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ח"מחיר בשכמותמידה' יחתאורמספר

100,550כ"סהכתב כמויות לאחזקה כללית ואחזקת גינון במתחמים -01פרק 

168,000חודשאחזקה חודשית מתחם שרונה01.01

תחזוקת הגינון וניקיון , מחיר קומפלט לדרישות המפרט לתחזוקה כללית : 01.01הערה לסעיף 01.02
.ניקיון רציף של השירותים הציבוריים, כולל מפעיל לרכב טיאוט, רציף של המתחם

הערה

1550דונםאחזקה כללית אחזקת גינון וניקיון רציף של שטח פרטי פתוח בשרונה01.03

תחזוקת הגינון וניקיון , מחיר קומפלט לדרישות המפרט לתחזוקה כללית : 01.03הערה לסעיף 01.04
רציף של שטח פרטי פתוח בשרונה

16,000חודשאחזקה חודשית מתחם כיכר התרבות ורחובות המעטפת01.05

הערה.מחיר קומפלט לדרישות המפרט לתחזוקה כללית ותחזוקת הגינון : 01.05הערה לסעיף 01.06

13,000חודשאחזקה חודשית כמפורט במתחם גן יעקב01.07

הערה.מחיר קומפלט לדרישות המפרט לתחזוקה כללית ותחזוקת הגינון : 01.07הערה לסעיף 01.08

123,000חודשאחזקה חודשית כמפורט במתחם גבעון01.09

תחזוקת הגינון וניקיון , מחיר קומפלט לדרישות המפרט לתחזוקה כללית : 01.09הערה לסעיף 01.10
.,רציף של המתחם

הערה

13,013כ"סהמחירון אחזקת גינון בחניונים עיליים -02פרק 

1175חודש14בוגרשוב ' רח- בוגרשוב 02.01

1350חודש9חברה חדשה ' רח- חברה חדשה 02.02

1350חודש14 - 12יהודה הלוי -  'בית הדר א02.03

1230חודש20הרכבת ' רח- ' בית הדר ב02.04

1350חודש151יגאל אלון ' רח- ברוריה 02.05

1620חודש1וינגייט ' רח-  גלית02.06

1350חודש1-3זיסמן ' רח- גלי גיל 02.07

1230רבעוני5נור ' רח- גן הכובשים 02.08

1230רבעוניהכובשים.קויפמן פ. חנניה פ' רח - 2גן הכובשים 02.09

1800דו חודשי1על פרשת דרכים ' רח- חנה וסע ארלוזורוב 02.10

1230רבעוני12הזרם ' רח- מרכזים 02.11

1460רבעוני15הלוחמים ' רח-  הלוחמים02.12

1230חודש4דובנוב ' רח-  דובנוב02.13

1175חודש28פרישמן ' רח- תל נורדאו  02.14

1175רבעוני16יהושע תלמי ' רח- תלמי 02.15

1175רבעוני16קויפמן ' רח-  עין יעקב02.16

1230רבעוני45יצחק שדה ' רח-  סינרמה02.17

1230חודש7ציקלג ' רח-  סעדיה גאון02.18

1230חודש68יגאל אלון ' רח- ח "הפלמ02.19

1230רבעוני14ציקלג ' רח-  קרליבך02.20

1175רבעוני6רבניצקי -  רבניצקי02.21

1300רבעוני51פנחס רוזן - פנחס רוזן 02.22

1350חודש1זיסמן ' רח-  לולאה02.23

1230רבעוני13לסקוב ' רח-  לסקוב02.24

1400חודש7ברקוביץ ' רח- חניון גולדה 02.25

1230רבעוני5מונטיפיורי ' רח- מונטיפיורי 02.26

1350רבעוני68נחלת בנימין ' רח-  המסילה 02.27

1230רבעוני5ליאונרדו דה וינצי ' רח-  מפעל הפיס02.28

1290רבעונינחושת/ראול וולנברג ' רח-  הנחושת02.29

1230חודשפינס. המסילה פ' רח-  סוזן דלל02.30

1230רבעוני4הנריטה סולד ' רח-  סולד02.31

1173רבעוני2הארד ' רח-  הארד02.32

1345חודש24הברזל ' רח-  הברזל02.33

1230רבעוני20לבונטין ' רח- החשמל 02.34

1575רבעוני83וייז ' ורג'ג' רח- מערב / מזרח עבודה סוציאלית והנדסה02.35

1575חודשבן ישי' רח-  דרום02.36

1230חודש25קין 'קלצ' רח-  המרשם02.37

1460חודשוייז' ורג'ג.  פ1בן ישי ' רח- ברושים 02.38

1230רבעוני2קלאוזנר ' רח-   מדעי החברה02.39

1230חודש60לבנון חיים ' רח-   מיטשל02.40

1300חודש6קין 'קלצ' רח  - 1 רפואת שיניים02.41

1300רבעוני4קין 'קלצ' רח -  2רפואת שיניים 02.42

1300חודש7אוסישקין ' רח -  1בני דן 02.44

גינון ופיתוח חדשות שאינן במסגרת , עבור ביצוע עבודות אחזקה (יומית)י 'מחירון לעבודות ברג -03פרק 
(י הזמנה נפרדת בלבד"יבוצעו עפ)האחזקה השוטפת 

עבודה ביומית תשולם רק לעבודות שאין לגביהן הגדרה  ומחיר בסעיפי כתב הכמויות והן 03.01
.העבודות יבוצעו  רק על  פי הוראה מהמפקח. נוספות על תנאי החוזה הרגילים

הערה

160ע"שפועל מקצועי03.02

135ע"שפועל בלתי מקצועי או עוזר לפועל מקצועי03.03

185ע"שאו חג/או שבת ו/או לילה ו/שעת כוננות ו– מנהל עבודה 03.04
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185ע"שאו חג/או שבת ו/או לילה ו/שעת כוננות ו– עובד מקצועי 03.05

150ע"שאו חג/או שבת ו/או לילה ו/שעת כוננות ו– עובד בלתי מקצועי 03.06

160ע"שחשמלאי מקצועי03.07

1120ע"שאו חג/או שבת ו/או לילה ו/שעת כוננות ו- חשמלאי מקצועי 03.08

160ע"שעבודת מסגר או רתך כולל ציוד ריתוך ומסגרות03.09

150ע"שעבודת רצף כולל דיסק יהלום03.10

1220ע"שעוזר כולל כלי העבודה הנדרשים+עבודת שטח של מודד רשוי  03.11

1150ע"שהעתקות שמש2-ג דיסקט ו "עבודת משרד של מודד רשוי כולל תוכניות מחשב ע03.12

1120ע"שהנדסאי מכל סוג/עבודת טכנאי03.13

160ע"שעבודת איש השקיה03.14

180ע"שנהג לעבודות שונות+עבודת טנדר03.15

1300ע"שטרקטור+ כלים + מנהל עבודה +  פועלים 2גובה כולל '  מ11עבודת צוות גיזום עם טרקטור עד 03.16

1180'יחהתקנה לפי הוראות היצרן, עובד לתיקון ברזיה03.17

180'יחעובד לתיקון ברזיה נוספת03.18

1600ע"יכולל מפעיל" (קונגו)"פטיש חשמלי 03.19

180ע"שמדחס אויר עם פטיש אחד ומפעיל03.20

ר לשעה כדוגמת " מ6000מכונת שטיפה תעשייתית ומפעיל וחומרים המסוגלת לשטוף מעל 03.21
Fiorentini ICM/T 42 UT חשמלית או Fiorentini  I115ssדיזל 

13,000ע"י

1125ע"שע עם עגלה כולל המפעיל" או שווM-50עבודות טרקטור פרגוסון 03.22

1150ע"שע כולל מפעיל" או שווJCB-3Dעבודות מחפרון מסוג 03.23

1150ע"שע עם מפעיל" או שוו955עבודות טרקטור זחל כדוגמת קטרפילר 03.24

1110ע"ש' מק18משאית עם ארגז מתהפך 03.25

1298ע"ש' מ17שימוש במשאית מנוף עם סל לגובה עד 03.26

12,679ע"י' מ17שימוש במשאית מנוף עם סל לגובה עד 03.27

12,900ע"ילרבות הובלת המנוף לאתר'  מ30מטר הרמה וזרוע באורך / טון10-30שמוש במנוף 03.28

1185ע"שמפלסת כולל מפעיל03.29

170ע"שמכבש מכני ומפעיל03.30

170ע"שמכבש ידני מכל סוג03.31

150ע"שפלטה ויברציונית ומפעיל03.32

1200ע"שמטאטא כביש גדול ומפעיל03.33

1150ע"שע עם מפעיל"מיני מחפרון מסוג בובקט או שוו03.34

1160ע"שעבודת מטאטא שואב03.35

1220ע"ש(כולל קבלת אישור משטרה לכך)הפעלת גרר להזזת רכב 03.36

ופינוי מהאתר בסוף יום העבודה , תפעול, תחזוקה, תידלוק, חיבור חשמל, הובלה לאתר, אספקה03.37
(ע" ש10-12ע בן "יש לקחת בחשבון י) K.V.A 8-10של גנרטור בהספק  

11,300ע"י

130ע"יאספקת תאורה זמנית03.38

13,500ע"יאספקת תאורה זמנית ניידת03.39

18,000ע"יפינישר אלקטרוני וכל הדרוש, לרבות מכבשים ("סט גדול")עבודת קבוצת אספלט 03.40

17,000ע"י' מ2.0עבודת מקרצפת אלקטרונית על בסיס קר רוחב 03.41

11,500ע"ילשטיפת קוי ביוב וניקוז" ביובית"עבודת 03.42

י הזמנה "יבוצעו עפ)מחירון לעבודות גינון פיתוח ושיקום שאינן במסגרת האחזקה השוטפת  -04פרק 
(נפרדת בלבד

הכנה ופירוק לתשתית מדרכות עבודות -04.01  

, לרבות פירוק בטון היסוד, או לא מחוברים/כולל כסאות מחוברים ו, פירוק אלמנטים מכל סוג04.01.01
או לאתר פינוי פסולת מאושר על ידי /ו, בתחום העיר, איחסון החומר במקום שיורה המפקח

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

185' יח

 עבודות עפר ועבודות נילוות04.02

14ר" מ.ישור ודישון, קילטור, לרבות הדברת עשבים, הכשרת הקרקע04.02.01

112ר" מ. ליטר מים לדונם100- ליטר  ב1.5במינון של  "אפ ,ראונד"ריסוס שטחים בחומר הדברה 04.02.02

17ר" מ.תיחומה וישורה, לרבות הפיכת הקרקע, מ בכלים מכניים" ס20עיבוד הקרקע עד לעומק של  04.02.03

לפי הוראות המפקח , אספקה ופיזור של אדמת גן חול חמרה מטיב מאושר בשטחי גינון04.02.04
וכמפורט במפרט

140ק" מ

במחיר יכללו כל הוצאות הקבלן לצורך . פינוי עודפי פסולת גינון וגזם לאתר פסולת מורשה04.02.05
הקבלןמחוייב . ב"פריקה וקבורה של הפסולת כמפורט במפרט הטכני המצ, העברה, העמסה

.בהצגת תעודות שפיכה של אתר פינוי פסולת מאושר של ידי המשרד להגנת הסביבה

1350 טון

הסעיף כולל טיפול בפסולת גושית והפיכתה לסוגים שונים של מצעים - מחזור פסולת בנין 04.02.06
באחריות הקבלן לעבוד על פי . ופינויה לאתר פינוי פסולת מאושר על ידי המשרד להגנת הסביבה

הקבלן יפנה על חשבונו את . רישוי עסקים וחוקי עזר העירוניים, תנאי המשרד להגנת הסביבה
. יתרת הפסולת שאינה ניתנת למחזור לאתרים המאושרים על ידי המשרד להגנת הסביבה

.הקבלן יהיה רשאי למכור את המצעים ותוצאות המחזור

125ק" מ

16ר" מ. מטר כולל סילוק הצמחיה והפסולת1מ בצימחיה בגובה עד " ס20חישוף השטח לעומק עד 04.02.07

124ר" מ. מטר כולל סילוק הצמחיה והפסולת1מ בצימחיה מעל גובה " ס20חישוף השטח לעומק עד 04.02.08

119ק" מאו חציבה כללית בשטח/חפירה ו04.02.09
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16ק" מ.תוספת מחיר עבור חפירת סולינג04.02.10

135ק" מ.פזור והדוק של חומר נברר, אספקה04.02.11

110ק" מפזור והידוק בלבד של חומר מילוי מקומי04.02.12

18ר" מ.מ והידוק מבוקר של שתית או תשתית קיימות" ס20±ביצוע צורת דרך  04.02.13

13ר" מ.הידוק שתית בבקרה מלאה04.02.14

1310ק" מק" מ15לפי דרישת המפקח בכתב הכמויות של עד ,  בתעלותCLSMאספקה ופזור 04.02.15

1260ק" מק" מ15לפי דרישת המפקח בכתב הכמויות של מעל ,  בתעלותCLSMאספקה ופזור 04.02.16

178ק" מפזור והידוק של חול טבעי או חול מחצבה גרוס למילוי, אספקה04.02.17

156ק" מ.ממקור מאושר' אספקה בלבד של מצע גרוס סוג א04.02.18

190ק" מממקור מאושר' פזור והידוק בשכבות בבקרה מלאה של מצע גרוס סוג א, אספקה04.02.19

1112ק" מממקור מאושר' ם סוג א"פזור והידוק בשכבות בבקרה מלאה של אגו, אספקה04.02.20

חיפוי קירות ומדרגות, עבודות ריצופים04.03

מ"ס 3חול בעובי , מ" ס20מצעים בעובי , סעיפי הריצופים המחיר כולל הכנת צורת דרך בכל 04.03.01 , 
פינוי כל פסולת, ריסוסים וחומרי הדברה, ריצוף, פינות, עיבוד משיקים, השלמות, ניסורים  

.לאתר פסולת  לאחר ניקוי האתר לרבות אספקה והנחת הריצופים

הערה

פסולת העבודה בכל הסעיפים כוללת ניקוי האתר בגמר העבודה ופינוי כל פסולת לאתר פינוי 04.03.02  
ח הקבלן כולל הטמנה"ע  מאושר על ידי המשרד להגנת הסביבה .

הערה

160 מטרלרבות אבן מונמכת ולרבות יסוד בטון, מ"ס17/25/100 אבני שפה כביש במידות  04.03.03

125 מטרגן מחומר הפירוק מכל סוג שהוא לרבות  יסוד  וגב מבטון/ התקנה בלבד של אבן שפה 04.03.04

י פירוק המרצפות "או משטחים מרוצפים במרצפות בטון או אבן מכל הסוגים ע/תיקון שבילים ו04.03.05
טיט לפי הצורך וריצוף מחדש במרצפות מאושרות / הוספת מילוי חול נקי , השקועות והפגומות

.מראש בלבד

145ר" מ

הוספת מילוי , י פירוק האריחים הפגומים"תיקון חיפוי קיר באריחי בטון או אבן מכל הסוגים ע04.03.06
.אלמנטי קיבוי לקיר והתקנה מחדש באריחים מאושרים מראש בלבד, טיט 

245ר" מ

190ר" מ.מ"ס6 ריצוף שבילים ממרצפות בטון או אבן מכל הסוגים בעובי  04.03.07

195ר" מ.מ" ס8ל אולם בעוב י "כנ04.03.08

145' יח.ע" למשטחים מגוננים או מדשאות של אקרשטיין או ש30/60/6 אבן דריכה 04.03.09

אספלט ובטונים, מצעים עבודות -04.04
 - 3/4אספקה ופיזור והידוק של שכבה נושאת מבטון אספלט עם אגרגט מקסימלי  (1: הערות04.04.01

ומעלה חובה ' מ2בשביל   (2. הובלה והסדרת דפנות, חיתוך, מ לרבות פירוק"ס5 בעובי  1/2
.העבודה' לעבוד עם פינישר ומחירו כלול ביח

הערה

רחבות ומגרשי , טיפול בשורשי העצים הבולטים מפני השטח לפי הוראות המפקח במדרכות04.04.02
האספלט או ריצוף בכלים מכניים או בעבודת , המחיר כולל ניסור ופירוק יציקת גומי. משחקים

, והחזרת השטח לקדמותו"בלזם "מריחתם בלקה , ניסור השורשים, ידיים לגילוי השורשים
.סילוק הפסולת וניקוי האתר

150ר" מ

המחיר אינו . רחבות ומגרשי משחקים, טיפול בשורשי העצים לפי הוראות המפקח במדרכות04.04.03
המחיר כוללניסור . האספלט או ריצוף לגילוי השורשים, כולל ניסור ופירוק יציקת גומי

סילוק הפסולת , י מילוי בחול"והחזרת השטח לקדמותו ע" בלזם "מריחתם בלקה , השורשים
.(אספלט או ריצוף)וניקוי האתר ללא טיפול בתכסית 

130ר" מ

המחיר כולל פירוק . טיפול בשורשים של העצים שבולטים מפני השטח לפי הוראות המפקח04.04.04
מ " ס60חפירת תעלות ברוחב עד  , בטון או אבן, מרצפות או ניסור ופירוק אספלט, יציקת גומי

, ניסור השורשים, מ בכלים מכניים או בעבודות ידיים לגילוי השורשים"ס200ובעומק עד  
או בד גאוטכני /אספקת והנחת יריעת פוליאטילן ו, לפי הוראות האגרונום"בלזם "מריחה בלקה 

החזרת מבנה של המדרכה   , מילוי חוזר בשכבות מהודקות. מ בצד העץ לכל העומק"מ1.0בעובי 
סילוק הפסולת לאתר פינוי פסולת מאושר על ידי המשרד להגנת , לקדמותו(אספלט או ריצוף )

.הסביבה  וניקוי האתר

180 מטר

המחיר כולל פירוק מרצפות או ניסור ופירוק . טיפול בשורשים של העצים לפי הוראות המפקח04.04.05
מ בכלים מכניים או בעבודות ידיים "ס200מ ובעומק עד  "ס60חפירת תעלות ברוחב עד , אספלט

אספקת והנחת , לפי הוראות האגרונום"בלזם "מריחה בלכה , ניסור השורשים, לגילוי השורשים
מילוי חוזר בשכבות . או בד גאוטכני בצד העץ לכל העומק/מ ו"מ1.0יריעת פוליאטילן בעובי  

סילוק , לקדמותו(בטון גרנוליט או ריצוף , אספלט)ללא החזרת מבנה של המדרכה , מהודקות
.הפסולת לאתר פינוי פסולת מאושר על ידי המשרד להגנת הסביבה וניקוי האתר

155 מטר

לרבות פירוק הסדרת , מ"ס10הידוק ויישור  אספלט קר לתיקון בעובי עד  , פיזור, אספקה04.04.06
.דפנות ופינוי פסולת לאתר פינוי פסולת מאושר על ידי המשרד להגנת הסביבה

160ר" מ

צביעה וציפוי עבודות -04.05
על טיח חוץ , לפי הנחיית המפקח, ע בגוון אחד או במספר גוונים"צביעה בצבע סופרקריל או ש04.05.01

.הכל לפי הוראות היצרן-שכנות סופרקריל  2-כולל שכבת יסוד ו , או בטון
125ר" מ

130' יח.המחיר כולל את כל החומרים והעבודה. י המפרט"צביעת ספסלי עץ ורגלי מתכת עפ04.05.02

110ר" מ.המחיר כולל את כל החומרים והעבודה. י המפרט "צביעת פרגולות עץ עפ04.05.03

120ר"מ.המחיר כולל את כל העבודה והחומרים. ב"י המפרט המצ"צביעת דקים מעץ עפ04.05.04

המחיר כולל את כל החומרים . י הוראות המנהל"גוון עפ. י מפרט"צביעת סבכות מתכת עפ04.05.05
.והעבודה

110ר" מ

בטיחות וגדרות פלדה מעקה 04.06
הכל בהתאם לפרטים ולתוכניות - המדידה לפריטים השונים כשהם מותקנים באתר : הערה04.06.01

מחיר היחידה כולל את אספקת החומרים . כולל גילוון בחם וצביעה של חלקי המתכת, במתחם
החזרת המצב לקדמותו ופינוי כל פסולת לאתר , חומרים, פתיחת מדרך, העבודה, לאתר העבודה
..פסולת מורשה

הערה
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 4:עשוי ממסגרת צינורות פלדה ,  מעל פני הקרקע0.6 גדר בטיחות נגד כניסת רכב בגובה 04.06.02
מ ובעומק " ס30 בקוטר 20- מעוגנים ביסוד בטון ב, מ" מ3.25 עם עובי דופן  3"עמודים בקוטר 

צבוע בשתי שכבות צינקכומט ושתי שכבות , מ  ומרותך מעליהם מוט אופקי מאותו צינור" ס45
..י פרט מצורף"עפ. ע"בגוון לפי דרישות אגף שפ" איתן"לכה 

1280 מטר

מ או "מ50/50/3.8כלואה ומצופה בפלסטיק ירוק ,  גדר פנימית רשת חוטי פלדה מגולוונת04.06.03
עם עמודים מצינור מגולוון בקוטר , מעל הקרקע'מ 1.0מ בגובה  "מ50/50/3.2מרותכת  
1b°"/2.9  מ מחוברים לרשת כל  "מ3.8חוטי חיזוק בין העמודים בקוטר  2לרבות ',מ 2כל

כל עמוד . ראש העמוד מכוסה בפחית, מ"מ30/3בתחתית הרשת פס חיזוק מגולוון  , מ"ס30
בקוטר  20-עמודים מעוגנים ביסודות בטון ב . רביעי מחוזק לאורך הגדר ומעוגן ביסוד בטון

..לעמוד"וונץ "לרבות חפירה וריתוך , מ"ס40מ ובעומק "ס25

1115 מטר

מ או "מ50/50/3.8כלואה ומצופה בפלסטיק ירוק ,  גדר פנימית רשת חוטי פלדה מגולוונת04.06.04
חוטי 2לרבות  ',מ 2עם עמודי בזנטים כל  , מעל הקרקע'מ 1.0מ בגובה  "מ50/50/3.2מרותכת  

בתחתית הרשת פס חיזוק , מ"ס30מ מחוברים לרשת כל  "מ3.8חיזוק בין העמודים בקוטר  
עמודים מעוגנים . כל עמוד רביעי מחוזק לאורך הגדר ומעוגן ביסוד בטון. מ"מ30/3מגולוון  

..לעמוד"וונץ "לרבות חפירה וריתוך , מ"ס40מ ובעומק  "ס25בקוטר  20-ביסודות בטון ב 

180 מטר

מעל 'מ 2מ בגובה  "מ50/50/3.8מצופה בפלסטיק ירוק  ,  גדר פנימית רשת חוטי פלדה מגולוונת04.06.05
לרבות חוטי חיזוק בין העמודים ',מ 2כל  °1b"עם עמודים מצינור מגולוון בקוטר , הקרקע

ראש , מ"מ30/3בתחתית הרשת פס חיזוק מגולוון , מ"ס30מ מחוברים לרשת כל "מ3.8בקוטר  
עמודים מעוגנים . כל עמוד רביעי מחוזק לאורך הגדר ומעוגן ביסוד בטון. העמוד מכוסה בפחית

..לעמוד"וונץ "לרבות חפירה וריתוך , מ"ס60מ ובעומק  "ס30בקוטר  20-ביסודות בטון ב 

1160 מטר

מעל הקרקע מורכבת על 'מ 2.5עד  1.0-מגולוונים בחם בגובה מ , מכל סוג,  גדר ברזל מפרופילים04.06.06
המחיר כולל גם צביעה של כל חלקי . מסד בטון או על יסודות בטון בודדים הכלולים במחיר

מעלות צלסיוס ובשכבת 200הסורגים והשערים בצבע פוליאסטר אפוי בתנור בקלייה של , הגדר
..מיקרון לפחות60ציפוי  

1250ר" מ

 המעוגנים באדמה בעומק 3"מחוברת בברגי פח לעמוד ברזל ',  מ2.4גובה " איסכורית" גדר פח 04.06.07
העבודה כוללת גם הובלה לאתר את כל החומרים . ' מ3עמודים יוצבו כל . 20-מ בבטון ב" ס50

.הנדרשים ופינוי כל פסולת לאתר פסולת מורשה

1140ר" מ

עבודות גינון04.07

נטיעת עצים ושיחים04.07.01

שימוש  במנוף וטיפול עם אחריות לאחר מכן ,  העתקת עצים כוללת עבודות נלוות. 1: הערות04.07.01.01
ע תכלול "שתילת עצים או  שיחים שונים מהמשתלה העירונית של אגף שפ. 2. כמפורט במפרט

במחירי שתילת . 3. פריקתם באתר העבודה ושתילתם, הובלתם ברכב הקבלן, במחירם העמסתם
כריתת . 5. העתקת עצים כמפורט במפרט. 4. עצים ושיחים כלול טיפול ואחריות כמפורט במפרט

, העמסה, אספקה  ושתילת דקליים ודלקיים עצים תכלול  מחיר העץ. עצים כמפורט במפרט
אספקה ושתילת צמחים מסוגים שונים תכלול מחיר . 7. פריקה ושתילה ואחריות, הובלה
.ל לגבי דשא מסוגים שונים"שתילה ואחריות כנ, פריקה, הובלה, העמסה, השתיל

הערה

11,275' יח.מ ויותר בעזרת כלים מכניים" ס50העתקת עצים  בקוטר גזע 04.07.01.02

1400' יח.י הנחיית מנהל הפרויקט"העתקה ושתילה של עצי זית בתחום הרשות עפ04.07.01.03

11,500' יח.או בעזרת כלים מכניים/בעבודת ידיים ו',  מ5העתקת דקלים  בגובה גזע עד 04.07.01.04

, העבודה תתצבע בעזרת סכין. כפות עצי דקל מסוגים שונים אשר יגזמו מבסיסם+ ניקוי גזע 04.07.01.05
כולל  (יחידת המידה על פי גובה ניקוי הכפות היבשות)ומקום החתך יהיה חלק ואחיד בכל גובה 

או קילוף הזיזים מבסיסם בעברת סכין ולהשאיר גזע חלק לרבות פינוי הגזם , זיזים לאורך הגזע
.לאתר פסולת מורשה

1700' יח

1300' יח.לרבות סילוקו מהשטח לאתר פסולת מורשה, יחד עם הגדם'  מ4כריתת עץ בגובה עד 04.07.01.06

1400' יח.לרבות סילוקו מהשטח לאתר פסולת מורשה, יחד עם הגדם'  מ4-7כריתת עץ בגבהים בין 04.07.01.07

1600' יח.לרבות סילוקו מהשטח לאתר פסולת מורשה, יחד עם הגדם'  מ7כריתת עץ בגבהים מעל 04.07.01.08

כולל פינוי הגזם לאתר פסולת מורשה וניקוי כל ,  מכל הסוגים והמינים'  מ7גיזום עצים עד 04.07.01.09
.השטח כולל טאטוא באמצעות מפוח

1300' יח

כולל פינוי הגזם לאתר פסולת מורשה וניקוי כל ,  מכל הסוגים והמינים'  מ7גיזום עצים מעל 04.07.01.10
.השטח כולל טאטוא באמצעות מפוח

1450' יח

1160' יח.נטיעה באמצעות כלים מכניים,  מעולה7' עצים בוגרים מאדמה מס04.07.01.11

1190' יח. מעולה8' ל אולם מס"כנ04.07.01.12

1250' יח. מעולה9' ל אולם מס"כנ04.07.01.13

1320' יח. מעולה10' ל אולם מס"כנ04.07.01.14

1370' יח. מעולה בעבודת ידיים7' עצים בוגרים מאדמה מס04.07.01.15

1430' יח. מעולה8' ל אולם מס"כנ04.07.01.16

1500' יח. מעולה9' ל אולם מס"כנ04.07.01.17

1550' יח. מעולה10' ל אולם מס"כנ04.07.01.18

12,800' יח/. מ1.5גובה גזע לפני פיצול ענפים לפחות , מ" ס70קוטר גזע מעל , גזע אחד,  עץ זית עתיק04.07.01.19

1500' יח.4"קוטר זרועות לפחות ',  מ2גובה הגזעים לפחות ,  עץ זית בעל גזעים מפוצלים04.07.01.20

130' יח.5פיקוסים מזנים שונים גודל 04.07.01.21

150' יח.6ל אולם גודל "כנ04.07.01.22

1100' יח.7ל אולם גודל "כנ04.07.01.23

1200' יח.8ל אולם גודל "כנ04.07.01.24
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11,500' יח.' מ1.5גובה גזע '  מ2-2.5 ליטר גובה 100עצי דקל וושינגטוניה חסונה מחבית 04.07.01.25

11,800' יח.( כפות לפחות8)'  מ3-1.5בוגר מאדמה בגובה גזע של , חסונה" ושינגטוניה"עצי דקל 04.07.01.26

12,000' יח.' מ1.5גובה  גזע ',  מ2.5 - 3 ליטר גובה 100חוטית מחבית " ושינגטוניה"עצי דקל 04.07.01.27

 כפות 8)'  מ1.5- 3בגובה גזע , חוטית בוגר מאדמה באישור המפקח" ושינגטוניה"עצי דקל 04.07.01.28
.(לפחות

12,600' יח

12,000' יח.1.5גובה גזע '  מ1.5 - 3גובה ,  ליטר100עצי דקל תמר מזנים שווים באישור המפקח מחבית 04.07.01.29

 כפות 12)'  מ3-2בגובה גזע , חידראוי בוגר מאדמה באישור המפקח-מזן דרי" תמר"עצי דקל 04.07.01.30
. .(לפחות

13,550' יח

14,700' יח.( כפות לפחות12)'  מ5-3.1בגובה גזע , חידראוי באישור המפקח-מזן דרי" תמר"עצי דקל 04.07.01.31

 12) 5.1מזן דרי חידראוי בוגר מאדמה באישור המפקח בגובה גזע מעל " תמר"נטיעת עצי דקל 04.07.01.32
.(כפות לפחות

14,600' יח

1900' יח.' מ2.5 - 3 ליטר גובה כללי 100 דקל קנרי מחבית 04.07.01.33

1650' יח.' מ3-2בוגר מאדמה גובה גזע  (סיאגריס)דקל קוקוס פלומוזה 04.07.01.34

11,100' יח.' מ5.0- 3.0בוגר מאדמה גובה גזע   (סיאגריס) דקל קוקוס פלומוזה 04.07.01.35

1500' יח.' מ0.6-0.8גובה גזע '  מ1.3- ליטר  100 דקל לויסטוניה מזנים שונים  מחבית 04.07.01.36

11,000' יח.' מ2 -3.5גובה גזע ',  מ3 - 5דקל לויסטוניה מינים שונים בוגר מאדמה גובה כללי 04.07.01.37

 - 1.5גובה גזע '   מ2.5-3.5 ליטר גובה 100מחבית '  דקליים זנים שונים כגון קנטיה זנב הדג וכד04.07.01.38
.' מ0.8

1600' יח

11,500' יח.' מ1.5-2 גובה גזע 2.5 - 4בוגר מאדמה גובה כללי ' זנב דג וכד,  דקליים זנים שונים כגון קנטיה04.07.01.39

12' יח.1שתילים עונתיים במיכל גודל 04.07.01.40

12' יח. כמפורט בטבלה לסיווג צמחים1שנתיים במיכלים בגודל -שתילים רב04.07.01.41

14' יח. כמפורט בטבלה לסיווג צמחים2שנתיים במיכלים בגודל -שתילים רב04.07.01.42

14' יח.כמפורט בטבלה לסיווג צמחים, 3שנתיים מיכלים בגודל -שתילים רב04.07.01.43

118' יח.כמפורט בטבלה לסיווג צמחים, 4שנתיים במיכלים בגודל -שתילים רב04.07.01.44

125' יח.5שתילים רב שנתיים במיכלים גודל 04.07.01.45

141' יח.6שתילים רב שנתיים במיכלים גודל 04.07.01.46

141' יח.7שתילים רב שנתיים במיכלים גודל 04.07.01.47

11,000דונם.זריעה  בפרחי בר04.07.01.48

1450ר" מ.ר" פקעות למ30-40בצלי פקעות לפי 04.07.01.49

14' יח.ורדים חשופי שורש04.07.01.50

125' יח.4' ורדים ממיכל מס04.07.01.51

140' יח.5' ורדים ממיכל מס04.07.01.52

145' יח.6' ורדים ממיכל מס04.07.01.53

160' יח.7' ורדים ממיכל מס04.07.01.54

180' יח.6' ג גזע מס"ורד מעוצב ע04.07.01.55

1120' יח.7' ג גזע מס"ורד מעוצב ע04.07.01.56

120' יח.4' ערער ממיכל מס04.07.01.57

130' יח.5' ערער ממיכל מס04.07.01.58

145' יח.6' ערער ממיכל מס04.07.01.59

170' יח.7' ערער ממיכל מס04.07.01.60

125' יח.4' צמחים מטפסים ממיכל מס04.07.01.61

130' יח.5' צמחים מטפסים ממיכל מס04.07.01.62

150' יח.7' צמחים מטפסים ממיכל מס04.07.01.63

133'יח.4גודל  (לא כולל נמפאות וצמחים צפים או מחמצנים)אספקה ושתילת צמחי מים 04.07.01.64

139'יח.5גודל  (לא כולל נמפאות וצמחים צפים או מחמצנים)אספקה ושתילת צמחי מים 04.07.01.65

17'יח.('אזולה וכד, סלבונה, פיסטיה, יקינתון)אספקה ושתילת צמחי מים צפים 04.07.01.66

162'יח.5אספקה ושתילת נמפאות גודל 04.07.01.67

111'יח.('אלודאה וכד, קרנן) 5אספקה ושתילת צמחי מים מחמצנים גודל 04.07.01.68

גינון' אספקה ושתילת מדשאות מסוגים שונים עב04.07.02

במחירי . 2. מדשאות יהיו מסוג שגדלו במשתלה בקרקע קלה או על מצע מנותק. 1: הערות04.07.02.01
. חודשים לרבות אספקה ושתילה4המדשאות כלול טיפול עם אחריות במשך 

הערה

18ר"משיקום משטחי דשא קיימים04.07.02.02

12ר"מי מאווררת מדשאות לרבות ניקוי הדשא לאחר פעולת האוורור"איוורור מדשאות ע04.07.02.03

112ר" מאו אחר" קיקויה"אספקה ושתילה של פלטות דשא 04.07.02.04

, "פספלום" "בופאלו", "אלטורו"סופר " ,  "אלטורו"אספקה ושתילה של פלטות דשא מזנים 04.07.02.05
או אחר" דרבן"

118ר" מ

118' יח.או אחר" קיקויה"אספקה ושתילה של פלטות דשא שטוף מאדמה מזן 04.07.02.06

, "סופר  אלטורו", "אלטורו"אספקה ושתילה של פלטות  דשא  שטוף מאדמה  מזנים  04.07.02.07
או אחר" דרבן", "פספלום" "בופאלו"

120ר" מ

1200ר" מ.'קיבוע וכו, ניקוז, מצעים,  כולל הכנת שטח1.5"אספקה והתקנת דשא סינטטי 04.07.02.08

1250ר" מ.2"ל דשא סינטטי בגובה "כנ04.07.02.09

חיפויים וסלעים, מצעים, ופיזור חומרי דישון אספקת- 04.07.03
אספקה ופיזור דשנים . י המפקח"כל הדשנים והמצעים יסופקו ממקור מאושר ע: הערה 04.07.03.01

.או לפי הוראות המפקח/י המפרט הטכני ו"ומצעים עפ
הערה

הערה.ג מצע בטון ומילוי בין החלוקים במלט לבן"העבודה כוללת הנחה ע04.07.03.02

1190 טון.אספקה ופיזור חצץ סומסומית כמצע למתקני משחק לפי הנחיית המפקח04.07.03.03

1140ק" מ.מ לפי הנחיות המפקח"ס2אספקה ופיזור של חצץ בגודל עד  04.07.03.04
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1350 טון.מ לפי אישור והנחיות המפקח"ס15/10/7-אספקה ופיזור של חלוקי נחל במידות כ 04.07.03.05

1380 טון.מ לפי אישור והנחיות המפקח"ס6-9אספקה ופיזור חלוקי נחל במידות  04.07.03.06

1200טוןאספקה ופיזור של שבבי עץ04.07.03.07

1150' יח.לפי הנחיות המפקח, ג"ק25  בשקים של  23-7-23 או  20-20-20מסוג  "דשן כל "אספקה ופיזור 04.07.03.08

לפי הנחיות , ג בשחרור איטי"ק25ע בשקים של  "או ש"8-מולטיקוט "אספקה ופיזור דשן מסוג 04.07.03.09
.המפקח

1240' יח

130' יח.לפי הוראות המפקח, ג"ק20מועשר בשקים של  5-5-5מסוג  "כופתיגן "אספקה ופיזור 04.07.03.10

1450 טון.לפי הוראות המפקח, בתפזורת5-5-5מסוג "כופתיגן "אספקה ופיזור 04.07.03.11

לפי , ליטר המיועד לגינון100המיועד לגינון בלבד בשקים חומים של  "2פרלייט  "אספקה ופיזור 04.07.03.12
.ב"הנחיות המפקח וכמפורט במפרט המצ

138' יח

י הוראת המפקח "המיועד לגינון בלבד בשק ענק המיועד לגינון עפ"2פרלייט  "אספקה ופיזור 04.07.03.13
.ב"וכמפורט במפרט המצ

1330' יח

ליטר לפי הנחיות המפקח וכמפורט 25בשק של  0-4או 0-8 4-20, אספקה ופיזור טוף בגודל 04.07.03.14
.ב"במפרט המצ

118' יח

לפי הנחיות המפקח וכמפורט , טון1בשקים של  0-4או 0-8 4-20, אספקה ופיזור טוף בגודל 04.07.03.15
.ב"במפרט המצ

1310 טון

לפי הנחיות המפקח וכמפורט במפרט , בתפזורת0-4או 0-8 4-20אספקה ופיזור טוף בגודל  04.07.03.16
.ב"המצ

1220 טון

מ כבול עדין עד " מ4-8 טוף 60%ק שהרכבה בנפח  "מ1אספקה ופיזור תערובת בשק ענק של  04.07.03.17
לתערובת יש להוסיף דשן מלא איטי תמס לזמן . ע"של טוף מרום גולן או ש" 7אודם "בינוני 
 2בין – או שווה ערך בכמות שתידרש לפי האתר " אוסמוקוט פרו" חודשים מסוג 12-14פירוק 

.ק" מ1.5בנפח " בלה. "ק" מ1ג לכל " ק10עד 

1360'יח

-0טוף בגודל  30%+ כבול  40%ליטר שהרכבה בנפח  50אספקה ופיזור תערובת בשקים של  04.07.03.18
ע לפי "או ש"אוסמוקוט "בתוספת דשן מסוג ,"קומפוסט  "20%+ פתיתי קלקר 10%+ מסונן  8

ספוג בתוספת דשן 20%-טוף ו 20%,   כבול60%או  , ע"או ש"גן -סולי"דוגמת , ק"מ/ג"ק4כמות  
.י החלטת המנהל"ק עפ"מ/ג"ק4ע לפי כמות  "או ש"אוסמוקוט "

125' יח

- 12לזמן פירוק " אוסמוקוט פרו"מסוג  ( פעמים מצד לצד3)דשן איטי תמס לערבוב בתערובת 04.07.03.19
ג" ק25שק של .  חודשים או שווה ערך14

1450' יח

י הנחיות "בבור נטיעת העץ עפ, ע"או ש"שחם גבעת עדה "אספקת ופיזור תערובת קרקע של 04.07.03.20
כבול בינוני הכולל 25%,  קומפוסט מפרדה25%, 8-4טוף  25%, 0-8טוף  25%המנהל בהרכב של  

.תוספת מיקרואלמנטים כמפורט במפרט'ח 12-גם דשן שחרור איטי ל 

175' יח

150' יח.פירוק מסלעה והובלת הסלעים למקום פינוי04.07.03.21

18 מטר.ע"של חברת אלטקסט החותרים או ש" גאוטקס"בד גיאוטכני מסוג 04.07.03.22

צנרת השקייה מונחת בקרקע04.07.04

אביזרים ויתר חומרים בקרקע , המחירים כוללים הספקת והנחת צנרת השקייה. 1: הערות04.07.04.01
ב באישור "החלפת חלקים בהתאם למפרט המצ, תחזוקה, ביצוע. 2. י הקבלן"לאחר כיסויה ע

.ע"והנחית מהנדס מים של אגף שפ

הערה

לרבות , חפורים ומכוסים בקרקע,  קשיח4דרג , מ" מ75צנורות מובילים פוליאטילן בקוטר 04.07.04.02
.אביזרים וחיבור לרשת

139 מטר

לרבות , חפורים ומכוסים בקרקע,  קשיח4דרג , מ" מ63צנורות מובילים פוליאטילן בקוטר 04.07.04.03
.אביזרים וחיבור לרשת

127 מטר

לרבות , חפורים ומכוסים בקרקע,  קשיח4דרג , מ" מ50צנורות מובילים פוליאטילן בקוטר 04.07.04.04
.אביזרים וחיבור לרשת

120 מטר

לרבות , חפורים ומכוסים בקרקע,  קשיח4דרג , מ" מ40צנורות מובילים פוליאטילן בקוטר 04.07.04.05
.אביזרים וחיבור לרשת

118 מטר

לרבות , חפורים  ומכוסים בקרקע,    רך4דרג , מ" מ32צנורות מובילים פוליאטילן בקוטר 04.07.04.06
.אביזרים וחיבור לרשת

114 מטר

לרבות , חפורים  ומכוסים בקרקע,    רך4דרג , מ" מ25צנורות מובילים פוליאטילן בקוטר 04.07.04.07
.אביזרים וחיבור לרשת

112 מטר

לרבות , חפורים ומכוסים בקרקע,  קשיח6דרג , מ"מ110צנורות מובילים פוליאטילן בקוטר 04.07.04.08
.אביזרים וחיבור לרשת

175 מטר

190 מטר.10ל אולם דרג "כנ04.07.04.09

לרבות , חפורים ומכוסים בקרקע,  קשיח6דרג , מ" מ90צנורות מובילים פוליאטילן בקוטר 04.07.04.10
.אביזרים וחיבור לרשת

165 מטר

180 מטר.10ל אולם דרג "כנ04.07.04.11

לרבות , חפורים ומכוסים בקרקע,  קשיח6דרג , מ" מ75צנורות מובילים פוליאטילן בקוטר 04.07.04.12
.אביזרים וחיבור לרשת

155 מטר

175 מטר.10ל אולם דרג "כנ04.07.04.13

לרבות , חפורים ומכוסים בקרקע,  קשיח6דרג , מ" מ63צנורות מובילים פוליאטילן בקוטר 04.07.04.14
.אביזרים וחיבור לרשת

135 מטר

160 מטר.10ל אולם דרג "כנ04.07.04.15

לרבות , חפורים ומכוסים בקרקע,  קשיח6דרג , מ" מ50צנורות מובילים פוליאטילן בקוטר 04.07.04.16
.אביזרים וחיבור לרשת

130 מטר

לרבות , חפורים ומכוסים בקרקע,  קשיח6דרג , מ" מ40צנורות מובילים פוליאטילן בקוטר 04.07.04.17
.אביזרים וחיבור לרשת

125 מטר

לרבות אביזרים , חפורים ומכוסים בקרקע,  קשיח10דרג , מ" מ32צינור פוליאטילן בקוטר 04.07.04.18
.וחיבור לרשת

120 מטר
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לרבות , חפורים ומכוסים בקרקע,  קשיח6דרג , מ" מ25צינורות מובילים פוליאטילן בקוטר 04.07.04.19
.אביזרים וחיבור לרשת

117 מטר

עם טפטפת כל , מ" מ16מפוליאטילן בקוטר  (ללא חפירה)עילית  (מ"רע)שלוחת טפטוף מווסת 04.07.04.20
.מחוברת לרשת,  ליטר לשעה2.3בספיקת מים של , מ" ס30

13 מטר

13 מטר.מ" ס50ל אולם כל "כנ04.07.04.21

13 מטר.מ" ס60ל אולם כל  "כנ04.07.04.22

13 מטר.מ" ס80ל אולם כל "כנ04.07.04.23

13 מטר.מ" ס100ל אולם כל "כנ04.07.04.24

13 מטר.מ" ס120ל אולם כל  "כנ04.07.04.25

13 מטר.מ" ס150ל אולם כל  "כנ04.07.04.26

13 מטרמ" ס200ל אולם כל "כנ04.07.04.27

120 מטר. טפטפות לדקל12,  טפטפות לעץ8ש / ל2.3לעצים . טבעת טפטוף04.07.04.28

חפורים ומכוסים , מ עם חוט משיכה עבור קוי פיקוד למחשב" מ50צנור מתעל לתקשורת בקוטר 04.07.04.29
.לרבות קופסאות וחומרי עזר, בקרקע

150 מטר

115 מטר.ר מושחלים בצינורות למחשב" ממ6X1.5 בחתך NYYכבלים מסוג 04.07.04.30

16 מטר.מ" ס15-10אספקה ועבודה של מכונה להנחת מערכת טיפטוף בדשא לפי הצורך בעומק של 04.07.04.31

125 מטר.2"קוטר . סי.וי.שרוול פי04.07.04.32

145 מטר.4"ל אולם קוטר "כנ04.07.04.33

180 מטר.4"שרוול פלדה מגולוונת קוטר 04.07.04.34

180 מטר.עם  חוט משיכה, מ" ס80מ קשיח כולל חפירה עד עומק " ס110 בקוטר PVCשרוול צינור 04.07.04.35

160 מטר.עם  חוט משיכה,  מ" ס80מ קשיח כולל חפירה עד עומק " ס75 בקוטר PVCשרוול צינור 04.07.04.36

140 מטר.עם  חוט משיכה,  מ" ס80מ קשיח כולל חפירה עד עומק " ס63 בקוטר PVCשרוול צינור 04.07.04.37

195 מטר.4"צינור מתכת 04.07.04.38

י הקבלן"אספקה והתקנת ממטירים ע04.07.05

פיה צבעונית או שווה ערך וחיבורו " רינבירד"או " הנטר" מסוג I 20פיה + ממטיר גיחה מתוכנן 04.07.05.01
.לרשת

1110' יח

160' יח.או שווה ערך  וחיבורו לרשת" רינבירד"או " הנטר"פיה מסוג  + INST 04מתז גיחה 04.07.05.02

1110' יח.כולל פיה רוטורית" הנטר "1000MPR, 2000, 3000ממטירון 04.07.05.03

125' יח.ע" או שHCVאל נגר לממטרות מסוג 04.07.05.04

מ 100באורך  2"כולל צינור  'מ 35ג מזחלת לטווחים של עד  "אספקה והתקנת ממטיר תותח ע04.07.05.05
.וחיבור למקור מים'

12,500' יח

195' יח.ע"או שI-20מסוג הנטר  'מ 12-5אספקה והתקנת ממטיר גיחה לטווחים של  04.07.05.06

1120' יח.י פרט בתוכנית"ע עפ" נירוסטה או שו5505" ריינבורד"אספקה והתקנת ממטיר גיחה 04.07.05.07

1100' יח.י פרט בתוכנית"ע עפ" או שו5505" ריינבורד"אספקה והתקנת ממטיר 04.07.05.08

1280' יח.י פרט בתוכנית"נירוסטה או שווה ערך מותקן עפSS  8005" ריינבורד"אספקה והתקנת ממטיר 04.07.05.09

140' יח.ע" או שINSTאו PROמסוג הנטר  'מ 2-5אספקה והתקנת מתז גיחה לטווחים של  04.07.05.10

117' יח.ע"או שHCV 3/4"נגר לממטיר מתכוון  -אספקה והתקנת אל04.07.05.11

160' יח.ע"מסוג הנטר או ש, I-20אספקת ממטיר גיחה  04.07.05.12

150' יח.ע"או שI-20אספקה והתקנת מכלול לממטיר מסוג הנטר  04.07.05.13

130' יח.אספקה והתקנת מכלול למתז מכל סוג שהוא04.07.05.14

1270' יח.י פרט בתוכנית"ממטיר גיחה על זקף בשרוול הגנה עפ04.07.05.15

1200' יח.י פרט בתוכנית"מתז גיחה על זקף בשרוול הגנה עפ04.07.05.16

135' יח.(כולל פיה) או שווה ערך INST או PROמסוג הנטר '  מ5 - 2אספקת מתז גיחה לטווחים של 04.07.05.17

ראשי מערכת ואביזרים04.07.06

מנעול , יסוד בטון+  הפעלות כולל ארון ורטיקלי אורלייט 8  עד 1.5"ראש מערכת הידראולי 04.07.06.01
.הכל לפי פרט, מאסטר הרשות המקומית

119,000'קומפ

114,000'קומפ.ל אולם ללא ארון הגנה"כנ04.07.06.02

יסוד בטון ומנעול + ארונות אורלייט ) הפעלות כולל ארון 8  עד 2"ראש מערכת הידראולי 04.07.06.03
.(לא תשולם כל תוספת עבור יותר מארון אחד: הערה). הכל לפי פרט, מאסטר הרשות המקומית

118,000'קומפ

113,000'קומפ.ל אולם ללא ארון  הגנה"כנ04.07.06.04

יסוד בטון ומנעול + ארונות אורלייט ) הפעלות כולל ארון 15  עד 2"ראש מערכת הידראולי 04.07.06.05
.(לא תשולם כל תוספת עבור יותר מארון אחד: הערה). הכל לפי פרט, מאסטר הרשות המקומית

123,000'קומפ

חיבור , עם  הכנה  למחשב  כולל  כל האביזרים- 2" פתיחות בקוטר 3ראש מערכת הידראולי עד 04.07.06.06
.הכל קומפלט, לרשת

17,500'קומפ

16,000'קומפ.1.1/2"ל אולם בקוטר "כנ04.07.06.07

14,500'קומפ.1"ל אולם בקוטר "כנ04.07.06.08

1350' יח.ע כולל פס סולונואידים מותקן בארון ראש המערכת"סולונואיד בקרה או ש04.07.06.09

מ עבור מחשב השקיה " ס33/60/80ע צמוד לראש מערכת במידות "ארון מסוג אורלייט או ש04.07.06.10
לרבות כל החומרים והעבודות ,   חבקים ומנעול מאסטר הרשות המקומית, כולל לוח עבודה מעץ

.ונעילה לארגז

11,200'קומפ

מסגרת , מ עבור ראש המערכת כולל יציקת בטון" ס33/80/80ארון מסוג אורלייט  במידות 04.07.06.11
.לרבות כל החומרים והעבודות ונעילה לארגז, ליציקת בטון

13,000'קומפ

מסגרת , מ עבור ראש המערכת כולל יציקת בטון" ס33/110/110ארון מסוג אורלייט במידות 04.07.06.12
.לרבות כל החומרים והעבודות ונעילה לארון, ליציקת בטון

13,700'קומפ
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, לרבות חבור חשמל כנדרש, ע" הפעלות תוצרת מוטורולה  או  ש8מחשב השקיה סקורפיו עבור 04.07.06.13
ואחריות לשנה, י מתקין מורשהשל היצרן"קישור  למכרז העירוני  והתקנה  ע, מטען, מצבר

113,500'קומפ

לרבות חבור חשמל ,  ע" הפעלות תוצרת מוטורולה או ש16מחשב השקייה סקורפיו מורחב עבור 04.07.06.14
ואחריות , י  מתקין מורשה של היצרן"קישור מרכזהעירוני  והתקנה  ע, מטען, מצבר, כנדרש
לשנה

115,500'קומפ

הרחבה למחשב השקייה סקורפיו כולל כל החיבורים והאביזרים הדרושים לחיבור למחשב 04.07.06.15
.לראש מערכת ולמרכז מנהל בעירייה, קיים

13,000'קומפ

כולל כל האביזרים הדרושים לרבות חבור חשמל , ע"מחשב מסוג אירנייט מוטורולה או ש04.07.06.16
.למרכזת תאורה

140,000'קומפ

, מטען, מצבר, ע לרבות חיבור חשמל כנדרש" מוטורולה או ש4X Rמחשב השקייה סקורפיו 04.07.06.17
.י מתקין מורשה של היצרן ואחריות לשנה"התקנה ע, קישור למרכז העירוני

17,000'קומפ

, מצבר, ע לרבות חיבור חשמל כנדרש" הפעלות מוטורולה או ש12מחשב השקייה איריקום עבור 04.07.06.18
.י מתקין מורשה של היצרן ואחריות לשנה"התקנה ע, קישור למרכז העירוני, מטען

113,500'קומפ

כולל כל החיבורים והאביזרים הדרושים לחיבור למחשב " איריקום"הרחבה למחשב השקייה 04.07.06.19
.לראש המערכת ולמרכז המנהל בעירייה, הקיים

13,000'קומפ

11,000'קומפ. אטום נגד רטיבותACכולל מארז AC/DC  4 Sע "או ש" גלקון"מחשב 04.07.06.20

11,200'קומפ. אטום נגד רטיבותACכולל מארז AC/DC  6 Sע "או ש" גלקון"מחשב 04.07.06.21

11,400'קומפ. אטום נגד רטיבותACכולל מארז AC/DC  9 Sע "או ש" גלקון"מחשב 04.07.06.22

11,600'קומפAC 12ל "כנ04.07.06.23

 1"ברז שטיפה +מ להתקנה בשטח לצינור מנקז " ס32ע קוטר "או ש" ברוקס"קופסת הגנה 04.07.06.24
.ומכסה מעוגן בקרקע ובגובה הקרקע

1300'קומפ

משחרר אוויר /מ להתקנה בשטח עבור וסת לחץ" ס32ע קוטר "או ש" ברוקס"קופסת הגנה 04.07.06.25
.ומכסה מעוגן בקרקע

1350'קומפ

מ " ס50מ שכבת חצץ בעומק " ס10+ מ פנימי " ס50שוחת ביקורת בשטח מדרך הקוטר השוחה 04.07.06.26
. כולל סמל העירייה וכיתוב השקייה60/60" מורן" מכסה פלדה דגם + 

11,000'קומפ

 40/40במידות פנים "  עומר"'  בריכות לברזים חיים מקופסת בטון טרומי או פלסטי  של  חב04.07.06.27
מ בתחתיתה" ס10לרבות  שכבת  חצץ בעובי ,  מ מותקנת בתוך הקרקע" ס50מ ובעומק עד "ס

1200' יח

11,700' יח.1"או ווטס " פלומטיקס"מונע זרימה חוזרת בנוי מחוץ לארון ראש המערכת כולל כל החיבורים 04.07.06.28

12,800' יח.1.1/2"ל אולם "כנ04.07.06.29

12,700' יח. כולל כל החיבורים הדרושים17V 23 V 37משאבת דישון חשמלית יונידוס  04.07.06.30

.  טמון בקרקע ומחובר למשאבה ולראש המערכת1יק 'דישון מג+  ליטר 25מיכל דישון 04.07.06.31
.החיבורים הדרושים

1300' יח

פירוק והעברת ראשי מערכת04.07.07

כולל כיסוי באדמה גננית ופינוי כל ,פירוק זהיר של ראש מערכת וארגז או ארון והכנה להעברה 04.07.07.01
ראש המערכת והארגז יועברו למחסנים או לאתר אחר בע.פסולת לאתר מורשה 

550'יח

ראש .התקנת ראש מערכת וארגז או ארון כולל התקנת אביזרי חיבור אינו כולל מחיר הראש 04.07.07.02
.המערכת ילקח ממחסני העיריה או מכל אתר אחר בעיר שיורה המפקח

380'יח

1460'יח.כולל פינוי כל פסולת לאתר פסולת מורשה וכיסוי באדמה גננית,פירוק ראש מערכת וארגז קיים 04.07.07.03

אספקה והתקנת משאבות מים ומשאבות מינון דשן- 04.07.08

הכוללת מערכת הגברת לחץ של  ,CALPED ,NM 11/BEאספקה והתקנת משאבת מים דגם  04.07.08.01
.3/06הכוללת את כל הפריטים המופיעים בנספח הטכני 'מ 25קוב שעה בתוספת של  12

110,000'יח

הכוללת מערכת ,CALPED ,NM 40/16 Aאספקה והתקנת משאבת מים תלת פאזי דגם  04.07.08.02
הכוללת את כל הפריטים המופיעים בנספח 'מ 35קוב שעה בתוספת של  15הגברת לחץ של  

הטכני

112,800'יח

הכוללת מערכת ,CALPED ,NM 40/20 Cאספקה והתקנת משאבת מים דגם תלת פאזי  04.07.08.03
הכוללת את כל הפריטים המופיעים בנספח 'מ 40קוב שעה בתוספת של  20הגברת לחץ של  

הטכני

128,000'יח

, כולל אספקה, י תאור במפרט" בתוכנית ועפpי פרט "יחידת הגברת לחץ מים להשקיה עפ04.07.08.04
crn 64 - 2היחידה כוללת שתי משאבות מסוג . הדרכה ואחריות לשנה, הפעלה, הרכבה

1124,000'יח

שסתום הזרקה ,כולל אספקה והרכבה ,ע "או שB73דגם  DOSAPRO LMIדשן  /משאבת מינו04.07.08.05
מכפיל פ/מחלק ,E29190צינורית מתג ציפה  ,כבל פיקוד ,משקולות ,מסנן ,שסתום רגל ,

12,480'יח

13,400'יח.כולל סוללה אינטגרלית,לשני ברזים " אלחוטית "אספקה והתקנת יחידת קצה 04.07.08.06

14,300'יח.כולל סוללה אינטגרלית,לארבעה ברזים " אלחוטית "אספקה והתקנת יחידת קצה 04.07.08.07

15,000'יח.כולל סוללה אינטגרלית, לשישה ברזים" אלחוטית"אספקה והתקנת יחידת קצה 04.07.08.08

1220'יח.AC/DCג סרגל "גידי ע-דו,דרכי -אספקה והתקנת סולונואיד תלת  04.07.08.09

1105'יח.אספקה והתקנת סרגל סולונואידים04.07.08.10

11,400'יח.עמוד ומצברים,אספקה והתקנת פנל סולארי כולל מנשא 04.07.08.11

1350'יח.פרוק יחידת קצה אלחוטית04.07.08.12

11,400'יח. התקנה מחדש של יחידת קצה אלחוטית כולל כל החיבורים הדרושים04.07.08.13
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חצי ,עבודות חשמלאי מוסמך :קבוע ממרכזית תאורה לאירינט כולל VAC220הזנת חשמל  04.07.08.14
בדיקה של בוד,אחריות לשנה ,התקנה ',מ 15עד  µN.Y.Y 3X2.5 MM dשקע כבל ,אוטומט 

11,000'יח

עבודות חשמלאי מוסמך : כולל" אלחוטית"הזנת חשמל מעמוד תאורה עבור בקר יחידת קצה 04.07.08.15
בדיקה,אחריות לשנה ,התקנה ',מ 15עד  µd N.Y.Y 3X2.5 MMשקע כבל ,חצי אוטומט ,

11,000'יח

11,600'יח.אספקה והתקנת מחשב נייד לתפעול יחידת הקצה מהשטח04.07.08.16

11,200'יח.אספקה והתקנת מקלדת לתפעול יחידת קצה מהשטח04.07.08.17

הכולל את כל האלמנטים הכלולים בראש ,אקטיבי (MMI)אספקת והתקנת מסך משתמש  04.07.08.18
וקבלת כל המידע הקשור בראש הספציפי ,המערכת ומאפשר הפעלת ההשקיה ישירות מהמסך 

בזמן

1200'יח

סוללות, אספקה והתקנה של בקרי השקיה כולל החיבורים04.07.08

-אספקה והתקנת בקר השקייה לברז בודד מותאם לעבודה מול ברז הידראולי וסולונואיד תלת04.07.08.01
.ע"או שDC1גלקון מדגם  .גידי -דרכי דו

1410'יח

ברזים כולל ברז ראשי מותאם לעבודה מול ברז 4אספקה והתקנת בקר השקייה לפיקוד עד  04.07.08.02
.ע"או שDC4גלקון מדגם  .גידי -דרכי דו-הידראולי וסולנאייד תלת

1503'יח

ברזים כולל ברז ראשי מותאם לעבודה מול ברז 6אספקה והתקנת בקר השקייה לפיקוד עד  04.07.08.03
.ע" או שDC-S6גלקון מדגם .גידי -דרכי דו-הידראולי וסולנאייד תלת

1774'יח

ברזים כולל ברז ראשי מותאם לעבודה מול ברז 9אספקה והתקנת בקר השקייה לפיקוד עד 04.07.08.04
.ע"או שDC-S9גלקון מדגם  .גידי -דרכי דו-הידראולי וסולנאייד תלת

1929'יח

 ברזים כולל ברז ראשי מותאם לעבודה מול ברז 12אספקה והתקנת בקר השקייה לפיקוד עד 04.07.08.05
. או שווה ערךDC-S12גלקון מדגם . גידי-דרכי דו-הידראולי וסולנאייד תלת

11,161'יח

ארגזים לראש מערכת בקרה04.07.09

ב  באישור  והנחית מהנדס מים "החלפת חלקים בהתאם למפרט המצ, ביצוע תחזוקה (1: הערה 04.07.09.01
ב"ראה פרטי המכסים בתכנית המצ (2. ע"של אגף שפ

הערה

ע כולל "או ש" ברוקס"מ תוצרת " ס31/40/54ארגז מלבן מפלסטיק לראש מערכת במידות 04.07.09.02
מ בתחתיתו" ס10חפור בקרקע עם שכבת חצץ בעובי , נעילה

1374'קומפ

מ בתחתיתו "  ס10ארגז מלבני מפלסטיק לראש מערכת חפור בקרקע ועם שכבת חצץ  בעובי  04.07.09.03
מכסה  מתאים מפלסטיק כולל נעילה,  מ  בבסיס" ס74/50/36ע במידות "או ש" בורקס"תוצרת 

1642'קומפ

מ " ס10חפור בקרקע ועם שכבת חצץ  בעובי , ארגז מלבני בינוני מפלסטיק לראש מערכת04.07.09.04
לרבות מכסה ,  מ בבסיס" ס96/62/46ע מידות "או ש" ברוקס"תוצרת , בתחתיתו

כולל נעילה, מתאיםמפלסטיק

11,283'קומפ

מ " ס10חפור בקרקע ועם שכבת  חצץ  בעובי , ארגז מלבני בינוני מפלסטיק לראש מערכת04.07.09.05
לרבות מכסה מתאים , מ  בבסיס"  ס111/81/46ע  מידות "או  ש" ברוקס"תוצרת , בתחתיתו
כולל נעילה, מפלסטיק

11,818'קומפ

בנוי מבלוקי בטון חלולים בעובי , מ" ס50מ ובעומק " ס80/80ארגז לראש מערכת במידות פנים 04.07.09.06
עם מסגרת מזויתן פלדה , מ בתחתיתו" ס10חפור באדמה ועם שכבת חצץ בעובי , מ" ס10

מ וזויתן חיזוק " ס40כל " וונצים"י "מבוטן בחגורת בטון עליונה בהיקפו  ע, מ" מ40/40/4
מכסה מתאים מפח כמפורט בסעיפים , מ בחגורה" מ8 מוטות ברזל בקוטר 2לרבות , באמצע
"איתן" שכבות בלכה 2-  שכבות  מיניום סינטטי או צנקכרומט ו2-צבוע ב , בהמשך

1642'קומפ

בנוי  מבלוקי בטון חלולים ,  מ"  ס50מ ובעומק  " ס80/110ארגז לראש מערכת במידות פנים 04.07.09.07
מבוטן , מ" מ40/40/4חפור באדמה ומעל שכבת חצץ עם  מסגרת  מזויתן פלדה , מ" ס10בעובי 

לרבות מכסה , מ וזויתן חיזוק באמצע" ס40כל  " וונצים"י "בחגורת בטון עליונה בהיקפו ע
 כבות בלכה 2- שכבות מיניום סינטי אוצנקכרומט ו2-צבוע  ב,  מתאים מפח כמפורט בהמשך

"איתן"

11,219'קומפ

בנוי  מבלוקי בטון חלולים ,  מ"  ס50מ ובעומק " ס180/180ארגז לראש מערכת במידות פנים 04.07.09.08
מבוטן , מ" מ40/40/4חפור באדמה ומעל שכבת חצץ עם  מסגרת  מזויתן פלדה , מ" ס10בעובי 

מ לחיזוק באמצע " מ80/40/3מ ופרופיקל " ס40כל  " וונצים"י "בחגורת בטון עליונה בהיקפו ע
- שכבותמיניום סינטטי או צנקכרומט ו2-צבוע ב, לרבות  מכסה מתאים  מפח  כמפורט בהמשך

"איתן" שכבות בלכה 2

11,818'קומפ

יציקת בטון על , מ עבור מחשב השקיה  כולל לוח עבודה מעץ" ס33/60/80ארון ורטיקלי במידות 04.07.09.09
לרבות כל החומריםוהעבודה ונעילה לארגז, מסגרת ליציקת  בטון, פי פרט היצרן

11,176'קומפ

,  מ עבור ראש המערכת כולל יציקת בטון על פי פרט היצרן" ס33/80/80ארון ורטיקלי  במידות 04.07.09.10
לרבות  כל החומרים העבודות ונעילה לארגז, מסגרת  ליציקת  בטון

12,834'קומפ

מ עבור  ראש  המערכת כולל יציקת בטון על פי פרט " ס33/110/110ארון ורטיקלי  במידות 04.07.09.11
לרבות כל החומרים העבודות ונעילה לארגז, מסגרת ליציקת בטון, היצרן

13,689'קומפ

 חלקים מפח 2-מורכבים  מ,  מ" ס84/84מכסה מפלדה מגולוונת באבץ חם ארגז ראש במידות 04.07.09.12
 שרשראות 4לרבות , מ ומרותך למסגרת פלדה  על  פני  הארגז" מ3מריג ומחורר בעובי 

ע"בהתאם לתכנית אגף השפ' צירים וכו, "הלן"מנעול , ידיות, מ" מ6מגולוונות בקוטר 

1748'קומפ

 חלקים מפח 3-מורכבים מ, מ" ס84/114מכסה ממפלדה מגולבנת באבץ חם לארגז ראש במידות 04.07.09.13
 שרשראות 4לרבות , מ ומרותך למסגרת פלדה  על  פני  הארגז" מ3מרוג ומחורר בעובי 

ע"בהתאם לתכנית אגף השפ' צירים וכו, "הלן"מנעול , ידיות, מ" מ6מגולוונות בקוטר 

1962'קומפ

www.ahuzot.co.ilהופק מאתר האינטרנט 



www.ahuzot.co.ilהופק מאתר האינטרנט 

 חלקים מפח  מרוג ומחורר 3-מורכב מ, מ" ס84/114מכסה מפח לארגז ראש בקרה במידות 04.07.09.14
 6  שרשראות מגולוונות בקוטר 4לרבות  , מ ומרותך למסגרת פלדה על פני הארגז" מ3בעובי 

 שכבות מיניום 2-צבוע ב, ע"בהתאם לתכנית אגף השפ' צירים  וכו, "הלן"מנעול , ידיות, מ"מ
"איתן" שכבות בלכה 2-סינטטי ו

1748'קומפ

 חלקים מפח  מרוג ומחורר 4-מ מורכב מ" ס184/184מכסה מפח לארגז ראש בקרה במידות 04.07.09.15
 6  שרשראות מגולוונות בקוטר 4לרבות  , מ ומרותך למסגרת פלדה על פני הארגז" מ4בעובי 

ע וצבוע בשכבות צבע יסוד "בהתאם לתכנית אגף השפ' צירים וכו, "הלן" מנעולי 2, ידיות, מ"מ
"איתן" שכבות בלכה 2-  מיקרון  ו70צינקכרומט אפור בעובי 

11,069'קומפ

חומר עזר לעצים04.07.10

לרבות , עם חוד  למטה, מ" ס5-3ובקוטר משתנה לפחות '  מ3סמוכת עץ באורך כללי של 04.07.10.01
מ מעל פני " ס50לפחות לתחתית בור הנטיעה ורשירתה בחבל לעץ כל '  מ0.5תקיעתה לעומק 

בעזרת שרוולים של  קטעי  צינור פלסטי גמיש להגנת העץ, הקרקע ומתחת לגובה הצמרת

112' יח

115' יח.'מ. 4ל אולם באורך כללי "כנ04.07.10.02

ע בעת נטיעת העץ "או ש" פזקר"סי של חברת .אר.ס.א. ש. נ3/250חוסם שורשים מסוג פוליפז 04.07.10.03
.בכל קוטר

132 מטר

'  מ0.3מעוגנים בקרקע לעומק ',  מ2.5מ באורך כללי עד " ס40/40מגן מרובע לעץ במידות עד 04.07.10.04
 זוגות פלחים אנכיים 2המגן עשוי מקונסטרוקצית  פלדה  של  . ע"לפי דוגמת אגף שפ, לפחות

 חישוקים לגובה מאותו 3י "מ  חתוכים  למטה בשיפוע ומחוברים בריתוך ע"  מ10/40במידות 
,  ג" ק18.5 במשקל כללי של 10"בקוטר ,   ברגים מגולבנים6י  "פלח וחישוקים  מחוברים  ע

.בגוון לפי בחירת האדריכל" איתן" שכבות צבע 2-  שכבות צינקכרומט ו2-לרבות צביעה  ב

1360' יח

עבודות פירוק והכנה04.08

י "מחירי הפרוקים למיניהם כוללים סילוק הפסולת לאתר פינוי פסולת מאושר ע: הערה04.08.01
או העברה /הובלה ותשלום אגרות במידת הצורך ו/המשרד לאיכות הסביבה לרבות העמסה

י הנחיות המפקח"הכל עפ, למחסני העיריה

הערה

135' יח.פירוק זהיר של תמרורים כולל העמוד והכנתם לשימוש חוזר04.08.02

125' יח.פירוק תמרורים כולל העמוד ופינויים למקום שפך מאושר04.08.03

160' יחפירוק זהיר של עמודי מחסום מסוג כלשהוא כולל הכנתם לשימוש חוזר04.08.04

135' יחפירוק עמודי מחסום מסוג כלשהוא ופנוים למקום שפך מאושר04.08.05

140 מטר.בכל עובי וגובה והכנתם לשימוש חוזר, פרוק זהיר של גדרות או מעקות מכל הסוגים04.08.06

125 מטרפרוק גדרות או מעקות מכל הסוגים וסילוק הפסולת למקום שפך מאושר04.08.07

150' יח.פירוק זהיר של ספסל מכל דגם והעברתו למחסן המזמין04.08.08

140' יחפירוק זהיר של אשפתון מכל דגם והעברתו למחסן המזמין04.08.09

1250' יחמדרכה מתוכננים/מסוג כלשהוא למפלסי כביש (תאי בקרה)התאמת גובה שוחות 04.08.10

מ למפלס ולשפוע הכביש באמצעות טבעות עשויות " ס50התאמת מכסה תא בקרה עגול בקוטר 04.08.11
או " עמיד אנטרפרייז"של חברת " מתאם אביב"מ כדוגמת " ס15פיברגלס משוריין להגבהה עד 

ע ובהתאם למפרט היצרן והמפרט המיוחד של מחלקת דרכים בעירית תל אביב"ש

1600' יח

1650' יחמ" ס60ל אך בקוטר "כנ04.08.12

מ למפלס ולשפוע הכביש באמצעות טבעות עשויות " ס50התאמת מכסה תא בקרה עגול בקוטר 04.08.13
" עמיד אנטרפרייז"של חברת " מתאם אביב"מ כדוגמת " ס15פיברגלס משוריין להגבהה מעל 

ע ובהתאם למפרט היצרן והמפרט המיוחד של מחלקת דרכים בעירית תל אביב"או ש

1650' יח

1700' יחמ" ס60ל אך בקוטר "כנ04.08.14

מ והחלפתם לעומס כבד כולל התאמתם למפלס כביש " ס80פירוק תקרה ומכסה שוחה קוטר 04.08.15
.מתוכנן

11,265'קומפ

מ והחלפתם לעומס כבד כולל התאמתם למפלס כביש " ס100פירוק תקרה ומכסה שוחה קוטר 04.08.16
.מתוכנן

11,585'קומפ

מ והחלפתם לעומס כבד כולל התאמתם למפלס כביש " ס125פירוק תקרה ומכסה שוחה קוטר 04.08.17
.מתוכנן

11,770'קומפ

 עגול או מרובע C125תוספת לפירוק תקרה ומכסה שוחה בכל קוטר עבור החלפת המכסה למין 04.08.18
ב כבד-מיצקת ברזל במקום ב

1300' יח

 עגול או מרובע D400תוספת לפירוק תקרה ומכסה שוחה בכל קוטר עבור החלפת המכסה למין 04.08.19
ב כבד-מיצקת ברזל במקום ב

1400' יח

1120' יחC250 או D400תוספת למחיר מכסה לתא בקרה עבור סגר נעילה למכסה ממין 04.08.20

1900' יחמדרכה מתוכננים/ סטנדרטי למפלס כביש " בזק"התאמת תא 04.08.21

1500' יחמדרכה מתוכננים/ סטנדרטי למפלס כביש " HOT"התאמת תא 04.08.22

1265' יחלמפלס כביש מתוכנן (רשת אחת)התאמת תא קליטה 04.08.23

1150' יחל עבור כל רשת נוספת להתאמת מפלס"תוספת לנ04.08.24

119ר" מ.מרוצפים במרצפות מכל הסוגים והכנתן לשמוש חוזר, שביל או כביש, פירוק זהיר של מדרכה04.08.25

מרוצפים במרצפות  מכל  הסוגים  ופינוים למקום שפך ,  שביל או  כביש, פירוק של מדרכה04.08.26
מאושר

117ר" מ

פירוק מיסעת בטון במדרכה או שביל  בכל עובי כולל המבנה לכל עומקו וסילוק הפסולת 04.08.27
למקום שפך מאושר

122ר" מ

פירוק מיסעת בטון בכביש קיים בכל עובי כולל המבנה לכל עומקו וסילוק הפסולת לאתר פינוי 04.08.28
.פסולת מאושר

132ר" מ

www.ahuzot.co.ilהופק מאתר האינטרנט 



www.ahuzot.co.ilהופק מאתר האינטרנט 

וסילוק הפסולת לאתר פינוי פסולת  (אספלט בלבד)פירוק מיסעת אספלט במדרכה או שביל 04.08.29
.מאושר

117ר" מ

121ר" מ.וסילוק הפסולת לאתר פינוי פסולת מאושר (אספלט בלבד)פירוק מיסעת אספלט בכביש קיים 04.08.30

לפי הוראה בכתב ,  תוספת מחיר לסעיפי פירוק משטחים שונים עבור פינוי  פסולת  במכולות04.08.31
מראש מהמפקח

16ר" מ

115 מטרפרוק אבני שפה מכל הסוגים וסילוקן מהשטח למקום שפך מאושר וניקוי האתר04.08.32

לפי הוראה בכתב , תוספת מחיר לסעיפי פירוק אבני שפה למיניהם עבור  פינוי  פסולת  במכולות04.08.33
מהמפקח

16 מטר

175ק" מסילוק ערימות פסולת קיימת מהשטח לפני תחילת העבודה למקום שפך מאושר04.08.34

1180' יחר כולל פינויו למקום שפך מאושר" מ4פרוק זהיר של שלט במידות עד 04.08.35

1240ר" מר כולל פינויו למקום שפך מאושר" מ4פרוק זהיר של שלט במידות מעל 04.08.36

מים וביוב04.09

119מטר1/2"אספקה והנחת קו צינורות פלדה או מגולוון 04.09.01

123מטר3/4"אספקה והנחת קו צינורות פלדה או מגולוון 04.09.02

127מטר1"אספקה והנחת קו צינורות פלדה או מגולוון 04.09.03

146מטר11/4"אספקה והנחת קו צינורות פלדה או מגולוון 04.09.04

162מטר ".11/2אספקה והנחת קו צינורות פלדה או מגולוון04.09.05

1147מטר4-"3"אספקה והנחת קו צנרת פלדה 04.09.06

1201מטר8-"6"אספקה והנחת קו צנרת פלדה 04.09.07

1348מטר12-"10"אספקה והנחת קו צנרת פלדה 04.09.08

11,161'יח3"אספקה והרכבת ברז כיבוי 04.09.09

11,084'יח4-"3"אספקה והרכבת מגוף 04.09.10

13,406'יח8-"6"אספקה והרכבת מגוף 04.09.11

16,502מטר12-"10"אספקה והרכבת מגוף 04.09.12

1101מטר.מ כולל כל החיבורים"ס10בקוטר  PVCאספקה והנחת צינורות ביוב או תיעול  04.09.13

1132מטר.מ כולל כל החיבורים"ס15בקוטר  PVCאספקה והנחת צינורות ביוב או תיעול  04.09.14

1155מטר.מ כולל כל החיבורים"ס20בקוטר  PVCאספקה והנחת צינורות ביוב או תיעול  04.09.15

1186מטר.מ כולל כל החיבורים"ס25בקוטר  PVCאספקה והנחת צינורות ביוב או תיעול  04.09.16

1232מטר.מ כולל כל החיבורים"ס30בקוטר  PVCאספקה והנחת צינורות ביוב או תיעול  04.09.17

1302מטר.מ כולל כל החיבורים"ס40בקוטר  PVCאספקה והנחת צינורות ביוב או תיעול  04.09.18

1333מטר.מ כולל כל החיבורים"ס45בקוטר  PVCאספקה והנחת צינורות ביוב או תיעול  04.09.19

1403מטר.מ כולל כל החיבורים"ס50בקוטר  PVCאספקה והנחת צינורות ביוב או תיעול  04.09.20

112'יח.ריתוך צינור04.09.21

19'יח.חיתוך צינור04.09.22

בעומק , מ" ס80/45מבטון יצוק באתר או בטון טרום במידות  (קולטן)בריכה לתפיסת מי גשם 04.09.23
מילו, פינוי האדמה החפורה, עבודות העפר הדרושות, גריל:  מטר לרבות1.0עד 

11,161'יח

 מטר לבריכה לתפיסת מי גשם מבטון יצוק באתר או 0.50תוספת מחיר עבור עומק נוסף על כל 04.09.24
.מ" ס80/45בטון טרום במידות 

1619'יח

בעומק , מ" ס80/120מבטון יצוק באתר או בטון טרום במידות  (קולטן)בריכה לתפיסת מי גשם 04.09.25
מיל, פינוי האדמה החפורה, עבודות העפר הדרושות, גריל:  מטר לרבות1.5עד 

12,012'יח

 מטר לבריכה לתפיסת מי גשם מבטון יצוק באתר או 0.50תוספת מחיר עבור עומק נוסף של כל 04.09.26
.מ" ס80/120בטון טרום במידות 

1464'יח

1348'יח.מ" ס5 טון עובי 25יציקה אפורה עומס עד , אספקת גריל לקולטן מלבן04.09.27

1310'יח.מ" ס5 טון עובי 25יציקה אפורה עומס עד , אספקת גריל לקולטן עגול04.09.28

מתקן עירפול04.10

154,200'יח.מערכת קומפלט מתקן עירפול כדוגמת פארק גלית או שווה ערך על פי פרט אדריכלי04.10.01

והתקנת שסתום אויר , הובלה,  על קו סניקה לרבות אספקה2 "נקודת שסתום אויר בקוטר 04.10.02
,חיתוכים וריתוכים,  2 "מגוף בקוטר , ע" או שD - 020דגם . י.ר.משולב תוצרת א

12,245'יח

  וכל האביזרים והספחים 4    "בקוטר "  T "כולל אביזר , בשוחה קיימת   ,  אביזר השקטה לקו סניקה04.10.03
.הדרושים

1930'יח

19,288'יח.20''קוטר ,   SINIAVERשסתום מדף לניקוז דוגמת 04.10.04

ביוב ותעול, חפירה למערכות מים04.11

הערה.ביוב ותיעול, הסעיפים בפרק זה מתייחסים לעבודות חפירה וקידוחים  במערכות  מים: הערה04.11.01

פנוי החומר החפור,  חפירה בכל סוגי הקרקע: סעיפי החפירה נכללות העבודות שלהלן בכל .04.11.021  
דיפון, תימוך, המשרד לאיכות הסביבה  על ידי  פינוי פסולת מאושר לאיחסון ביניים או לאתר  

שאיבת מי, הבטיחות בעבודה משרד העבודה ותקנות  י"ע  סוג מאושר  מכל  תמיכות, מתאים  
הידוק השתית, גידור, ועל אחריותו  של הקבלן  באמצעים  תהום

הערה

למילוי התעלה על ידי  ומאושר  מסופק  כולל מילוי תעלה באדמה חפורה או בחומר המחיר .04.11.032  
ביצוע צורת הדרך על פי, מבוקר  הידוק,  הרטבה, מ"ס  20  של פיזורו בשכבות. המפקח  
הגבהים

הערה

, מ" ס10 מטר לצורך הנחת צינורות בקוטר עד 1.0חפירה ומלוי חוזר של תעלות בעומק עד 04.11.04
, בידים או בכלים מכניים, לרבות חפירה בכל סוגי הקרקע,  מטר50לעבודות שאורכן הכולל עד 

.הידוק בשכבות כמפורט, החלפה או מילוי חוזר באדמה, גידור, תימוך מתאים

159 מטר
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, מ" ס30 מטר לצורך הנחת צינורות בקוטר עד 1.0חפירה ומלוי חוזר של תעלות בעומק עד 04.11.05
, בידים או בכלים מכניים, לרבות חפירה בכל סוגי הקרקע,  מטר50לעבודות שאורכן הכולל עד 

.הידוק בשכבות כמפורט, החלפה או מילוי חוזר באדמה, גידור, תימוך מתאים

191 מטר

 30 מטר לצורך הנחת צינורות בקוטר עד 1.5 עד 1.0חפירה ומלוי חוזר של תעלות בעומק מעל 04.11.06
בידים או בכלים , לרבות חפירה בכל סוגי הקרקע,  מטר50לעבודות שאורכן הכולל עד , מ"ס

.הידוק בשכבות כמפורט, החלפה או מילוי חוזר באדמה, גידור, תימוך מתאים, מכניים

1158 מטר

 30 מטר לצורך הנחת צינורות בקוטר עד 2.0 עד 1.5חפירה ומלוי חוזר של תעלות בעומק מעל 04.11.07
בידים או בכלים , לרבות חפירה בכל סוגי הקרקע,  מטר50לעבודות שאורכן הכולל עד , מ"ס

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

1156 מטר

 30 מטר לצורך הנחת צינורות בקוטר עד 2.5 עד 2.0חפירה ומלוי חוזר של תעלות בעומק מעל 04.11.08
בידים או בכלים , לרבות חפירה בכל סוגי הקרקע,  מטר50לעבודות שאורכן הכולל עד , מ"ס

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

1169 מטר

 60מ עד " ס40 מטר לצורך הנחת צינורות בקוטרים 1חפירה ומלוי חוזר של תעלות בעומק עד 04.11.09
בידים או בכלים , לרבות חפירה בכל סוגי הקרקע,  מטר50לעבודות שאורכן הכולל עד , מ"ס

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

1143 מטר

 מטר לצורך הנחת צינורות בקוטרים 1.5 מטר עד 1חפירה ומילוי חוזר של תעלות בעומק מעל 04.11.10
לרבות חפירה בכל סוגיהקרקעבידים ,  מטר50לעבודות שאורכן הכולל עד , מ" ס60מ עד " ס40

הידוק בשכבות כמפורט , החלפה או מילוי חוזר באדמה, גידור, תימוך מתאים, או בכלים מכניים
.ופנוי האדמה החפורה לאתר סילוק פסולת מאושר

1156 מטר

 מטר לצורך הנחת צינורות בקוטרים 2.0 מטר עד 1.5חפירה ומילוי חוזר של תעלות בעומק מעל 04.11.11
בידים , לרבות חפירה בכל סוגי הקרקע,  מטר50לעבודות שאורכן הכולל עד , מ" ס60מ עד " ס40

הידוק בשכבות כמפורט , החלפה או מילוי חוזר באדמה, גידור, תימוך מתאים, או בכלים מכניים
.ופנוי האדמה החפורה לאתר סילוק פסולת מאושר

1160 מטר

 60מ עד " ס40 מטר לצורך הנחת צינורות בקוטרים 1חפירה ומלוי חוזר של תעלות בעומק עד 04.11.12
בידים או בכלים , לרבות חפירה בכל סוגי הקרקע,  מטר50לעבודות שאורכן הכולל מעל , מ"ס

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

1111 מטר

 40 מטר לצורך הנחת צינורות בקוטרים 1.5 מטר עד 1חפירה ומלוי חוזר של תעלות בעומק מעל 04.11.13
לרבות חפירה בכל סוגי הקרקע בידים ,  מטר50לעבודות שאורכן הכולל מעל , מ" ס60מ עד "ס

הידוק בשכבות כמפורט , החלפה או מילוי חוזר באדמה, גידור, תימוך מתאים, או בכלים מכניים
.ופנוי האדמה החפורה לאתר סילוק פסולת מאושר

1125 מטר

 מטר לצורך הנחת צינורות בקוטרים 2.0 מטר עד 1.5חפירה ומלוי חוזר של תעלות בעומק מעל 04.11.14
, לרבות חפירה בכל סוגי הקרקע,  מטר50לעבודות שאורכן הכולל מעל , מ" ס60מ עד " ס40

הידוק בשכבות , החלפה או מילוי חוזר באדמה, גידור, תימוך מתאים, בידים או בכלים מכניים
.כמפורט ופנוי האדמה החפורה לאתר סילוק פסולת מאושר

1140 מטר

 מטר לצורך הנחת צינורות בקוטרים 2.5 מטר עד 2.0חפירה ומלוי חוזר של תעלות בעומק מעל 04.11.15
, לרבות חפירה בכל סוגי הקרקע,  מטר50לעבודות שאורכן הכולל מעל , מ" ס60מ עד " ס40

הידוק בשכבות , החלפה או מילוי חוזר באדמה, גידור, תימוך מתאים, בידים או בכלים מכניים
.כמפורט ופנוי האדמה החפורה לאתר סילוק פסולת מאושר

1156 מטר

 80 מטר לצורך הנחת צינורות בקוטר 1.5 מטר עד 1.0- חפירה ומלוי חוזר של תעלות בעומק מ 04.11.16
בידים או בכלים , לרבות חפירה בכל סוגי הקרקע,  מטר50לעבודות שאורכן הכולל מעל , מ"ס

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

1140 מטר

 80 מטר לצורך הנחת צינורות בקוטר 2.0 מטר עד 1.5חפירה ומלוי חוזר של תעלות בעומק מעל 04.11.17
בידים או בכלים , לרבות חפירה בכל סוגי הקרקע,  מטר50לעבודות שאורכן הכולל מעל , מ"ס

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

1203 מטר

 80 מטר לצורך הנחת צינורות בקוטר 2.5 מטר עד 2.0חפירה ומלוי חוזר של תעלות בעומק מעל 04.11.18
בידים או בכלים , לרבות חפירה בכל סוגי הקרקע,  מטר50לעבודות שאורכן הכולל מעל , מ"ס

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

1234 מטר

עבודות שונות במערכות ביוב ותעול04.10

ופתיחת סתימה על ידי ביובית , ביצוע בדיקה במערכת הביוב באתר בודד לפי הוראת המפקח04.10.01
על פי הוראת המפקח , ניקוי שתי שוחות ביוב או תעול: לרבות, משולבת או מכונת לחץ

באמצעות צוות עובדים וביובית משולבת או מכונת לחץ ופנוי הפסולת לאתר פינוי פסולת 
.מאושר

1250' יח

לרבות פנוי הפסולת , עד ריצפת הבטון וניקוי פתחי החיבור, (45/85יחידה )ניקוי קולטן מי גשם 04.10.02
.לאתר פינוי פסולת מאושר

140' יח

120 מטר.פתיחת דרכי גישה וביצוע גישושים, ניקוי תעלות ניקוז04.10.03

מ " ס80מ או קוטר " ס80/80ביטול תא ביקורת מבטון יצוק באתר או בטון טרום במידות עד 04.10.04
, פרוק כביש ומדרכה, שאיבת נוזלים, עבודות העפר הדרושות: המחיר כולל . ' מ2בעומק עד 

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

11,000' יח
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 150/150בור סופג או בור רקב מבטון יצוק באתר או בטון טרום במידות עד , ביטול תא ביוב04.10.05
, שאיבת נוזלים, עבודות העפר הדרושות: המחיר כולל',   מ2מ בעומק עד " ס150מ או קוטר "ס

מילוי חוזר , סתימת התחברויות קיימות',  מ1.0פרוק שוחה לעומק עד , פרוק כביש ומדרכה
.פינוי פסולת, החזרת השטח לקדמותו, מבוקר ומהודק בשכבות

11,500' יח

 300/300בור סופג או בור רקב מבטון יצוק באתר או בטון טרום במידות עד , ביטול תא ביוב04.10.06
, שאיבת נוזלים, עבודות העפר הדרושות: המחיר כולל',  מ2בעומק עד '  מ3.0מ או קוטר "ס

מילוי חוזר , סתימת התחברויות קיימות',   מ1.0פרוק שוחה לעומק עד , פרוק כביש ומדרכה
.פינוי פסולת, החזרת השטח לקדמותו, מבוקר ומהודק בשכבות

12,000' יח

בור סופג או בור רקב מבטון יצוק באתר , לתא ביוב'  מ0.5תוספת מחיר עבור עומק נוסף של כל 04.10.07
.או בטון טרום בכל המידות

1200' יח

, ניקוי שוחה, המחיר כולל שאיבת נוזלים. מ בכל עומק" ס60תיקון תא ביקורת בקוטר עד 04.10.08
תיקון תחתית , תיקון סדקים וחיבורים בין חלקים טרומיים, חיתוך ועקירת שורשים בתוכה

כמו כן . כולל שינויים בתעלות אם יידרש (יק'בנצ)תיקון תחתית שוחה . סילוק פסולת, שוחה
יכלול המחיר את התמורה בגין קשיים הנובעים מעבודה בתוך זרימת מ

1360' יח

, ניקוי שוחה, המחיר כולל שאיבת נוזלים. מ בכל עומק" ס60תיקון תא ביקורת בקוטר מעל 04.10.09
תיקון תחתית , תיקון סדקים וחיבורים בין חלקים טרומיים, חיתוך ועקירת שורשים בתוכה

כמו כן . כולל שינויים בתעלות אם יידרש (יק'בנצ)תיקון תחתית שוחה , סילוק פסולת, שוחה
.יכלול המחיר את התמורה בגין קשיים הנובעים מעבודה בתוך זרימתמי ביוב או תעול

1720' יח

אספקת אביזרים לביוב ותיעול04.11

אספקת אביזרים לביוב ותעול המחיר כולל אספקה והובלה לאתר העבודה של האביזרים ללא 04.11.01
מחירי אספקת אביזרים לביוב ותיעול הם : הבהרה . י"כל האביזרים יהיו בעלי תת. התקנתם

במחירי היחידה עבור שוחות וקולטנים חדשים כלול מחיר . עבור שוחות וקולטנים קיימים
.אספקת החומרים והאביזרים ולא ישולם עבורם בנפרד

הערה

1305' יח. טון8מ לעומס " ס50מכסה בטון עם מסגרת ברזל בקוטר 04.11.02

1424' יח. טון25מ לעומס " ס50מכסה בטון עם מסגרת ברזל בקוטר 04.11.03

1565' יח. טון8מ לעומס " ס60מכסה בטון עם מסגרת ברזל בקוטר 04.11.04

1678' יח. טון25מ לעומס " ס60מכסה בטון עם מסגרת ברזל בקוטר 04.11.05

1280' יח. טון בכל קוטר8לעומס  (פקק)מכסה בטון ללא מסגרת 04.11.06

1360' יח. טון בכל קוטר25לעומס  (פקק)מכסה בטון ללא מסגרת 04.11.07

1500' יח. טון12.5מ לעומס " ס60מכסה עם מסגרת יציקת ברזל בקוטר 04.11.08

1540' יח. טון40מ לעומס " ס60מכסה עם מסגרת יציקת ברזל בקוטר 04.11.09

1200' יח. טון בכל קוטר12.5לעומס  (פקק)מכסה יציקת ברזל ללא מסגרת 04.11.10

1260' יח. טון בכל קוטר40לעומס  (פקק)מכסה יציקת ברזל ללא מסגרת 04.11.11

1305' יח טון12.5מ לעומס " ס50מכסה בטון עם מסגרת ברזל בקוטר 04.11.12

1565' יח טון12.5מ לעומס " ס60מכסה בטון עם מסגרת ברזל בקוטר 04.11.13

1678' יח טון40מ לעומס " ס60מכסה בטון עם מסגרת ברזל בקוטר 04.11.14

1474' יח טון40מ לעומס " ס50מכסה בטון עם מסגרת ברזל בקוטר 04.11.15

1280' יח טון בכל קוטר12.5לעומס  (פקק בלבד  )מכסה בטון ללא מסגרת 04.11.16

1360' יח טון בכל קוטר40לעומס  (פקק בלבד  )מכסה בטו ללא מסגרת 04.11.17

1500' יח טון12.5מ לעומס עד " ס60מכסה עם מסגרת ויציקת ברזל בקוטר 04.11.18

1540' יח טון40מ לעומס עד " ס60מכסה עם מסגרת ויציקת ברזל בקוטר 04.11.19

1200' יח טון בכל קוטר12.5לעומס  (פקק בלבד  )מכסה יציקת ברזל ללא מסגרת 04.11.20

1260' יח טון בכל קוטר40לעומס  (פקק בלבד  )מכסה יציקת ברזל ללא מסגרת 04.11.21

1320' יחרשת עם מסגרת מיציקת ברזל מלבנית לקולטן04.11.22

12"הנחה והחלפת קוי מים עד -'חלק א04.11.23

מחירי  היחידה  של  צינורות ואביזריהם :   הערה12"הנחה והחלפת קוי מים עד - ' חלק א04.11.24
. כוללים אספקה הובלה12"בקטרים של עד 

הערה

1636 מטר.12"קו צנורות פלדה בקוטר 04.11.25

1529 מטר.10"קו צנורות פלדה בקוטר 04.11.26

1476 מטר.8"קו צנורות פלדה בקוטר 04.11.27

1408 מטר.6"קו צנורות פלדה בקוטר 04.11.28

1270 מטר.4"קו צנורות פלדה בקוטר 04.11.29

1241 מטר.3"קו צנורות פלדה בקוטר 04.11.30

1172 מטר.2"צינורות פלדה מגולוונת בקוטר עד 04.11.31

123 מטר.(P.V.C. צנורות אביזרים מחומר פלסטי)כולל החומר , 2"הנחת ופרוק קו מים זמני עד קוטר 04.11.32

140 מטר.(P.V.C-צנורות ואביזרים מ)כולל החומר , 3"הנחת ופרוק קו מים זמני עד קוטר 04.11.33

כולל כל החתוכים ופרוק האביזרים והובלת החומר מהפורק , 10-"12"פרוק קו מים בקוטר 04.11.34
.למחסני העיריה או סילוקו למקום שפך מאושר

115 מטר

כולל כל החתוכים ופרוק האביזרים והובלת החומר המפורק , 6-"8"פרוק קו מים בקוטר 04.11.35
.למסחני העיריה או סילוקו למקום שפך מאושר

112 מטר

 כולל כל החתוכים ופרוק האביזרים והובלת החומר המפורק 2-"4"פרוק קו מים בקוטר 04.11.36
.למחסני העיריה או סילוקו למקום שפך מאושר

110 מטר

1160' יח.(כשאין פרוק קו) 10-"12"פרוק מגוף מאוגן בקוטר 04.11.37

1120' יח.(כשאין פרוק קו) 6-"8"פרוק מגוף מאוגן בקוטר 04.11.38

185' יח.(כשאין פרוק קו) 3-"4"פרוק מגוף מאוגן בקוטר 04.11.39

13,355'קומפ. כולל מתקן שבירה4" או 3"ברז כבוי עליון בקוטר 04.11.40
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12,500'קומפ.3"ברז כבוי תת קרקעי בקוטר 04.11.41

190' יח.4" או 3"פרוק ברז כבוי או אביזר בקוטר 04.11.42

הרכבת אביזרים במסגרת עבודות תיקונים ואחזקה04.11.43

המחירים כוללים סגירת מים : הרכבת אביזרים במסגרת עבודות תיקונים ואחזקה הערה04.11.44
. כולל2"אספקת אביזרים וצינורות בקוטר עד , וניקוז

הערה

1113'קומפ. כולל סגירת המים וכל החיבורים הדרושים לצורך ביצוע העבודה2"הרכבת ברז 04.11.45

190'קומפ. כולל סגירת מים וכל החיבורים הדרושים לצורך ביצוע העבודה2"החלפת ראש ברז 04.11.46

העבודה כוללת את כל החיתוכים . 4" או 3"תוספת מחיר להתקנת מגוף עבור החלפת מגוף 04.11.47
.אוגנים ודרסר הדרושים לצורך ביצוע העבודה, ריתוכים וחיבור אביזרים

1452'קומפ

, העבודה כוללת ריתוכים חיתוכים. 8" או 6"תוספת מחיר להתקנת מגוף עבור החלפת מגוף 04.11.48
.אוגנים ודרסר ואביזרים הדרושים לצורך ביצוע העבודה

1678'קומפ

העבודה כוללת את כל .  על קו מנוקז12" או 10"תוספת מחיר להתקנת מגוף עבור החלפת מגוף 04.11.49
.חיתוכים וחיבורי האביזרים הדרושים לצורך ביצוע העבודה, הריתוכים

1904'קומפ

.  על קו פלדה קיים4" או 3" או 2"תוספת מחיר להתקנת מגוף עבור הרכבת או החלפת מגוף 04.11.50
החלפת קטע ,אביזרים, דרסר, חיתוכים וחיבורי אוגנים, את כל הריתוכים, העבודה כוללת ניקוז

.א משני צידי המגוף" מ2עד 

1452'קומפ

העבודה .  על קו פלדה קיים6" או 8"תוספת מחיר להתקנת מגוף עבור הרכבת או החלפת מגוף 04.11.51
א " מ2החלפת קטע עד , חיתוכים וחיבורי האביזרים, דרסר ואת כל הריתוכים, כוללת אוגנים

.משני צידי המגוף

1678'קומפ

עבודה .  על קו פלדה קיים12" או 10"תוספת מחיר להתקנת מגוף עבור הרכבת או החלפת מגוף 04.11.52
א משני "מ2החלפת קטע עד , חיתוכים וחיבורי אביזרים, דרסר ואת הריתוכים, כוללת אוגנים

.העבודה כוללת ניקוז. צידי המגוף

1904'קומפ

העבודה כוללת את כל החיתוכים .  תת קרקעי על קו מנוקז3"פרוק והרכבת ברז כיבוי אש 04.11.53
ללא סגירת מים או בתוספת )ריתוכים וחיבורי האביזרים הדרושים לצורך ביצוע העבודה 

.(לעבודה קיימת

1395'קומפ

, העבודה כוללת את כל החיתוכים.  עליון על קו מנוקז4" או 3"פרוק והרכבת ברז כיבוי אש 04.11.54
ללא סגירת מים אוכתוספת לעבודה )ריתוכים וחיבור אביזרים הדרושים לצורך ביצוע העבודה 

.(קיימת

1508'קומפ

, העבודה כוללת את כל החיתוכים.  תת קרקעי על קו קיים3"פרוק והרכבת ברז כיבוי אש 04.11.55
.כולל סגירת מים ופרוק הברז הישן, ריתוכים וחיבורי האביזרים הדרושים לצורך ביצוע העבודה

1395'קומפ

, חיתוך, העבודה כוללת את כל הריתוכים. על קו קיים:  עליון3"פרוק והרכבת ברז כיבוי אש 04.11.56
.כולל סגירת מים ופרוק הברז הישן, חיבורי האביזרים הדרושים לצורך ביצוע העבודה

1508'קומפ

, חיתוך, העבודה כוללת את כל הריתוכים.  עליון על קו קיים4"פרוק והרכבת ברז כיבוי אש 04.11.57
.כולל סגירת מים פרוק הברז הישן, חיבורי האביזרים הדרושים לצורך ביצוע העבודה

1515'קומפ

1237'קומפ.כולל חפירה וסגירת מים (מכל הדגמים) 2"הרכבת רוכב עד 04.11.58

1147'קומפ. נוסף באותו אתר2"הרכבת רוכב עד 04.11.59

1340'קומפ.כולל חפירה וסגירת מים (מכל הדגמים) 6" או 4", 3"הרכבת רוכב 04.11.60

1192'קומפ.נוסף באותו אתר (מכל הדגמים) 6" או 4", 3"הרכבת רוכב 04.11.61

1520'קומפ.העבודה כוללת חפירה וסגירת מים (מכל הדגמים) 12" או 10", 8"הרכבת רוכב 04.11.62

1294'קומפ.נוסף באותו אתר (מכל הדגמים) 12" או 10", 8"הרכבת רוכב 04.11.63

מכסים04.12

אספקה והתקנת מכסים04.12.01

העבודה כוללת פירוק מכסה ומסגרת קיים והחלפתו במכסה למסגרת חדש כולל :הערה 04.12.02
.התאמת גובה לפני קרקע מתוכננים כמפורט במפרט

0הערה

מתאים ,מ "ס50או החלפה של מכסה מרובע מיציקת ברזל עם סמל  בקוטר /התקנה ו,אספקה 04.12.03
. טון25לעומס 

1500'יח

יפו בקוטר  -א"או החלפה של מכסה מרובע מיציקת ברזל עם סמל עיריית ת/התקנה ו,אספקה 04.12.04
.טון8מתאים לעומס  ,מ "ס60

1470'יח

יפו בקוטר  -א"או החלפה של מכסה מרובע מיציקת ברזל עם סמל עיריית ת/התקנה ו,אספקה 04.12.05
.טון8מתאים לעומס  ,מ "ס50

1430'יח

0שרותים ציבוריים- 04.13

1348'יחX2852מידות 'אספקה והתקנת קערת רחצה מחרס סוג א 04.13.01

162'יח.אספקה והתקנת סיפון בקבוק פלסטי04.13.02

158'יח.מ מצופה כרום"ס20אספקת והתקנת ברז שופך אורך  04.13.03

1426'יח.'אספקה והתקנת אסלה מחרס לבן סוג א04.13.04

166'יח".סופרפלסט"אספקה והתקנת מושב אסלה כבד 04.13.05

1348'יח.אספקה והתקנת מיכל הדחה דו כמותי מפלסטיק04.13.06

1310'יח.כוורת,אספקה והתקנת דלת שרותים פנימית 04.13.07

0מזרקות ובריכות נוי05.00

0משאבות וסינון05.01

כולל חומרי עזר להתקנת משאבה טבולה תוצרת , אספקה והתקנה לרבות העברתה לאתר05.02
FLYGT דגם C-3085-432 מ8ש לעומד של " מק40 ספיקה של '.

18,563'יח

כולל חומרי עזר להתקנת משאבה טבולה תוצרת , אספקה והתקנה לרבות העברתה לאתר05.03
FLYGT התאמות צנרת הפעל, בסיס, ע כולל מסילות הרמה בחיבור מהיר" או ש3057-252 דגם

13,211'יח
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כולל חומרי עזר להתקנת משאבה טבולה תוצרת , אספקה והתקנה לרבות העברתה לאתר05.04
FLYGT מ10ש לעומד של "  מק33 ספיקה של 3057-250 דגם '.

13,211'יח

כולל חומרי עזר להתקנת משאבה טבולה תוצרת , אספקה והתקנה לרבות העברתה לאתר05.05
FLYGT דגם C-3085-432 מ8ש לעומד של "  מק40 ספיקה של '.

18,563'יח

כולל חומרי עזר להתקנת משאבה טבולה תוצרת , אספקה והתקנה לרבות העברתה לאתר05.06
FLYGT מ8ש לעומד של "  מק90 ספיקה של 3102-430 דגם '.

110,704'יח

כולל חומרי עזר להתקנת משאבה טבולה תוצרת , אספקה והתקנה לרבות העברתה לאתר05.07
FLYGT מ8ש לעומד של "  מק140 ספיקה של 3127-432 דגם '.

113,046'יח

כולל חומרי עזר להתקנת משאבה טבולה תוצרת , אספקה והתקנה לרבות העברתה לאתר05.08
FLYGT מ6ש לעומד של "  מק200 ספיקה של 3127-431 דגם '.

115,722'יח

 דגם FLYGTכולל חומרי עזר להתקנת משאבה טבולה תוצרת , אספקה לרבות העברתה לאתר05.09
.' מ6ש לעומד של "  מק250 ספיקה של 3127-430

117,394'יח

 דגם FLYGTכולל חומרי עזר להתקנת משאבה טבולה תוצרת , התקנה לרבות העברתה לאתר05.10
.' מ6ש לעומד של "  מק250 ספיקה של 3127-430

11,137'יח

וחומרי עזר להתקנה משאבה לסינון מזרקות הכוללות , אספקה והתקנה לרבות העברה לאתר05.11
ש לעומ" מק40ע לספיקה של עד " או שCALPEDA,FLIPPERמסנן שיער אינטגרלי תוצרת 

13,345'יח

1254'יח. כולל כל החיבורים3/"10"אספקה של מסנן שיער נירוסטה 05.12

הרשת תהיה בגובה .  כולל כל הכיפופים והחיבורים%50 360אספקה של רשת סינון מנירוסטה 05.13
.מ" ס10של עד 

11,338'יח

עכירות ורדוקס כולל מד ,PH,אספקה והתקנה של מערכת לטיפול במים הכוללת רמת כלור ישיר05.14
 משאבו2, ע"או שNEW WQCע דגם  "או ש" עמק"עכירות רציף לאיכות המים תוצרת 

119,736'יח

180'יח. ליטר200ע בנפח של "או ש" חופית"התקנה של מיכל כימיקלים תוצרת 05.15

1234'יח. ליטר200התקנה של מאצרה עבור מיכל 05.16

0בריכה ביולוגית06.00

דולומיט ובזלת מנופים . הכולל תערובת דשן ארוכת טווח, אספקה והתקנה מצא רב שיכבתי06.01
במידה ואין גישה עם משאית יש צורך לתמחר בנפרד עבודת מני, ללא דקים,ושטופים

11,580'יח

110'יח.אספקה והובלה דגים מסוג גמבוזה06.02

119'יח.7"אספקה והובלה דגים מסוג קומט 06.03

111'יח.3"אספקה והובלה דגים מסוג שיבונקין 06.04

1114'יח.בקטריות למים חדשים06.05

0אספקה והתקנת אביזרים06.07

 עם מערכת אוטומטית לסילוק חלקיקים SCREENEMATICS BIOTEC 36מסנן גרוטציוני 06.07.01
ע" או שDASEומערכת שטיפה הפוכה תוצרת 

112,122'יח

13,787'יחDSSEעם מגנטים ומערכת ניקוי אוטומטית תוצרת , UVC 110C BITRONמנורה 06.07.02

13,532'יחמ" סX60X8080 במידות M1תא משאבה תיקני 06.07.03

, מ" מ10ש מעבר פתוח של גרגירים עד " מק12 אקו בספיקה של 12000משאבת אקוומקס 06.07.04
ע"או ש ( שנים לפחות5אחריות ) DASEעשויה פלדת על חלד תוצרת 

14,262'יח

1525'יחמערכת בקרת מפלס ופיצוי מים אוטומטי06.07.05

1517'יח40סקימר סווים סקים 06.07.06

12,248'יחצנרת בריכה וחדר הסינון לרבות כל הברזים והמגופים06.07.07

14,683'יחשתילה והרצה, הכנסת מצעים, עבודה התקנה06.07.08

0גטים06.08

כולל כל . A52 דגם PEMתוצרת CASCADE JET  11/4ט קסקד טבול 'אספקה והתקנת ג06.08.01
.אביזרי הצנרת מנירוסטה לחיבורו לצנרת מספקת פלסטית

1736'יח

11,606'יח.A54 דגם PEMתוצרת CASCADE JET  11/4ט קסקד טבול  'ל אולם ג"כנ06.08.02

1502'יח.C844 דגם PEM תוצרת 1"ט אצבע עם בסיס 'ל אולם ג"כנ06.08.03

1256'יח.3-08 דגם PEM תוצרת 1"ט 'אספקה והתקנת בסיס מתכוונן לג06.08.04

1161'יח.(כספית)אספקה של מערכת מצופי אגס06.08.05

154'יח.(כספית)התקנה של מערכת מצופי אגס06.08.06

0מעקות בטיחות, סורגים, חידוש, סיוד, עבודות סגירת פתחים07.00

בטון וגבס חדשים, סיוד וצביעה על טיח07.01

115ר"מ. במפרט הכללי1103לפי סעיף   , שכבות על טיח פנים על גבי קירות ותקרות3-סיד סינטטי ב 07.02

115ר"מ. במפרט הכללי1103לפי  סעיף ,  שכבות על בטון על גבי  קירות  ותקרות3- סיד סינטטי ב 07.03

לרבות שמוש , שכבות על טיח פנים על גבי  קירות  ותקרות  חדר  מדרגות3-סיד סינטטי ב 07.04
. במפרט הכללי1103לפי סעיף  , בסולם או פיגום

118ר"מ

126ר"מ. במפרט הכללי1103לפי  סעיף   , צבע פלסטי על טיח פנים בשלוש שכבות07.05

124ר"מ. במפרט הכללי1103לפי סעיף  , בשתי שכבות, צבע פלסטי על גבי מחיצות גבס07.06

צבע יסוד , שפכטל, "בונדרול "לרבות  שכבת  , על טיח פנים" סופרלק"או "פוליאור "צבע 07.07
. במפרט הכללי1103לפי סעיף   , "פוליאור"ראשון סינטטי ושתי שכבות צבע 

164ר"מ

שפכטל ושתי , "Sפרימר  "לרבות  שכבת  , על טיח פנים" 10אקווניר  "צבע גמיש פוליאוריתני 07.08
. במפרט הכללי1103לפי סעיף  ,"10אקווניר  "שכבות צבע 

154ר"מ

פרימר  "לרבות שכבת , על  טיח  פנים" 10אקווניר   "פוליאוריתני , מט, מבריק-חצי, צבע מבריק07.09
S" ,  במפרט1103לפי  סעיף  , "10אקווניר   "שפכטל ושתי שכבות צבע 

154ר"מ
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123ר"מ. במפרט הכללי1103לפי סעיף  ,בשלוש שכבות, על טיח פנים" סופרקריל" צבע 07.10

121ר"מ. במפרט הכללי1103לפי סעיף  ,בשלוש שכבות, על טיח פנים" נירוקריל " צבע 07.11

121ר"מ. במפרט הכללי1103לפי סעיף  , בשתי שכבות, על בטון" סופרקריל " צבע 07.12

120ר"מ. במפרט הכללי1103לפי סעיף  , בשתי שכבות, על בטון" נירוקריל" צבע 07.13

ושתי  " בונדרול "לרבות  שכבת  , "טמבורטקס"על טיח  חוץ  חלק או " סופרקריל " צבע 07.14
. במפרט הכללי1103לפי סעיף  ,"סופרקריל "שכבות 

131ר"מ

לפי ,"סופרקריל "ושתי  שכבות " בונדרול "לרבות  שכבת  , על טיח חוץ  מותז" סופרקריל" צבע 07.15
. במפרט הכללי1103סעיף  

135ר"מ

112ר"מ".נירוקריל"ושתי  שכבות " ספיד-וונדר"לרבות  שכבת  , על  טיח  חוץ" נירוקריל "צבע 07.16

13ר"מ.ע על טיח פנים"או ש" טמבורפיל"שכבת יסוד 07.17

120ר"מ.בשלוש שכבות, ע  על  טיח  פנים"או ש" פונגיצקי", "אקרינול"צבע מגן נגד פטריות 07.18

0סגירת פתחים בבניה08.00

הערהסגירת הפתחים בבניה קיימת תכלול את תקוני הטיח והריצוף הסמוכים למקום הסגירה8.01

לרבות , מ" ס10בקירות בניה קיימים בעובי , ר" מ1.0בשטח עד  ('חלונות וכד)סגירת פתחים 8.02
.י שינני קשר מבטון"שילוב בניה חדשה בבניה קיימת ע

180'יח

לרבות , מ" ס22בקירות בניה קיימים בעובי עד , ר" מ1.0עד   ('וכד ,חלונות )סגירת פתחים 8.03
.י שינני קשר מבטון"שילוב בניה חדשה בבניה קיימת ע

193'יח

 10בקירות  בניה קיימים בעובי  , ר" מ2.5ר ועד  " מ1.0בשטח מעל   ('חלונות וכד )סגירת פתחים 8.04
.י  שינני  קשר מבטון"לרבות שילוב בניה חדשה בבניה קיימת ע, מ"ס

1142'יח

בקירות  בניה קיימים בעובי עד , ר" מ2.5ר ועד  " מ1.0בשטח מעל   ('חלונות וכד )סגירת פתחים 8.05
י  שינני קשר מבט"לרבות שילוב בניה חדשה בבניה  קיימת  ע, מ" ס22

1174'יח

0"סופרלק"או " איתן"חידוש צבע מסוג 8.06

158ר"מ.צביעה בשלימות, המדידה לפי צד  אחד  בלבד. צבע לגדר ברזל מפרופילי פלדה מכל סוג8.07

המדידה לפי צד אחד . ע"או ש" המרייט"אבל בצבע , צבע לגדר ברזל מפרופילי פלדה מכל סוג8.08
.צביעה בשלימות, בלבד

170ר"מ

111ר"מ. ועד בכלל2"צבע לצנורות ברזל עד קוטר  8.09

115ר"מ. ועד בכלל4" עד  2"צבע לצנורות ברזל מעל קוטר  08.1

מעקה בטיחות וגדרות פלדה לגנים ציבוריים09.00

, הכל  בהתאם  לפרטים ולתכניות, המדידה לפריטים השונים כשהם מותקנים באתר: "הערה09.01
.".כולל גילוון בחם וצביעה של חלקי המתכת

הערה

134'יח להשכרה של עד שבוע1.3 * 2.10מחסום נייד מידות 09.02

1480'יח קושרות ליחידה ובסיסי בטון2 לקניה כולל 1.3 * 2.10מחסום נייד מידות 09.03

 רוחב כולל בסיס ומקשרים להשכרה לעד 3.5* '  מ2.0במידות " אווט דור"גדר מעוגלת כדוגמת 
שבוע

138'יח

1430'יחל"רכש גדר כנ09.03.01

עשוי ממסגרת , מעל  פני  המדרכה'   מ1.05אספקה והתקנת מעקה בטיחות להולכי רגל בגובה  09.04
מ כל" מ3.25 עם עובי דופן   2"עמודים בקוטר  : צנורות פלדה מגולבניים

1176'יח

עשוי ממסגרת , מעל  פני  הקרקע'  מ0.45אספקה והתקנת גדר בטיחות נגד כניסת רכב בגובה  09.05
מעוגנ'  מ1.5מ כל  "מ3.25 עם עובי דופן  3"עמודים בקוטר  : צנורות פלדה

1125'יח

עשוי ממסגרת , מעל  פני  הקרקע'  מ0.45אספקה והתקנת גדר בטיחות נגד כניסת רכב בגובה  09.06
מעוג'  מ1.5מ כל  "מ3.25  עם עובי דופן  4"עמודים בקוטר  : צנורות פלדה

1140'יח

, מעל פני הקרקע'  מ0.45-בגובה כ "טי "אספקה והתקנת גדר בטיחות לשמירת צמחיה בשם 09.07
' מ2.0עמודים  כל  :  מ מפלדה" מ40/40/5" טי "פרופיל -עשוי ממסגרת נורמל  

171'יח

כלואה ומצופה  בפלסטיק ירוק  , אספקה והתקנת גדר פנימית רשת חוטי פלדה מגולוונת09.08
עם עמודים, מעל הקרקע' מ 1.0מ בגובה  " מ50/50/3.2מ או מרותכת  " מ50/50/3.8

190'יח

עם , מעל הקרקע'   מ4מ  בגובה   " מ50/50/3.8גדר פנימית מרשת חוטי פלדה מגולוונת   09.09
 מוטות חיזוק או2לרבות   ', מ 2 כל  3/"3.25עמודים מצנור מגולוון בקוטר  

1610'יח

לרבות  השלמתה  וישור העמודים , י  החלפת  רשת  פגומה"תיקוני גדרות רשת קיימות ע09.10
.בהתאם לצורך

170'יח

145'יח.מ" מ50/50/3.8אספקת רשת גדר  09.11

0סורגים10.00

י פח במידות "קביעת הסורגים תתבצע בתוך מסגרת הפתח במישור החיצוני של הקיר  ע: הערה10.01
מ מה" ס5המרותך בין מסגרת  ופח  מעוגן  בקיר  במרחק , מ" ס60מ כל " מ40/6

0הערה

מ מרותכת " מ2.5מ עם חוטים בקוטר " מX 25  25מגולוונת וצבוע במשבצת " נויירט"רשת 10.02
לרבות  משקוף מפח מכ, מבוטנת בפתח, מ  מסביב" מX20X2.040למסגרת מפרופיל    

1270'יח

עשוי  , מ בין המרכזים" ס12.5סורג פלדה מגולוון במידות שונות עם חלוקה אנכית במרוחים של 10.03
מ  או  מצנור  רבועי" מ30/20/2.0מפרופילי  צנור  מלבני  במידות   

1273'יח

עשוי , מ בין המרכזים" ס12.5סורג פלדה  מגולוון במידות שונות עם חלוקה אנכית במרוחים של 10.04
מ  או  מצנור  רבועי" מ30/20/2.0 מפרופילי  צנור  מלבני  במידות   

1224'יח

עם  סורגים אנכיים , .ע .או  ש" סורגל"סורגי פלדה מגולוון דקורטיביים במידות שונות מדגם 10.05
4עשויים מפח שטוח  מכופף  במדות , מ בין המרכזים" ס12.5במרוחים של  

1323'יח

עם  סורגים אנכיים , .ע .או  ש"סורגל "סורגי פלדה מגולוון  דקורטיביים במידות שונות מדגם 10.06
עשויים מפח שטוח  מכופף  במדות, מ בין המרכזים" ס12.5במרוחים של  

1258'יח

מ בין " ס12מ  במרוחים  של  " מ12סורג פלדה מגולוון במידות שונות ממוטות אנכיים בקוטר 10.07
לרבות  חיזוק, מ מסביב" מX20X2.040מרותכים למסגרת מפרופיל  , המרכזים

1361'יח
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מ בין "  ס12מ  במרוחים  של  " מ12סורג פלדה מגולוון במידות שונות ממוטות אנכיים בקוטר  10.08
לרבות  חיזוק,מ מסביב" מX20X2.040מרותכים למסגרת מפרופיל  , המרכזים

1271'יח

מ " מ30/6סורג פלדה מגולוון במידות שונות ממוטות אנכיים מברזל שטוח  ומפותל  במידות 10.09
מ" מX20X2.040מרותכים למסגרת  מפרופיל  , מ בין המרכזים" ס11במרוחים של 

1462'יח

מ " מ30/6סורג פלדה מגולוון במידות שונות ממוטות אנכיים מברזל שטוח  ומפותל  במידות   10.10
X20X2.040מרותכים  למסגרת  מפרופיל   , מ בין המרכזים" ס11במרוחים של 

1374'יח

 13מ  במרווחים של  " מX30X330סורג פלדה מגולוון במידות שונות מזויתנים אנכיים במידות  10.11
ל, מ  מסביב" מX40X4.040מרותכים  למסגרת מזויתן   , מ בין המרכזים" ס

1424'יח

אספקת עמודי חסימה11.00

מ מעל פני "ס45)מ  "ס80מ גובה רגליים  "מ5 דופן  4" מחסום רכב צינור עגול מגולוון פרופיל 11.01
י המנהל "צביעה אלקטרוליטית בתנור בגוון שיקבע ע, כל חלקי המתכת מברזל מגולוון.(הקרקע 

..י הוראות האדריכל ושל המפקח"התקנה עפ. או האדריכל/ו

1200 מטר

י "מ מגולוון וצבוע בתנור בשני שכבות עפ" מ5עובי דופן " 4 עמוד חסימה  ממתכת  בקוטר  11.02
.התקנה ויסוד בטון, דרישות האדריכל כולל אספקה

1350' יח

י "מ מגולוון וצבוע בתנור בשני שכבות עפ" מ5עובי דופן " 6 עמוד חסימה  ממתכת  בקוטר  11.03
.התקנה ויסוד בטון, דרישות האדריכל כולל אספקה

1425' יח

י "מ מגולוון וצבוע בתנור בשני שכבות עפ" מ5עובי דופן " 8 עמוד חסימה  ממתכת  בקוטר  11.04
.התקנה ויסוד בטון, דרישות האדריכל כולל אספקה

1500' יח

1500' יח314 צול דגם 6 לעמוד חסימה מנירוסטה 181,182,183תוספת לסעיפים 11.05

1800' יח316 צול דגם 6 לעמוד חסימה מנירוסטה 181,182,183תוספת לסעיפים 11.06

 3- כולל מנעול ו, או גודל לעמוד מתקפל או נשלף/או דגם ו/ תוספת לעמוד חסימה  מכל סוג ו11.07
.מפתחות

1500' יח

הסדרי תנועה זמניים12.00

כל המחירים . אחזקה וכל הפעולות והעבודות  הנלוות, הצבה, כל המחירים הם עבור אספקה12.01
אלא אם צויין אחרת- מתייחסים ליממה

הערה

11' יחי תכניות"תמרורי אזהרה והוריה למינהם עפ12.02

17' יחג כולל פרופיל" ק15-20 כולל תושבת כובד במשקל 4- כפול או ו2- ו2-תמרור ו12.03

17' יחמ מסוג מאושר" ס18ל עבור פנס אזהרה נצנץ חד צידי או דו צידי בקוטר "תוספות לנ12.04

19'קומפשלישיית פנסים חיצוניים מהבהבים מורכבים על משולש אזהרה כולל עמוד ופרופיל12.05

17' יח עם יסוד בטון3"ל אולם על עמוד "כנ12.06

 בחוברת אמצעי בטיחות 25 או 24צוות אבטחה כולל עגלת חץ כל הציוד הנדרש לפי תרשים 12.07
תשלום עבור יום. צ.ע.ואבטחת אתרי עבודה בדרכי מ

11,800' יח

115 מטרנסיעה/נתיב/מחזיר אור לסימון, סרט הדבקה מיוחד12.08

קנסות13.00

(הנחה או תוספת הקבלן לא תחול על מחירון זה)מחירון קנסות - הערה 13.01

1-20,000'יחלמקרה, סירוב לביצוע סעיף מסעיפי החוזה כמפורט במפרט13.02

מערכת ההשקיה , הצמחייה רעננה, נקי, אי מסירה של כל אחד מההמתחמים שבחוזה במצב טוב13.03
.והתשתיות והמתקנים במצב תקין עם סיום החוזה, במצב תקין

1-20,000'יח

1-10,000'יחאו תיק מתקן עדכני/אי מסירת תכניות אז מייד מעודכנות ו13.04

1-5,000'יחאי הגעה של כונן לאירוע13.05

1-2,000שעהאיחור בהגעת כונן לאירוע13.06

1-1,000יוםאיחור בביצוע אחת מפעולות הגינון והאחזקה במועד הנדרש במפרט13.07

1-500יום.אי הענות לתחילת ביצוע עבודה תוך תקופת הזמן שנקבעה13.08

1-1,000שעה.במועד, אי הענות לביצוע עבודה שהוגדרה כדחופה13.09

1-500שעהאי הענות לקריאה בדחיפות בינונית בזמן13.10

1-100שעהאי הענות לקריאה רגילה בזמן13.11

1-250שעה.איחור או החסרה של שעת עבודה כפי שהוגדרה בשעות הפעילות13.12

1-500יוםהעסקת מנהל עבודה שאינו עונה על המוגדר בתנאי הסף13.13

1-500יוםאי החלפת קבלן משנה או עובד במועד הדרוש13.14

או אי היענות בשעות /או אי דיווח מקרה ו/אי מענה במוקד הקבלן לאחר שעות העבודה ו13.15
.העבודה למקרה

1-1,500'יח

י "המפקח בכל מועד כפי שיקבע ע/ או מנהל העבודה במשרדי המנהל /אי התייצבות הקבלן ו13.16
המנהל

1-250'יח

1-200יוםחודשי במעודם ידני או בתחזוקנית כנדרש בכל מתחם/שבועי /חות יומי"אי העברת דו13.17

1-7,000'יחדיווח על עבודה שלא בוצעה כעבודה שבוצעה13.18

1-250מקרהשטחי האחזקה נמצאו מלוכלכים13.19

1-250יוםאי מסירה של כל אחת מתכניות העבודה כנדרש במפרט13.20

1-5,000'יחאי ביצוע טיפול בתדירות הדרושה באחד החניונים העיליים13.21

שעת השבתת תאי חנייה בחניונים העיליים עקב עבודות הקבלן ללא קבלת אישור מנהל החניון 13.22
.בכתב 

1-16שעה

התייצבות לאתרי העבודה עם מכשור שאינו מתאים לביצוע העבודות או עם ביגוד לא בהתאם 13.23
למפרט

1-500יום

1-500שבועאי ביצוע עבודות עונתיות בתאום עם המפקח ולפי הוראותיו במועד המצוין במפרט13.24

1-1,000'יח.הדברה וריסוס שלא בנוכחות המפקח ומנהל העבודה מטעם הקבלן, ביצוע עבודות דישון13.25
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1-500יוםי המפקח"במועד הנדרש ע (מחסן בחניון התרבות, מכולה בשרונה)אי פינוי מקום האחסון 13.26

1-2,000'יחק" מ150 מהנדרש מעל 10%בכמות העולה על , שימוש במים להשקייה13.27

1-1,000'יחאו גזם מהאתר כמפורט לאחר סיום העבודה או לאחר הוראת מפקח/אי סילוק פסולת ו13.28

1-500'יחאו אי החלפת שקיות ניילון מהאשפתונים, אי ביצוע  מדי יום של ריקון האשפתונים13.29

 48י הקבלן ולא אושרו על ידי המפקח תוף "הצמחים והפרחים שסופקו ע, אי החלפת החומרים13.30
.שעות מדרישת המפקח

1-1,000יום

1-1,500'יחאי תיקון מיידי של תקלת השקייה13.31

1-50'יח"שקי קקי"אי מילוי שקיות לכל מתקן של 13.32

1-2,000'יח בערב20.00 בבוקר או לפני השעה 7.00הפעלת השקיית ממטרות או מתזים אחרי השעה 13.33

1-2,000'יח(שריטה= פגיעה )או פגיעה בעץ עקב ביצוע עבודות הקבלן , אי ביצוע הגנה על עץ13.34

מעבר ללוח , איחור בהחלפת זכוכית שבורה או סדוקה במתקני הזכוכית או בסקיילייטים13.35
.הזמנים שהורה עליו המפקח

1-500יום

, רישיון , אי ביצוע עבודת לילה במידה ויידרש לכך הקבלן או ביצועה שלא בהתאם להוראות13.36
.המזמין או גורמים אחרים, הנחיות ותנאי המשטרה

1-1,000יום

לבוש ורכב, א "כ13.37

1-500'יחאי קיום הנחיות לבוש עובדים13.38

1-500יום.בגין העסקת כוח אדם לא מתאים13.39

גינון13.40

1-500מקרה.מ" ס5אם בשטח תמצא עשביה בגובה של מעל 13.41

1-500מקרהאו קלטור/ביצוע כסוח מדשאות ו-בגין אי13.42

רשאי , או טיפול לא מדויק או טיפול באיחור על ידי חומרי הדברה, טיפול-במקרה של אי13.43
.המזמין לחייב את הקבלן בפיצוי כספי מוסכם לכל יום איחור

1-500מקרה

אי ביצוע שתילה ביום ההספקה . ישתלו ביום האספקה- צמחים שיסופקו ממשתלות חיצוניות 13.44
אם יפגעו הצמחים עקב אי שתילה במועד יספק הקבלן . תגרור פיצוי מוסכם לכל יום איחור

.צמחים אלו יהיו זהים בטיבם ובגדלם לצמחים שסופקו. צמחים חדשים על חשבונו

1-500מקרה

ביצוע -בגין אי. ביצוע כנדרש בפרק דישון וטיפול בעצים יגרור פיצוי מוסכם מאת הקבלן-אי13.45
.העבודה במועד לכל יום איחור ולכל מקרה

1-500מקרה

1-500מקרה.ביצוע אוורור המדשאה במועד יגרור פיצוי מוסכם מאת הקבלן לכל יום איחור-אי13.46

1-500מקרה.אי גיזום שיחים מקצועי תוך שבוע ממתן הוראה יגרור פיצוי מוסכם לכל יום איחור13.47

1-500יוםאין רצף שתילה של שתילים חד ורב עונתיים13.48

1-1,000מקרהאו שלא לפי ההנחיות/מכשור שאינו עומד בתקנים ובתקנות ו/ בגין שימוש במפוח ובכל מתקן 13.49

ניקיון13.50

1-500מקרהכל מקרה בו לא תבוצע אחת מהדרישות במפרט הניקיון13.51

1-500מקרה.יגרור פיצוי מוסכם מאת הקבלן לכל מקרה, "אחזקת שירותים "ביצוע אחד מסעיפי -אי13.52

1-500מקרהביצוע ניקיון ראשוני בשעות שהוגדרו-אי 13.53

250-מקרהבגין אי ריקון אשפתון או החלפת שקית האשפה או אי שטיפת האזור בהתאם לקבוע13.54

פ תוכנית עבודה תגרור פיצוי מוסכם מאת "בגין אי ביצוע ניקיון רחוב או חלק ממנו במועד ע13.55
.הקבלן

1-500מקרה

השקיה13.56

י ההוראות יגרור פיצוי מוסכם מאת הקבלן לכל יום "ביצוע אחזקת מתקני השתייה עפ-אי13.57
.איחור בביצוע העבודה

1-500יום

ביצוע אחד מסעיפי ההשקיה יגרור פיצוי מוסכם מאת הקבלן לכל יום איחור בביצוע -אי13.58
.העבודה לכל אתר

1-1,000יום

500-מקרה.לכלוך בארגז השקיה יגרור פיצוי מוסכם מאת הקבלן לכל מקרה/ אחסון ציוד 13.59

פיצוי זה הינו . מילוי דרישת נעילת ארגזי השקיה יגרור פיצוי מוסכם מאת הקבלן לכל מקרה-אי13.60
נעילת -בנוסף לתשלום הקבלן עבור הנזקים מכל מין וסוג שהם שייגרמו המזמין בגין אי

.ארונות/הארגזים

1-500מקרה

1-1,000יום.על חשבונו למניעת כל נזילות מים בראש המערכת, הקבלן יתחזק ראשי המערכת וידאג13.61

בנוסף על , על הקבלן לתקן את התקלה מיד ועל חשבונו, במקרה של תקלות במערכת ההשקיה13.62
ק לחודש ישלם הקבלן את " מ150כל בזבוז מים עקב אי תיקון תקלה או השקיה מרובה מעל 

.עלות המים שבוזבזה

1-2,000מקרה

לאחר שנמסרה הודעה לקבלן על הנזילה , במקרה של נזילת מים חוזרת באותו אתר אחזקה13.63
יחוייב , כמו כן, רשאי המנהל לחייב את הקבלן בפיצוי מוסכם לכל מקרה מסוג זה, הראשונה

.הקבלן בהוצאות צריכת המים עקב הנזילה

1-2,000מקרה

1-500מקרה.צביעה /אי ביצוע אחד מסעיפי האחזקה13.64
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