
102.06.2021מבנה אומדן פיתוח בתוך הגן-  'שלב א- גן ילדים גבערם

כמותיחידהתיאורסעיף

 עבודות פיתוח40פרק 40.01

40.1.010

מחיר ריצוף באבן משתלבת בגוון . מ" ס5סעיפי ריצוף כוללים את שכבת החול בעובי עד 

הערה.צבעוני אינו כולל צבע לבן

40.1.190

 20/20 10/20, ,בגמר מחוספס צבע מסוג מלבנית, מ" ס6ריצוף באבנים משתלבות בעובי 

185ר" מ.ע לפי תכנית "או שו

30ר" מ.תוספת לסעיפי ריצוף  אבן משתלבת עבור צבע לבן40.1.220

הערהגן ותיחום, אבני שפה40.1.452

הערה.תקף גם לאבנים קשתיות, (חגורה סמויה)סעיפי אבני שפה וגן כוללים יסוד ומשענת בטון 40.1.454

145 מטר(המחיר כולל יסוד משענת בטון).  מ בגוון אפור" ס10/100/20אבן גן טרומה במידות 40.1.700

41פרק 41.0.000

41.1פרק 41.1.000

41.1.010

מ " ס40עובי , ק לדונם" מ20מילוי אדמת גן מטיב מעולה בתוספת קומפוסט בכמות של  

75ק" מ.כולל פיזור ויישור בשטח הגינון לפי גבהים מתוכננים, (או לפי המפרט המיוחד)

הערהצנרת השקייה41.2.005

20 מטר .6מ  דרג " מ16צינור פוליאתילן בקוטר 41.2.055

120 מטר .6מ  דרג " מ32צינור פוליאתילן בקוטר 41.2.070

41.2.140

' , מ- 0.3 0.5ש כל " ל2.3-1.6, ע"מ נטפים או נען דן או ש"מ מווסת רע" מ16טפטוף חום 

400 מטר.לקרקע'  מ2כולל מייצבים כל 

8' יח. טפטפות10מ עם " מ16טבעת מצינור 41.2.160

הערהשרוולים41.2.180

20 מטר.12.5מ בדרג " מ110 או 4"בקוטר . P.V.Cשרוול 41.2.235

הערהראשי מערכת41.2.285

הערה.המחיר לראשי המערכת הינו ללא הפעלות יש להוסיף את ההפעולות לפי הקוטר בתוכנית41.2.290

41.2.305

י בקר השקייה לפי " לטפטוף או המטרה ללא הפעלות מופעל ע1"ראש מערכת בקוטר 

מד מים עם פלט חשמלי או ,כולל מד לחץ מגוף הידראולי ראשי מברונזה,כמות

ברז ,מגוף אלכסון,ע"י או שו.ר.משחרר אויר משולב כדוגמת א,מקטין לחץ,מסנן,הידרומטר

1'קומפע"ואביזרי חיבור מודולרים מסוג פלסאון או שו,  ברזייה3/4"ברז,  יציאה למי פיקוד3/4"גן 

41.2.370

 הכוללת מגוף הידראולי מברונזה עם 1"תוספת לראש מערכת עבור הפעלה בקוטר 

2'קומפ.התפצלות ממניפול ואביזרי חיבור, ברזון תלת דרכי,רקורד

41.2.400

מידות לפי גודל , ע מאושר"או ש, "פלסגן/"בלום גארד" אורלייט "2/840ארון לראש מערכת 

יציקת , כולל סוקל תואם עליו יותקן הארון, מ בכל צד רווח לתחזוקה" ס15+ ראש המערכת 

1'קומפ.ומנעול מסטר, בטון לסוקל וכל העבודות הדרושות להתקנה



כמותיחידהתיאורסעיף

41.2.420

גילוי , חפירה, מים- כולל מד,  מצינור מים קיים1"חיבור למקור מים להשקייה בקוטר של  

1'קומפ.הכל לפי דרישות ספק המים לפי פרט, מגופים, אישורים, תיאומים, הצנרת

1' יח. מקומי הפועל לפי זמןDC-4מחשב 41.2.475

1'קומפ.ע"כולל הגנה בארגז ריין לייו או ש,  לפי פרט1''מגוף הכנה להשקייה זמנית בקוטר 41.2.523

41.3פרק 41.3.000

הערה. שנה1-מחירי העצים כוללים חפירת הבור ומילויו באדמת גן עם קומפוסט כולל אחריות ל41.3.030

41.3.040

המחיר כולל כל , תיחוח ויישור, מ" ס25כולל חריש לעומק , הכשרת קרקע לשתילה ונטיעה

185ר" מ.'שימוש בכלים מכניים וכו: הנדרש לביצוע העבודה כגון

450' יח.או שקית,   ליטר3מיכל בנפח  , 4גודל , אספקה ונטיעה של צמחים41.3.110

41.3.160

, מ במעלה הגזע מהקרקע" ס20 מדוד 2-2.5''קוטר גזע  - 8אספקה ונטיעת עצים גודל 

8' יח.או מהקרקע באותו מחיר,  ליטר לפחות50ממיכל בנפח . מפותח ויפה',  מ2גובה מינימלי 

2' יחגיזום עצים והכנה לשימור41.3.900

2' יחעתפה בגדר פח איכורית, הכנה עץ לשימור כולל טיפול בשורשים41.3.901

42פרק 42.0.000

42.1פרק 42.1.000

42.1.010

, פרגולות וכל המפורטים בפרק זה כוללים ביסוס ועיגון לקרקע, מתקנים, מחירי ריהוט חוץ

הערה.המתכת מגולוונת וצבועה בתנור, ומטופל גם נגד טרמיטים (אימפגרנציה)העץ מטופל 

42.2.030

משטח הישיבה .  מ" ס79מ וגובה " ס67/205במידות , עץ או מתכת+ספסל מבטון טרום

2' יח.הבטון בגמר גרנוליט. מ" ס5.5והמשענת מלוחות עץ בעובי 

42.5פרק 42.5.000

הערה.המידות המצוינות להלן הינן מידות השטח הנדרש עבור המתקן ולא מידות המתקן42.5.010

42.5.080

לפינות משחקים , כדרישת התקן (לא מלוח)אספקה ופיזור חול ים נקי מפסולת וגופים זרים 

7ק" מ.מ" ס40בגובה מינימלי של 

42.5.090

, ע"או ש" פוליטן ספורט"תוצרת " גראס-פולי"דשא סינטטי בטיחותי למתקני משחקים דגם 

, (ללא פסולת צמיגים)מ " ס1-4 בגודל SBRשכבה תחתונה פתיתי . המורכב משתי שכבות

70ר" מ משתנה בהתאם SBR-עובי שכבת ה, דשא סינטטי עם מילוי חול סיליקט- שכבה עליונה

42.6.060

הצללה מסוג מפרשים בשיטת הממברנה העשויים מאריג פוליאטילן בדחיסות גבוהה ומוגן 

מותקן באמצעות כבלים מעמודי . הצללה95%90%-, מ" מ1.5עובי מינימלי , U.Vמ 

מגולוונים וצבועים בתנור וביסוס בהתאם לתנאי '  מ6 בגבהים עד 8-"6"פלדהבקוטר 

125ר" מלהציג חישוב קונסטרוקציה וביסוס כו- תנאי לביצוע , העבודה הינה תכנון ביצוע. הקרקע

44פרק 44.0.000



כמותיחידהתיאורסעיף

44.1.020

מגולוונת וצבועה בתנור לפי פרט מעוגנת על ראש קיר '  מ1.20גדר סבכה  מעוצבת בגובה 

15 מטר.רצפת בטון / או יסודות באדמה 

44.1.030

מגולוונת וצבועה בתנור לפי פרט מעוגנת על ראש קיר או '  מ2גדר סבכה  מעוצבת בגובה 

100 מטר.רצפת בטון / יסודות באדמה 

44.1.070

מסגרת ברזל עם מילואת , מגולוון וצבוע בתנור'  מ2ובגובה '  מ1.10שער פישפש  ברוחב 

4' יח.מעוגן ומבוטן בקרקע.רשת מרותכת כולל צירים חרוטיים נועל עליון ותחתון ומנעול תלייה

8ר"מדלתות פח מנוקד לנישה44.9.010

51פרק 51.0.000

51.1.025

פינוי בולדרים והורדת צמחיה לרבות פינוי , כולל ניקוי פסולת, מ" ס20חישוף לעומק של עד 

500ר" מ.וסילוק

8' יח.לרבות שורשים כולל פינוי וסילוק, או עקירה של עצים/כריתה ו51.1.030

51.1.100

ספר כחול -הדברה תיעשה לפי הנדרש במפרט הכללי, ריסוס שטחים בחומר קוטל עשבים

185ר" מספר -וחיטוי קרקע לפי הנדרש במפרט הכללי, 41.02.04.04 עד 41.02.04.00סעיפים 

51.1.430

כולל איטום הצינור ומילוי הבור הנוצר בתערובת ,פירוק תא בקרה לרבות פינוי וסילוק

CLSM (מ בעל חוזק גבוה"בחנ). 3' יח

80 מטר.פירוק גדר רשת מכל סוג שהוא לרבות פינוי וסילוק51.1.440

500ק" מ.ק" מ2,000חפירה בכל סוגי קרקע עד 51.2.020

185ר" מ.חישוף/בבקרה מלאה לאחר חפירה (שתית)הידוק שטחים 51.2.160

הערהמצעים ותשתית51.3.110

51.3.120

לאחר ההידוק בהידוק , מ" ס20מ ועד " ס15- מפוזר בשכבות בעובי שכבה מ' מצע סוג א

80ק" מ. לפי מודיפייד אאשטו%100מבוקר של 

202.06.2021מבנה אומדן פיתוח חיצוני

כמותיחידהתיאורסעיף

 עבודות פיתוח40פרק 40.01

40.1.010

מחיר ריצוף באבן משתלבת בגוון . מ" ס5סעיפי ריצוף כוללים את שכבת החול בעובי עד 

הערה.צבעוני אינו כולל צבע לבן

40.1.190

 20/20 10/20, ,בגמר מחוספס צבע מסוג מלבנית, מ" ס6ריצוף באבנים משתלבות בעובי 

65ר" מ.ע לפי תכנית "או שו

30ר" מ.תוספת לסעיפי ריצוף  אבן משתלבת עבור צבע לבן40.1.220

הערהגן ותיחום, אבני שפה40.1.452

הערה.תקף גם לאבנים קשתיות, (חגורה סמויה)סעיפי אבני שפה וגן כוללים יסוד ומשענת בטון 40.1.454



כמותיחידהתיאורסעיף

40.1.480

מ  עם ספייסרים וקיטום קטן בפאות " ס20/25במידות '  מ0.5אבן שפה טרומה באורך

25 מטרע"כדוגמת דגם חריש של אקרשטיין או ש

65 מטר(המחיר כולל יסוד משענת בטון).  מ בגוון אפור" ס10/100/20אבן גן טרומה במידות 40.1.700

שונות40.9

16א"מק" מ0.5- בנפח כ, טבעיים וקשיחים, שורת אבני מסלעה מגושי סלע מובאים40.9.001

41פרק 41.0.000

41.1פרק 41.1.000

41.1.010

מ " ס40עובי , ק לדונם" מ20מילוי אדמת גן מטיב מעולה בתוספת קומפוסט בכמות של  

8ק" מ.כולל פיזור ויישור בשטח הגינון לפי גבהים מתוכננים, (או לפי המפרט המיוחד)

הערהצנרת השקייה41.2.005

30 מטר .6מ  דרג " מ32צינור פוליאתילן בקוטר 41.2.070

41.2.140

' , מ- 0.3 0.5ש כל " ל2.3-1.6, ע"מ נטפים או נען דן או ש"מ מווסת רע" מ16טפטוף חום 

30 מטר.לקרקע'  מ2כולל מייצבים כל 

הערהשרוולים41.2.180

12 מטר.12.5מ בדרג " מ110 או 4"בקוטר . P.V.Cשרוול 41.2.235

41.3פרק 41.3.000

41.3.040

המחיר כולל כל , תיחוח ויישור, מ" ס25כולל חריש לעומק , הכשרת קרקע לשתילה ונטיעה

20ר" מ.'שימוש בכלים מכניים וכו: הנדרש לביצוע העבודה כגון

50' יח.או שקית,   ליטר3מיכל בנפח  , 4גודל , אספקה ונטיעה של צמחים41.3.110

42פרק 42.0.000

42.1פרק 42.1.000

42.1.010

, פרגולות וכל המפורטים בפרק זה כוללים ביסוס ועיגון לקרקע, מתקנים, מחירי ריהוט חוץ

הערה.המתכת מגולוונת וצבועה בתנור, ומטופל גם נגד טרמיטים (אימפגרנציה)העץ מטופל 

2' יח.מ מעוגן ומבוטן בקרקע" ס85עמוד מחסום מיצקת ברזל בגובה 42.3.030

2'יחשלט של חניית נכה42.9.001

1'יח' ל360מיכל אשפה גודל 42.9.002

1'יחמסטור אשפה כפול42.9.003

51פרק 51.0.000

51.1.025

פינוי בולדרים והורדת צמחיה לרבות פינוי , כולל ניקוי פסולת, מ" ס20חישוף לעומק של עד 

220ר" מ.וסילוק

51.1.100

ספר כחול -הדברה תיעשה לפי הנדרש במפרט הכללי, ריסוס שטחים בחומר קוטל עשבים

ספר -וחיטוי קרקע לפי הנדרש במפרט הכללי, 41.02.04.04 עד 41.02.04.00סעיפים 

190ר" מ41.02.05כחולסעיף 
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10ר" מ.פירוק משטחי בטון מזוין בעובי משתנה כולל סילוק הפסולת מהשטח51.1.090

60ק" מ.ק" מ2,000חפירה בכל סוגי קרקע עד 51.2.020

190ר" מ.חישוף/בבקרה מלאה לאחר חפירה (שתית)הידוק שטחים 51.2.160

הערהמצעים ותשתית51.3.110

51.3.120

לאחר ההידוק בהידוק , מ" ס20מ ועד " ס15- מפוזר בשכבות בעובי שכבה מ' מצע סוג א

80ק" מ. לפי מודיפייד אאשטו%100מבוקר של 

52.1פרק 52.1.000

הערהפיזור והידוק, מחירי האספלטים כוללים הובלה52.1.010

125ר" מ.PG68-10וביטומן ' דולמיטי סוג א/מ עם אגרגט גס גירי" ס6 בעובי 25צ "תא52.1.110

125ר" מ.PG68-10וביטומן ' דולמיטי סוג א/מ עם אגרגט גס גירי" ס4 בעובי 19צ "אספלט תא52.1.170

3מבנה  מתקני משחק

כמותיחידהתיאורסעיף

42פרק 42.0.000

42.5פרק 42.5.000

הערה.המידות המצוינות להלן הינן מידות השטח הנדרש עבור המתקן ולא מידות המתקן42.5.001

1'קומפמתקן משולב לילדים דגם עופר42.5.901

1'קומפכולל קירוי'  מ4/4ארגז חול 42.5.902

1'קומפנדנדה עלה ורד42.5.903

1'קומפקרון מתכת42.5.904

1'קומפבית בובות42.5.905


