
סהייכ מחיר כמות יחידה תאור סעיף

עבודות בטון באתר 02

עבודות בטון יצוק באתר 02.01

44,440 404.00 110.00 ק''מ בטון רזה יצוק מתחת לאלמנטים מבניים 02.01.0010

346,406 962.24 360.00 ק''מ
 במידות שונות ובעומק כלשהו 30-מובל מלבני לניקוז מבטון ב

.קורות עליונות ותחתונות ותקרות, קירות, רצפה, כולל יסודות
02.01.0700

4,356 9.68 450.00 מטר מ'' ס7X7מ עד '' ס5X5 משולשות במידות 30- רולקות בטון ב 02.01.0720

10,368 28.80 360.00 ק''מ 30- במקום ב40-תוספת מחיר עבור בטון ב 02.01.0740

24,800 248.00 100.00 ק''מ (C.L.S.M)בטון בעל חוזק מבוקר נמוך  02.01.0802

134,100 2,980.00 45.00 טון
י " לזיון בטון לפי ת400W- מוטות פלדה מצולעים רתיכים מסוג פ

בכול הקטרים והאורכים, 3חלק/4466
02.01.0822

564,470 עבודות בטון יצוק באתר כ''סה

564,470 עבודות בטון באתר כ''סה

עבודות איטום 05

עבודות איטום 05.01

25,920 28.80 900.00 ר''מ

איטום פני הבטון של רכיבים הבאים במגע עם קרקע באמצעות 

מריחת   - 40/50ביטומן מנושף המיושם בחם המכונה ביטומן 

 2.5שתי שכבות ביטומן כולל ארג לזיון הביטומן בעובי של , פריימר

(מ" מ2.0מדידה ' בנק' מינ)מ "מ

05.01.0011

25,920 עבודות איטום כ''סה

25,920 עבודות איטום כ''סה

חשמל 08

מערכות ומתקני תאורה 08.04

162,800 29.60 5,500.00 מטר מ" ס60מ ברוחב עד " ס120או חציבת תעלה בעומק עד /חפירה ו 08.04.0010

8,520 56.80 150.00 מטר

, או פירוק ריצוף בשטח כבישים/בטונים ו/חציית משטח אספלט

כולל חיתוך ,או איי תנועה כולל אבני שפה מכל סוג/מדרכות ו

" ס150בטון קיים לעומק עד /ושבירת אספלט

08.04.0070

16,800 112.00 150.00 מטר

או ריצוף בשטח כבישים מדרכות /בטונים ו/תיקון משטח אספלט

 והחזרת C.L.S.Mאו איי תנועה החלפת החומר החפור בבטון /ו

המצב לקדמותו כולל ופינוי עודפי חפירה

08.04.0080

48,720 1,624.00 30.00 'יח
כמפורט '  מ1.75מ ובעומק '' ס80תא בקרה לחשמל בקוטר 

במפרט הטכני
08.04.0165

213,408 1,368.00 156.00 'יח

המיועד להתקנת זרוע '  מ12יסוד בטון לעמוד תאורה בגובה 

במידות לפי תוכניות מהנדס '  מ4 עד 3קשתית באורך אופקי 

הקונסטרוקציה

08.04.0582

17,836 364.00 49.00 'יח (יחידה= ברגים' .)4 מ 12ארבעה בירגי יסוד לעמוד פלדה  08.04.0664

148,944 1,392.00 107.00 'יח

י נתיבי ישראל לבירגי "סט של מחברים שבירים דגם מאושר ע

מ המאפשר " מ2כולל הסינור הגנה מפח מגולוון עובי " 1, יסוד

ברגים +מחברים 4)עגון ליסוד לפי תוכניות של נתיבי ישראל

סט קמפלט לעמוד =סינור הגנה +דסקיות לעיגון העמוד +אומים +

ומשקל עמוד עד '  מ16.8לעמוד פלדה או אלומנים עד '(.יח = אחד 

ג תקני" ק450

08.04.0720

כתב כמויות- מ ''מהוד בע
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49,920 7.68 6,500.00 מטר מ" מ75צינור פלסטי שרשורי גמיש דו שכבתי בקוטר  08.04.1010

8,960 22.40 400.00 מטר מ'' מ4.2 עובי דופן 10דרג '' 4, קשיח בקוטר P.V.Cצינור  08.04.1170

12,800 6.40 2,000.00 מטר

ר מושחל בתוך עמוד ובזרוע מגוף '' ממ3X2.5 N2XYכבל נחושת 

כולל חיבורים חשמליים וכל חומרי , התאורה למגש האבטחה

העזר הנדרשים

08.04.1463

244,400 37.60 6,500.00 מטר
כולל סופיות , ר'' ממ5X16 בחתך N2XYכבל נחושת מסוג 

 אצבעות לסגירת קצוות הכבל5מתכווצות עם  (מפצלת)
08.04.1510

98,800 15.20 6,500.00 מטר ר'' ממ35מוליך הארקה מנחושת גלויה ושזורה בחתך  08.04.1820

366,288 2,348.00 156.00 'יח
גובה כולל הזרוע ' ) מ12עמוד מפלדה קוני בחתך עגול בגובה 

 מטר1.5מיועד לנשיאת זרוע בודדת או כפולה באורך אופקי עד (,
08.04.2035

12,605 80.80 156.00 'יח

מפלדה מגולוון , לשני דגלים (ניתן לפירוק)מחזיק דגלים כפול 

לעמוד פלדה הכולל מעצור למוט הדגל ועם פתח , מ" מ4בעובי 

לניקוז מים בתחתית הצינור של הדגל

08.04.2170

24,960 160.00 156.00 'יח

צביעת עמוד תאורה קיים בכל גובה וסוג בפסים בצבע שחור לבן 

י מסיר צבע לפני "כולל ניקוי עמוד ע,' מ 1.8מעל לגלוון עד גובה 

צביעתו וכל העבודות הדרושות

08.04.2310

3,370 21.60 156.00 'יח

ביצוע מספור על עמוד צבוע או מגולוון קיים באתר בעזרת שבלונה 

הסימון הכולל מספר לוח , בצבע שחור המתאים לברזל מגולוון

מספר סידורי העמוד בתוך במעגל, מספר מעגל תאורה, חשמל

08.04.2315

32,240 248.00 130.00 'יח
מותאמת לעמוד פלדה '  מ1.5באורך אופקי עד , זרוע יחידה קונית

קוני
08.04.2410

12,688 488.00 26.00 'יח
מותאמת לעמוד פלדה '  מ1.5באורך אופקי עד , זרוע כפולה קונית

קוני
08.04.2460

27,040 208.00 130.00 'יח
 35מגש אביזרים מחומר פלסטי כבה מאליו עם מהדקים עד 

ר לפנס אחד"ממ
08.04.2700

6,968 268.00 26.00 'יח
 35מגש אביזרים מחומר פלסטי כבה מאליו עם מהדקים עד 

ר לשני פנסים"ממ
08.04.2710

3,904 1,952.00 2.00 'קומפ

ח לביצוע חיבור חדש או הגדלת חיבור "טיפול של הקבלן מול ח

כולל תשלום עבור ,י חברת החשמל למתקן חשמל לתאורה"קיים ע

הבדיקות

08.04.3030

7,488 1,872.00 4.00 'קומפ בדיקת המתקן החשמלי על ידי מהנדס חשמל בודק מוסמך 08.04.3050

2,816 1,408.00 2.00 'קומפ
משותף למרכזיה למאור ולארון מונים בחיבור  -30יסוד בטון מזוין ב 

3X100Aעד
08.04.4335

55,200 27,600.00 2.00 'יח

עשויה ארונות אטומים 3X100A, מרכזיה למאור חיבור עד 

 כולל CI,כולל לוח החשמל בנוי מקופסאות , מפוליאסטר משוריין

ציוד והאביזרים בהתאם לתכניות

08.04.4380

3,008 1,504.00 2.00 'יח

 3X100Aח עבור חיבור "לפילר מונים ח-30גומחת בטון מזויין ב 

מ כולל " ס40מ עומק " ס200גובה , מ" ס80רוחב פנים : במידות 

פ"ח ובאישור מנה"הצבה וביסוס בהתאם לתוכניות ובתאום ח

08.04.4470

4,928 2,464.00 2.00 'קומפ
מ '' מ1400X2100X700במידות פנים -30גומחת בטון מזוין ב 

או חציבה והתקנה/ כולל תקרת בטון כולל חפירה ו 
08.04.4485

6,880 344.00 20.00 'יח

, כולל זרועות,' מ 18פרוק עמוד תאורה קיים מפלדה בגובה עד 

כולל פירוק חיבורי חשמל וכבל ההזנה , פנסים וכל מרכיביו

פ''והעברתו למקום שיורה מנה, ובידודם

08.04.5070

3,840 192.00 20.00 'יח
הוצאתו והעברתו לאתר איסוף , פרוק יסוד בטון של עמוד קיים

פסולת
08.04.5100

1,872 3.12 600.00 מטר

פירוק כבל קיים המושחל בצנרת תת קרקעית בין עמודי תאורה 

כולל פירוק חיבורי החשמל , ללא פגיעה בצנרת הקיימת, קיימים

והובלת הכבל למחסני נתיבי ישראאולכל מקום אחר עד , ובידודם

לפי הנחית מנהל פרויקט,מ " ק100

08.04.5295

23,442 128.80 182.00 'יח

התקנה בלבד של גוף תאורה חדש או מפורק על עמוד תאורה 

, התאמת זרוע, כולל חיבורי חשמל,  מטר 15קיים בגובה עד 

לרבות כל ציוד ועבודות העזר

08.04.5410

1,728 864.00 2.00 'קומפ

, או לגנרטור, התחברות מתקן התאורה הזמנית למרכזית תאורה

או לעמוד תאורה של מתקן קיים או לכל מקור הזנה אחר על פי 

פ"התכנון והנחיות מנה

08.04.5670



10,560 8.80 1,200.00 'יח

הפעלה (,לרבות חיבור למקור ההזנה )חיבור , התקנה, אספקה

/ תשלום השימוש עבור שדה , ואחזקת תאורה זמנית על עמודי עץ

(הציוד בבעלות הקבלן)לילה קומפלט 

08.04.5700

4,000 200.00 20.00 'יח
בחזרה למחסני , פרוק שדה תאורה זמנית וסילוקו מאתר העבודה

המדידה לפי שדה. הקבלן
08.04.5730

2,800 1,400.00 2.00 'קומפ

בדיקת המתקן החשמלי לתאורה זמנית על ידי מהנדס חשמל 

בודק מוסמך לרבות מסירת תעודת רישום ובדיקה של המתקן עם 

תוצאות הבדיקה ואישור לחיבור המתקן למתח

08.04.5850

28,704 184.00 156.00 'יח

, מ'' מ40X4פס השוואת פוטנצילים עשוי מנחושת במידות חתך 

ברגים , המותקן בקופסה כולל חורים, מ לפחות'' ס30באורך 

ואומים לחיבורי הארקה

08.04.6120

5,760 240.00 24.00 'יח
כולל כל ,' מ 3מ ובאורך '' מ18.5אלקטרודת הארקה אנכית בקוטר 

האביזרים
08.04.6340

12,480 520.00 24.00 'יח

 50מ ועומק " ס60בקוטר , בריכת ביקורת לאלקטרודה אנכית

 טון עם סמל נתיבי 12.5כולל מכסה מיציקת פלדה לעומס , מ"ס

ישראל וכיתוב בהטבעה לפי סטנדרט נתיבי ישראבהתאם למפרט

08.04.6345

160,680 2,472.00 65.00 'יח

 ממשפחה מאושרת 25 דגם LEDגוף תאורת דרכים מבוסס 

 ל 13,100שטף האור התחלתי בין , מ"לשימוש בנתיבי ישראל בע

 עות 36000ירידת שטף האור המותרת לאחר, לומן -18,000

 מערך התחלתי לפחות90%בעירה של מכלול גוף התאורה עד 

08.04.6510

268,464 2,856.00 94.00 'יח

 ממשפחה מאושרת 40 דגם LEDגוף תאורת דרכים מבוסס 

 ל 18,100שטף האור התחלתי בין , מ"לשימוש בנתיבי ישראל בע

 עות 36000ירידת שטף האור המותרת לאחר, לומן -22,000

 מערך התחלתי לפחות90%בעירה של מכלול גוף התאורה עד 

08.04.6520

69,920 3,040.00 23.00 'יח

 ממשפחה מאושרת 41 דגם LEDגוף תאורת דרכים מבוסס 

-  ל22,100שטף האור התחלתי בין , מ"לשימוש בנתיבי ישראל בע

 שעות 36000ירידת שטף האור המותרת לאחר ,  לומן27,000

 מערך התחלתי לפחות90%בעירה של מכלול גוף התאורה עד 

08.04.6530

2,196,540 מערכות ומתקני תאורה כ''סה

2,196,540 חשמל כ''סה

עבודות אבן 14

חיפוי קירות בלוחות אבן 14.30

13,200 440.00 30.00 מטר

, מ" ס10מ ובעובי עד " ס35ברוחב עד  ("קופינג")נדבכי ראש 

לרבות החיזוקים הנדרשים , א"מ/ח" ש180במחיר יסוד לאבן 

ועיגון האבן

14.30.0020

30,800 308.00 100.00 ר''מ

מ או " ס3.2מנוסרת בעובי  (מתועשת)חיפוי קירות באבן כורכרית 

עובי . לרבות יציקת בטון אל הקיר הקיים, מ" ס3.5מבוקעת בעובי 

,  קידוחים בכל אבן4העבודה כוללת . מ" ס7-8כולל של החיפוי 

רשת )אל רשת מגולוונת מאחורי האבן " נירוסטה"חיבור בחוט 

מחיר . (14.050.0400-0410- הפלדה נמדדת בנפרד בסעיפים 

6לפי פרט - ר"מ/ח" ש120יסוד לאבן 

14.30.0200

44,000 חיפוי קירות בלוחות אבן כ''סה

44,000 עבודות אבן כ''סה

פיתוח נופי 40

ריצוף באבנים משתלבות 40.53



33,040 236.00 140.00 ר''מ

 30-ריצוף בחלוקי נחל בגדלים מעורבים מוטבעים בשכבת בטון ב

מ " ס15/15מ כל " מ8לרבות רשת ברזל קוטר , מ" ס15בעובי 

לפי פרט - מ מהודק" ס20בעובי ' ומצע סוג א

5

40.53.0100

3,984 199.20 20.00 ר''מ

עם בליטות או )אזהרה מוביל לאנשים כבדי ראיה /אבן סימון- נגיש

לפי , מ" ס20/20/6במידות , בהנמכת ריצוף במעברי חציה (פסים

בגוון לבן, 6 חלק 1918י "ת

40.53.2502

37,024 ריצוף באבנים משתלבות כ''סה

קירות כובד וגדרות בטון 40.70

3,872 352.00 11.00 ר''מ
. ' מ1.5מ ובגובה עד " ס20 בעובי עד 30-קיר גדר מבטון מזויין ב

6לפי פרט -ולא כולל יסוד (ק"ג למ" ק60לפי )המחיר כולל זיון 
40.70.0085

3,872 קירות כובד וגדרות בטון כ''סה

חריגים 40.99

18,000 6,000.00 3.00 'קומפ
אותיות חרוטות מפלדה מגולוונת וצבועה בצביעה אלקטרוסטטית 

בגוון לבחירת אדריכל כולל עיגון לקיר לפי פרט קיר כניסה
40.99.0900

18,000 חריגים כ''סה

58,896 פיתוח נופי כ''סה

גינון והשקיה 41

עיבוד הקרקע ואדמת גינון 41.11

12,000 60.00 200.00 ק''מ
משאית , כמות קטנה)לרבות פיזור בשטח , אדמה מתאימה לגינון

(אחת
41.11.0200

5,400 2.00 2,700.00 ר''מ ריסוס עשביה בשטחי הגינון עד להדברה מוחלטת 41.11.0900

17,400 עיבוד הקרקע ואדמת גינון כ''סה

נטיעה 41.20

הערה

כל הצמחים כולל אחריות לשלושה חודשים לקליטה עד 

מחירי העצים כוללים חפירת הבור ומילויו באדמת גן עם .לבלוב

. שנה1-קומפוסט כולל אחריות ל

41.20.0001

40,480 17.60 2,300.00 'יח כולל קומפוסט ודשני יסוד ( ליטר3) 4' נטיעת שתילים גודל מס 41.20.0040

10,080 24.00 420.00 'יח ( ליטר3) 4' ערערים ממיכל מס 41.20.0110

64,000 320.00 200.00 'יח

'  מ0.3 מדוד 2"בקוטר גזע " 8.5גודל  "( ליטר60)עצים ממיכל 

 ליטר קומפוסט 30- לרבות זוג סמוכות מחוטאות ו, מפני הקרקע

לעץ

41.20.0180

1,512 504.00 3.00 'יח 41.20.0230 ליטר50דקלים שונים ממיכל 

12,000 2,400.00 5.00 'יח
מפני '  מ0.3מ מדוד " ס30זית אירופאי בוגר מזן סורי קוטר גזע 

 ליטר קומפוסט לעץ100 עד 60לרבות , הקרקע
41.20.0250

6,000 1,200.00 5.00 'יח לפי הוראות המפקח, העתקת עץ בוגר בתחום האתר 41.20.0300

1,320 440.00 3.00 'יח
לפי  (' מ6ועד '  מ4בגובה מעל )גיזום מקצועי של עצים בינוניים 

הוראות המפקח
41.20.0491

135,392 נטיעה כ''סה

אביזרים לראש בקרה 41.40

3,480 696.00 5.00 'יח
 או DC-4בקר השקייה אטום למים עם חיבור ברז ראשי גלקון 

ע" או ש6004י סוללות דגם " תחנות מופעל ע4בעל צג , ע"ש
41.40.0310

5,280 264.00 20.00 'יח
, ע" או ש3713 גור דו דרכי דגם DC-4סלונואיד לבקר  + DCברז 

1" או 3/4"קוטר 
41.40.0320



12,000 2,400.00 5.00 'יח

אורלייט "ארון הגנה לראש מערכת מפוליאסטר משוריין כדוגמת 

מ " מ320X590X855במידות , ע" או שOR-2850דגם " בלומגארד

לרבות בסיס סוקל בהתאם למידות הארון ומנעול

41.40.0626

20,760 אביזרים לראש בקרה כ''סה

צנרת השקייה 41.70

הערה
חיבורים והנחה מעל פני , אביזרים: צנרת ההשקיה כוללת: הערה

(לא כולל חפירה וכיסוי)הקרקע או בתעלה 
41.70.0009

8,640 4.80 1,800.00 מטר

באמצעות כלי מכני , חפירת תעלות באדמה קלה עד בינונית

מ וכיסוי עבור צנרת השקיה בקטרים החל " ס30בעומק  (ר'טרנש)

מ המחיר כולל הובלת הכלים" מ32מ עד " מ16- מ

41.70.0020

1,340 5.36 250.00 מטר

, מ" מ16קוטר ,  רך6צינורות פוליאתילן לרבות אביזרי חיבור דרג 

חיבורים והנחה מעל פני הקרקע או בתעלה , לרבות אביזרים

(חפירה וכיסוי נמדדים בנפרד)

41.70.0120

38,400 12.80 3,000.00 מטר מ" מ32קוטר ,  רך10צינורות פוליאתילן לרבות אביזרי חיבור דרג  41.70.0240

5,880 19.60 300.00 מטר

 40קוטר ,  קשיח10צינורות פוליאתילן לרבות אביזרי חיבור דרג 

חיבורים והנחה מעל פני הקרקע או בתעלה , לרבות אביזרים, מ"מ

(חפירה וכיסוי נמדדים בנפרד)

41.70.0250

97,920 272.00 360.00 מטר

מצופה מלט ועטוף , 5/32"עובי דופן , 4"שרוול פלדה קוטר 

מ " ס120במעבר המיועד לכביש לרבות חפירה בעומק כיסוי עד 

והשחלת חוט ניילון

41.70.0620

1,200 60.00 20.00 מטר

במקומות המיועדים , מ" מ90 קוטר 10 דרג P.V.Cשרוול מצינור 

מ והשחלת " ס100לרבות חפירה בעומק כיסוי עד , למשטחי מדרך

חוט ניילון

41.70.0642

153,380 צנרת השקייה כ''סה

שלוחות טפטוף 41.80

13,200 4.40 3,000.00 מטר
, מ חום" מ16, ע"או ש" טקנט"דוגמת , שלוחת טפטוף מווסת

מ" ס60טפטפת כל 
41.80.0070

5,040 24.00 210.00 'יח

 טפטפות אינטגרליות 6מ עם " מ16טבעת מצינור פוליאתילן קוטר 

הטבעת מחוברת לצינור , מ" ס30במרווחים של , מתווסתות

י מחבר פלסאון"ההזנה ע

41.80.0100

18,240 שלוחות טפטוף כ''סה

שוחות בקרה 41.90

1,200 1,200.00 1.00 'יח
מ עם מכסה ועם כיתוב " ס80שוחות בקרה מבטון טרום קוטר 

השקייה
41.90.0030

1,200 שוחות בקרה כ''סה

ראשי מערכת 41.91

16,400 3,280.00 5.00 'יח

בשלוחות ) עבור טפטוף ועבור המטרה 1"ראש מערכת קוטר 

י זמן לרבות מגוף "י בקר השקייה הפועל עפ"מופעל ע, (נפרדות

מגוף , משחרר אוויר משולב, יציאה למי פיקוד, ברז גן, אלכסון

, ש" מ50מסנן , DCהידראולי ראשי מברונזה או מגוף חשמלי 

וכל אביזרי החיבור ,  רקורדים2, מקטין לחץ, ש" מ120מסנן 

(ההפעלות ימדד ו בנפרד)והמחברים הנדרשים 

41.91.0090

16,400 ראשי מערכת כ''סה

חריגים 41.92

11,160 12.40 900.00 ק''מ כולל פיזור   ,מחישוף עליון מותאמת לגינון חיפוי אדמה מקומית 41.92.0010

7,200 1,440.00 5.00 'קומפ

כולל ,  מצינור מים קיים1"חיבור למקור מים להשקייה בקוטר של  

הכל , מגופים, אישורים, תיאומים, גילוי הצנרת, חפירה, מים- מד

.לפי דרישות ספק המים לפי פרט

41.92.0014

18,360 חריגים כ''סה



381,132 גינון והשקיה כ''סה

ריהוט חוץ 42

ריהוט חוץ 42.01

3,360 1,680.00 2.00 'יח

עשוי ממתכת ועץ עם מסעד , 1002ט "מק' אילון'ספסל נגיש דגם 

לפי פרט - כולל הובלה והתקנה, ע"תוצרת שחם אריכא או ש, יד

11

42.01.0010

7,040 1,408.00 5.00 'יח
תוצרת , 3632ט "מצדה מק'אשפתון מרובע מבטון טרום דגם 

12לפי פרט -גוון אפור, ע"שחם אריכא או ש
42.01.0011

28,800 9,600.00 3.00 'יח

, ע" תוצרת שחם אריכא או ש7981ט "פרגולה דגם אפיריון עץ מק

כולל כולל , ע"עם ספסל מעץ ומתכת תוצרת שחמ אריכא או ש

10לפי פרט - הובלה והתקנה ועיגון ליסוד בטון בודד

42.01.0012

39,200 ריהוט חוץ כ''סה

39,200 ריהוט חוץ כ''סה

גידור 44

מעקה הולכה והפרדה להולכי רגל 44.21

76,800 320.00 240.00 מטר

מעקה הולכה והפרדה למדרכה ומחסום לגנים ציבוריים דגם 

עמודים , מעל פני המדרכה'  מ1.05-1.1ע בגובה "או ש" ערד"

מ וביניה ם שני " מ40/80/2.2מ או " מ70/70/2.2מפרופיל 

 קשתות במרחק אנכי 2 המכופפים ליצירת 1.5/"2.2צינורות קוטר 

לרבות ',  מ1.7-2.0המעקה ביחידות של  . מ ביניהן" ס50של 

8לפי פרט - יסודות בטון בודדים

44.21.0041

110,080 344.00 320.00 מטר

ע מעמודי פלדה מפרופיל "או ש" שיר"או " חנן"מעקה דגם 

וניצבים מפרופיל '  מ1.1בגובה ',  מ2.0מ כל " מ50/50/2.2

מ מחוברים לשלושה " מ99מ במרווח של " מ20/20/1.5

מ וכותרת עליונה עשויה בצורת " מ50/25/2פרופילים אופקיים 

לרבות חיבור , מ חתוך בליזר" מ3מברזל שטוח " X"עיגול או 

9לפי פרט -המסגרת לעמוד במחברים עיוורים ויסודות בטון בודדים

44.21.0060

186,880 מעקה הולכה והפרדה להולכי רגל כ''סה

186,880 גידור כ''סה

עבודות סלילה 51

עבודות הכנה ופירוק 51.01

1,200 8.00 150.00 ר''מ .מ'' ס15בעובי עד , פירוק אספלט 51.01.0020

5,400 216.00 25.00 'יח

מעל פני הקרקע '  מ1.0כריתת עצים שהיקף גזעם הנמדד בגובה 

ח "כופר ע)'  מ6.0מ וגובהם עד " ס30מ ועד " ס20הינו מעל 

(המזמין

51.01.0026

4,576 1.04 4,400.00 ר''מ ריסוס שטחים בחומר הדברה לקטילת שורשי צמחיה ועשבי בר 51.01.0060

960 320.00 3.00 'יח .התאמת תאי ביקורת מכל סוג ללא פירוק תקרה 51.01.0350

65,600 65.60 1,000.00 ק''מ
לרבות , מטמנה /ערמות פסולת לאתר שפך מאושר/סילוק פסולת

.תשלום כול האגרות למיניהם
51.01.1048

102,144 1.92 53,200.00 ר''מ חישוף השטח וסילוקו או ישמש לחיפוי מדרונות 51.01.1061

179,880 עבודות הכנה ופירוק כ''סה

עבודות עפר 51.02

892,800 14.88 60,000.00 ק''מ .חפירה לאורך הדרך וסילוק העפר 51.02.0020

13,320 8.88 1,500.00 ק''מ .תוספת למחיר החפירה לאורך הדרך עבור חפירת תעלות 51.02.0030

11,520 1.92 6,000.00 ר''מ הידוק קרקע יסוד מקורית 51.02.0040

174,468 5.36 32,550.00 ר''מ
, (מ'' ס40עיבוד שתית לעומק  )הידוק  קרקע יסוד מקורית 

כמפורט במפרט המיוחד
51.02.0041



1,316,000 37.60 35,000.00 ק''מ (כולל הידוק)מילוי מובא  51.02.0080

1,232,000 44.00 28,000.00 ק''מ מילוי מובא להחלפת קרקע והידוקו 51.02.0083

32,000 16.00 2,000.00 ק''מ מעברים תחתיים/חפירה למבנים 51.02.0110

1,792 5.12 350.00 ר''מ מעברים תחתיים והידוקה/הכנת תחתית החפירה למבנים 51.02.0120

10,944 9.12 1,200.00 ק''מ מעברים תחתיים והידוקו/מילוי חוזר למבנים 51.02.0130

3,684,844 עבודות עפר כ''סה

מ"שכבת מצע ותשתיות אגו 51.03

1,905,750 105.00 18,150.00 ק''מ .'מצע סוג א 51.03.0010

969,000 170.00 5,700.00 ק''מ .מ''תשתית אגו 51.03.0080

2,874,750 מ"שכבת מצע ותשתיות אגו כ''סה

שכבת אספלטיות במיסעות 51.04

2,565,000 27.00 95,000.00 ר''מ
' דולומיטי סוג א/מ עם אגרגט גס גירי'' ס5בעובי  (S) 25מ ''תא

PG68-10וביטומן 
51.04.0640

1,537,500 30.00 51,250.00 ר''מ
' דולומיטי סוג א/מ עם אגרגט גס גירי'' ס5בעובי  (S) 19מ ''תא

PG70-10וביטומן 
51.04.0970

83,600 0.88 95,000.00 ר''מ .ר''מ/ג'' ק0.5-0.25ריסוס ציפוי מאחה בכמות של  51.04.1470

53,200 1.12 47,500.00 ר''מ .ר''מ/ג'' ק1.2-0.8ריסוס ציפוי יסוד בכמות של  51.04.1480

1,152 7.68 150.00 מטר
-ברוחב כ, או חיתוך צידי רצועת סלילה או קידמת הרצועה /ניסור ו

.מ לצורך התחברות'' ס10
51.04.1490

17,920 4.48 4,000.00 ר''מ .מ " ס8.0 - 4.1קרצוף אספלט לעומק  51.04.1539

4,258,372 שכבת אספלטיות במיסעות כ''סה

עבודות ניקוז ומניעת סחף 51.05

48,400 880.00 55.00 מטר
י '' אטומים למים  בעלי תו תקן ת5צינורות ניקוז מבטון מזוין דרג 

.' מ2.0מ בעומק עד '' ס80  בקוטר 27
51.05.0755

102,600 1,080.00 95.00 מטר
 27י '' אטומים למים בעלי תו תקן ת5צינורות ניקוז מבטון דרג 

.' מ2.0מ בעומק עד '' ס100בקוטר 
51.05.0775

61,440 2,048.00 30.00 מטר
 27י '' אטומים למים בעלי תו תקן ת5צינורות ניקוז מבטון דרג 

.' מ2.0מ בעומק עד '' ס150בקוטר 
51.05.0815

8,976 816.00 11.00 ק''מ
 יצוק באתר בעובי 20-מגלש לניקוז שוליים מבטון מזוין מסוג ב

כלשהו עם רשת מרחבית
51.05.2766

221,760 147.84 1,500.00 ר''מ ראפ-ריצוף אבן  לניקוז ריפ 51.05.9000

443,176 עבודות ניקוז ומניעת סחף כ''סה

אבני תעלה ומדרגות, אבני שפה, עבודות ריצוף 51.06

282,000 60.00 4,700.00 מטר מ  בגוון אפור'' ס17/25שפה -אבן 51.06.0010

201,600 48.00 4,200.00 מטר מ בגוון אפור'' ס10/20אבן גן  51.06.0030

50,160 60.80 825.00 מטר מ בגוון אפור''  ס23/23תנועה - אבן אי 51.06.0120

624,000 62.40 10,000.00 ר''מ
מ בגוון " ס20/20/6או /מ ו'' ס10/20/6אבן משתלבת מלבנית 

אפור או צבעוני
51.06.0451

1,157,760 אבני תעלה ומדרגות, אבני שפה, עבודות ריצוף כ''סה

עבודות שילוט ותמרור 51.31

71,484 444.00 161.00 'יח
 4.0בשטח עד , תמרורים צידיים חדשים  מטיפוסים שונים/שלטים

(לא כולל עמודים) 2ר מחומר מחזיר אור מדרגה "מ
51.31.2002

19,534 46.40 421.00 מטר
לרבות ביסוס העמוד , 3"עמוד פלדה מגולוון בכל אורך בקוטר 

וחיבורו למסגרת השלט או לוחית התמרור
51.31.2202

10,560 96.00 110.00 מטר
לרבות ביסוס העמוד , 6"עמוד פלדה מגולוון בכל אורך בקוטר 

וחיבורו למסגרת השלט או לוחית התמרור
51.31.2208

101,578 עבודות שילוט ותמרור כ''סה

עבודות סימון כבישים 51.32

5,120 1.28 4,000.00 מטר
, כתום /צהוב/גוון לבן, מ בצבע  חד רכיבי'' ס10קו ניתוב ברוחב 

 חודשים6-כולל אחריות ל
51.32.1700



6,120 1.36 4,500.00 מטר
, כתום  /צהוב/מ בצבע חד רכיבי גוון לבן'' ס15קו ניתוב ברוחב 

 חודשים6-כולל אחריות ל
51.32.1705

20,000 1.60 12,500.00 מטר
צהוב כולל /רכיבי בגוון  לבן-מ בצבע חד'' ס15קו ניתוב ברוחב 

 חודשים12-אחריות ל
51.32.1730

35,360 27.20 1,300.00 מטר

מ כל אחד בחומר סימון ארוך קיים דו " ס10קן ניתוב כפול ברוחב 

 10רכיבי בגוון לבן או צהוב במרקם חלק עם מרחק ביניהם של 

.(10:10:10)מ "ס

51.32.1880

26,400 132.00 200.00 ר''מ

צהוב /צביעת שטחים בחומר סימון ארוך קיים דו רכיבי בגוון לבן

,  פסים למעבר חציה, תנועה-איי, עצירה-קווי'', קוביות'')

במרקם חלק(וחיצים

51.32.1940

13,160 2.80 4,700.00 מטר צביעת אבני שפה בצבע בגוונים שונים 51.32.2640

106,160 עבודות סימון כבישים כ''סה

מעקות וגדרות בטיחות 51.33

145,800 108.00 1,350.00 מטר

, W4 ברוחב פעיל H1מעקה בטיחות מפלדה ברמת תפקוד 

רשימה מפורסמת באתר )ידי חברת נתיבי ישראל -מאושר על

(החברה

51.33.1520

114,240 3,360.00 34.00 'יח ' מ16 באורך OPEN BOX BEAMפרט קצה למעקה  51.33.1660

260,040 מעקות וגדרות בטיחות כ''סה

הסדרי תנועה זמניים לבטיחות באתרי עבודה 51.35

256,000 32,000.00 8.00 חודש סימון ותמרור בשלבי ביצוע 51.35.0999

256,000 הסדרי תנועה זמניים לבטיחות באתרי עבודה כ''סה

13,322,560 עבודות סלילה כ''סה

מקורות 57

1מוקד  57.01

2,976 2,976.00 1.00 ע''י ('י וכו"חח/בזק/ביוב/מים)גילוי תשתיות קיימות  57.01.0010

44,244 983.20 45.00 א"מ
 בקרקע רגילה 3/8" עד 24"הובלה והנחת צנורות פלדה , אספקה

(במעברי כביש)ומעורבת 
57.01.0020

5,292 117.60 45.00 א"מ 24" עד הנקוב לשרוול 2תוספת ריתוך לעובי דופן הגדול מ  57.01.0030

26,784 297.60 90.00 א"מ
 בקרקע רגילה 5/32" עד 8"הובלה והנחת צנורות פלדה , אספקה

(לא כולל הנחה במעברי כביש)ומעורבת 
57.01.0040

32,184 238.40 135.00 א"מ ' מ300 במקטע באורך עד 8"תוספת להנחת צנרת  57.01.0050

5,333 888.80 6.00 'יח 8"תוספת עבור זווית  57.01.0060

4,356 96.80 45.00 א"מ 24" המושחל בשרוול 8"אספקה והובלת צנור  57.01.0070

9,504 211.20 45.00 א"מ 8"עלות ההשחלה לצנרת + נעלי סמך  57.01.0080

3,200 1,600.00 2.00 'קומפ בקצה השרוול" נשמים "התקנת זוג  57.01.0090

4,480 2,240.00 2.00 'קומפ ר.מ.איטום שרוול לפי פרט ה 57.01.0100

138,353 1מוקד  כ''סה

2מוקד  57.02

2,976 2,976.00 1.00 ע''י ('י וכו"חח/בזק/ביוב/מים)גילוי תשתיות קיימות  57.02.0010

34,412 983.20 35.00 א"מ
 בקרקע רגילה 3/8" עד 24"הובלה והנחת צנורות פלדה , אספקה

(במעברי כביש)ומעורבת 
57.02.0020

4,116 117.60 35.00 א"מ 24" עד הנקוב לשרוול 2תוספת ריתוך לעובי דופן הגדול מ  57.02.0030

7,440 297.60 25.00 א"מ
 בקרקע רגילה 5/32" עד 8"הובלה והנחת צנורות פלדה , אספקה

(לא כולל הנחה במעברי כביש)ומעורבת 
57.02.0040

24,000 400.00 60.00 א"מ ' מ300 במקטע באורך עד 16"תוספת להנחת צנרת  57.02.0050

10,666 1,777.60 6.00 'יח 16"תוספת עבור זווית  57.02.0060

6,272 179.20 35.00 א"מ 24" המושחל בשרוול 16"אספקה והובלת צנור  57.02.0070

9,184 262.40 35.00 א"מ 16"עלות ההשחלה לצנרת + נעלי סמך  57.02.0080

3,200 1,600.00 2.00 'קומפ בקצה השרוול" נשמים "התקנת זוג  57.02.0090

192,000 96,000.00 2.00 'יח
ביצוע בלקי שליפה על קו אסבסט כולל היתחברות לקו אסבסט 

ואספקת מחבר קראוס
57.02.0100



12,800 12,800.00 1.00 'קומפ
פירוק ופינוי למטמנה קו אסבסט באיזור התחברות כולל קבלת 

12%+ ישולם לפי חשבונית - היתר ממשרד איכות הסביבה 
57.02.0110

4,480 2,240.00 2.00 'קומפ ר.מ.איטום שרוול לפי פרט ה 57.02.0120

311,546 2מוקד  כ''סה

3מוקד  57.03

5,952 2,976.00 2.00 ע''י ('י וכו"חח/בזק/ביוב/מים)גילוי תשתיות קיימות  57.03.0010

49,160 983.20 50.00 א"מ
 בקרקע רגילה 3/8" עד 24"הובלה והנחת צנורות פלדה , אספקה

(במעברי כביש)ומעורבת 
57.03.0020

5,880 117.60 50.00 א"מ 24" עד הנקוב לשרוול 2תוספת ריתוך לעובי דופן הגדול מ  57.03.0030

42,328 384.80 110.00 א"מ
 בקרקע 5/32" עד 12"הובלה והנחת צנורות פלדה , אספקה

(לא כולל הנחה במעברי כביש)רגילה ומעורבת 
57.03.0040

7,997 1,332.80 6.00 'יח 12"תוספת עבור זווית  57.03.0050

44,000 400.00 110.00 א"מ ' מ300 במקטע באורך עד 12"תוספת להנחת צנרת  57.03.0060

6,480 129.60 50.00 א"מ 24" המושחל בשרוול 12"אספקה והובלת צנור  57.03.0070

12,480 249.60 50.00 א"מ 12"עלות ההשחלה לצנרת + נעלי סמך  57.03.0080

47,500 500.00 95.00 'יח
 בקרקע 5/32" עד 16"הובלה והנחת צנורות פלדה , אספקה

(לא כולל הנחה במעברי כביש)רגילה ומעורבת 
57.03.0110

10,666 1,777.60 6.00 'קומפ 16"תוספת עבור זווית  57.03.0120

38,000 400.00 95.00 א"מ ' מ300 במקטע באורך עד 16"תוספת להנחת צנרת  57.03.0130

8,064 179.20 45.00 א"מ 24" המושחל בשרוול 16"אספקה והובלת צנור  57.03.0140

11,808 262.40 45.00 א"מ 16"עלות ההשחלה לצנרת + נעלי סמך  57.03.0150

6,400 1,600.00 4.00 'קומפ בקצה השרוול" נשמים "התקנת זוג  57.03.0160

8,960 2,240.00 4.00 'קומפ ר.מ.איטום שרוול לפי פרט ה 57.03.0170

305,674 3מוקד  כ''סה

עבודות שונות 57.04

128,000 320.00 400.00 ק''מ 57.04.0010 לרבות משאבהCLSMשימוש ב 

6,400 6,400.00 1.00 'קומפ 12%+ ישולם לפי חשבונית - פינוי פסולת למטמנה  57.04.0020

6,413 6,412.80 1.00 'קומפ 8"קו - בדיקות ומעבדה ,חיטוי, ניקוז 57.04.0030

13,350 6,675.20 2.00 'קומפ (' יח2כ "סה) 12"קו - בדיקות ומעבדה ,חיטוי, ניקוז 57.04.0040

6,938 6,937.60 1.00 'קומפ 16"קו - בדיקות ומעבדה ,חיטוי, ניקוז 57.04.0050

48,000 48,000.00 1.00 'קומפ (משוער)הגנה קתודית /אלקטרומכניות ' עב 57.04.0060

209,101 עבודות שונות כ''סה

964,674 מקורות כ''סה

17,784,272 תלמי יפה גיאה מרוכז כ''סה

17.00%: מ''מע

כ''סה


