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עמוד 1

גיאה  -סלילה פיתוח וניקוז שלב א

סעיף

יח'

תאור

כמות

מחיר

סה"כ

 01עפר ,כבישים ,מדרכות וניקוז
 01.40פיתוח נופי
 01.40.052תת פרק 40.52
01.40.052.0016

מדרגות טרומיות מבטון בחתך  40/15-17ס"מ )רום
ושלח( ,גוון צבעוני לרבות משטח בטון ב 30-משופע
עם משולשים ,מצע מהודק וזיון הבטון

מ'

10.00

265.20

סה"כ לתת פרק 40.52

2,652.00

2,652.00

 01.40.053תת פרק 40.53
01.40.053.0311

ריצוף באבנים משתלבות בעובי  6ס"מ ,מלבניות או
ריבועיו במידות  10/20או  20/20ס"מ ,לרבות חול 4
ס"מ )לא כולל מצע( ,גוון צבעוני לרבות צבע לבן

מ"ר

3,200.00

82.68

264,576.00

01.40.053.1210

נגיש  -אבן סימון/אזהרה מוביל לאנשים כבדי ראיה
)עם בליטות או פסים( בהנמכת ריצוף במעברי חציה,
במידות  20/20/6ס"מ ,לרבות חול  4ס"מ )לא כולל
מצע( ,גוון צבעוני

מ"ר

40.00

166.14

6,645.60

271,221.60

סה"כ לתת פרק 40.53

 01.40.062תת פרק 40.54
01.40.062.0020

אבן שפה לכביש במידות  17/25/100ס"מ ,לרבות
יסוד ומשענת בטון ,גוון אפור

מ'

1,700.00

67.86

115,362.00

01.40.062.0091

אבן תעלה חד או דו שיפועית במידות  30/10/50ס"מ
לרבות תושבת בטון ,גוון צבעוני

מ'

220.00

74.10

16,302.00

01.40.062.0100

אבן שפה לכניסת רכב במידות  40/47ס"מ או 30/40
ס"מ לרבות אבנים פינתיות ,גוון אפור

מ'

300.00

170.82

51,246.00

01.40.062.6000

אבן גן במידות  10/20/100ס"מ לרבות יסוד ומשענת
בטון ,גוון אפור

מ'

1,900.00

56.94

108,186.00

01.41

סה"כ לתת פרק 40.54

291,096.00

סה"כ לפיתוח נופי

564,969.60

גינון והשקיה

 01.41.020תת פרק 41.20
01.41.020.0280

העתקת עצים בוגרים ,זית ואחרים בתחום האתר ,לפי
מפרט האגרוום והוראות המפקח
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סעיף
01.41.020.0491

יח'

תאור
גיזום מקצועי של עצים בכל גודל שהוא לפי הוראות
המפקח

יח'

כמות
60.00

מחיר
468.00

סה"כ
28,080.00

סה"כ לתת פרק 41.20

145,080.00

סה"כ לגינון והשקיה

145,080.00

 01.44גידור
 01.44.013תת פרק 44.13
01.44.013.0036

גדר רשת דגם נוי "חצרות משולש" או שו"ע מאושר
בגובה  1.1מ' לפי הפרט ומפרט היצרן כולל ביסוס
ביסודות בקרקע או עיגון לקיר בטון

מ'

650.00

288.60

187,590.00

סה"כ לתת פרק 44.13

187,590.00

סה"כ לגידור

187,590.00

 01.51סלילת כבישים ורחבות
 01.51.009תת פרק 51.09
01.51.009.0010

ניקוי אתר העבודה כולו מצמחיה ופסולת עפי המפרט
המיוחד

קומפ

1.00

31,200.00

סה"כ לתת פרק 51.09

31,200.00

31,200.00

 01.51.010תת פרק 51.10
01.51.010.0005

העמסת ופינוי פסולת קיימת באתר ,למקום שפך
מאושר ע"י הרשויות ,לכל כמות שהיא ,ולכל מרחק
שהוא.

מ"ק

500.00

50.70

25,350.00

01.51.010.0050

עקירת עצים בשלמותם )לרבות כריתת העץ ועקרית
הגדם( שקוטר גזעם הנמדד בגובה  1.0מ' מעל פני
הקרקע הינו מעל  10ס"מ ובכל גובה שהוא

יח'

200.00

390.00

78,000.00

01.51.010.0059

עקירת גדר חיה בכל רוחב ובכל גובה שהוא .ככל
שיימצא בתוך הגדר החיה גם אלמנטים של גדר רשת
או אחרים המחיר יכלול גם את פירוקם וסילוקם.

מ'

50.00

39.00

1,950.00

01.51.010.0232

הגבהה או הנמכת תאי מים או ביוב עד קוטר 100-
 125ס"מ לגובה עד  30ס"מ ,לרבות פירוק והחזרת
התקרה והמכסה

יח'

35.00

538.20

18,837.00

01.51.010.0400

פירוק מיסעת אספלט/בטון בעובי עד  10ס"מ

מ"ר

2,300.00

9.36

21,528.00

01.51.010.0406

פירוק מיסעת בטון מזויין בכל עובי מעל  10ס"מ.

מ"ר

350.00

31.20

10,920.00

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il

מספר פנימי13287 :

גיאה  -סלילה פיתוח וניקוז שלב א

08/03/2022

עמוד 3

גיאה  -סלילה פיתוח וניקוז שלב א

תאור

סעיף

יח'

כמות

מחיר

סה"כ

01.51.010.0420

חיספוס אספלט בעובי עד  1ס"מ לרבות טאטוא.
המחיר הינו לשטח מעל  1000מ"ר

מ"ר

15,500.00

4.68

72,540.00

01.51.010.0430

ניסור באספלט קיים

מ'

800.00

10.92

8,736.00

01.51.010.0439

ניסור מיסעת בטון מזוין בעובי עד  15ס"מ

מ'

50.00

22.62

1,131.00

01.51.010.0440

פירוק אבני שפה ופינויין

מ'

250.00

12.48

3,120.00

01.51.010.0460

פירוק ריצוף אבנים משתלבות

מ"ר

400.00

13.26

5,304.00

01.51.010.0466

פירוק ריצוף אבנים משתלבות והנחתן מחדש לרבות
שכבת חול

מ"ר

100.00

46.80

4,680.00

01.51.010.0510

פירוק גדר רשת בגובה עד  2מ'

מ'

130.00

23.40

3,042.00

01.51.010.0520

פירוק והעתקת גדר רשת בגובה עד  2מ' ,לרבות
עמודים )לא באזור סלעי(

מ'

130.00

78.00

10,140.00

01.51.010.0901

פירוק זהיר של מבנה תחנת הסעה והעברתו למחסני
המועצה או הצבתו מחגש כולל פילוס והידוק במקום
שיורה המפקח בתחום מושב גיאה

יח'

2.00

3,120.00

6,240.00

01.51.010.0903

פירוק זהיר של מתקני משחק ופינויים למחסן המזמין
ו/או אחסנתם להתקנה מחדש ו/או סילוקם עפ"י
החלטת המפקח .העבודה כוללת גם את ניקוי האתר.

יח'

4.00

117.00

468.00

01.51.010.0904

פירוק של מערכת מתקני משחק משולבת על כל
האלמנטים המחוברים אליה ,ופינויים למחסן המזמין
ו/או אחסנתם להתקנה מחדש ו/או סילוקם עפ"י
החלטת המפקח .העבודה כוללת גם את ניקוי האתר.

יח'

2.00

312.00

624.00

01.51.010.0920

פירוק והתקנת עמוד עם תמרור )על עמוד אחד(,
לרבות יסוד חדש

יח'

4.00

148.20

592.80

01.51.010.0930

פירוק מעבירי מים קיימים בהם קיימים מתקני כניסה
ויציאה מבטון מזויין בכל אורך וחתך שהוא ,כולל
סילוק הפסולת.

יח'

50.00

1,950.00

97,500.00

01.51.010.0931

פירוק מעבירי מים קיימים בהם לא קיימים מתקני
כניסה ויציאה מבטון מזויין בכל אורך וחתך שהוא,
כולל סילוק הפסולת.

יח'

30.00

780.00

23,400.00

01.51.010.1002

הריסת ופירוק מעביר מים מלבני באורך כ 10-מ' בין
חלקות קיימות  31-32ברח' תלם על מתקני הכניסה
והיציאה שלו וסילוק הפסולת.

קומפ

1.00

15,600.00

15,600.00

01.51.010.1003

הריסת ופירוק מעביר מים מלבני באורך כ 7 -מ' ליד
מגרש  34חדש ברח' תלם על מתקני הכניסה והיציאה
שלו וסילוק הפסולת.

קומפ

1.00

13,260.00

13,260.00

422,962.80

סה"כ לתת פרק 51.10
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סעיף

יח'

תאור

כמות

מחיר

סה"כ

 01.51.020תת פרק 51.20
01.51.020.0010

חפירה לרבות כל האמור במפרט המיוחד

מ"ק

3,000.00

19.50

58,500.00

01.51.020.0050

חפירת תעלות בהתאם למפרט המיוחד.

מ"ק

12,000.00

27.30

327,600.00

01.51.020.0051

עיצוב תעלות קיימות בהתאם למפרט המיוחד.

מ'

1,600.00

21.84

34,944.00

01.51.020.0070

הידוק רגיל באמצעות לפחות  5מעברי מכבש במשקל
מינימלי של  12טון

מ"ק

15,000.00

2.96

44,400.00

01.51.020.0080

מילוי מובא מחומר נברר )סוג ג'( ,לרבות פיזור והידוק
מבוקר

מ"ק

4,500.00

62.40

280,800.00

01.51.020.0100

הידוק מבוקר

מ"ק

6,000.00

4.68

28,080.00

01.51.020.0901

עיבוד פני שתית חרסיתית לעומק  20ס"מ בהתאם
למפרט הכללי

מ"ר

12,000.00

3.90

46,800.00

01.51.020.0903

חפירה מבור השאלה במרחק עד  4ק"מ מגבול מושב
גאיה ,הובלת החומר החפור ,פיזורו בשכבות בעובי
עד  25ס"מ והידוקו הלא מבוקר באמצעות לפחות 5
מעברי מכבש במשקל מינימלי של  12טון

מ"ק

5,000.00

31.20

156,000.00

977,124.00

סה"כ לתת פרק 51.20

 01.51.030תת פרק 51.30
01.51.030.0010

מצע סוג א' לרבות פיזור והידוק מבוקר

מ"ק

6,000.00

119.34

סה"כ לתת פרק 51.30

716,040.00
716,040.00

 01.51.040תת פרק 51.40
01.51.040.0011

ציפוי יסוד באימולסיה ביטומית בשיעור של 1
ליטר/מ''ר

מ"ר

2,500.00

1.79

4,475.00

01.51.040.0014

ציפוי מאחה באימולסיה ביטומית בשיעור של 0.25
ליטר/מ''ר

מ"ר

16,000.00

1.40

22,400.00

01.51.040.0021

שכבה מקשרת מבטון אספלט מתערובת עם אבן
דולומיט גודל מקסימלי  19מ"מ ,ביטומן PG-68-10
בעובי  5ס"מ ,לרבות פיזור והידוק

מ"ר

2,500.00

33.54

83,850.00

01.51.040.0095

ריבוד שכבה נושאת עליונה מבטון אספלט ,מתערובת
עם אבן דולומיט גודל מקסימלי  19מ"מ ,ביטומן PG-
 68-10בעובי משתנה ,לרבות פיזור והידוק

טון

2,000.00

292.50

585,000.00
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סעיף

יח'

תאור

כמות

מחיר

01.51.040.0200

פסי האטה מסוג גבשושית קשתית ברוחב עד  4מ'
ובגובה עד  8ס"מ .העבודה כוללת :חריצה באספלט
קיים וניקוי פניו ,ריסוס ביטומן ,שכבת בטון אספלט
נושאת על הכביש בעובי משתנה ,צביעה ,עיני חתול
משני צידי הפס .הכל בשלמות

מ'

100.00

585.00

58,500.00

01.51.040.0210

מישק התחברות בין אספלט חדש לאספלט קיים

מ'

200.00

27.30

5,460.00

סה"כ לתת פרק 51.40

סה"כ

759,685.00

 01.51.061תת פרק 51.61
01.51.061.0010

חפירה ו/או חציבה למעבירי מים )מיועד לקירות
מתקני הכניסה והיציאה(

מ"ק

80.00

30.42

סה"כ לתת פרק 51.61

2,433.60

2,433.60

 01.51.064תת פרק 51.64
01.51.064.0010

תא קליטה ראשי במידות  80/50ס"מ ובעומק  1.25מ'
לרבות אבן שפה מיצקת ,מס' 41רשתות  1ומסגרת
ממין  250C (25טון(

יח'

11.00

2,262.00

24,882.00

01.51.064.0030

תוספת לתא קליטה ראשי עבור תא קליטה
אמצעי/סופי במידות  80/50ס"מ ובעומק פנים 0.45
מ' ,לרבות אבן שפה מיצקת ,מס' רשתות  1ומסגרת
ממין  250C (25טון(

יח'

20.00

1,528.80

30,576.00

01.51.064.0901

תא קליטה ראשי במידות  80/50ס"מ ובעומק  0.95מ'
לרבות אבן שפה מיצקת ,מס' 41רשתות  1ומסגרת
ממין  250C (25טון(

יח'

1.00

2,496.00

2,496.00

57,954.00

סה"כ לתת פרק 51.64

 01.51.081תת פרק 51.81
01.51.081.0010

עמוד מגולוון כולל תמרור מסוג עירוני ,דרגה E.G

יח'

40.00

265.20

10,608.00

01.51.081.0015

תמרור אזהרה זוהר מחזיר אור מסוג עירוני ,דרגה
 ,E.Gללא עמוד

יח'

25.00

117.00

2,925.00

01.51.081.0017

תמרור הוריה זוהר מחזיר אור מסוג עירוני ,דרגה
 ,E.Gללא עמוד

יח'

30.00

117.00

3,510.00

01.51.081.0019

תמרור מודיעין זוהר מחזיר אור מסוג עירוני ,דרגה
 ,E.Gללא עמוד

יח'

25.00

117.00

2,925.00

19,968.00

סה"כ לתת פרק 51.81

 01.51.082תת פרק 51.82

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il

מספר פנימי13287 :

גיאה  -סלילה פיתוח וניקוז שלב א

08/03/2022

עמוד 6

גיאה  -סלילה פיתוח וניקוז שלב א

סעיף

יח'

תאור

כמות

מחיר

סה"כ

01.51.082.0009

צביעת קווים ברוחב  10ס"מ בצבע חד רכיבי לבן
מלא/מקווקו לרבות אחריות  6חודשים

מ'

1,500.00

1.79

2,685.00

01.51.082.0030

צביעת קווים ברוחב  30ס"מ בצבע חד רכיבי צהוב
מלא/מקווקו לרבות אחריות  12חודשים

מ'

50.00

3.90

195.00

01.51.082.0200

צביעת שטחים של איי תנועה בצבע חד רכיבי )קווים
ברוחב  20ס"מ( לרבות אחריות  12חודשים

מ"ר

200.00

15.60

3,120.00

01.51.082.0220

צביעת מעברי חצייה )קווים ברוחב  50ס"מ( לרבות
אחריות  6חודשים

מ"ר

100.00

15.60

1,560.00

01.51.082.0400

צביעת אבני שפה לרבות אחריות  12חודשים

מ'

500.00

3.74

1,870.00

01.57

סה"כ לתת פרק 51.82

9,430.00

סה"כ לסלילת כבישים ורחבות

2,996,797.40

קווי מים ,ביוב ותיעול

 01.57.032תת פרק 57.32
01.57.032.2610

צינורות פוליאתילן  H.D.P.Eלביוב ותיעול מסוג PE-
" 100מריפלקס"  ,SDR-17דרג  10או ש"ע ,קוטר
 315מ"מ ,מיוצרים לפי ת"י  ,5392/4427מונחים
בקרקע בעומק מעל  51.2מ' ועד  1.75מ' עם עטיפת
חול לרבות חפירה ומילוי חוזר מהודק

מ'

20.00

436.80

סה"כ לתת פרק 57.32

8,736.00

8,736.00

 01.57.051תת פרק 57.51
01.57.051.0051

צינורות מבטון מזוין לפי ת"י  27סוג  1דגם "מגנוקריט
  "Mאו "הידרוטייל" או ש"ע עם אטם תיקני עלה"זכר" דרג  5קוטר  40ס"מ מונחים בקרקע בעומק
עד  1.25מ' לרבות חפירה ומילוי חוזר מהודק

מ'

55.00

421.20

23,166.00

01.57.051.0130

צינורות מבטון מזוין לפי ת"י  27סוג  1דגם "מגנוקריט
  "Mאו "הידרוטייל" או ש"ע עם אטם תיקני עלה"זכר" דרג  5קוטר  50ס"מ מונחים בקרקע בעומק
עד  1.25מ' לרבות חפירה ומילוי חוזר מהודק

מ'

380.00

530.40

201,552.00

01.57.051.0200

צינורות מבטון מזוין לפי ת"י  27סוג  1דגם "מגנוקריט
  "Mאו "הידרוטייל" או ש"ע עם אטם תיקני עלה"זכר" דרג  5קוטר  60ס"מ מונחים בקרקע בעומק
עד  1.25מ' לרבות חפירה ומילוי חוזר מהודק
בשכבות

מ'

160.00

663.00

106,080.00

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il

מספר פנימי13287 :

גיאה  -סלילה פיתוח וניקוז שלב א

08/03/2022

עמוד 7

גיאה  -סלילה פיתוח וניקוז שלב א

סעיף

תאור

יח'

כמות

מחיר

סה"כ

01.57.051.0270

צינורות מבטון מזוין לפי ת"י  27סוג  1דגם "מגנוקריט
  "Mאו "הידרוטייל" או ש"ע עם אטם תיקני עלה"זכר" דרג  5קוטר  80ס"מ מונחים בקרקע בעומק
עד  1.25מ' לרבות חפירה ומילוי חוזר מהודק
בשכבות

מ'

230.00

1,014.00

233,220.00

01.57.051.0520

צינורות מבטון מזוין לפי ת"י  27סוג  1דגם "מגנוקריט
  "Mאו "הידרוטייל" או ש"ע עם אטם תיקני עלה"זכר" דרג  5קוטר  125ס"מ מונחים בקרקע בעומק
עד  1.75מ'לרבות חפירה ומילוי חוזר מהודק בשכבות

מ'

45.00

2,059.20

92,664.00

656,682.00

סה"כ לתת פרק 57.51

 01.57.062תת פרק 57.62
01.57.062.0110

שוחות בקרה מרובעות מחוליות טרומיות במידות
פנים  120/100ס"מ ,עם תא שיקוע ומכסה ב.ב .קוטר
 50ס"מ ממין  400D (40טון( ,שלבי דריכה וכל
האביזרים ,בעומק מעל 1.25מ' ועד  1.75מ' לרבות
חפירה ומילוי חוזר מהודק

יח'

1.00

5,218.20

5,218.20

01.57.062.0210

שוחות בקרה מרובעות מחוליות טרומיות במידות
פנים  120/100ס"מ ,עם תא שיקוע ומכסה ב.ב .קוטר
 50ס"מ ממין  400D (40טון( ,שלבי דריכה וכל
האביזרים ,בעומק מעל 1.25מ' ועד  1.75מ' לרבות
חפירה ומילוי חוזר מהודק

יח'

5.00

6,240.00

31,200.00

01.57.062.0590

תוספת עבור מכסה בקוטר  60ס"מ במקום  50ס"מ

יח'

5.00

78.00

390.00

01.57.062.0900

תוספת לשוחת בקרה  120/140עבור רשת ניקוז
לקולטן שטח דגם  MRN=120/140במקום תקרה

יח'

1.00

3,120.00

3,120.00

39,928.20

סה"כ לתת פרק 57.62

 01.57.099תת פרק  - 206מילוי תעלות
01.57.099.0010

מילוי תעלות לתאים בחול חרסיתי בשכבות בהידוק
ובהרטבה מעל ריפוד וכיסוי הצינור עד תחתית מבנה
הכביש

מ"ק

750.00

93.60

70,200.00

01.57.099.0020

מילוי תעלות או בורות בתערובת CLSM

מ"ק

750.00

312.00

234,000.00

סה"כ לתת פרק  - 206מילוי תעלות

304,200.00

סה"כ לקווי מים ,ביוב ותיעול

1,009,546.20

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il

מספר פנימי13287 :

גיאה  -סלילה פיתוח וניקוז שלב א

08/03/2022

גיאה  -סלילה פיתוח וניקוז שלב א
ריכוז תתי פרקים לגיאה  -סלילה פיתוח וניקוז שלב א
עפר ,כבישים ,מדרכות וניקוז

4,903,983.20

01

פיתוח נופי

564,969.60

01.40.052

תת פרק 40.52

2,652.00

01.40.053

תת פרק 40.53

271,221.60

01.40.062

תת פרק 40.54

291,096.00

גינון והשקיה

145,080.00

תת פרק 41.20

145,080.00

גידור

187,590.00

תת פרק 44.13

187,590.00

סלילת כבישים ורחבות

2,996,797.40

01.51.009

תת פרק 51.09

31,200.00

01.51.010

תת פרק 51.10

422,962.80

01.51.020

תת פרק 51.20

977,124.00

01.51.030

תת פרק 51.30

716,040.00

01.51.040

תת פרק 51.40

759,685.00

01.51.061

תת פרק 51.61

2,433.60

01.51.064

תת פרק 51.64

57,954.00

01.51.081

תת פרק 51.81

19,968.00

01.51.082

תת פרק 51.82

9,430.00

קווי מים ,ביוב ותיעול

1,009,546.20

01.57.032

תת פרק 57.32

8,736.00

01.57.051

תת פרק 57.51

656,682.00

01.57.062

תת פרק 57.62

39,928.20

01.57.099

תת פרק  - 206מילוי תעלות

304,200.00

סה"כ

4,903,983.20

מע"מ בשיעור 17%

833,677.14

01.40

01.41
01.41.020
01.44
01.44.013
01.51

01.57

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il

מספר פנימי13287 :

עמוד 8

גיאה  -סלילה פיתוח וניקוז שלב א

08/03/2022

גיאה  -סלילה פיתוח וניקוז שלב א

5,737,660.34

סה"כ כולל מע"מ

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il

מספר פנימי13287 :

עמוד 9

גיאה  -סלילה פיתוח וניקוז שלב א

08/03/2022

גיאה  -סלילה פיתוח וניקוז שלב א

סה"כ לגיאה  -סלילה פיתוח וניקוז שלב א

סה"כ לגיאה  -סלילה פיתוח וניקוז שלב א
4,903,983.20

 01עפר ,כבישים ,מדרכות וניקוז
סה"כ עלות

4,903,983.20

מע"מ בשיעור 17%

833,677.14

סה"כ כולל מע"מ

5,737,660.34

סה"כ במילים:
מדד מכרז  /הצעה:

מאשר כתב הכמויות

תאריך מדד:

מנהל הפרוייקט

הממונה על הכספים

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il

מספר פנימי13287 :

הנהלת החברה

עמוד 10

