתר פסולת 

 .מורשה

 160.00 1 ר" מ

       גינו! והשקייה 1.41

       עבודות פיתוח ב�אספקת ופיזור חומרי דישו!  01.41.01

י "כל הדשני והמצעי יסופקו ממקור מאושר ע: הערה 01.41.01.01
י המפרט "אספקה ופיזור דשני ומצעי עפ. המפקח
 .או לפי הוראות המפקח/הטכני ו

     הערה

י מכו� התקני "אספקה ופיזור קומפוסט מטיב המאושר ע 01.41.01.02
  זבל בקר100% חומר מוצא –

 202.00 1 ק" מ

 מועשר בשקי של 5"5"5מסוג " כופתיג�"אספקה ופיזור  01.41.01.03
 .ג" ק20

 29.00 1 ' יח
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המיועד לגינו� בלבד בשקי " 2פרלייט "אספקה ופיזור  01.41.01.04
 . ליטר המיועד לגינו�100חומי של 

 37.00 1 ' יח

 25  בשק של0"4 או 0"8 4"20, אספקה ופיזור טו. בגודל 01.41.01.05
 .ליטר

 15.00 1 ' יח

 1 בשקי של 0"4 או 0"8 4"20, אספקה ופיזור טו. בגודל 01.41.01.06
 .טו�

 321.00 1  טו�

לפי ,  בתפזורת0"4 או 0"8 4"20, אספקה ופיזור טו. בגודל 01.41.01.07
 .ב"הנחיות המפקח וכמפורט במפרט המצ

 203.00 1  טו�

 ליטר שהרכבה בנפח 50י של אספקה ופיזור תערובת בשק 01.41.01.08
 פתיתי 10%+  מסונ� 0"8  טו. בגודל 30%+   כבול 40%

בתוספת  דש�  מסוג ,  "קומפוסט20%+ " קלקר 
"סולי"דוגמת , ק"מ/ג" ק4ע לפי כמות "או ש"אוסמוקוט"
 ספוג בתוספת 20%" טו. ו20%,  כבול60%או  , ע"או ש" ג�

= ' יח(ק "מ/ג" ק4ע  לפי  כמות  של  "דש� אוסמוקוט או ש
 )ע(

 23.00 1 ' יח

אספקה ופיזור דש� מסוג אוסמוקוט מועשר  01.41.01.09
ע בשק של " חודשי או ש12"14במיקרואלמנטי למש% 

 .ג" ק25

 450.00 1 ' יח

או " שח גבעת עדה"אספקה ופיזור תערובת קרקע של  01.41.01.10
 בבור נטיעת הע(  על פי הנחיות המנהל בהרכב של, ע"ש

 25%,  קומפוסט מפרדה25%, 8"4 טו. 25%, 0"8 טו. 25%
תוספת '   ח12" כבול בינוני הכולל ג דש� שחרור איטי ל

 )בור= ' יח. (מיקרואלמנטי כמפורט במפרט

 75.00 1 ' יח

       גינו!' אספקה ושתילת מדשאות מסוגי  שוני   עב 01.41.02

לו במשתלה בקרקע מדשאות יהיו מסוג שגד. 1: הערות 01.41.02.01
במחירי המדשאות כלול טיפול . 2. קלה או על מצע מנותק

 . חודשי לרבות אספקה ושתילה4ע אחריות במש% 

     הערה

01.41.02.02  8.00 1 ר"מ שיקו משטחי דשא קיימי

י מאווררת מדשאות לרבות ניקוי "איוורור מדשאות ע 01.41.02.03
 הדשא לאחר פעולת האוורור

 2.00 1 ר"מ

 22.00 1 ר" מ או אחר" קיקויה"אספקה ושתילה של פלטות דשא  01.41.02.04

01.41.02.05  " ,  "אלטורו"אספקה ושתילה של פלטות דשא מזני
 או אחר" דרב�", "פספלו" "בופאלו", "אלטורו"סופר 

 25.00 1 ר" מ

אספקה ושתילה של פלטות דשא שטו. מאדמה מז�  01.41.02.06
 . אחראו" קיקויה"

 25.00 1 ' יח

01.41.02.07   אספקה ושתילה של פלטות  דשא  שטו. מאדמה  מזני
" דרב�", "פספלו" "בופאלו", "סופר  אלטורו", "אלטורו"

 או אחר

 27.00 1 ר" מ

,  כולל הכנת שטח1.5"אספקה והתקנת דשא סינטטי  01.41.02.08
 .'קיבוע וכו, ניקוז, מצעי

 400.00 1 ר" מ

 500.00 1 ר" מ .2"ל דשא סינטטי בגובה "כנ 01.41.02.09

       נטיעת עצי  ושיחי  01.41.03
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שימוש  ,  העתקת עצי כוללת עבודות נלוות. 1: הערות 01.41.03.01
במנו. וטיפול ע אחריות לאחר מכ� כמפורט במפרט 

שתילת עצי או  שיחי שוני מהמשתלה . 2. ב"המצ
, ל במחיר העמסתע תכלו"העירונית של אג. שפ
. פריקת באתר העבודה ושתילת, הובלת ברכב הקבל�

במחירי שתילת עצי ושיחי  כלול טיפול ואחריות . 3
העתקת עצי כמפורט  במפרט . 4. ב"כמפורט במפרט המצ

. .  ב"כריתת עצי כמפורט במפרט המצ. 5. ב"המצ
אספקה  ושתילת  דקליי ודלקיי עצי  תכלול  מחיר 

אספקה . 7. פריקה ושתילה ואחריות, הובלה,  העמסה,הע(
, ושתילת צמחי מסוגי שוני תכלול מחיר השתיל

ל לגבי דשא "שתילה ואחריות כנ, פריקה, הובלה, העמסה
 .מסוגי שוני

     הערה

מ ויותר בעזרת כלי " ס50העתקת עצי  בקוטר גזע  01.41.03.02
 .מכניי

 1,275.00 1 ' יח

י הנחיית "העתקה ושתילה של עצי זית בתחו הרשות עפ 01.41.03.03
 .מנהל הפרויקט

 400.00 1 ' יח

או /בעבודת ידיי ו',  מ5העתקת דקלי  בגובה גזע עד  01.41.03.04
 .בעזרת כלי מכניי

 1,500.00 1 ' יח

 2,100.00 1 ' יח .' מ5העתקת דקלי בגובה גזע מעל  01.41.03.05

כפות עצי דקל מסוגי שוני אשר יגזמו + גזע ניקוי  01.41.03.06
ומקו החת% , העבודה תתצבע בעזרת סכי�. מבסיס

יחידת המידה על פי גובה (יהיה חלק ואחיד בכל גובה 
או קילו. , כולל זיזי לאור% הגזע) ניקוי הכפות היבשות

הזיזי מבסיס בעברת סכי� ולהשאיר גזע חלק לרבות 
 .ורשהפינוי הגז לאתר פסולת מ

 700.00 1 ' יח

לרבות סילוקו , יחד ע הגד'  מ4כריתת ע( בגובה עד  01.41.03.07
 .מהשטח לאתר פסולת מורשה

 300.00 1 ' יח

לרבות סילוקו , יחד ע הגד'  מ7"4כריתת ע( בגבהי בי�  01.41.03.08
 .מהשטח לאתר פסולת מורשה

 400.00 1 ' יח

לרבות סילוקו , יחד ע הגד'  מ7 כריתת ע( בגבהי מעל 01.41.03.09
 .מהשטח לאתר פסולת מורשה

 600.00 1 ' יח

כולל פינוי ,  מכל הסוגי והמיני'  מ7גיזו עצי עד  01.41.03.10
הגז לאתר פסולת מורשה וניקוי כל השטח כולל טאטוא 

 .באמצעות מפוח

 300.00 1 ' יח

כולל פינוי ,  מינימכל הסוגי וה'  מ7גיזו עצי מעל  01.41.03.20
הגז לאתר פסולת מורשה וניקוי כל השטח כולל טאטוא 

 .באמצעות מפוח

 450.00 1 ' יח

נטיעה באמצעות כלי ,  מעולה7' עצי בוגרי מאדמה מס 01.41.03.30
 .מכניי

 90.00 1 ' יח

 110.00 1 ' יח . מעולה8' ל אול מס"כנ 01.41.03.40

 130.00 1 ' יח . מעולה9' ל אול מס"כנ 01.41.03.50

 170.00 1 ' יח . מעולה10' ל אול מס"כנ 01.41.03.60

 180.00 1 ' יח .  מעולה בעבודת ידיי7' עצי בוגרי מאדמה מס 01.41.03.70

 200.00 1 ' יח . מעולה8' ל אול מס"כנ 01.41.03.80

 250.00 1 ' יח . מעולה9' ל אול מס"כנ 01.41.03.90

 70.00 1 ' יח . מעולה10' ל אול מס"כנ 01.41.03.100

גובה גזע , מ" ס70קוטר גזע מעל , גזע אחד,  ע( זית עתיק 01.41.03.110
 /. מ1.5לפני פיצול ענפי לפחות 

 2,800.00 1 ' יח

01.41.03.120 ',  מ2גובה הגזעי לפחות ,  ע( זית בעל גזעי מפוצלי
 .4"קוטר זרועות לפחות 

 500.00 1 ' יח
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 30.00 1 ' יח .5פיקוסי מזני שוני גודל  01.41.03.130

 50.00 1 ' יח .6ל אול גודל "כנ 01.41.03.140

 100.00 1 ' יח .7ל אול גודל "כנ 01.41.03.150

 200.00 1 ' יח .8ל אול גודל "כנ 01.41.03.160

 2.5"2 ליטר גובה 100עצי דקל וושינגטוניה חסונה מחבית  01.41.03.170
 .' מ1.5גובה גזע ' מ

 1,500.00 1 ' יח

בוגר מאדמה בגובה גזע של , חסונה" ושינגטוניה"עצי דקל  01.41.03.180
 ).  כפות לפחות8('  מ1.5"3

 1,800.00 1 ' יח

 " 3 ליטר גובה 100חוטית מחבית " ושינגטוניה"עצי דקל  01.41.03.190
 .' מ1.5גובה  גזע ',  מ2.5

 2,000.00 1 ' יח

חוטית בוגר מאדמה באישור " ושינגטוניה"עצי דקל  01.41.03.200
 ). כפות לפחות8('  מ1.5 "3בגובה גזע , המפקח

 2,600.00 1 ' יח

 100עצי דקל תמר מזני שווי באישור המפקח מחבית  01.41.03.210
 . 1.5גובה גזע '  מ1.5 "  3גובה , ליטר

 2,000.00 1 ' יח

חידראוי בוגר מאדמה באישור " מז� דרי"תמר"עצי דקל  01.41.03.220
 ). . כפות לפחות12('  מ2"3בגובה גזע , המפקח

 3,550.00 1 ' יח

בגובה , חידראוי באישור המפקח"מז� דרי" תמר"עצי דקל  01.41.03.230
 ). כפות לפחות12('  מ3.1"5גזע 

 4,700.00 1 ' יח

גר מאדמה מז� דרי חידראוי בו" תמר"נטיעת עצי דקל  01.41.03.240
 ). כפות לפחות12 (5.1באישור המפקח בגובה גזע מעל 

 4,600.00 1 ' יח

 900.00 1 ' יח .' מ2.5 " 3 ליטר גובה כללי 100 דקל קנרי מחבית  01.41.03.250

 2"3בוגר מאדמה גובה גזע ) סיאגריס(דקל קוקוס פלומוזה  01.41.03.260
 . 'מ

 650.00 1 ' יח

בוגר מאדמה גובה גזע  ) סיאגריס(ס פלומוזה  דקל קוקו 01.41.03.270
 . ' מ5.0 " 3.0

 1,100.00 1 ' יח

'  מ1.3"  ליטר  100 דקל לויסטוניה מזני שוני  מחבית  01.41.03.280
 .' מ0.8"0.6גובה גזע 

 500.00 1 ' יח

 3 "  5דקל לויסטוניה מיני שוני בוגר מאדמה גובה כללי  01.41.03.290
 .' מ2" 3.5גובה גזע ', מ

 1,000.00 1 ' יח

גובה גזע '  מ2.5"2 ליטר גובה 100 בוטיה דרומית מחבית  01.41.03.300
0.9 " 0.7 

 700.00 1 ' יח

גובה '  מ2.5 " 3.5 בוטיה דרומית בוגר מאדמה גובה כללי  01.41.03.310
 .' מ1.5 " 2גזע 

 1,500.00 1 ' יח

 600.00 1 ' יח .' מ3"1.5ה כללי גוב' ל100סבל מיני שוני מחבית  01.41.03.320

 " 2גובה גזע ',  מ4"3 סבל מיני שוני בוגר מאדמה גובה  01.41.03.330
 .' מ1.5

 1,000.00 1 ' יח

גובה גזע ', מ. 1.5"1 ליטר גובה 100 פניקס רובליני מחבית  01.41.03.340
 .' מ0.5 " 0.8

 500.00 1 ' יח

 650.00 1 ' יח .' מ1 "  1.5גובה כללי , שיה מתפצל פניקס רובליני זוג שלי 01.41.03.350

גובה ',  מ1.5  " 1.7 פניקס רובליני בוגר מאדמה גובה כללי  01.41.03.360
 .' מ0.6 " 1גזע 

 700.00 1 ' יח

גובה ',  מ1.2  " 1.7 פניקס רובליני בוגר מאדמה גובה כללי  01.41.03.370
 .' מ1 " 1.6גזע 

 1,200.00 1 ' יח

 ליטר גובה כללי 100 שמרופס הומליס אקסמפלר מחבית  01.41.03.380
 .בעל גזעי מפוצלי'  מ1.2 " 1.8

 800.00 1 ' יח

 שמרופס הומליס בוגר מאדמה בעל גזע מפוצל גובה כללי  01.41.03.390
 .' מ1.5 "  2

 1,100.00 1 ' יח

  שמרופס הומליס בוגר מאדמה בעל גזע מפוצל גובה כללי 01.41.03.400
 .' מ2 " 2.8

 1,400.00 1 ' יח



   

  32 מתוך 14 עמוד

' יח תאור מספר
 מידה

 ח"מחיר בש כמות

 100מחבית '  דקליי זני שוני כגו� קנטיה זנב הדג וכד 01.41.03.410
 .' מ0.8 " 1.5גובה גזע '   מ3.5"2.5ליטר גובה 

 600.00 1 ' יח

בוגר מאדמה ' זנב דג וכד,  דקליי זני שוני כגו� קנטיה 01.41.03.420
 .'מ 2"1.5 גובה גזע 2.5 " 4גובה כללי 

 1,500.00 1 ' יח

 1 " 1.3גובה כללי ,  ליטר25זמיה ממיכל ,  ציקס טורסאי 01.41.03.430
 .'מ

 500.00 1 ' יח

',  מ0.7 " 1.2גובה כללי ,  ליטר100 ציקס מופשל מחבית  01.41.03.440
 .' מ0.2 "  0.6גובה גזע 

 500.00 1 ' יח

 "  0.9י הקרקע  ציקס מופשל בוגר מאדמה גובה גזע מפנ 01.41.03.450
 .' מ1.2קוטר  נו. לפחות ',  מ0.8

 700.00 1 ' יח

 ציקס מופשל בוגר מאדמה גובה גזע מפני הקרקע  01.41.03.460
 .' מ1.7קוטר נו. לפחות ',  מ1.2לפחות 0.8

 1,100.00 1 ' יח

 2.00 1 ' יח .1שתילי עונתיי במיכל גודל  01.41.03.470

 כמפורט בטבלה 1י במיכלי בגודל שנתי"שתילי רב 01.41.03.480
 .לסיווג צמחי

 2.20 1 ' יח

 כמפורט בטבלה 2שנתיי במיכלי בגודל "שתילי רב 01.41.03.490
 .לסיווג צמחי

 3.50 1 ' יח

כמפורט בטבלה , 3שנתיי מיכלי בגודל "שתילי רב 01.41.03.500
 .לסיווג צמחי

 4.00 1 ' יח

כמפורט בטבלה , 4תיי במיכלי בגודל שנ"שתילי רב 01.41.03.510
 .לסיווג צמחי

 18.00 1 ' יח

 25.00 1 ' יח .5שתילי רב שנתיי במיכלי גודל  01.41.03.520

 41.00 1 ' יח .6שתילי רב שנתיי במיכלי גודל  01.41.03.530

 41.00 1 ' יח .7שתילי רב שנתיי במיכלי גודל  01.41.03.540

 1,000.00 1 דונ .זריעה  בפרחי בר 01.41.03.550

 450.00 1 ר" מ .ר" פקעות למ40"30בצלי פקעות לפי  01.41.03.560

 3.50 1 ' יח .ורדי חשופי שורש 01.41.03.570

 25.00 1 ' יח .4' ורדי ממיכל מס 01.41.03.580

 40.00 1 ' יח .5' ורדי ממיכל מס 01.41.03.590

 45.00 1 ' יח .6' מסורדי ממיכל  01.41.03.600

 60.00 1 ' יח .7' ורדי ממיכל מס 01.41.03.610

 80.00 1 ' יח .6' ג גזע מס"ורד מעוצב ע 01.41.03.620

 120.00 1 ' יח .7' ג גזע מס"ורד מעוצב ע 01.41.03.630

 20.00 1 ' יח .4' ערער ממיכל מס 01.41.03.640

 30.00 1 ' יח .5' ערער ממיכל מס 01.41.03.650

 45.00 1 ' יח .6' ערער ממיכל מס 01.41.03.660

 70.00 1 ' יח .7' ערער ממיכל מס 01.41.03.670

 25.00 1 ' יח .4' צמחי מטפסי ממיכל מס 01.41.03.680

 30.00 1 ' יח .5' צמחי מטפסי ממיכל מס 01.41.03.690

 50.00 1 ' יח .7' צמחי מטפסי ממיכל מס 01.41.03.700

       צנרת השקייה מונחת בקרקע 01.41.04

המחירי כוללי הספקת והנחת צנרת . 1: הערות 01.41.04.01
י "אביזרי ויתר חומרי בקרקע לאחר כיסויה ע, השקייה
החלפת חלקי בהתא למפרט , תחזוקה, ביצוע. 2. הקבל�
 .ע"ב באישור והנחית מהנדס מי של אג. שפ"המצ

     הערה
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,  קשיח4דרג , מ" מ75צנורות מובילי פוליאטיל� בקוטר  01.41.04.02
 .לרבות אביזרי וחיבור לרשת, חפורי ומכוסי בקרקע

 39.00 1  מטר

,  קשיח4דרג , מ" מ63צנורות מובילי פוליאטיל� בקוטר  01.41.04.03
 .לרבות אביזרי וחיבור לרשת, חפורי ומכוסי בקרקע

 27.00 1  מטר

,  קשיח4דרג , מ" מ50רות מובילי פוליאטיל� בקוטר צנו 01.41.04.04
 .לרבות אביזרי וחיבור לרשת, חפורי ומכוסי בקרקע

 20.00 1  מטר

,  קשיח4דרג , מ" מ40צנורות מובילי פוליאטיל� בקוטר  01.41.04.05
 .לרבות אביזרי וחיבור לרשת, חפורי ומכוסי בקרקע

 18.00 1  מטר

,    ר4%דרג , מ" מ32מובילי פוליאטיל� בקוטר צנורות  01.41.04.06
 .לרבות אביזרי וחיבור לרשת, חפורי  ומכוסי בקרקע

 14.00 1  מטר

,    ר4%דרג , מ" מ25צנורות מובילי פוליאטיל� בקוטר  01.41.04.07
 .לרבות אביזרי וחיבור לרשת, חפורי  ומכוסי בקרקע

 12.00 1  מטר

,  קשיח6דרג , מ"מ110בילי פוליאטיל� בקוטר צנורות מו 01.41.04.08
 .לרבות אביזרי וחיבור לרשת, חפורי ומכוסי בקרקע

 75.00 1  מטר

 90.00 1  מטר .10ל אול דרג "כנ 01.41.04.09

,  קשיח6דרג , מ" מ90צנורות מובילי פוליאטיל� בקוטר  01.41.04.10
 .רשתלרבות אביזרי וחיבור ל, חפורי ומכוסי בקרקע

 65.00 1  מטר

 80.00 1  מטר .10ל אול דרג "כנ 01.41.04.20

,  קשיח6דרג , מ" מ75צנורות מובילי פוליאטיל� בקוטר  01.41.04.30
 .לרבות אביזרי וחיבור לרשת, חפורי ומכוסי בקרקע

 55.00 1  מטר

 75.00 1  מטר .10ל אול דרג "כנ 01.41.04.40

,  קשיח6דרג , מ" מ63לי פוליאטיל� בקוטר צנורות מובי 01.41.04.50
 .לרבות אביזרי וחיבור לרשת, חפורי ומכוסי בקרקע

 35.00 1  מטר

 60.00 1  מטר .10ל אול דרג "כנ 01.41.04.60

,  קשיח6דרג , מ" מ50צנורות מובילי פוליאטיל� בקוטר  01.41.04.70
 .תלרבות אביזרי וחיבור לרש, חפורי ומכוסי בקרקע

 30.00 1  מטר

,  קשיח6דרג , מ" מ40צנורות מובילי פוליאטיל� בקוטר  01.41.04.80
 .לרבות אביזרי וחיבור לרשת, חפורי ומכוסי בקרקע

 25.00 1  מטר

חפורי ,  קשיח10דרג , מ" מ32צינור פוליאטיל� בקוטר  01.41.04.90
 .לרבות אביזרי וחיבור לרשת, ומכוסי בקרקע

 20.00 1  מטר

,  קשיח6דרג , מ" מ25צינורות מובילי פוליאטיל� בקוטר  01.41.04.100
 .לרבות אביזרי וחיבור לרשת, חפורי ומכוסי בקרקע

 17.00 1  מטר

) ללא חפירה(עילית ) מ"רע(שלוחת טפטו. מווסת  01.41.04.110
, מ" ס30ע טפטפת כל , מ" מ16מפוליאטיל� בקוטר 

 .מחוברת לרשת,  לשעה ליטר2.3בספיקת מי של 

 3.00 1  מטר

 3.00 1  מטר .מ" ס50ל אול כל "כנ 01.41.04.120

 3.00 1  מטר .מ" ס60ל אול כל  "כנ 01.41.04.130

 3.00 1  מטר .מ" ס80ל אול כל "כנ 01.41.04.140

 3.00 1  מטר .מ" ס100ל אול כל "כנ 01.41.04.150

 3.00 1  מטר .מ" ס120ל אול כל  "כנ 01.41.04.160

 3.00 1  מטר .מ" ס150ל אול כל  "כנ 01.41.04.170

 3.00 1  מטר מ" ס200ל אול כל "כנ 01.41.04.180

 20.00 1  מטר טפטפות 12,  טפטפות לע(8ש / ל2.3לעצי . טבעת טפטו. 01.41.04.190
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 .לדקל

מ ע חוט משיכה " מ50צנור מתעל לתקשורת בקוטר  01.41.04.200
לרבות , חפורי ומכוסי בקרקע,  קוי פיקוד למחשבעבור

 .קופסאות וחומרי עזר

 50.00 1  מטר

ר מושחלי " ממ6X1.5 בחת% NYYכבלי מסוג  01.41.04.210
 .בצינורות למחשב

 15.00 1  מטר

אספקה ועבודה של מכונה להנחת מערכת טיפטו. בדשא  01.41.04.220
 .מ" ס10"15לפי הצור% בעומק של 

 5.50 1  מטר

       י הקבל!"אספקה והתקנת ממטירי  ע 01.41.05

או " הנטר" מסוג I 20פיה + ממטיר גיחה מתוכנ�  01.41.05.01
 .פיה צבעונית או שווה ער% וחיבורו לרשת" רינבירד"

 110.00 1 ' יח

" רינבירד"או " הנטר"פיה מסוג  + INST 04מתז גיחה  01.41.05.02
 .רשתאו שווה ער%  וחיבורו ל

 60.00 1 ' יח

כולל פיה " הנטר "1000MPR, 2000, 3000ממטירו�  01.41.05.03
 .רוטורית

 110.00 1 ' יח

 25.00 1 ' יח .ע" או שHCVאל נגר לממטרות מסוג  01.41.05.04

       ראשי מערכות לבקרת השקייה 01.41.06

החלפת חלקי בהתא , תחזוקה, ביצוע. 1: הערות 01.41.06.01
באישור והנחית מהנדס מי של אג. , ב"רט המצלמפ
כל ראשי המערכת כוללי את כל האביזרי . 2. ע"שפ

 .ב"והעבודה כמפורט במפרט הטכני המצ

     הערה

כולל מגו. חשמלי גור , 1", ראש מערכת  לפתיחה אחת 01.41.06.03
, סולונואיד וכל האביזרי הדרושי לפי פרט, גלקונית

 .ומנעול מאסטר הרשות" לייטאור"ארו� ורטיקלי 

 2,000.00 1 'קומפ

 כולל מגופי 3/4"" 1" פתיחות בקוטר 3ראש מערכת  עד  01.41.06.04
ארו� אורלייט , סולנואידי, חשמליי גור גלקונית

 .מנעול מאסטר הרשות המקומית הכל לפי פרט,  ורטיקלי

 5,000.00 1 'קומפ

 מגופי גור 3/4"" 1"טר  פתיחות בקו3ראש מערכת  עד  01.41.06.05
 .גלקונית

 2,700.00 1 'קומפ

 כולל מגופי 1.5 פתיחות בקוטר 8ראש מערכת עד  01.41.06.06
ארו� אורלייט , סולונואידי, חשמליי גור גלקונית

 .הכל לפי פרט, מנעול מאסטר הרשות המקומית, ורטיקלי

 14,000.00 1 'קומפ

 9,000.00 1 'קומפ .ל אול ללא ארו� הגנה"כנ 01.41.06.07

 ע הכנה 1½"" 2" פתיחות בקוטר 3ראש מערכת  עד  01.41.06.08
יסוד " + אורלייט"ארו� הגנה , למחשב כולל כל האביזרי

 .הכל לפי פרט, ומנעול מאסטר הרשות המקומית

 7,000.00 1 'קומפ

 הפעלות כולל ארו� 8 עד 1"ראש מערכת הידראולי  01.41.06.09
מנעול מאסטר הרשות , יסוד בטו�+ ט ורטיקלי  אורליי

 .ה כל לפי פרט, המקומית

 13,000.00 1 'קומפ

 8,000.00 1 'קומפ .ל אול ללא ארו�  הגנה"כנ 01.41.06.10

 הפעלות כולל ארו� 8  עד 1.5"ראש מערכת הידראולי  01.41.06.20
מנעול מאסטר הרשות , יסוד בטו�+ ורטיקלי אורלייט 

 .טהכל לפי פר, המקומית

 19,000.00 1 'קומפ

 14,000.00 1 'קומפ .ל אול ללא ארו� הגנה"כנ 01.41.06.30

 הפעלות כולל ארו� 8  עד 2"ראש מערכת הידראולי  01.41.06.40
יסוד בטו� ומנעול מאסטר הרשות + ארונות אורלייט (

לא תשול כל תוספת : הערה. (הכל לפי פרט, המקומית
 ).עבור יותר מארו� אחד

 18,000.00 1 'קומפ

 13,000.00 1 'קומפ .ל אול ללא ארו�  הגנה"כנ 01.41.06.50
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 הפעלות כולל ארו� 15  עד 2"ראש מערכת הידראולי  01.41.06.60
יסוד בטו� ומנעול מאסטר הרשות + ארונות אורלייט (

לא תשול כל תוספת : הערה. (הכל לפי פרט, המקומית
 ).עבור יותר מארו� אחד

 23,000.00 1 'קומפ

 ע  הכנה  "2" פתיחות בקוטר 3ראש מערכת הידראולי עד  01.41.06.70
 .הכל קומפלט, חיבור לרשת, למחשב  כולל  כל האביזרי

 7,500.00 1 'קומפ

 6,000.00 1 'קומפ .1.1/2"ל אול בקוטר "כנ 01.41.06.80

 4,500.00 1 'קומפ .1"ל אול בקוטר "כנ 01.41.06.90

ע כולל פס סולונואידי מותק� "סולונואיד בקרה או ש 01.41.06.100
 .בארו� ראש המערכת

 350.00 1 ' יח

ע צמוד לראש מערכת במידות "ארו� מסוג אורלייט או ש 01.41.06.110
, מ עבור מחשב השקיה כולל לוח עבודה מע(" ס33/60/80

לרבות כל ,   חבקי ומנעול מאסטר הרשות המקומית
 .ילה לארגזהחומרי והעבודות ונע

 1,200.00 1 'קומפ

מ עבור ראש " ס33/80/80ארו� מסוג אורלייט  במידות  01.41.06.120
לרבות , מסגרת ליציקת בטו�, המערכת כולל יציקת בטו�

 .כל החומרי והעבודות ונעילה לארגז

 3,000.00 1 'קומפ

מ עבור ראש " ס33/110/110ארו� מסוג אורלייט במידות  01.41.06.130
לרבות , מסגרת ליציקת בטו�, רכת כולל יציקת בטו�המע

 .כל החומרי והעבודות ונעילה לארו�

 3,700.00 1 'קומפ

 הפעלות תוצרת מוטורולה  8מחשב השקיה סקורפיו עבור  01.41.06.140
קישור  , מטע�, מצבר, לרבות חבור חשמל כנדרש, ע"או  ש

, �י מתקי� מורשהשל היצר"למכרז העירוני  והתקנה  ע
 ואחריות לשנה

 13,500.00 1 'קומפ

 הפעלות תוצרת 16מחשב השקייה סקורפיו מורחב עבור  01.41.06.150
, מצבר, לרבות חבור חשמל כנדרש,  ע"מוטורולה או ש

י  מתקי� מורשה "קישור מרכזהעירוני  והתקנה  ע, מטע�
 ואחריות לשנה, של היצר�

 15,500.00 1 'קומפ

שב השקייה סקורפיו כולל כל החיבורי הרחבה למח 01.41.06.160
לראש מערכת , והאביזרי הדרושי לחיבור למחשב קיי

 .ולמרכז מנהל בעירייה

 3,000.00 1 'קומפ

כולל כל , ע"מחשב מסוג אירנייט מוטורולה או ש 01.41.06.170
 .האביזרי הדרושי לרבות חבור חשמל למרכזת תאורה

 40,000.00 1 'קומפ

ע לרבות " מוטורולה או ש4X Rמחשב השקייה סקורפיו  01.41.06.180
, קישור למרכז העירוני, מטע�, מצבר, חיבור חשמל כנדרש

 .י מתקי� מורשה של היצר� ואחריות לשנה"התקנה ע

 7,000.00 1 'קומפ

 הפעלות מוטורולה או 12מחשב השקייה איריקו עבור  01.41.06.190
קישור , מטע�, מצבר, ע לרבות חיבור חשמל כנדרש"ש

י מתקי� מורשה של היצר� "התקנה ע, למרכז העירוני
 .ואחריות לשנה

 13,500.00 1 'קומפ

כולל כל החיבורי " איריקו"הרחבה למחשב השקייה  01.41.06.200
לראש , והאביזרי הדרושי לחיבור למחשב הקיי

 .המערכת ולמרכז המנהל בעירייה

 3,000.00 1 'קומפ

 ACכולל מארז AC/DC  4 Sע "או ש" גלקו�"ב מחש 01.41.06.210
 .אטו נגד רטיבות

 1,000.00 1 'קומפ

 ACכולל מארז AC/DC  6 Sע "או ש" גלקו�"מחשב  01.41.06.220
 .אטו נגד רטיבות

 1,200.00 1 'קומפ

 ACכולל מארז AC/DC  9 Sע "או ש" גלקו�"מחשב  01.41.06.230
 .אטו נגד רטיבות

 1,400.00 1 'קומפ

 1,600.00 1 'קומפ AC 12ל "כנ 01.41.06.240

מ להתקנה " ס32ע קוטר "או ש" ברוקס"קופסת הגנה  01.41.06.250
 ומכסה מעוג� בקרקע 1"ברז שטיפה +בשטח לצינור מנקז 

 .ובגובה הקרקע

 300.00 1 'קומפ
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מ להתקנה " ס32ע קוטר "או ש" ברוקס"קופסת הגנה  01.41.06.260
 .משחרר אוויר ומכסה מעוג� בקרקע/בשטח עבור וסת לח(

 350.00 1 'קומפ

מ פנימי " ס50שוחת ביקורת בשטח מדר% הקוטר השוחה  01.41.06.270
מכסה פלדה דג + מ " ס50מ שכבת חצ( בעומק " ס10+ 
 . כולל סמל העירייה וכיתוב השקייה60/60" מור�" 

 1,000.00 1 'קומפ

 בטו� טרומי או פלסטי  של  בריכות לברזי חיי מקופסת 01.41.06.280
מ " ס50מ ובעומק עד " ס40/40במידות פני "  עומר"'  חב

מ " ס10לרבות  שכבת  חצ( בעובי ,  מותקנת בתו% הקרקע
 בתחתיתה

 200.00 1 ' יח

מונע זרימה חוזרת בנוי מחו( לארו� ראש המערכת כולל  01.41.06.290
  .1"או ווטס " פלומטיקס"כל החיבורי

 1,700.00 1 ' יח

 2,800.00 1 ' יח .1.1/2"ל אול "כנ 01.41.06.300

 כולל כל 17V 23 V 37משאבת דישו� חשמלית יונידוס   01.41.06.310
 .החיבורי הדרושי

 2,700.00 1 ' יח

 טמו� בקרקע ומחובר 1יק 'דישו� מג+  ליטר 25מיכל דישו�  01.41.06.320
 .החיבורי הדרושי. למשאבה ולראש המערכת

 300.00 1 ' יח

       ארגזי  לראש מערכת בקרה 01.41.07

החלפת חלקי בהתא למפרט , ביצוע תחזוקה) 1: הערה  01.41.07.01
) 2. ע"ב  באישור  והנחית מהנדס מי של אג. שפ"המצ

 ב"ראה פרטי המכסי בתכנית המצ

     הערה

 31/40/54ארגז מלב� מפלסטיק לראש מערכת במידות  01.41.07.02
חפור בקרקע , ע כולל נעילה"או ש" ברוקס"מ תוצרת "ס

 מ בתחתיתו" ס10ע שכבת חצ( בעובי 

 374.00 1 'קומפ

01.41.07.03  ארגז מלבני מפלסטיק לראש מערכת חפור בקרקע וע
או " בורקס"מ בתחתיתו תוצרת "  ס10שכבת חצ(  בעובי  

מכסה  מתאי ,  מ  בבסיס" ס74/50/36ע במידות "ש
 סטיק כולל נעילהמפל

 642.00 1 'קומפ

חפור בקרקע , ארגז מלבני בינוני מפלסטיק לראש מערכת 01.41.07.04
תוצרת , מ בתחתיתו" ס10וע שכבת חצ(  בעובי 

לרבות ,  מ בבסיס" ס96/62/46ע מידות "או ש" ברוקס"
 כולל נעילה, מכסה מתאימפלסטיק

 1,283.00 1 'קומפ

חפור בקרקע , נוני מפלסטיק לראש מערכתארגז מלבני בי 01.41.07.05
תוצרת , מ בתחתיתו" ס10וע שכבת  חצ(  בעובי 

לרבות , מ  בבסיס"  ס111/81/46ע  מידות "או  ש" ברוקס"
 כולל נעילה, מכסה מתאי מפלסטיק

 1,818.00 1 'קומפ

01.41.07.06   50מ ובעומק " ס80/80ארגז לראש מערכת במידות פני
חפור , מ" ס10 בטו� חלולי בעובי בנוי מבלוקי, מ"ס

ע , מ בתחתיתו" ס10באדמה וע שכבת חצ( בעובי 
מבוט� בחגורת בטו� , מ" מ40/40/4מסגרת מזוית� פלדה 

מ וזוית� חיזוק " ס40כל " וונצי"י "עליונה בהיקפו  ע
, מ בחגורה" מ8 מוטות ברזל בקוטר 2לרבות , באמצע

  2"צבוע ב , %מכסה מתאי מפח כמפורט בסעיפי בהמש
 שכבות בלכה 2"שכבות  מיניו סינטטי או צנקכרומט ו

 "אית�"

 642.00 1 'קומפ

01.41.07.07    50מ ובעומק  " ס80/110ארגז לראש מערכת במידות פני
חפור , מ" ס10בנוי  מבלוקי בטו� חלולי בעובי ,  מ"ס

באדמה ומעל שכבת חצ( ע  מסגרת  מזוית� פלדה 
י "וט� בחגורת בטו� עליונה בהיקפו עמב, מ" מ40/40/4

"לרבות מכסה , מ וזוית� חיזוק באמצע" ס40כל  " וונצי
 שכבות מיניו 2"צבוע  ב,  מתאי מפח כמפורט בהמש%

 "אית�" כבות בלכה 2"סינטי אוצנקכרומט ו

 1,219.00 1 'קומפ
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01.41.07.08    50מ ובעומק " ס180/180ארגז לראש מערכת במידות פני
חפור , מ" ס10  בנוי  מבלוקי בטו� חלולי בעובי ,מ"ס

באדמה ומעל שכבת חצ( ע  מסגרת  מזוית� פלדה 
י "מבוט� בחגורת בטו� עליונה בהיקפו ע, מ" מ40/40/4

"מ לחיזוק " מ80/40/3מ ופרופיקל " ס40כל  " וונצי
, באמצע לרבות  מכסה מתאי  מפח  כמפורט בהמש%

 שכבות 2"י או צנקכרומט ו שכבותמיניו סינטט2"צבוע ב
 "אית�"בלכה 

 1,818.00 1 'קומפ

מ עבור מחשב השקיה  " ס33/60/80ארו� ורטיקלי במידות  01.41.07.09
, יציקת בטו� על פי פרט היצר�, כולל לוח עבודה מע(
לרבות כל החומריוהעבודה ונעילה , מסגרת ליציקת  בטו�

 לארגז

 1,176.00 1 'קומפ

מ עבור ראש המערכת " ס33/80/80ורטיקלי  במידות ארו�  01.41.07.10
מסגרת  ליציקת  ,  כולל יציקת בטו� על פי פרט היצר�

 לרבות  כל החומרי העבודות ונעילה לארגז, בטו�

 2,834.00 1 'קומפ

מ עבור  ראש  " ס33/110/110ארו� ורטיקלי  במידות  01.41.07.20
מסגרת , המערכת כולל יציקת בטו� על פי פרט היצר�

 לרבות כל החומרי העבודות ונעילה לארגז, ליציקת בטו�

 3,689.00 1 'קומפ

מכסה מפלדה מגולוונת באב( ח ארגז ראש במידות  01.41.07.30
 חלקי מפח מריג ומחורר 2" מורכבי  מ,  מ" ס84/84
, מ ומרות% למסגרת פלדה  על  פני  הארגז" מ3בעובי 
מנעול , ידיות, מ" מ6ר  שרשראות מגולוונות בקוט4לרבות 

 ע"בהתא לתכנית אג. השפ' צירי וכו, "הל�"

 748.00 1 'קומפ

מכסה ממפלדה מגולבנת באב( ח לארגז ראש במידות  01.41.07.40
 חלקי מפח מרוג ומחורר 3" מורכבי מ, מ" ס84/114
, מ ומרות% למסגרת פלדה  על  פני  הארגז" מ3בעובי 
מנעול , ידיות, מ" מ6בקוטר  שרשראות מגולוונות 4לרבות 

 ע"בהתא לתכנית אג. השפ' צירי וכו, "הל�"

 962.00 1 'קומפ

, מ" ס84/114מכסה מפח לארגז ראש בקרה במידות  01.41.07.50
מ " מ3 חלקי מפח  מרוג ומחורר בעובי 3"מורכב מ

  שרשראות 4לרבות  , ומרות% למסגרת פלדה על פני הארגז
' צירי  וכו, "הל�"מנעול ,  ידיות,מ" מ6מגולוונות בקוטר 

 שכבות מיניו 2"צבוע ב, ע"בהתא לתכנית אג. השפ
 "אית�" שכבות בלכה 2"סינטטי ו

 748.00 1 'קומפ

מ " ס184/184מכסה מפח לארגז ראש בקרה במידות  01.41.07.60
מ " מ4 חלקי מפח  מרוג ומחורר בעובי 4"מורכב מ

  שרשראות 4 לרבות  ,ומרות% למסגרת פלדה על פני הארגז
צירי , "הל�" מנעולי 2, ידיות, מ" מ6מגולוונות בקוטר 

ע וצבוע בשכבות צבע יסוד "בהתא לתכנית אג. השפ' וכו
 שכבות בלכה 2"  מיקרו�  ו70צינקכרומט אפור בעובי 

 "אית�"

 1,069.00 1 'קומפ

01.41.07.70        חומר עזר לעצי

 3"5ובקוטר משתנה לפחות '  מ3ללי של סמוכת ע( באור% כ 01.41.07.80
'  מ0.5לרבות תקיעתה לעומק , ע חוד  למטה, מ"ס

 50לפחות לתחתית בור הנטיעה ורשירתה בחבל לע( כל 
בעזרת , מ מעל פני הקרקע ומתחת לגובה הצמרת"ס

 שרוולי של  קטעי  צינור פלסטי גמיש להגנת הע(

 12.00 1 ' יח

 15.00 1 ' יח .'מ. 4 כללי ל אול באור%"כנ 01.41.07.90

סי של .אר.ס.א. ש. נ3/250חוס שורשי מסוג פוליפז  01.41.07.100
 .ע בעת נטיעת הע( בכל קוטר"או ש" פזקר"חברת 

 32.00 1  מטר
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 2.5מ באור% כללי עד " ס40/40מג� מרובע לע( במידות עד  01.41.07.200
ת אג. לפי דוגמ, לפחות'  מ0.3מעוגני בקרקע לעומק ', מ

 זוגות 2המג� עשוי מקונסטרוקצית  פלדה  של  . ע"שפ
מ  חתוכי  למטה "  מ10/40פלחי אנכיי במידות 

 חישוקי לגובה מאותו 3י "בשיפוע ומחוברי בריתו% ע
בקוטר ,   ברגי מגולבני6י  "פלח וחישוקי  מחוברי  ע

  2"לרבות צביעה  ב,  ג" ק18.5 במשקל כללי של 10"
בגוו� לפי " אית�" שכבות צבע 2"נקכרומט ושכבות צי

 .בחירת האדריכל

 360.00 1 ' יח

       אספקת עציצי  ואדניות 1.42

       ואדניות עציצי  אספקת - 01.42.01

או גרנוליט מרובע  ,  ע או בלי צבע30"  עצי( מבטו� ב  01.42.01.01
כולל הובלתו והצבתו בשטח ,)מ "ס55גובה  (מ "ס80/80/55

 .י הוראת היצר� והמנהל"פע

 870.00 1 ' יח

גובה  (מ "ס80/80/55 עצי( אקרסטו� או כורכרות מרובע  01.42.01.02
י הוראת היצר� "כולל הובלתו והצבתו בשטח עפ,)מ "ס55

 .והמנהל

 1,200.00 1 ' יח

ע או בלי צבע או גרנוליט מלב�  30"  עצי( מבטו� ב  01.42.01.03
כולל הובלתו והצבתו ,)מ "ס22גובה  (מ "ס100/100/22

 .י הוראת היצר� והמנהל"בשטח עפ

 420.00 1 ' יח

גובה  (מ "ס100/50/55 עצי( אקרסטו� או כורכרות מלב�  01.42.01.04
י הוראת היצר� "כולל הובלתו והצבתו בשטח עפ,)מ "ס55

 .והמנהל

 550.00 1 ' יח

ליט מלבני כולל או גרנו30" עצי( מבטו� ע או בלי צבע ב  01.42.01.05
 .י הוראת היצר� והמנהל"הובלתו והצבתו בשטח עפ

 1,200.00 1 ' יח

 עצי( אקרסטו� מלבני או כורכרות כולל הובלתו והצבתו  01.42.01.06
 .י הוראת היצר� והמנהל"בשטח עפ

 1,600.00 1 ' יח

או גרנוליט משושה 30" עצי( מבטו� ע או בלי צבע ב  01.42.01.07
כולל הובלתו והצבתו בשטח , מ"ס40מ גובה  "ס50צלעות  

 .י הוראת היצר� והמנהל"עפ

 880.00 1 ' יח

מ "ס40מ גובה  "ס50משושה צלעות  SWעצי( אקרסטו�   01.42.01.08

י "כולל הובלתו והצבתו בשטח עפ,SWאו כורכרות  
 .הוראת היצר� והמנהל

 1,100.00 1 ' יח

כורכרי בזלתי או )מ "ס25  גובה(מ "ס95/40/25 אדנית   01.42.01.09
י הוראת היצר� "כולל הובלתו והצבתו בשטח עפ, חמרה

 .והמנהל

 460.00 1 ' יח

מ גובה  "ס80/19/18בזלתי או חמרה ,  אדנית כורכרי 01.42.01.10
י הוראת היצר� "כולל הובלתו והצבתו בשטח עפ, מ"ס18

 .והמנהל

 320.00 1 ' יח

, ליטר200מ ופח "ס65מ גובה  "ס80עצי( פעמו� קוטר   01.42.01.20
 .י הוראת היצר� והמנהל"כולל הובלתו והצבתו בשטח עפ

 570.00 1 ' יח

, מ"ס20/100/16במידות U.V"אדנית מפוליאטיל� עמידה ל  01.42.01.30
כולל . (י הוראת המנהל"כולל הובלתה והצבתה בשטח עפ

 )תחתית

 38.00 1 ' יח

, מ"ס20/80/16במידות U.V"ידה ל  אדנית מפוליאטיל� עמ 01.42.01.40
כולל . (י הוראת המנהל"כולל הובלתה והצבתה בשטח עפ

 )תחתית

 22.00 1 ' יח

       אספקת ריהוט ג! ורחוב 1.43

       ורחוב ג! ריהוט - 01.43.01
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י חוברת פרטי "אספקה והתקנה עפ:) 1הערות 01.43.01.01
ב "המצי המפרט "או עפ/א ו"סטנדרטיי של עיריית ת

.) 2י הוראות המנהל"או עפ/י הוראות היצר� ו"או עפ/ו
התקנה כוללת פינוי כל פסולת לאתר פסולת מורשה 

 .והחזרת האתר לקדמותו

     הערה

01.43.01.02  כולל פח פנימי ממתכת או " גול�"אספקת אשפתו� מדג
 .ע"ש

 450.00 1 ' יח

01.43.01.03  נימי ממתכת כולל פח פ" 75לוטוס "  אשפתו� מדג
 .או שווא ער%"  אריכא"שח  "ומכסה נירוסטה של 

 850.00 1 ' יח

01.43.01.04   800.00 1 ' יח . ע"או ש" נירית" ספסל מדג

מ "מ5 דופ�  4" מחסו רכב צינור עגול מגולוו� פרופיל  01.43.01.05
  כל חלקי ).מ מעל פני הקרקע "ס45(מ  "ס80גובה רגליי

צביעה אלקטרוליטית בתנור בגוו� , וו�המתכת מברזל מגול
י הוראות "התקנה עפ. או האדריכל/י המנהל ו"שיקבע ע

 ..האדריכל ושל המפקח

 200.00 1  מטר

מ " מ5עובי דופ� " 4 עמוד חסימה  ממתכת  בקוטר   01.43.01.06
י דרישות האדריכל "מגולוו� וצבוע בתנור בשני שכבות עפ

 .התקנה ויסוד בטו�, כולל אספקה

 350.00 1 ' יח

מ " מ5עובי דופ� " 6 עמוד חסימה  ממתכת  בקוטר   01.43.01.07
י דרישות האדריכל "מגולוו� וצבוע בתנור בשני שכבות עפ

 .התקנה ויסוד בטו�, כולל אספקה

 425.00 1 ' יח

מ " מ5עובי דופ� " 8 עמוד חסימה  ממתכת  בקוטר   01.43.01.08
י דרישות האדריכל "ות עפמגולוו� וצבוע בתנור בשני שכב

 .התקנה ויסוד בטו�, כולל אספקה

 500.00 1 ' יח

01.43.01.09   6 לעמוד חסימה מנירוסטה 181,182,183תוספת לסעיפי
  314צול דג

 500.00 1 ' יח

01.43.01.10   6 לעמוד חסימה מנירוסטה 181,182,183תוספת לסעיפי
  316צול דג

 800.00 1 ' יח

או גודל לעמוד /או דג ו/ תוספת לעמוד חסימה  מכל סוג ו 01.43.01.20
 . מפתחות3 "כולל מנעול ו, מתקפל או נשל.

 500.00 1 ' יח

01.43.01.30   3,500.00 1 ' יח .כמפורט במפרט הטכני בלבד,"אלו� " פרגולה דג

 1,000.00 1 ' יח .ב"שולח� פיקניק כמפורט במפרט המצ 01.43.01.40

 500.00 1 'קומפ .שוקת כלי, ניקוז, ריזה הכוללת חיבור למיב 01.43.01.50

 "שח "תוצרת " גליל"או " רהט" ברזיית שתיה דוגמת  01.43.01.60
, לרבות חיבור למקו מי, בגמר בטו� או גרנוליט" אריכא

שוקת , מ ע מילוי חצ(" ס100/100/100בור ניקוז 
ר למקור מגו. בתו% שוחת בטו� ע מכסה וחיבו, לכלבי

 .י הוראות היצר�"התקנות עפ. מי בכל מרחק שהוא

 2,600.00 1 'קומפ

תוצרת " כנ."או " עלה"או " גת" ברזיית שתיה דוגמת  01.43.01.70
" לרבות חיבור , בגמר בטו� או גרנוליט"  אריכא"שח

, מ ע מילוי חצ(" ס100/100/100בור ניקוז , למקו מי
ת בטו� ע מכסה וחיבור מגו. בתו% שוח, שוקת לכלבי

י הוראות "התקנות עפ. למקור מי בכל מרחק שהוא
 .היצר�

 3,300.00 1 'קומפ

או " שח אריכא"של חברת " מעי� למי קרי " ברזייה   01.43.01.80
 ברזי לחצ� מוגני 3שוקת ע .  35/90מידות . שווה ער%

כולל  ניקוז , אנטי וונדלי ע וסתי ספיקה אוטומטיי
, הברזיה תלויה על הקיר, מתק� קרור נפרד, ו� ביתיסיפ

. י הוראות היצר�"התקנה עפ. מתק� הקרור תלוי על הקיר
. העירייה תספק מקור המתח החיבור כלול במחיר העבודה

ברזיה ומתק� , התקנה, הובלה, המחיר כולל אספקה
 .הקרור וכל עבודה נלוות

 9,000.00 1 ' יח
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שח "' גרנוליט או בטו� של חב, "י קריבאר למ" ברזיה  01.43.01.90
 4הברזיה ע , מ" ס70/55השוקת . או שווה ער%"  אריכא"

ע וסתי ספיקה ,  מוגני אנטי וונדלי, ברזי לחצ�
מתפרקת , השוקת מפוליאסטר משוריי�, אוטומטיי

הברזיה . ס" כ0.5המערכה הקרור הכוללת מדחס , לטיפול
מ בריכת ניקוז צמודה " ס60 " 80מבוטנת לקרקע בגובה 

העירייה תספק . י הוראות היצר�"התקנה עפ. לברזיה
המחיר כולל . החיבור כלול במחיר העבודה, מקור המתח

מתק� קרור ושוקת , ברזיה,התקנה, הובלה, אספקה
 .לכלבי וכל העבודות הנילוות

 13,000.00 1 ' יח

או " יכא אר" שח "' של חב, "באר למי קרי" ברזיה  01.43.01.100
 50/50מידות . גרנוליט או בטו�  ע מתק� קרור. שווה ער%

ע ,  מוגני אנטי וונדלי,  ברזי לחצ�2הברזיה ע , מ"ס
, בריכה נפרדת למגו. ראשי, וסתי ספיקה אוטומטיי

חדיש לניקוי ללא פירוק ומכסה מיציקת " מסנ� על"הכולל 
 .הברזיה מבוטנת לקרקע. ברזל

 14,690.00 1 ' יח

01.43.01.110  ' ברז לנכי של חב+  לחצי 2 3"אפיק " ברזיה מדג
בור .התקנה על פי הוראות היצר�. ע"או ש" שח אריכא"

, שוקת כלבי, מ ע מילוי חצ(" ס100/100/100ניקוז 
 .מגו. בתו% שוחת בטו� ע מכסה

 8,190.00 1 ' יח

01.43.01.120  ברז לנכי +  לחצי 2"  מי קרי3אפיק " ברזיה מדג
התקנה על פי הוראות . ע"או ש" שח אריכא"' של חב
 .היצר�

 12,500.00 1 ' יח

 מערכת מושב ומשענת  ושולח� בטו� שחמט דוגמת תוצרת  01.43.01.121
" כולל , כולל לוח קדמי כולל יסוד בטו�,"אריכא "שח

התקנה לפי מפרט היצר� ובאישור המפקח . לוחות משחק
 .או מי מטעמו/ו

 5,000.00 1 'ח י

01.43.01.122  "  עילית" מערכת מושב ומשענת  ושולח� בטו� שחמט דג
, כולל יסוד בטו�, כולל לוח קדמי,  "אריכא "שח "תוצרת 

התקנה לפי מפרט היצר� ובאישור . כולל לוחות משחק
 .או מי מטעמו/המפקח ו

 5,200.00 1 ' יח

פרגולה בטו� ומתכת כפולה ו"  דרור" מערכת ישיבה  01.43.01.123
כולל לוחות משחק ויסוד "  אריכא" שח "דוגמה תוצרת 

התקנה לפי מפרט היצר� ובאישור המפקח אומי . בטו�
 .מטעמו

 12,500.00 1 ' יח

       עבודות השקייה 1.45

       שרוולי  והנחת חפירה - 01.45.01

 כמפורט(אספקה והתקנת צינורות המשמשי כשרוול  01.45.01.01
כיסוי והחזרת השטח , הטמנה, כולל חפירה,)בתכולה 
 .לקדמותו

     הערה

 25.00 1  מטר .2"קוטר . סי.וי.שרוול פי 01.45.01.02

 45.00 1  מטר .4"ל אול קוטר "כנ 01.45.01.0015

 80.00 1  מטר .4"שרוול פלדה מגולוונת קוטר  01.45.01.0020

 120.00 1  מטר .10 דרג מ" מ63שרוול פליאתיל�  01.45.01.0025

 55.00 1  מטר .6ל אול דרג "כנ 01.45.01.0030

 130.00 1  מטר .10מ דרג " מ90שרוול פוליאתיל�  01.45.01.0035

 250.00 1  מטר .10מ דרג " מ110שרוול פוליאתיל�  01.45.01.0040

מ קשיח כולל חפירה עד " ס110 בקוטר PVCשרוול צינור  01.45.01.0050
 .ע  חוט משיכה, מ" ס80ק עומ

 80.00 1  מטר

מ קשיח כולל חפירה עד " ס75 בקוטר PVCשרוול צינור  01.45.01.0060
 .ע  חוט משיכה,  מ" ס80עומק 

 60.00 1  מטר
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מ קשיח כולל חפירה עד " ס63 בקוטר PVCשרוול צינור  01.45.01.0070
 .ע  חוט משיכה,  מ" ס80עומק 

 40.00 1  מטר

       ילת כבישי  ורחבותסל 1.51

       עבודות פירוק והכנה 01.51.01

מחירי הפרוקי למיניה כוללי סילוק הפסולת : הערה 01.51.01.01
י המשרד לאיכות הסביבה "לאתר פינוי פסולת מאושר ע

או /הובלה ותשלו אגרות במידת הצור% ו/לרבות העמסה
 חי הנחיות המפק"הכל עפ, העברה למחסני העיריה

     הערה

פירוק זהיר של תמרורי כולל העמוד והכנת לשימוש  01.51.01.02
 .חוזר

 35.00 1 ' יח

 25.00 1 ' יח .פירוק תמרורי כולל העמוד ופינויי למקו שפ% מאושר 01.51.01.03

01.51.01.04  פירוק זהיר של עמודי מחסו מסוג כלשהוא כולל הכנת
 לשימוש חוזר

 60.00 1 ' יח

פירוק עמודי מחסו מסוג כלשהוא ופנוי למקו שפ%  01.51.01.05
 מאושר

 35.00 1 ' יח

01.51.01.06 בכל עובי , פרוק זהיר של גדרות או מעקות מכל הסוגי
 .וגובה והכנת לשימוש חוזר

 40.00 1  מטר

פרוק גדרות או מעקות מכל הסוגי וסילוק הפסולת  01.51.01.07
 למקו שפ% מאושר

 25.00 1  מטר

 50.00 1 ' יח .פירוק זהיר של ספסל מכל דג והעברתו למחס� המזמי� 01.51.01.08

פירוק זהיר של אשפתו� מכל דג והעברתו למחס�  01.51.01.09
 .העיריה

 40.00 1 ' יח

מסוג כלשהוא למפלסי ) תאי בקרה(התאמת גובה שוחות  01.51.01.10
 מדרכה מתוכנני/כביש

 250.00 1 ' יח

מ למפלס " ס50התאמת מכסה תא בקרה עגול בקוטר  01.51.01.20
ולשפוע הכביש באמצעות טבעות עשויות פיברגלס משוריי� 

של חברת " מתא אביב"מ כדוגמת " ס15להגבהה עד 
ע ובהתא למפרט היצר� "או ש" עמיד אנטרפרייז"

 והמפרט המיוחד של מחלקת דרכי בעירית תל אביב

 600.00 1 ' יח

 650.00 1 ' יח מ" ס60ל א% בקוטר "כנ 01.51.01.30

מ למפלס " ס50התאמת מכסה תא בקרה עגול בקוטר  01.51.01.40
ולשפוע הכביש באמצעות טבעות עשויות פיברגלס משוריי� 

של חברת " מתא אביב"מ כדוגמת " ס15להגבהה מעל 
ע ובהתא למפרט היצר� "או ש" עמיד אנטרפרייז"

 קת דרכי בעירית תל אביבוהמפרט המיוחד של מחל

 650.00 1 ' יח

 700.00 1 ' יח מ" ס60ל א% בקוטר "כנ 01.51.01.50

מ והחלפת " ס80פירוק תקרה ומכסה שוחה קוטר  01.51.01.60
 .לעומס כבד כולל התאמת למפלס כביש מתוכנ�

 1,265.00 1 'קומפ

מ והחלפת " ס100פירוק תקרה ומכסה שוחה קוטר  01.51.01.70
 .עומס כבד כולל התאמת למפלס כביש מתוכנ�ל

 1,585.00 1 'קומפ

מ והחלפת " ס125פירוק תקרה ומכסה שוחה קוטר  01.51.01.80
 .לעומס כבד כולל התאמת למפלס כביש מתוכנ�

 1,770.00 1 'קומפ

תוספת לפירוק תקרה ומכסה שוחה בכל קוטר עבור  01.51.01.90

 מרובע מיצקת ברזל  עגול אוC125החלפת המכסה למי� 
 ב כבד"במקו ב

 300.00 1 ' יח

תוספת לפירוק תקרה ומכסה שוחה בכל קוטר עבור  01.51.01.100

 עגול או מרובע מיצקת ברזל D400החלפת המכסה למי� 
 ב כבד"במקו ב

 400.00 1 ' יח

תוספת למחיר מכסה לתא בקרה עבור סגר נעילה למכסה  01.51.01.110

 C250 או D400ממי� 
 120.00 1 ' יח
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מדרכה / סטנדרטי למפלס כביש " בזק"התאמת תא  01.51.01.120
 מתוכנני

 900.00 1 ' יח

מדרכה / סטנדרטי למפלס כביש " HOT"התאמת תא  01.51.01.130
 מתוכנני

 500.00 1 ' יח

 265.00 1 ' יח למפלס כביש מתוכנ�) רשת אחת(התאמת תא קליטה  01.51.01.140

 150.00 1 ' יח ל עבור כל רשת נוספת להתאמת מפלס"תוספת לנ 01.51.01.150

מרוצפי , שביל או כביש, פירוק זהיר של מדרכה 01.51.01.160
 .במרצפות מכל הסוגי והכנת� לשמוש חוזר

 19.00 1 ר" מ

מרוצפי במרצפות  ,  שביל או  כביש, פירוק של מדרכה 01.51.01.170
 פ% מאושרמכל  הסוגי  ופינוי למקו ש

 17.00 1 ר" מ

פירוק מיסעת בטו� במדרכה או שביל  בכל עובי כולל  01.51.01.180
 המבנה לכל עומקו וסילוק הפסולת למקו שפ% מאושר

 22.00 1 ר" מ

פירוק מיסעת בטו� בכביש קיי בכל עובי כולל המבנה לכל  01.51.01.190
 .עומקו וסילוק הפסולת לאתר פינוי פסולת מאושר

 32.00 1 ר" מ

) אספלט בלבד(פירוק מיסעת אספלט במדרכה או שביל  01.51.01.200
 .וסילוק הפסולת לאתר פינוי פסולת מאושר

 17.00 1 ר" מ

01.51.01.210  וסילוק ) אספלט בלבד(פירוק מיסעת אספלט בכביש קיי
 .הפסולת לאתר פינוי פסולת מאושר

 21.00 1 ר" מ

פי פירוק משטחי שוני עבור פינוי  תוספת מחיר לסעי 01.51.01.220
 לפי הוראה בכתב מראש מהמפקח,  פסולת  במכולות

 6.00 1 ר" מ

פרוק אבני שפה מכל הסוגי וסילוק� מהשטח למקו שפ%  01.51.01.230
 מאושר וניקוי האתר

 15.00 1  מטר

תוספת מחיר לסעיפי פירוק אבני שפה למיניה עבור  פינוי   01.51.01.240
 לפי הוראה בכתב מהמפקח, ת  במכולותפסול

 6.00 1  מטר

סילוק ערימות פסולת קיימת מהשטח לפני תחילת  01.51.01.250
 העבודה למקו שפ% מאושר

 75.00 1 ק" מ

ר כולל פינויו למקו " מ4פרוק זהיר של שלט במידות עד  01.51.01.260
 שפ% מאושר

 180.00 1 ' יח

ר כולל פינויו למקו " מ4ט במידות מעל פרוק זהיר של של 01.51.01.270
 שפ% מאושר

 240.00 1 ר" מ

       עבודות עפר 01.51.02

 1מ בצימחיה בגובה עד " ס20חישו. השטח לעומק עד  01.51.02.01
 .מטר כולל סילוק הצמחיה והפסולת

 6.00 1 ר" מ

 1מ בצימחיה מעל גובה " ס20חישו. השטח לעומק עד  01.51.02.02
 .ל סילוק הצמחיה והפסולתמטר כול

 24.00 1 ר" מ

 19.00 1 ק" מ או חציבה כללית בשטח/חפירה ו 01.51.02.03

 6.00 1 ק" מ . תוספת מחיר עבור חפירת סולינג 01.51.02.04

 35.00 1 ק" מ .פזור והדוק של חומר נברר, אספקה 01.51.02.05

 10.00 1 ק"מ  פזור והידוק בלבד של חומר מילוי מקומי 01.51.02.06

מ והידוק מבוקר של שתית או "ס± 20ביצוע צורת דר%   01.51.02.07
 .תשתית קיימות

 8.00 1 ר" מ

 3.00 1 ר" מ .הידוק שתית בבקרה מלאה 01.51.02.08

לפי דרישת המפקח בכתב ,  בתעלותCLSMאספקה ופזור  01.51.02.09
 ק" מ15הכמויות של עד 

 310.00 1 ק" מ

לפי דרישת המפקח בכתב ,  בתעלותCLSMפקה ופזור אס 01.51.02.10
 ק" מ15הכמויות של מעל 

 260.00 1 ק" מ
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       עבודות מצעי  01.51.03

פזור והידוק של חול טבעי או חול מחצבה גרוס , אספקה 01.51.03.01
 למילוי

 78.00 1 ק" מ

 56.00 1 ק" מ .ממקור מאושר' אספקה בלבד של מצע גרוס סוג א 01.51.03.02

פזור והידוק בשכבות בבקרה מלאה של מצע גרוס , אספקה 01.51.03.03
 ממקור מאושר' סוג א

 90.00 1 ק" מ

 "פזור והידוק בשכבות בבקרה מלאה של אגו, אספקה 01.51.03.04
 ממקור מאושר' סוג א

 112.00 1 ק" מ

       ביוב ותעול, חפירה למערכות מי  01.52.01

סעיפי בפרק זה מתייחסי לעבודות חפירה ה: הערה 01.52.01.01
 .ביוב ותיעול, וקידוחי  במערכות  מי

     הערה

חפירה : החפירה נכללות העבודות שלהל� סעיפי בכל .1 01.52.01.02

לאיחסו� ביניי או  פנוי החומר החפור  ,בכל סוגי הקרקע
 המשרד לאיכות  על ידי  פסולת מאושר פינוי לאתר

סוג   מכל  תמיכות , דיפו� מתאי,תימו%, הסביבה
 ,הבטיחות בעבודה ותקנות משרד העבודה  י"ע  מאושר
, ועל אחריותו  של הקבל�  באמצעי  שאיבת מי תהו

הידוק השתית, גידור  

     הערה

  מילוי תעלה באדמה חפורה או בחומר כולל המחיר .2 01.52.01.03
יזורו פ. ידי המפקח למילוי התעלה על  ומאושר  מסופק

"ס  20  של בשכבות הרטבה, מ ביצוע, מבוקר  הידוק  ,  
 צורת הדר% על פי הגבהי

     הערה

 מטר לצור% 1.0חפירה ומלוי חוזר של תעלות בעומק עד  01.52.01.04
לעבודות שאורכ� הכולל , מ" ס10הנחת צינורות בקוטר עד 

בידי או , לרבות חפירה בכל סוגי הקרקע,  מטר50עד 
החלפה או מילוי , גידור, תימו% מתאי, ייבכלי מכנ

 .הידוק בשכבות כמפורט, חוזר באדמה

 59.00 1  מטר

 מטר לצור% 1.0חפירה ומלוי חוזר של תעלות בעומק עד  01.52.01.05
לעבודות שאורכ� הכולל , מ" ס30הנחת צינורות בקוטר עד 

בידי או , לרבות חפירה בכל סוגי הקרקע,  מטר50עד 
החלפה או מילוי , גידור, תימו% מתאי, ייבכלי מכנ

 .הידוק בשכבות כמפורט, חוזר באדמה

 91.00 1  מטר

 מטר 1.5 עד 1.0חפירה ומלוי חוזר של תעלות בעומק מעל  01.52.01.06
לעבודות שאורכ� , מ" ס30לצור% הנחת צינורות בקוטר עד 

בידי , לרבות חפירה בכל סוגי הקרקע,  מטר50הכולל עד 
החלפה או מילוי , גידור, תימו% מתאי, כלי מכנייאו ב

 .הידוק בשכבות כמפורט, חוזר באדמה

 158.00 1  מטר

 מטר 2.0 עד 1.5חפירה ומלוי חוזר של תעלות בעומק מעל  01.52.01.07
לעבודות שאורכ� , מ" ס30לצור% הנחת צינורות בקוטר עד 

ידי ב, לרבות חפירה בכל סוגי הקרקע,  מטר50הכולל עד 
החלפה או מילוי , גידור, תימו% מתאי, או בכלי מכניי

הידוק בשכבות כמפורט ופנוי האדמה , חוזר באדמה
 .החפורה לאתר סילוק פסולת מאושר

 156.00 1  מטר

 מטר 2.5 עד 2.0חפירה ומלוי חוזר של תעלות בעומק מעל  01.52.01.08
ורכ� לעבודות שא, מ" ס30לצור% הנחת צינורות בקוטר עד 

בידי , לרבות חפירה בכל סוגי הקרקע,  מטר50הכולל עד 
החלפה או מילוי , גידור, תימו% מתאי, או בכלי מכניי

הידוק בשכבות כמפורט ופנוי האדמה , חוזר באדמה
 .החפורה לאתר סילוק פסולת מאושר

 169.00 1  מטר
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  מטר לצור1%חפירה ומלוי חוזר של תעלות בעומק עד  01.52.01.09
 לעבודות , מ" ס60מ עד " ס40הנחת צינורות בקוטרי

לרבות חפירה בכל סוגי ,  מטר50שאורכ� הכולל עד 
, גידור, תימו% מתאי, בידי או בכלי מכניי, הקרקע

הידוק בשכבות כמפורט , החלפה או מילוי חוזר באדמה
 .ופנוי האדמה החפורה לאתר סילוק פסולת מאושר

 143.00 1  מטר

 1.5 מטר עד 1חפירה ומילוי חוזר של תעלות בעומק מעל  01.52.01.10
 , מ" ס60מ עד " ס40מטר לצור% הנחת צינורות בקוטרי

לרבות חפירה בכל ,  מטר50לעבודות שאורכ� הכולל עד 
, תימו% מתאי, סוגיהקרקעבידי או בכלי מכניי

הידוק בשכבות , החלפה או מילוי חוזר באדמה, גידור
האדמה החפורה לאתר סילוק פסולת כמפורט ופנוי 

 .מאושר

 156.00 1  מטר

 2.0 מטר עד 1.5חפירה ומילוי חוזר של תעלות בעומק מעל  01.52.01.20
 , מ" ס60מ עד " ס40מטר לצור% הנחת צינורות בקוטרי

לרבות חפירה בכל ,  מטר50לעבודות שאורכ� הכולל עד 
, איתימו% מת, בידי או בכלי מכניי, סוגי הקרקע

הידוק בשכבות , החלפה או מילוי חוזר באדמה, גידור
כמפורט ופנוי האדמה החפורה לאתר סילוק פסולת 

 .מאושר

 160.00 1  מטר

 מטר לצור% 1חפירה ומלוי חוזר של תעלות בעומק עד  01.52.01.30
 לעבודות , מ" ס60מ עד " ס40הנחת צינורות בקוטרי

ירה בכל סוגי לרבות חפ,  מטר50שאורכ� הכולל מעל 
, גידור, תימו% מתאי, בידי או בכלי מכניי, הקרקע

הידוק בשכבות כמפורט , החלפה או מילוי חוזר באדמה
 .ופנוי האדמה החפורה לאתר סילוק פסולת מאושר

 111.00 1  מטר

 1.5 מטר עד 1חפירה ומלוי חוזר של תעלות בעומק מעל  01.52.01.40
, מ" ס60מ עד " ס40רי מטר לצור% הנחת צינורות בקוט

לרבות חפירה בכל ,  מטר50לעבודות שאורכ� הכולל מעל 
, תימו% מתאי, סוגי הקרקע בידי או בכלי מכניי

הידוק בשכבות , החלפה או מילוי חוזר באדמה, גידור
כמפורט ופנוי האדמה החפורה לאתר סילוק פסולת 

 .מאושר

 125.00 1  מטר

 2.0 מטר עד 1.5זר של תעלות בעומק מעל חפירה ומלוי חו 01.52.01.50
 , מ" ס60מ עד " ס40מטר לצור% הנחת צינורות בקוטרי

לרבות חפירה בכל ,  מטר50לעבודות שאורכ� הכולל מעל 
, תימו% מתאי, בידי או בכלי מכניי, סוגי הקרקע

הידוק בשכבות , החלפה או מילוי חוזר באדמה, גידור
לאתר סילוק פסולת כמפורט ופנוי האדמה החפורה 

 .מאושר

 140.00 1  מטר

 2.5 מטר עד 2.0חפירה ומלוי חוזר של תעלות בעומק מעל  01.52.01.60
 , מ" ס60מ עד " ס40מטר לצור% הנחת צינורות בקוטרי

לרבות חפירה בכל ,  מטר50לעבודות שאורכ� הכולל מעל 
, תימו% מתאי, בידי או בכלי מכניי, סוגי הקרקע

הידוק בשכבות , חלפה או מילוי חוזר באדמהה, גידור
כמפורט ופנוי האדמה החפורה לאתר סילוק פסולת 

 .מאושר

 156.00 1  מטר

 1.5 מטר עד 1.0 "חפירה ומלוי חוזר של תעלות בעומק מ  01.52.01.70
לעבודות , מ" ס80מטר לצור% הנחת צינורות בקוטר 

י לרבות חפירה בכל סוג,  מטר50שאורכ� הכולל מעל 
, גידור, תימו% מתאי, בידי או בכלי מכניי, הקרקע

הידוק בשכבות כמפורט , החלפה או מילוי חוזר באדמה
 .ופנוי האדמה החפורה לאתר סילוק פסולת מאושר

 140.00 1  מטר
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 2.0 מטר עד 1.5חפירה ומלוי חוזר של תעלות בעומק מעל  01.52.01.80
 לעבודות ,מ" ס80מטר לצור% הנחת צינורות בקוטר 

לרבות חפירה בכל סוגי ,  מטר50שאורכ� הכולל מעל 
, גידור, תימו% מתאי, בידי או בכלי מכניי, הקרקע

הידוק בשכבות כמפורט , החלפה או מילוי חוזר באדמה
 .ופנוי האדמה החפורה לאתר סילוק פסולת מאושר

 203.00 1  מטר

 2.5 מטר עד 2.0ל חפירה ומלוי חוזר של תעלות בעומק מע 01.52.01.90
לעבודות , מ" ס80מטר לצור% הנחת צינורות בקוטר 

לרבות חפירה בכל סוגי ,  מטר50שאורכ� הכולל מעל 
, גידור, תימו% מתאי, בידי או בכלי מכניי, הקרקע

הידוק בשכבות כמפורט , החלפה או מילוי חוזר באדמה
 .ופנוי האדמה החפורה לאתר סילוק פסולת מאושר

 234.00 1  מטר

       עבודות שונות במערכות ביוב ותעול 01.53.01

ביצוע בדיקה במערכת הביוב באתר בודד לפי הוראת  01.53.01.01
ופתיחת סתימה על ידי ביובית משולבת או מכונת , המפקח

על פי , ניקוי שתי שוחות ביוב או תעול: לרבות, לח(
 הוראת המפקח באמצעות צוות עובדי וביובית משולבת
 .או מכונת לח( ופנוי הפסולת לאתר פינוי פסולת מאושר

 250.00 1 ' יח

01.53.01.02  עד ריצפת הבטו� , )45/85יחידה (ניקוי קולט� מי גש
לרבות פנוי הפסולת לאתר פינוי , וניקוי פתחי החיבור

 .פסולת מאושר

 40.00 1 ' יח

 20.00 1  מטר . גישושיפתיחת דרכי גישה וביצוע, ניקוי תעלות ניקוז 01.53.01.03

01.53.01.04  ביטול תא ביקורת מבטו� יצוק באתר או בטו� טרו
. ' מ2מ בעומק עד " ס80מ או קוטר " ס80/80במידות עד 

, שאיבת נוזלי, עבודות העפר הדרושות: המחיר כולל 
',   מ1.0פרוק שוחה לעומק עד , פרוק כביש ומדרכה

וזר מבוקר ומהודק מילוי ח, סתימת התחברויות קיימות
 .פינוי פסולת, החזרת השטח לקדמותו, בשכבות

 1,000.00 1 ' יח

בור סופג או בור רקב מבטו� יצוק באתר , ביטול תא ביוב 01.53.01.05
מ " ס150מ או קוטר " ס150/150או בטו� טרו במידות עד 

, עבודות העפר הדרושות: המחיר כולל',   מ2בעומק עד 
פרוק שוחה לעומק עד ,  כביש ומדרכהפרוק, שאיבת נוזלי

מילוי חוזר מבוקר , סתימת התחברויות קיימות',  מ1.0
 .פינוי פסולת, החזרת השטח לקדמותו, ומהודק בשכבות

 1,500.00 1 ' יח

בור סופג או בור רקב מבטו� יצוק באתר , ביטול תא ביוב 01.53.01.06
'  מ3.0מ או קוטר " ס300/300או בטו� טרו במידות עד 

, עבודות העפר הדרושות: המחיר כולל',  מ2בעומק עד 
פרוק שוחה לעומק עד , פרוק כביש ומדרכה, שאיבת נוזלי

מילוי חוזר מבוקר , סתימת התחברויות קיימות',   מ1.0
 .פינוי פסולת, החזרת השטח לקדמותו, ומהודק בשכבות

 2,000.00 1 ' יח

בור , לתא ביוב'  מ0.5של כל תוספת מחיר עבור עומק נוס.  01.53.01.07
סופג או בור רקב מבטו� יצוק באתר או בטו� טרו בכל 

 .המידות

 200.00 1 ' יח

המחיר . מ בכל עומק" ס60תיקו� תא ביקורת בקוטר עד  01.53.01.08
חיתו% ועקירת שורשי , ניקוי שוחה, כולל שאיבת נוזלי

 ,תיקו� סדקי וחיבורי בי� חלקי טרומיי, בתוכה
תיקו� תחתית שוחה . סילוק פסולת, תיקו� תחתית שוחה

כמו כ� יכלול . כולל שינויי בתעלות א יידרש) יק'בנצ(
המחיר את התמורה בגי� קשיי הנובעי מעבודה בתו% 

 זרימת מ

 360.00 1 ' יח
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המחיר . מ בכל עומק" ס60תיקו� תא ביקורת בקוטר מעל  01.53.01.09
חיתו% ועקירת שורשי ,  שוחהניקוי, כולל שאיבת נוזלי

, תיקו� סדקי וחיבורי בי� חלקי טרומיי, בתוכה
תיקו� תחתית שוחה , סילוק פסולת, תיקו� תחתית שוחה

כמו כ� יכלול . כולל שינויי בתעלות א יידרש) יק'בנצ(
המחיר את התמורה בגי� קשיי הנובעי מעבודה בתו% 

 .זרימתמי ביוב או תעול

 720.00 1 ' יח

       אספקת אביזרי  לביוב ותיעול 01.54.01

אספקת אביזרי לביוב ותעול המחיר כולל אספקה  01.54.01.01
כל . והובלה לאתר העבודה של האביזרי ללא התקנת

מחירי אספקת : הבהרה . י"האביזרי יהיו בעלי תת
. אביזרי לביוב ותיעול ה עבור שוחות וקולטני קיימי

 עבור שוחות וקולטני חדשי כלול מחיר במחירי היחידה
 .אספקת החומרי והאביזרי ולא ישול עבור בנפרד

     הערה

 305.00 1 ' יח . טו�8מ לעומס " ס50מכסה בטו� ע מסגרת ברזל בקוטר  01.54.01.02

 25מ לעומס " ס50מכסה בטו� ע מסגרת ברזל בקוטר  01.54.01.03
 .טו�

 424.00 1 ' יח

 565.00 1 ' יח . טו�8מ לעומס " ס60מכסה בטו� ע מסגרת ברזל בקוטר  01.54.01.04

 25מ לעומס " ס60מכסה בטו� ע מסגרת ברזל בקוטר  01.54.01.05
 .טו�

 678.00 1 ' יח

 280.00 1 ' יח . טו� בכל קוטר8לעומס ) פקק(מכסה בטו� ללא מסגרת  01.54.01.06

 360.00 1 ' יח . טו� בכל קוטר25לעומס ) פקק(מכסה בטו� ללא מסגרת  01.54.01.07

 12.5מ לעומס " ס60מכסה ע מסגרת יציקת ברזל בקוטר  01.54.01.08
 . טו�

 500.00 1 ' יח

 40מ לעומס " ס60מכסה ע מסגרת יציקת ברזל בקוטר  01.54.01.09
 . טו�

 540.00 1 ' יח

 טו� 12.5לעומס ) פקק(מכסה יציקת ברזל ללא מסגרת  01.54.01.10
 .בכל קוטר

 200.00 1 ' יח

 טו� בכל 40לעומס ) פקק(מכסה יציקת ברזל ללא מסגרת  01.54.01.20
 .קוטר

 260.00 1 ' יח

 12.5מ לעומס " ס50מכסה בטו� ע מסגרת ברזל בקוטר  01.54.01.30
 טו�

 305.00 1 ' יח

 12.5מ לעומס " ס60מכסה בטו� ע מסגרת ברזל בקוטר  01.54.01.40
 �טו

 565.00 1 ' יח

 678.00 1 ' יח  טו�40מ לעומס " ס60מכסה בטו� ע מסגרת ברזל בקוטר  01.54.01.50

 474.00 1 ' יח  טו�40מ לעומס " ס50מכסה בטו� ע מסגרת ברזל בקוטר  01.54.01.60

 טו� בכל 12.5לעומס ) פקק בלבד ( מכסה בטו� ללא מסגרת  01.54.01.70
 קוטר

 280.00 1 ' יח

 טו� בכל 40לעומס ) פקק בלבד ( מכסה בטו ללא מסגרת  01.54.01.80
 קוטר

 360.00 1 ' יח

מ לעומס עד " ס60מכסה ע מסגרת ויציקת ברזל בקוטר  01.54.01.90
  טו�12.5

 500.00 1 ' יח

מ לעומס עד " ס60מכסה ע מסגרת ויציקת ברזל בקוטר  01.54.01.100
  טו�40

 540.00 1 ' יח

 12.5לעומס ) פקק בלבד ( מכסה יציקת ברזל ללא מסגרת  01.54.01.110
 טו� בכל קוטר

 200.00 1 ' יח

 40לעומס ) פקק בלבד ( מכסה יציקת ברזל ללא מסגרת  01.54.01.120
 טו� בכל קוטר

 260.00 1 ' יח

 320.00 1 ' יח רשת ע מסגרת מיציקת ברזל מלבנית לקולט� 01.54.01.130

       12"הנחה והחלפת קוי מי עד "'חלק א 01.54.01.140



   

  32 מתוך 29 עמוד

' יח תאור מספר
 מידה

 ח"מחיר בש כמות

מחירי  :   הערה12" הנחה והחלפת קוי מי עד "' חלק א 01.54.01.150
 12"היחידה  של  צינורות ואביזריה בקטרי של עד 

 .כוללי אספקה הובלה

     הערה

 636.00 1  מטר .12"קו צנורות פלדה בקוטר  01.54.01.160

 529.00 1  מטר .10"ה בקוטר קו צנורות פלד 01.54.01.170

 476.00 1  מטר .8"קו צנורות פלדה בקוטר  01.54.01.180

 408.00 1  מטר .6"קו צנורות פלדה בקוטר  01.54.01.190

 270.00 1  מטר .4"קו צנורות פלדה בקוטר  01.54.01.200

 241.00 1  מטר .3"קו צנורות פלדה בקוטר  01.54.01.210

 172.00 1  מטר .2"ורות פלדה מגולוונת בקוטר עד צינ 01.54.01.220

כולל החומר , 2"הנחת ופרוק קו מי זמני עד קוטר  01.54.01.230

 ).P.V.C. צנורות אביזרי מחומר פלסטי(
 23.00 1  מטר

כולל החומר , 3"הנחת ופרוק קו מי זמני עד קוטר  01.54.01.240

 ).P.V.C"צנורות ואביזרי מ(
 40.00 1  מטר

כולל כל החתוכי ופרוק , 10""12"פרוק קו מי בקוטר  01.54.01.250
האביזרי והובלת החומר מהפורק למחסני העיריה או 

 .סילוקו למקו שפ% מאושר

 15.00 1  מטר

כולל כל החתוכי ופרוק , 6""8"פרוק קו מי בקוטר  01.54.01.260
האביזרי והובלת החומר המפורק למסחני העיריה או 

 .וקו למקו שפ% מאושרסיל

 12.00 1  מטר

 כולל כל החתוכי ופרוק 2""4"פרוק קו מי בקוטר  01.54.01.270
האביזרי והובלת החומר המפורק למחסני העיריה או 

 .סילוקו למקו שפ% מאושר

 10.00 1  מטר

 160.00 1 ' יח ).כשאי� פרוק קו (10""12"פרוק מגו. מאוג� בקוטר  01.54.01.280

 120.00 1 ' יח ).כשאי� פרוק קו (6""8"פרוק מגו. מאוג� בקוטר  01.54.01.290

 85.00 1 ' יח ).כשאי� פרוק קו (3""4"פרוק מגו. מאוג� בקוטר  01.54.01.300

 3,355.00 1 'קומפ . כולל מתק� שבירה4" או 3"ברז כבוי עליו� בקוטר  01.54.01.310

 2,500.00 1 'קומפ .3 "ברז כבוי תת קרקעי בקוטר 01.54.01.320

 90.00 1 ' יח .4" או 3"פרוק ברז כבוי או אביזר בקוטר  01.54.01.330

       הרכבת אביזרי במסגרת עבודות תיקוני ואחזקה 01.54.01.340

הרכבת אביזרי במסגרת עבודות תיקוני ואחזקה  01.54.01.350
אספקת , המחירי כוללי סגירת מי וניקוז: הערה
 . כולל2"זרי וצינורות בקוטר עד אבי

     הערה

 כולל סגירת המי וכל החיבורי הדרושי 2"הרכבת ברז  01.54.01.360
 .לצור% ביצוע העבודה

 113.00 1 'קומפ

 כולל סגירת מי וכל החיבורי 2"החלפת ראש ברז  01.54.01.370
 .הדרושי לצור% ביצוע העבודה

 90.00 1 'קומפ

. 4" או 3"וספת מחיר להתקנת מגו. עבור החלפת מגו. ת 01.54.01.380
העבודה כוללת את כל החיתוכי ריתוכי וחיבור 

 .אוגני ודרסר הדרושי לצור% ביצוע העבודה, אביזרי

 452.00 1 'קומפ

. 8" או 6"תוספת מחיר להתקנת מגו. עבור החלפת מגו.  01.54.01.390
ודרסר אוגני , העבודה כוללת ריתוכי חיתוכי

 .ואביזרי הדרושי לצור% ביצוע העבודה

 678.00 1 'קומפ

 12" או 10"תוספת מחיר להתקנת מגו. עבור החלפת מגו.  01.54.01.400
חיתוכי , העבודה כוללת את כל הריתוכי. על קו מנוקז

 .וחיבורי האביזרי הדרושי לצור% ביצוע העבודה

 904.00 1 'קומפ



   

  32 מתוך 30 עמוד

' יח תאור מספר
 מידה

 ח"מחיר בש כמות

 להתקנת מגו. עבור הרכבת או החלפת מגו. תוספת מחיר 01.54.01.410
, העבודה כוללת ניקוז.  על קו פלדה קיי4" או 3" או 2"

, דרסר, חיתוכי וחיבורי אוגני, את כל הריתוכי
 . א משני צידי המגו." מ2החלפת קטע עד ,אביזרי

 452.00 1 'קומפ

. תוספת מחיר להתקנת מגו. עבור הרכבת או החלפת מגו 01.54.01.420
דרסר , העבודה כוללת אוגני.  על קו פלדה קיי6" או 8"

החלפת , חיתוכי וחיבורי האביזרי, ואת כל הריתוכי
 .א משני צידי המגו." מ2קטע עד 

 678.00 1 'קומפ

תוספת מחיר להתקנת מגו. עבור הרכבת או החלפת מגו.  01.54.01.430
דרסר , עבודה כוללת אוגני.  על קו פלדה קיי12" או 10"

החלפת קטע , חיתוכי וחיבורי אביזרי, ואת הריתוכי
 .העבודה כוללת ניקוז. א משני צידי המגו."מ2עד 

 904.00 1 'קומפ

.  תת קרקעי על קו מנוקז3"פרוק והרכבת ברז כיבוי אש  01.54.01.440
העבודה כוללת את כל החיתוכי ריתוכי וחיבורי 

ללא סגירת (ודה האביזרי הדרושי לצור% ביצוע העב
 ).מי או בתוספת לעבודה קיימת

 395.00 1 'קומפ

.  עליו� על קו מנוקז4" או 3"פרוק והרכבת ברז כיבוי אש  01.54.01.450
ריתוכי וחיבור , העבודה כוללת את כל החיתוכי

ללא סגירת מי (אביזרי הדרושי לצור% ביצוע העבודה 
 ).אוכתוספת לעבודה קיימת

 508.00 1 'קומפ

.  תת קרקעי על קו קיי3"פרוק והרכבת ברז כיבוי אש  01.54.01.460
ריתוכי וחיבורי , העבודה כוללת את כל החיתוכי

כולל סגירת , האביזרי הדרושי לצור% ביצוע העבודה
 .מי ופרוק הברז היש�

 395.00 1 'קומפ

. על קו קיי:  עליו�3"פרוק והרכבת ברז כיבוי אש  01.54.01.470
חיבורי , חיתו%, העבודה כוללת את כל הריתוכי

כולל סגירת , האביזרי הדרושי לצור% ביצוע העבודה
 .מי ופרוק הברז היש�

 508.00 1 'קומפ

העבודה .  עליו� על קו קיי4"פרוק והרכבת ברז כיבוי אש  01.54.01.480
חיבורי האביזרי , חיתו%, כוללת את כל הריתוכי

כולל סגירת מי פרוק , וע העבודההדרושי לצור% ביצ
 .הברז היש�

 515.00 1 'קומפ

כולל חפירה וסגירת ) מכל הדגמי (2"הרכבת רוכב עד  01.54.01.490
 .מי

 237.00 1 'קומפ

 147.00 1 'קומפ . נוס. באותו אתר2"הרכבת רוכב עד  01.54.01.500

 חפירה כולל) מכל הדגמי (6" או 4", 3"הרכבת רוכב  01.54.01.510
 .וסגירת מי

 340.00 1 'קומפ

נוס. באותו ) מכל הדגמי (6" או 4", 3"הרכבת רוכב  01.54.01.520
 .אתר

 192.00 1 'קומפ

העבודה ) מכל הדגמי (12" או 10", 8"הרכבת רוכב  01.54.01.530
 .כוללת חפירה וסגירת מי

 520.00 1 'קומפ

נוס. באותו ) מכל הדגמי (12" או 10", 8"הרכבת רוכב  01.54.01.540
 .אתר

 294.00 1 'קומפ

       הסדרי תנועה זמניי  1.61

       הסדרי תנועה זמניי  01.61.01

אחזקה וכל , הצבה, כל המחירי ה עבור אספקה 01.61.01.01
כל המחירי מתייחסי . הפעולות והעבודות  הנלוות

  אלא א צויי� אחרת"ליממה

     הערה

 80.00 1 ע" ש י שעות עבודה"הפעלת שוטר בשכר עפ 01.61.01.02

 50.00 1 ע" ש ע"י ש"הפעלת מאבטח בשכר עפ 01.61.01.03

 1.40 1 ' יח י תכניות"תמרורי אזהרה והוריה למינה עפ 01.61.01.04

"15 כולל תושבת כובד במשקל 4" כפול או ו2" ו2"תמרור ו 01.61.01.05
 ג כולל פרופיל" ק20

 7.00 1 ' יח



   

  32 מתוך 31 עמוד

' יח תאור מספר
 מידה

 ח"מחיר בש כמות

ל עבור פנס אזהרה נצנ( חד צידי או דו צידי "תוספות לנ 01.61.01.06
 מ מסוג מאושר" ס18בקוטר 

 7.00 1 ' יח

שלישיית פנסי חיצוניי מהבהבי מורכבי על משולש  01.61.01.07
 אזהרה כולל עמוד ופרופיל

 9.00 1 'קומפ

 7.00 1 ' יח  ע יסוד בטו�3"ל אול על עמוד "כנ 01.61.01.08

01.61.01.09  צוות אבטחה כולל עגלת ח( כל הציוד הנדרש לפי תרשי
 בחוברת אמצעי בטיחות ואבטחת אתרי עבודה 25 או 24

 תשלו עבור יו. צ.ע.בדרכי מ

 1,800.00 1 ' יח

 2,000.00 1 ' יח ל תשלו עבור לילה"צוות אבטחה כנ 01.61.01.10

 15.00 1  מטר נסיעה/נתיב/לסימו�מחזיר אור , סרט הדבקה מיוחד 01.61.01.20

          

       קנסות 05פרק 

הנחה או תוספת הקבל! לא תחול ( מחירו! קנסות � הערה  01.99.01
 )על מחירו! זה

      

אי הענות לתחילת ביצוע עבודה תו% תקופת הזמ�  01.99.01.01
 .שנקבעה

  1,000.00- 1 יו

 500.00- 1 שעה . במועד,  שהוגדרה כדחופהאי הענות לביצוע עבודה 01.99.01.02

איחור או החסרה של שעת עבודה כפי שהוגדרה בשעות  01.99.01.03
 .הפעילות

 1,000.00- 1 שעה

 1,000.00- 1 שעה אי הענות לקריאה דחופה בזמ� 01.99.01.04

 500.00- 1 שעה אי הענות לקריאה בדחיפות בינונית בזמ� 01.99.01.05

 100.00- 1 שעה אי הענות לקריאה רגילה בזמ� 01.99.01.06

 500.00- 1 יו אי מסירה של כל אחת מתכניות העבודה כנדרש במפרט  01.99.01.07

אי ביצוע עבודות עונתיות בתאו ע המפקח ולפי  01.99.01.08
 הוראותיו במועד המצוי� במפרט

 1,000.00- 1 שבוע

 200.00- 1 יו  הל כמפורטחות למפקח ולמנ"אי העברה דו 01.99.01.09

אי העסקת מנהל עבודה אחראי ומקצועי מטעמו של  01.99.01.10
 .הקבל� כמוגדר בתנאי הס.

 500.00- 1 יו

הדברה וריסוס שלא בנוכחות , ביצוע עבודות דישו� 01.99.01.11
המפקח ובנוכחותו האישית של הקבל� או מנהל העבודה 

 . מטעמו

 1,000.00- 1 'יח

שעת השבתת תאי חנייה בחניוני העיליי עקב עבודות  01.99.01.12
 .הקבל� ללא קבלת אישור מנהל החניו� בכתב 

 16.00- 1 שעה

01.99.01.13  התייצבות לאתרי העבודה ע מכשור שאינו מתאי
 לביצוע העבודות או ע ביגוד לא בהתא למפרט 

 1,000.00- 1 יו

מחס� בחניו� , מכולה בגני שרונה(אי פינוי מקו האחסו�  01.99.01.14
 י החוזה"במועד הנדרש עפ) התרבות

 500.00- 1 יו

 500.00- 1 יו אי החלפת קבל� משנה או עובד במועד הדרוש 01.99.01.15

, אי מסירה של כל אחד מההמתחמי שבחוזה במצב טוב 01.99.01.16
, מערכת ההשקיה במצב תקי�, הצמחייה רעננה, נקי

 .תקני במצב תקי� ע סיו החוזהוהתשתיות והמ

 20,000.00- 1 'יח

 2,000.00- 1 'יח  מהנדרש10%בכמות העולה על , שימוש במי להשקייה 01.99.01.17

 2,000.00- 1 'יח אי סילוק פסולת מהאתר כמפורט לאחר סיו העבודה 01.99.01.18

01.99.01.19 לפת או אי הח, אי ביצוע  מדי יו של ריקו� האשפתוני
 או אי סילוק גז באותו יו, שקיות ניילו� מהאשפתוני

 1,000.00- 1 'יח

01.99.01.20 י "הצמחי והפרחי שסופקו ע, אי החלפת החומרי
 שעות מדרישת 48הקבל� ולא אושרו על ידי המפקח תו. 

 .המפקח

 2,000.00- 1 יו



   

  32 מתוך 32 עמוד

' יח תאור מספר
 מידה

 ח"מחיר בש כמות

 ,סירוב לביצוע סעי. מסעיפי החוזה כמפורט במפרט 01.99.01.21
 למקרה

 2,500.00- 1 'יח

או אי דיווח /אי מענה במוקד הקבל� לאחר שעות העבודה ו 01.99.01.22
 .או אי היענות בשעות העבודה/מקרה ו

 1,500.00- 1 'יח

 1,500.00- 1 'יח אי תיקו� מיידי של תקלת השקייה 01.99.01.23

 7,000.00- 1 'יח דיווח על עבודה שלא בוצעה כעבודה שבוצעה 01.99.01.24

 300.00- 1 'יח "שקי קקי"אי מילוי שקיות לכל מתק� של  01.99.01.25

 7.00הפעלת השקיית ממטרות או מתזי אחרי השעה  01.99.01.26
  בערב20.00בבוקר או לפני השעה 

 2,000.00- 1 'יח

01.99.01.27  אי ביצוע טיפול בתדירות הדרושה באחד החניוני
 העיליי

 5,000.00- 1 'יח

 10,000.00- 1 'יח אי הגעה של כונ� לאירוע 01.99.01.28

 2,000.00- 1 שעה איחור בהגעת כונ� לאירוע 01.99.01.29

או פגיעה בע( עקב ביצוע עבודות , אי ביצוע הגנה על ע( 01.99.01.30
 )שריטה= פגיעה (הקבל� 

 2,000.00- 1 'יח

חזקה במועד איחור בביצוע אחת מפעולות הגינו� והא 01.99.01.31
 הנדרש במפרט

 1,000.00- 1 יו

איחור בהחלפת זכוכית שבורה או סדוקה במבני הזכוכית  01.99.01.32
 .מעבר ללוח הזמני המפורט, או בסקיילייטי

 500.00- 1 יו

אי ביצוע ריקו� למכולת האשפה בגני שרונה בזמ� שהיא  01.99.01.33
 מלאה

 500.00- 1 יו

 


