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סך הכולמחירכמותיחידה תאורסעיף 
תת פרק 51.1 עבודות פירוק

סילוק פסולת ברמסות למקום שפיכה מאושר
 בתחום הרשות המקומית לרבות חפירה,

העמסה, הובלה ופירוק באתר השפיכה.

9יח'

הריסת קיר בטון קיים בעובי 20 ס"מ וגובה 30 ס"מ, לרבות חגורת בטון 
63מ'ופנוי פסולת

185מ"רפירוק מדרכת אספלט בעובי עד 10 ס"מ 51.010.0390
הערה: פרוק האספלט לרבות חפירה עד עומק 30 ס"מ

4מ'פירוק אבני שפה והנחתן מחדש51.010.0450
180מרפירוק ריצוף אבנים משתלבות , לרבות שכבת מצע חול 5 ס"מ

9יחחציבת בסיסי בטון בגדלים 40/40 ס"מ והנמכתם ב 20 ס"מ לרבות פנוי

08.056.9080
ניתוק ופירוק עמוד תאורה מתכתי בגובה עד 6 מ'

לרבות זרועות וגופי תאורה,פירוק ריצוף או אספלט 
מסביב לעמוד והחזרת המצב לקדמותו לרבות אמצעי הרמה

2יח'

עמודי התאורה ימסרו למחלקת החשמל או יפונו לאתר לפינוי פסולת
סעיף זה יהיה בתאום עם מחלקת החשמל

סה"כ
פרק 40 פיתוח נופי

110מ"רריצוף באבן טבעון מסותת בגדלים 10 /10 ס"מ בעובי 6ס"מ כולל התקנה 

מצא סוג א', לרבות פיזור בשכבות של 20 ס"מ והידוק לא מבוקר, המצע01.050.0090
22מ"קיסופק ממחצבה מאושרת.

אבן גן במידה 10/23/47 ס"מ, בגמר מכובס כדוגמת "בלוק אמריקה" או ש"ע, 40.054.0666
130מ'לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון צבעוני על בסיס מלט אפור\לבן

אספקת והתקנת גופי תאורה על פי הגדרת המזמין בנספח תאורה מצורף
סה"כ

פרק41 עבודות גינון והשקיה 
85מ"ר הסרת צמחיה וניקוי השטח 41.010.0010

41.011.0020
עיבוד הקרקע לעומק 20 ס"מ, לרבות הפיכת 

הקרקע ותיחוחה בכלים מכניים ויישור גנני סופי, 
באדמות קלות ובינוניות, 

254מ"ר 

7מ"קקומפוסט לשטחים שגודלם מעל 250 מ"ר 41.011.0040
50מ"קאדמה גננית, לרבות פיזור בשטח41.011.0210

סה"כ

נטיעה והעתקת עצים בתחום האתר41.02
700י'חנטיעת שתילים גודל מס' 3 (1 ליטר)41.020.0030
345י'חנטיעת שתילים גודל מס 4 (3 ליטר)41.020.0040
128י'חנטיעת שתילים גודל מס 6 (10 ליטר)41.020.0060
22י'חנטיעת שתילים גודל מס 8 (50 ליטר)41.020.0090

סה"כ
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תת פרק 57.025 מדי מים ופלט, מקטיני לחץ ופורקי לחץ, חציוצים מונוליטיים

מד מים מגנטי רב זרמי מסווג "MS" או ש"ע קוטר "2 מתוברג ללחץ עבודה57.025.0010
1י'חשל 10 אטמ' עם קטע צינור ורקורד ברונזה

תת פרק 41.040 אביזרים לראש מערכת

41.040.0009
הערה: כולל אספקה חומרי עזר

 (כגון: ניפלים, מופות, זוויות, זקיפים וכו'),
 חפירה הרכבה וחיבור המפרט לרשת.

ארגז מלבני לראש מערכת לרבות מכסה במידות 63X46X30 ס"מ 41.040.0502
1י"חכדוגמת שיווק "גרעין"(RAIN) או ש"ע

תת פרק 41.05 מחשבים ובקרי השקיה

41.050.0310
בקר השקיה אטום למים עם חיבור ברז ראשי גלקון DC-4 או

 ש"ע, בעל צג 4 תחנות מופעל ע"י סוללות דגם 6004 או ש"ע,
 קוטר 3/4 או "1

1י"ח

41.100.0090

ראש מערכת קוטר "1 עבור טפטוף ועבור המטרה (בשלוחות נפרדות), 
מופעל ע"י בקר השקייה הפועל עפ"י זמן לרבות מגוף אלכסון, ברז גן, 

יציאה למי פיקוד, משחקק אוויר משולב, מגוף הידראולי ראשי מברונזה או 
מגוף חשמלי DC, מסנן 50 מ"ש, מסנן 120מ"ש, מקטין לחץ, 2 רקורדים 

וכל אביזרי החיבור הנדרשים (ההפעלות ימדדו בנפרד)

1יח'

תת פרק 41.070 צנרת השקיה 

צינור פוליאתילן לרבות אביזרי חיבור דרג 10 קשיח, קוטר 25 מ"מ41.070.0050
100מ' שחור, לרבות אביזרים, חיבורים והנחה, עבודות חפירה ומילוי וחוזר

שרוול מצינור פוליאתילן דרג 10 קוטר 40 מ"מ קשיח, לרבות חפירה41.070.0670
35מ' בעומק כיוסי עד 70 ס"מ והשחלת חוט ניילון

תוספת לשרוול עבור פתיחת שטחים מרוצפים או עם אספלט והחזרת 41.070.0800
10מ'המצב לקדמותו 

תת פרק 41.080 שלוחות טפטוף

שלוחות טפטוף מווסת דוגמת "רעם נטפים" קוטר 17 מ"מ 41.080.0020
500מ'טפטפת כל 50 ס"מ

41.080.0120
טבעת מצינור פוליאתילן קוטר 16 מ"מ עם 10 טפטפות אינטגרליות

 מתווסתות, של 30 ס"מ, הטבעת מחוברת 
לצינור ההזנה ע"י מחבר פלסון

12יח'

מייצב (לשלוחות או טבעות טפטף לקרקע) עשוי ממוט ברזל מגולוון 41.080.0200
200יח' קוטר 6 מ"מ בצורת U ובאורך 40 ס"מ 

סה"כ

סה"כ עלות פרויקט


