מועצה אזורית מטה יהודה  -אגף הפיתוח
טל 02-9900833:פקס02-9900800:

ספריית המחירים

12/09/2019
דף מס'001 :

מחירון מכרז תשתיות וכבישים 2019
סע י ף

יחידה

תאור

מחיר יחידה

פרק  01עבודות עפר
תת פרק  01.01עבודות הכנה ושונות
 01.01.0010ריסוס והדברת שטחים בחומר "הייבר  "Xאו "ראונד-אפ" או "מתיל
ברומיד" לקטילת שורשי צמחיה ועשבי בר.

מ "ר

5.00

 01.01.0020ניקוי שטח והסרת צמחיה.

מ "ר

7.00

 01.01.0030ישור וחישוף שטח בחפירה ו/או מילוי עד ל 20 :ס"מ )לא ימדד בעבודות
חפירה ו/או מילוי(

מ "ר

5.00

 01.01.0040ישור וחישוף שטח בחפירה ו/או מילוי עד ל 30 :ס"מ )לא ימדד בעבודות
חפירה ו/או מילוי(

מ "ר

7.00

 01.01.0050ישור שטח בחפירה ו/או מילוי עד ל 40 :ס"מ )לא ימדד בעבודות
חפירה/ו/או מילוי(

מ "ר

9.00

 01.01.0060הסרת צמחיה וניקוי תעלות פתוחות.

מ "ר

8.00

 01.01.0070העתקת עצים בקוטר גזע עד  20ס"מ,כולל :חפירה ,זיבול ,תיאום עם כל
הרשויות בתחום המגרש.

יח'

520.00

 01.01.0080העתקת עצים בקוטר גזע מ 20 -ס"מ עד  40ס"מ ,כולל :חפירה ,זיבול,
תיאום עם כל הרשויות בתחום המגרש

יח'

586.00

 01.01.0090העתקת עצים בקוטר גזע מ 40 -ס"מ עד  60ס"מ ,כולל :חפירה ,זיבול,
תיאום עם כל הרשויות בתחום המגרש

יח'

781.00

 01.01.0100גיזום עצים שגובה צמרתם עד  3מ'

יח'

145.00

 01.01.0110גיזום עצים שגובה צמרתם נע בן  3מ' ל 6 -מ'.

יח'

363.00

 01.01.0120גיזום עצים שגובה צמרתם מעל ל 6 -מ'.

יח'

455.00

 01.01.0130כריתת עצים ,כאשר קוטר הגזע אינו עולה על  10ס"מ כולל תיאום עם כל
הגורמים.

יח'

164.00

 01.01.0140כריתת עצים ,כאשר קוטר הגזע עולה על  10ס"מ ואינו עולה על  20ס"מ
כולל תיאום עם כל הגורמים.

יח'

343.00

 01.01.0150כריתת עצים ,כאשר קוטר הגזע עולה על  20ס"מ ואינו עולה על  40ס"מ
כולל תיאום עם כל הגורמים.

יח'

647.00

 01.01.0160כריתת עצים ,כאשר קוטר הגזע עולה על  40ס"מ.

יח'

971.00

 01.01.0170עקירה ופינוי של עצים או גדמי עצים בכל קוטר ופינוים למקום מאושר ,כולל
תיאום עם כל הרשויות) .לא כולל תשלום אגרת קק"ל(

יח'

272.00

 01.01.0180ניקוי מעבירי מים בקטרים כל שהם.

מטר

35.00

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.4

קובץ :מחירון תשתיות חדש 002/... 20

מועצה אזורית מטה יהודה  -אגף הפיתוח
טל 02-9900833:פקס02-9900800:
12/09/2019
דף מס'002 :

מחירון מכרז תשתיות וכבישים 2019
סע י ף

יחידה

תאור

מחיר יחידה

 01.01.0190פירוק חלק מגדר חוץ מכל סוג שהוא עבור כניסה זמנית ,שנדרשה ע"י
המפקח והחזרתה למצבה הקודם.

קומפ'

 01.01.0200פירוק גדרות מפרופילי מתכת מכל סוג שהוא ובגובה כלשהו לרבות
הב י ס ו ס .

מטר

54.00

 01.01.0210פירוק גדרות רשת מכל סוג ובכל גובה לרבות עמודים ,שליפת היסודות
ופינוים לאתר מורשה.

מטר

53.00

 01.01.0220פירוק שערים קיימים מכל סוג ,במידות שונות ,העברתם לבעליהם
לאיחסון או למחסני הערייה.

יח'

215.00

 01.01.0230פירוק מתקני משחק בודדים בגדלים שונים מכל סוג ומכל שטח כולל
היסוד ,וסילוקם עפ"י הוראות המפקח והחזרת השטח לקדמותו.

יח'

243.00

 01.01.0240פירוק מתקני משחק משולבים מכל סוג ומכל שטח ,כולל היסוד ,וסילוקם
עפ"י הוראות המפקח והחזרת השטח לקדמותו.

יח'

697.00

 01.01.0250פירוק מערכת מתקני משחק משולבת לכל מגדל על כל האלמנטים
המחוברים אליו ופינויה למחסן העירייה ,ו/או לאתר פינוי פסולת מאושר על
יד המשרד להגנת הסביבה עפ"י החלטת המפקח .העבודה כוללת גם
ניקוי האתר.

קומפ'

630.00

 01.01.0260פירוק וסילוק של פריט ריהוט רחוב או גן כגון :ספסל ,עציץ ,אשפתון,
מחסום רכב וכד' ,לרבות החזרת השטח לקדמותו.

יח'

168.00

 01.01.0270גיזום  /עקירת וסילוק שיחים  /גדר חיה.

מטר

39.00

 01.01.0280חיתוך שורשי עצים במאונך לקו גזעי העצים ועד לעומק  50ס"מ מפני
המדרכה המתוכננת ,כולל סילוק.

יח'

156.00

 01.01.0290פירוק ריצוף מסוג כלשהו והנחתו מחדש כולל השלמת שכבת חול.

מ "ר

93.00

 01.01.0300פירוק וסילוק מבנה סככה או העברתו למחסני הרשות )מחושב לפי שטח
המבנה(.

מ "ר

142.00

714.00

תת פרק  01.02חפירה ו/או חציבה
 01.02.0010חפירה כללית באתר לעומק עד  1מ'.

מ"ק

29.00

 01.02.0020חפירה כללית באתר לעומק שבין 1מ' ועד  2מ'.

מ"ק

30.00

 01.02.0030חפירה כללית באתר לעומק שבין  2מ' ועד  4מ'.

מ"ק

32.00

 01.02.0040חפירה כללית באתר לעומק שבין  4מ' ועד  6מ'.

מ"ק

34.00

 01.02.0050חפירה למבנים תת-קרקעיים,מרתפים וכו' לעומק עד  3מ'.

מ"ק

32.00

 01.02.0060חפירה למבנים תת-קרקעיים מרתפים וכו' לעומק שבין  3מ' ועד  4מ'.

מ"ק

38.00

 01.02.0070חפירה למבנים תת-קרקעיים מרתפים וכו' לעומק שבין  4מ' ועד  6מ'.

מ"ק

44.00

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.4
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יחידה

תאור

מחיר יחידה

 01.02.0080חפירה ו/או חציבה של יסודות בודדים במידות עד  0.5מ"ר לעומק עד 1
מ'.

מ"ק

 01.02.0090חפירה של יסודות בודדים בשטח מעל  0.5מ"ר ועד  1.0מ"ר לעומק עד 1
מ'.

מ"ק

53.00

 01.02.0100חפירה של יסודות בודדים בשטח מעל  0.5מ"ר ועד  1.0מ"ר לעומק שבין
 1מי ועד  2מ ' .

מ"ק

54.00

 01.02.0110חפירה של יסודות בודדים בשטח מעל  1מ"ר לעומק של עד  1.0מ'.

מ"ק

51.00

 01.02.0120חפירה של יסודות בודדים בשטח מעל  1.0מ"ר לעומק שבין  1מ' ועד 2
מ'.

מ"ק

56.00

 01.02.0130חפירה של יסודות בודדים בשטח מעל  1מ"ר לעומק שבין  2מ' ועד  3מ'.

מ"ק

68.00

 01.02.0140חפירה של יסודות עוברים ,הרחבות וכד' לעומק עד  1מ'.

מ"ק

59.00

 01.02.0150חפירה של יסודות עוברים ,הרחבות וכו' לעומקים שבין  1מ' עד  2מ'

מ"ק

67.00

 01.02.0160חפירה לקורות יסוד ,קורות מסד וכד' ברוחב  20ס"מ לעומק עד  1מ'

מ"ק

71.00

 01.02.0170חפירה לקורות יסוד ,קורות מסד וכד' ברוחב  30ס"מ לעומק עד 1מ'.

מ"ק

68.00

 01.02.0180חפירה לקורות יסוד ,קורות מסד וכד' ברוחב  40ס"מ לעומק עד 1מ'.

מ"ק

66.00

 01.02.0190חפירה לקורות יסוד ,קורות מסד וכד' ברוחב  60ס"מ לעומק עד 1מ'.

מ"ק

56.00

56.00

*** חפירה /חציבה ***
 01.02.0210חפירה /חציבה באתר לעומק עד  1מ'.

מ"ק

36.00

 01.02.0220חפירה /חציבה באתר לעומק שבין  1מ' ל 2 -מ'.

מ"ק

38.00

 01.02.0230חפירה /חציבה באתר לעומק שבין  2מ' ל 4 -מ'.

מ"ק

40.00

 01.02.0240חפירה /חציבה באתר לעומק שבין  4מ' ל 6 -מ'.

מ"ק

42.00

 01.02.0250חפירה /חציבה למבנים תת-קרקעיים,מרתפים וכו' לעומק עד  3מ'.

מ"ק

42.00

 01.02.0260חפירה ו/או חציבה למבנים תת קרקעיים ,מרתפים וכו' לעומק שבין  3מ'
ועד  4מ ' .

מ"ק

48.00

 01.02.0270חפירה ו/או חציבה למבנים תת קרקעיים ,מרתפים וכו' לעומק שבין  4מ'
ועד  6מ ' .

מ"ק

54.00

 01.02.0280חפירה ו/או חציבה של יסודות בודדים במידות עד  0.5מ"ר לעומק עד 1
מ'.

מ"ק

68.00

 01.02.0290חפירה ו/או חציבה של יסודות בודדים בשטח מעל  0.5מ"ר ועד  1.0מ"ר
לעומק עד  1מ'.

מ"ק

66.00

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.4
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מועצה אזורית מטה יהודה  -אגף הפיתוח
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סע י ף

יחידה

תאור

מחיר יחידה

 01.02.0300חפירה ו/או חציבה של יסודות בודדים בשטח מעל  0.5מ"ר ועד  1.0מ"ר
לעומק שבין  1מי ועד  2מ'.

מ"ק

 01.02.0310חפירה ו/או חציבה של יסודות בודדים בשטח מעל  1מ"ר לעומק של עד
 1.0מ'.

מ"ק

62.00

 01.02.0320חפירה ו/או חציבה של יסודות בודדים בשטח מעל  1.0מ"ר לעומק שבין 1
מ ' ועד  2מ ' .

מ"ק

71.00

 01.02.0330חפירה ו/או חציבה של יסודות בודדים בשטח מעל  1מ"ר לעומק שבין 2
מ ' ועד  3מ ' .

מ"ק

86.00

 01.02.0340חפירה ו/או חציבה של יסודות עוברים ,הרחבות וכד' לעומק עד  1מ'.

מ"ק

71.00

 01.02.0350חפירה ו/או חציבה של יסודות עוברים ,הרחבות וכו' לעומקים שבין  1מ'
עד  2מ '

מ"ק

82.00

 01.02.0360חפירה ו/או חציבה לקורות יסוד ,קורות מסד וכד' ברוחב  20ס"מ לעומק
עד  1מ '

מ"ק

94.00

 01.02.0370חפירה ו/או חציבה לקורות יסוד ,קורות מסד וכד' ברוחב  30ס"מ לעומק
עד 1מ'.

מ"ק

89.00

 01.02.0380חפירה ו/או חציבה לקורות יסוד ,קורות מסד וכד' ברוחב  40ס"מ לעומק
עד 1מ'.

מ"ק

82.00

 01.02.0390חפירה ו/או חציבה לקורות יסוד ,קורות מסד וכד' ברוחב  60ס"מ לעומק
עד 1מ'.

מ"ק

75.00

74.00

*** חציבה ***
 01.02.0410חציבה בשטח לעומק עד  1מ'.

מ"ק

52.00

 01.02.0420חציבה לעומק שבין  1מ' ל 2 -מ'.

מ"ק

54.00

 01.02.0430חציבה לעומק שבין  2מ' ל 4 -מ'.

מ"ק

58.00

 01.02.0440חציבה לעומק שבין  4מ' ל 6 -מ'.

מ"ק

65.00

 01.02.0450חציבה למבנים תת-קרקעיים,מרתפים וכו' לעומק עד  3מ'.

מ"ק

66.00

 01.02.0460חציבה למבנים תת קרקעיים ,מרתפים וכו' לעומק שבין  3מ' ועד  4מ'.

מ"ק

72.00

 01.02.0470חציבה למבנים תת קרקעיים ,מרתפים וכו' לעומק שבין  4מ' ועד  6מ'.

מ"ק

79.00

 01.02.0480חציבה של יסודות בודדים במידות עד  0.5מ"ר לעומק עד  1מ'.

מ"ק

94.00

 01.02.0490חציבה של יסודות בודדים בשטח מעל  0.5מ"ר ועד  1.0מ"ר לעומק עד 1
מ'.

מ"ק

94.00

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.4
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יחידה

תאור

מחיר יחידה

 01.02.0500חציבה של יסודות בודדים בשטח מעל  0.5מ"ר ועד  1.0מ"ר לעומק שבין
 1מי ועד  2מ ' .

מ"ק

114.00

 01.02.0510חציבה של יסודות בודדים בשטח מעל  1מ"ר לעומק של עד  1.0מ'.

מ"ק

89.00

 01.02.0520חציבה של יסודות בודדים בשטח מעל  1.0מ"ר לעומק שבין  1מ' ועד  2מ'
.

מ"ק

103.00

 01.02.0530חציבה של יסודות בודדים בשטח מעל  1מ"ר לעומק שבין  2מ' ועד  3מ'.

מ"ק

128.00

 01.02.0540חציבה של יסודות עוברים ,הרחבות וכד' לעומק עד  1מ'.

מ"ק

100.00

 01.02.0550חציבה של יסודות עוברים ,הרחבות וכו' לעומקים שבין  1מ' עד  2מ'

מ"ק

118.00

 01.02.0560חציבה לקורות יסוד ,קורות מסד וכד' ברוחב  20ס"מ לעומק עד  1מ'

מ"ק

143.00

 01.02.0570חציבה לקורות יסוד ,קורות מסד וכד' ברוחב  30ס"מ לעומק עד 1מ'.

מ"ק

133.00

 01.02.0580חציבה לקורות יסוד ,קורות מסד וכד' ברוחב  40ס"מ לעומק עד 1מ'.

מ"ק

122.00

 01.02.0590חציבה לקורות יסוד ,קורות מסד וכד' ברוחב  60ס"מ לעומק עד 1מ'.

מ"ק

113.00

*** תוספות  /שונות ***
 01.02.0610תוספת לחפירה ו/או חציבה עבור מבנים תת קרקעיים ומרתפים וכו' עבור
ביצוע החפירה בצמוד למבנה קיים ,לעומק עד  1מ' .המדידה תהיה לפי
מ"ר לשטח דופן החפירה הצמוד למבנה.

מ "ר

 01.02.0620תוספת לחפירה ו/או חציבה עבור מבנים תת קרקעיים ,ומרתפים וכו' עבור
ביצוע החפירה בצמוד למבנה קיים ,לעומק העולה שבין 1מ' ועד  3מ'.
המדידה תהיה לפי מ"ר לשטח דופן החפירה הצמוד למבנה.

מ "ר

 01.02.0630תוספת לחפירה ו/או חציבה עבור מרתפים ,מבנים תת קרקעיים וכד'
עבור ביצוע החפירה בצמוד למבנה קיים ,לעומק שבין  3מ' ועד  5מ'.
המדידה תהיה לפי מ"ר לשטח דופן החפירה הצמוד למבנה.

מ "ר

77.00

 01.02.0640תוספת לחפירה ו/או חציבה ליסודות בודדים בשטח עד  0.5מ"ר ,בצמוד
לקיר מבנה קיים ,לעומק עד  1מ'.

מ"ק

42.00

 01.02.0650תוספת לחפירה ו/או חציבה ליסודות בודדים בשטח עד  0.5מ"ר ,בצמוד
לקיר מבנה קיים ,לעומק שבין  1מ' ועד  2מ'.

מ"ק

45.00

 01.02.0660תוספת לחפירה ו/או חציבה ליסודות עוברים ,הרחבות וכד' בצמוד לקיר
מבנה קיים לעומק עד  1מ'.

מ"ק

42.00

 01.02.0670חפירה כללית בתוך מבנים בעבודת ידיים לעומק של עד  20ס"מ

מ "ר

50.00

 01.02.0680חפירה כללית בתוך מבנים בעבודת ידיים לעומק עד  120ס"מ

מ"ק

368.00

 01.02.0690חפירה כללית בתוך מבנים )כולל עזרה בעבודת ידיים( לעומק שאינו עולה
על  1מ'

מ"ק

164.00

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.4
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 01.02.0700חפירה כללית בתוך מבנים )כולל עזרה בעבודת ידיים( לעומק של
 3.0-1.0מ'

מ"ק

246.00

 01.02.0710חפירה ו/או חציבה של תעלות פתוחות כולל פינוי החומר החפור.

מ"ק

40.00

*** מחירי פינוי חומר חפור אינם כוללים את מחיר אגרת ההטמנה ***
 01.02.0730העברת החומר החפור למרחק העולה על  200מ' ואינו עולה על  2.5ק"מ.

מ"ק

 01.02.0740תוספת מחיר להעברת חומר החפור עבור כל  1ק"מ מעבר למרחק של
 2.5ק"מ ) 1מ"ק  1 Xק"מ =  1יח'(.

יח'

6.00

5.00

תת פרק  01.03מילוי מובא מצעים והידוק מבוקר
 01.03.0010מצע סוג א' מהודק בהידוק מבוקר בשכבות של  20ס"מ לדרגת צפיפות
של %98

מ"ק

139.00

 01.03.0020מצע סוג ב' מהודק בהידוק מבוקר בשכבות של  20ס"מ לדרגת צפיפות
של %98

מ"ק

124.00

 01.03.0030חפירת מצע קיים ,איחסון ,פיזור והידוק.

מ"ק

57.00

 01.03.0040מילוי בחומר גרנולרי גרוס מדורג מובא סוג א' מפוזר בשכבות של 20
ס"מ מהודק בהידוק מבוקר לדרגת צפיפות של  %98לפי מוד' אאשהו.

מ"ק

135.00

 01.03.0050מילוי בכורכר מובא מפוזר בשכבות של  20ס"מ .ומהודק בהידוק מבוקר
לדרגת צפיפות של  %98מוד' אאשהו.

מ"ק

101.00

 01.03.0060מלוי כורכר לרבות פיזור בשכבות של  20ס"מ בהידוק לא מבוקר.

מ"ק

164.00

 01.03.0070שכבת תשתית מאגו"ם סוג א' ,מהודק בהידוק מבוקר בשכבות של 20
ס"מ לדרגת צפיפות של %100

מ"ק

153.00

 01.03.0080תשתית מאגו"ם סוג א' בשכבה בעובי משתנה מ 8-עד  15ס"מ ,מהודק
בהידוק מבוקר לדרגת צפיפות של %98

מ "ר

25.00

 01.03.0090אדמת גן קלה ) (%20מעורבת בחול ים ).(%80

מ"ק

88.00

 01.03.0100מילוי מובא מאדמת המקום לרבות הובלת עפר למרחק של עד  200מ'
ופיזורו בשטח.

מ"ק

42.00

 01.03.0110תוספת עבור הובלת מילוי מאדמת המקום לטווח של עד  5ק"מ

מ"ק

32.00

 01.03.0120מילוי בחול מובא מפוזר בשכבות של  20ס"מ ומהודק בהידוק מבוקר
לדרגת צפיפות של %100

מ"ק

290.00

 01.03.0130מילוי בחול מובא מפוזר בשכבות בעובי  20ס"מ מהודק בהידוק לא
מב ו קר /ר ג י ל

מ "ר

42.00

 01.03.0140מילוי בחול מובא מפוזר מהודק בהידוק לא מבוקר/רגיל.

מ"ק

190.00

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.4
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 01.03.0150אספקה ופיזור חול ים לארגזי חול ומתקני משחק.

מ"ק

357.00

 01.03.0160חול גנים בזלתי בגודל  2-5מ"מ בעובי כלשהו תוצרת מחצבות בית אלפא,
בתפזורת בכל עובי נדרש

מ"ק

473.00

 01.03.0170מילוי באדמה מקומית מהודקת בהידוק רגיל בשכבות של  20ס"מ.

מ"ק

76.00

 01.03.0180מילוי מובא מבחוץ מחומר נברר ,נקי ומדורג מותאם לדרישות המפרט
הכללי כולל פיזורו בשכבות והידוק מבוקר

מ"ק

74.00

*** ה יד ו ק ***
 01.03.0200הידוק מבוקר של מילוי מחצבה בתחום קומת קרקע קיימת ,בשכבות של
 20ס"מ לדרגת צפיפות של %96

מ"ק

28.00

 01.03.0210הידוק מבוקר של שתית )קרקעית חפירה( או פני קרקע טבעיים לדרגת
צפיפות לפי סוג החומר .

מ "ר

7.00

 01.03.0220הרטבה והידוק לא מבוקר של שתית )קרקעית חפירה( או פני קרקע
טבעיים.

מ "ר

4.00

 01.03.0230הידוק מבוקר של שתית חפירה ו/או פני קרקע טבעיים לדרגת צפיפות
של %96

מ "ר

8.00

 01.03.0240הידוק מבוקר של שתית חפירה ו/או פני קרקע טבעיים לדרגת צפיפות לפי
ס ו ג ה קר ק ע .

מ "ר

9.00

 01.03.0250הידוק מבוקר של מילוי עפר בשכבות של  20ס"מ לדרגת צפיפות לפי סוג
ה קר ק ע .

מ"ק

17.00

 01.03.0260הידוק מבוקר של מילוי או מצע כלשהו בשכבות של  20ס"מ לדרגת
צפיפות לפי סוג הקרקע.

מ"ק

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.4
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פרק  02עבודות בטון יצוק באתר
תת פרק  02.01יסודות ומצעים
הערה )לכל הפרק(  :כל הבטונים מסוג ב 30-אלא אם נרשם אחרת
 02.01.0010בטון רזה מתחת ליסודות עוברים בעובי  5ס"מ

מ "ר

51.00

 02.01.0020בטון רזה מתחת ליסודות בודדים בעובי  5ס"מ

מ "ר

48.00

 02.01.0030בטון רזה מתחת לקורות יסוד ברוחב  20ס"מ ובעובי  5ס"מ

מטר

17.00

 02.01.0040בטון רזה מתחת לקורות יסוד ברוחב  30ס"מ ובעובי  5ס"מ

מטר

26.00

 02.01.0050בטון רזה מתחת למרצפים בעובי  5ס"מ

מ "ר

42.00

 02.01.0060ארגזי קרטון כוורת עטופים בפוליאטילן מתחת לקורות יסוד ברוחב 20
ס"מ בגובה  15ס"מ

מטר

24.00

 02.01.0070ארגזי קרטון כוורת עטופים בפוליאטילן מתחת לקורות יסוד ברוחב 30
ס"מ בגובה  15ס"מ

מטר

31.00

 02.01.0080ארגזי קרטון כוורת עטופים בפוליאטילן מתחת לקורות יסוד ברוחב 40
ס"מ בגובה  15ס"מ

מטר

33.00

 02.01.0090ארגזי קרטון כוורת עטופים בפוליאטילן מתחת למרצפים בגובה  15ס"מ

מ "ר

52.00

 02.01.0100ארגזי פוליביד מתחת למרצפים בגובה  19ס"מ

מ "ר

62.00

 02.01.0110ארגזי פוליסטירן מוקצף מתחת לקורות יסוד ברוחב  20ס"מ בגובה 19
ס"מ

מטר

33.00

 02.01.0120ארגזי פוליסטירן מוקצף מתחת למרצפים בגובה  19ס"מ

מ "ר

65.00

 02.01.0130לוחות פוליסטירן מוקצף מתחת לקורות יסוד ברוחב  20ס"מ בעובי  2ס"מ

מטר

14.00

 02.01.0140ארגזי פוליביד מתחת לקורות יסוד ברוחב  20ס"מ בגובה  15ס"מ

מטר

28.00

 02.01.0150ארגזי פוליביד מתחת לקורות יסוד ברוחב  30ס"מ בגובה  15ס"מ

מטר

31.00

 02.01.0160ארגזי פוליביד מתחת לקורות יסוד ברוחב  40ס"מ בגובה  15ס"מ

מטר

39.00

 02.01.0170יריעות פוליאטילן מתחת למרצפי בטון בעובי  0.2מ"מ

מ "ר

6.00

 02.01.0180יריעות פוליאטילן מתחת למרצפי בטון בעובי  0.3מ"מ

מ "ר

8.00

 02.01.0190לוחות צמנט בורד בעובי  6מ"מ ברוחב כלשהו בצידי קורות יסוד

מ "ר

58.00

 02.01.0200לוחות צמנט בורד בעובי  10מ"מ ברוחב כלשהו בצידי קורות יסוד

מ "ר

71.00

 02.01.0210יריעות נייר טול  3פליי מתחת למרצפי בטון

מ "ר

8.00

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.4
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 02.01.0220יסודות בודדים בחתכים שונים עד  1.0מ"ר

מ"ק

1,069.00

 02.01.0230יסודות בודדים )אושיות( בשטח מעל  1.0מ"ר ועד  2.0מ"ר

מ"ק

1,033.00

 02.01.0240יסודות בודדים )אושיות( בשטח מעל  2.0מ"ר

מ"ק

953.00

 02.01.0250יסודות בודדים )אושיות( עם פירמידות בטון בחתכים שונים עד  1.0מ"ר

מ"ק

1,104.00

 02.01.0260יסודות בודדים עם פירמידות בשטח מעל  1.0מ"ר ועד  2.0מ"ר

מ"ק

1,063.00

 02.01.0270יסודות עוברים ברוחב עד  1.0.מ'

מ"ק

1,099.00

 02.01.0280יסודות עוברים ברוחב מעל  1.0מ'

מ"ק

1,078.00

 02.01.0290בטון דבש למילוי תעלות יסודות עוברים ,שוחות ואושיות

מ"ק

726.00

 02.01.0300ראשי כלונסאות והרחבות במידות שונות

מ"ק

1,393.00

 02.01.0310עמודי יסוד בטון במידות עד  20/30ס"מ

מ"ק

2,027.00

 02.01.0320עמודי יסוד במידות  20/60ס"מ

מ"ק

1,652.00

 02.01.0330עמודי יסוד במידות  30/30ס"מ או  20/40ס"מ

מ"ק

1,743.00

 02.01.0340עמודי יסוד במידות  30/60ס"מ.

מ"ק

1,393.00

 02.01.0350עמודי יסוד במידות  30/100ס"מ

מ"ק

1,263.00

 02.01.0360קורות יסוד ברוחב  20ס"מ יצוקות עם הרצפה ,על גבי מצע או על הקרקע

מ"ק

1,378.00

 02.01.0370קורות יסוד ברוחב  30ס"מ יצוקות עם הרצפה ,על גבי מצע או על הקרקע

מ"ק

1,218.00

 02.01.0380קורות יסוד ברוחב  40ס"מ יצוקות עם הרצפה ,על גבי מצע או על הקרקע

מ"ק

1,069.00

 02.01.0390קורות יסוד ברוחב  60ס"מ יצוקות עם הרצפה ,על גבי מצע או על הקרקע

מ"ק

974.00

 02.01.0400קורות יסוד תלויות יצוקות עם הרצפה ,ברוחב  20ס"מ

מ"ק

1,498.00

 02.01.0410קורות יסוד תלויות יצוקות עם הרצפה ,ברוחב  30ס"מ

מ"ק

1,249.00

 02.01.0420קורות יסוד תלויות יצוקות עם הרצפה ,ברוחב  40ס"מ

מ"ק

1,086.00

 02.01.0430קורות יסוד ברוחב  20ס"מ יצוקות על מצע או על הקרקע

מ"ק

1,458.00

 02.01.0440קורות יסוד ברוחב  30ס"מ יצוקות על מצע או על הקרקע

מ"ק

1,218.00

 02.01.0450קורות יסוד תלויות ברוחב  20ס"מ

מ"ק

1,701.00

 02.01.0460קורות יסוד תלויות ברוחב  30ס"מ

מ"ק

1,458.00

 02.01.0470קורות יסוד תלויות ברוחב  40ס"מ

מ"ק

1,296.00
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מ"ק

 02.01.0480קורות מסד ברוחב  20ס"מ

מחיר יחידה
1,424.00

תת פרק  02.02מרצפים ורצפות
 02.02.0010מרצפי בטון בעובי  8ס"מ ,יצוקים על מצע או על הקרקע

מ "ר

101.00

 02.02.0020מרצפי בטון בעובי  10ס"מ ,יצוקים על מצע או על הקרקע

מ "ר

115.00

 02.02.0030מרצפי בטון בעובי  12ס"מ יצוקים על מצע או על הקרקע

מ "ר

129.00

 02.02.0040מרצפי בטון בעובי  15ס"מ יצוקים על מצע או על הקרקע

מ "ר

143.00

 02.02.0050מרצפי בטון בעובי  20ס"מ יצוקים על מצע או על הקרקע

מ "ר

195.00

 02.02.0060מרצפי בטון בעובי  22ס"מ יצוקים על מצע או על הקרקע

מ "ר

209.00

 02.02.0070מרצפי בטון בעובי  25ס"מ יצוקים על מצע או על הקרקע

מ "ר

228.00

 02.02.0080מרצפי בטון בעובי  30ס"מ יצוקים על מצע או על הקרקע

מ "ר

265.00

 02.02.0090רצפות בטון תלויות בעובי  12ס"מ

מ "ר

144.00

 02.02.0100רצפות בטון תלויות בעובי  15ס"מ

מ "ר

165.00

 02.02.0110רצפות בטון תלויות בעובי  20ס"מ

מ "ר

218.00

 02.02.0120רצפות בטון תלויות בעובי  25ס"מ

מ "ר

275.00

 02.02.0130מרצפים משופעים בעובי  10ס"מ יצוקים על מצע או על הקרקע

מ "ר

122.00

 02.02.0140מרצפים משופעים בעובי  15ס"מ יצוקים על מצע או על הקרקע

מ "ר

166.00

 02.02.0150מרצפים משופעים בעובי  20ס"מ יצוקים על מצע או על הקרקע

מ "ר

218.00

 02.02.0160רצפות צלעות בטון תלויות בעובי כולל  20ס"מ ) (15+5עם מילוי בלוקי
איטונג בעובי  15ס"מ  -עובי ממוצע של הבטון  11ס"מ

מ "ר

245.00

 02.02.0170רצפות צלעות בטון תלויות בעובי כולל  22ס"מ ) (17+5עם מילוי בלוקי
איטונג בעובי  17ס"מ  -עובי ממוצע של הבטון  11ס"מ

מ "ר

263.00

 02.02.0180רצפות צלעות בטון תלויות בעובי כולל  25ס"מ ) (20+5עם מילוי בלוקי
איטונג בעובי  20ס"מ עובי ממוצע של הבטון  13ס"מ

מ "ר

 02.02.0190מרצף בטון בעובי ממוצע של  10ס"מ ,יצוק מעל רצפת בטון קיימת
לרבות חספוס פני הבטון הקיים ,ניקוי בלחץ אויר ,שטיפה במים ומריחה
שכבה מלט אפוקסי  101של"כרמית" או ש"ע

מ "ר

 02.02.0200השלמת רצועות בטון ב 20-ברוחב עד  50ס"מ ובעובי  20ס"מ במרצף
בטון קיים ,לרבות חספוס פני הבטון הקיים ,ניקוי בלחץ אויר ,שטיפה במים
ומריחה שכבה מלט אפוקסי 101של "כרמית" או ש"ע

מטר

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.4
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יחידה
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 02.02.0210השלמת רצועות בטון ב 20-ברוחב מעל  50ס"מ ועד  1.0מ' בעובי 20
ס"מ במרצף בטון קיים ,לרבות חספוס פני הבטון הקיים ,ניקוי בלחץ
אויר ,שטיפה במים ומריחה שכבה מלט אפוקסי  101של "כרמית" או ש"ע

מטר

115.00

 02.02.0220יציקת תעלות במידות שונות ברצפת הבטון .התעלות משמשות למעבר
צנרת .המחיר כולל יציקת שתי דפנות ורצפת תעלה

מ"ק

3,098.00

 02.02.0230תוספת מחיר לרצפות ,מרצפים ,תקרות וגגות בטון עבור החלקתם
בהליקופטר

מ "ר

27.00

 02.02.0240תוספת מחיר למרצפי בטון עבור החדרת "קורודור" בכמות של  3ק"ג/מ"ר

מ "ר

37.00

 02.02.0250עיבוי שפות מבטון ב 20-בחתך טרפזי במידות  40/20ס"מ ובגובה 20
ס"מ

מטר

186.00

תת פרק  02.03קירות ועמודים
 02.03.0010קירות בטון בעובי  10ס"מ

מ"ק

1,704.00

 02.03.0020קירות בטון בעובי  15ס"מ

מ"ק

1,554.00

 02.03.0030קירות בטון בעובי  20ס"מ

מ"ק

1,440.00

 02.03.0040קירות בטון בעובי  25ס"מ

מ"ק

1,295.00

 02.03.0050קירות בטון בעובי  30ס"מ

מ"ק

1,184.00

 02.03.0060קירות בטון בעובי  35ס"מ

מ"ק

1,133.00

 02.03.0070קירות בטון בעובי  40ס"מ

מ"ק

1,080.00

 02.03.0080קירות בטון בעובי  50ס"מ

מ"ק

1,025.00

 02.03.0090קירות מעוגלים בעובי  20ס"מ

מ"ק

1,858.00

 02.03.0100קירות מעוגלים בעובי  30ס"מ

מ"ק

1,651.00

 02.03.0110עמודים בדלים בטון במידות  20/30ס"מ

מ"ק

2,054.00

 02.03.0120עמודים בדלים במידות  20/20ס"מ

מ"ק

2,184.00

 02.03.0130עמודים בדלים במידות  20/60ס"מ

מ"ק

1,567.00

 02.03.0140עמודים בדלים במידות  20/100ס"מ

מ"ק

1,470.00

 02.03.0150עמודים בדלים במידות  30/30ס"מ

מ"ק

1,593.00

 02.03.0160עמודים בדלים במידות  30/60ס"מ

מ"ק

1,327.00

 02.03.0170עמודים בדלים במידות  30/100ס"מ

מ"ק

1,503.00

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.4
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יחידה

תאור
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 02.03.0180עמודים בדלים במידות  40/40ס"מ

מ"ק

1,412.00

 02.03.0190עמודים בדלים במידה שאינה מצויינת בסעיפים לעיל.

מ"ק

1,575.00

 02.03.0200עמודי בטון יצוקים בקירות בנייה בעובי  20ס"מ

מ"ק

1,424.00

 02.03.0210עמודים בדלים בחתכים שונים בין  0.10מ"ר לבין  0.20מ"ר בחתך שאינו
מלבני

מ"ק

1,812.00

 02.03.0220עמודים עגולים בקוטר  25ס"מ

מ"ק

2,738.00

 02.03.0230עמודים עגולים בקוטר  30ס"מ

מ"ק

2,487.00

 02.03.0240עמודים עגולים בקוטר  40ס"מ

מ"ק

2,322.00

 02.03.0250עמודים עגולים בקוטר  50ס"מ ,יצוקים מסביב לעמודים קיימים במידות
של כ 25/25-ס"מ

מ"ק

2,865.00

תת פרק  02.04קורות מעקות וחגורות
 02.04.0010קורות תחתונות תלויות במידות  20/30ס"מ יצוקות עם התקרה

מ"ק

1,617.00

 02.04.0020קורות תחתונות תלויות במידות  20/60ס"מ יצוקות עם התקרה

מ"ק

1,510.00

 02.04.0030קורות תחתונות תלויות במידות  30/30ס"מ יצוקות עם התקרה

מ"ק

1,424.00

 02.04.0040קורות תחתונות תלויות במידות  40/30ס"מ יצוקות עם התקרה

מ"ק

1,323.00

 02.04.0050קורות תלויות בדלות במידות  20/30ס"מ

מ"ק

1,711.00

 02.04.0060קורות תלויות בדלות במידות  30/60ס"מ

מ"ק

1,245.00

 02.04.0070קורות תחתונות יצוקות עם התקרה ומעל קירות בנייה ברוחב  20ס"מ

מ"ק

1,438.00

 02.04.0080קורות בטון תחתונות יצוקות מעל קירות בנייה שאינן קשורות לתקרה
ברוחב  20ס"מ

מ"ק

1,424.00

 02.04.0090קורות תחתונות תלויות בדלות ומשופעות במידות  20/60ס"מ

מ"ק

1,603.00

 02.04.0100קורות עליונות ומעקות בחתך מלבני ברוחב  10ס"מ

מ"ק

1,866.00

 02.04.0110קורות עליונות ומעקות בחתך מלבני ברוחב  15ס"מ

מ"ק

1,634.00

 02.04.0120קורות עליונות ומעקות בחתך מלבני ברוחב  20ס"מ

מ"ק

1,480.00

 02.04.0130קורות עליונות ומעקות בחתך מלבני ברוחב  30ס"מ

מ"ק

1,279.00

 02.04.0140קורות עליונות ומעקות ברוחב  20ס"מ עם שקע ברוחב  2-5ס"מ לרולקה

מ"ק

1,542.00

 02.04.0150קורות עליונות ומעקות ברוחב  30ס"מ ,עם שקע  2-5ס"מ לרולקה

מ"ק

1,368.00

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.4
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יחידה

תאור

מחיר יחידה

 02.04.0160קורות עליונות ומעקות משופעים ברוחב  20ס"מ

מ"ק

1,542.00

 02.04.0170קורות עליונות ומעקות משופעים ברוחב  10ס"מ

מ"ק

2,008.00

 02.04.0180החלקה בשיפוע )לרוחב( של פני קורות ומעקות ברוחב עד  20ס"מ

מטר

19.00

 02.04.0190חגורות בטון ב 20-יצוקות על קירות ומחיצות ברוחב  7ס"מ כולל מעל
הפתחים

מ"ק

2,738.00

 02.04.0200חגורות בטון ב 20-יצוקות על קירות ומחיצות ברוחב  10ס"מ כולל מעל
הפתחים

מ"ק

2,223.00

 02.04.0210חגורות בטון ב 20-יצוקות על קירות ומחיצות ברוחב  15ס"מ כולל מעל
הפתחים

מ"ק

1,974.00

 02.04.0220חגורות בטון ב 20-יצוקות על קירות ומחיצות ברוחב  20ס"מ כולל מעל
הפתחים

מ"ק

1,882.00

 02.04.0230חגורות משופעות בטון ב 20-יצוקות על קירות או מחיצות ברוחב  10ס"מ

מ"ק

2,025.00

 02.04.0240חגורות משופעות בטון ב 20-יצוקות על קירות או מחיצות ברוחב  20ס"מ

מ"ק

1,882.00

 02.04.0250חגורות אנכיות בטון ב 20-בעובי  10ס"מ יצוקות בחיבור בין בנייה חדשה
לקיימת

מ"ק

2,223.00

 02.04.0260חגורות אנכיות בטון ב 20-בעובי  20ס"מ יצוקות בחיבור בין בנייה חדשה
לקיימת

מ"ק

1,866.00

 02.04.0270חגורות אנכיות בטון ב 20-בעובי  10ס"מ יצוקות בחשפי פתחים

מ"ק

2,487.00

 02.04.0280חגורות אנכיות בטון ב 20-בעובי  20ס"מ יצוקות בחשפי פתחים

מ"ק

2,054.00

 02.04.0290חגורות בטון ב 20-יצוקות על קירות או מחיצות קיימים ברוחב  10ס"מ,
כולל מעל פתחים

מ"ק

2,411.00

 02.04.0300חגורות בטון ב 20-יצוקות על קירות או מחיצות קיימים ברוחב  20ס"מ,
כולל מעל פתחים

מ"ק

1,969.00

 02.04.0310חגורות בטון ב 20-ברוחב  20ס"מ יצוקות עם הרצפה לתימוך מחיצות
גבס באזורים רטובים

מ"ק

1,711.00

תת פרק  02.05תקרות וגגות
 02.05.0010תקרות וגגות בעובי  10ס"מ

מ "ר

135.00

 02.05.0020תקרות וגגות בעובי  12ס"מ

מ "ר

152.00

 02.05.0030תקרות וגגות בעובי  15ס"מ

מ "ר

181.00

 02.05.0040תקרות וגגות בעובי  20ס"מ

מ "ר

216.00

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.4
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 02.05.0050תקרות וגגות בעובי  25ס"מ

מ "ר

261.00

 02.05.0060תקרות וגגות בעובי  30ס"מ

מ "ר

302.00

 02.05.0070תקרות וגגות בעובי  40ס"מ

מ "ר

329.00

 02.05.0080תקרות וגגות בעובי  50ס"מ

מ "ר

357.00

 02.05.0090תקרות צלעות בעובי כולל  20ס"מ ) (15+5עם מילוי בלוקי איטונג בעובי
 15ס"מ -עובי ממוצע של הבטון  11ס"מ

מ "ר

300.00

 02.05.0100תקרות צלעות בעובי כולל  25ס"מ ) (20+5עם מילוי בלוקי איטונג בעובי
 20ס"מ  -עובי ממוצע של הבטון  13ס"מ

מ "ר

314.00

 02.05.0110תקרות צלעות בעובי כולל  30ס"מ ) (25+5עם מילוי בלוקי איטונג בעובי
 25ס"מ  -עובי ממוצע של הבטון  15ס"מ

מ "ר

333.00

 02.05.0120תקרות צלעות בעובי כולל  36ס"מ ) (30+6עם מילוי בלוקי איטונג בעובי
 30ס"מ  -עובי ממוצע של הבטון  18ס"מ

מ "ר

356.00

 02.05.0130תקרות וגגות צלעות עם מילוי ארגזי איזוקל ,עובי כולל  30ס"מ ועובי
פלטת בטון עליונה ותחתונה  6ס"מ ,המחיר כולל המילוי

מ "ר

302.00

 02.05.0140בטון טופינג בעובי  5ס"מ על גבי פלטות טרומיות וקורות ,כולל ברצועות
ברוחב עד  30ס"מ בין האלמנטים

מ"ק

822.00

 02.05.0150בטון שיפועים ב ,20-על גבי גגות בעובי משתנה  3-15ס"מ ,מוחלק לפי
תכ' שיפועי הגג

מ"ק

813.00

 02.05.0160יצירת שיפועים לגגות מבטון מוקצף )"בטון קל"( ,מסוג 1200/40

מ"ק

441.00

" 02.05.0170מדה" בטון ב 20-בעובי עד  4ס"מ יצוקה מעל לשפועים

מ "ר

34.00

 02.05.0180תוספת מחיר לגגות עבור החלקתם בהליקופטר בשפוע לפי הנקוז

מ "ר

23.00

 02.05.0190רולקות משולשות במידות  6*6ס"מ מטיט צמנט 1:3

מטר

18.00

 02.05.0200סתימת פתחים בשטח עד  0.25מ"ר בתקרות בטון קיימות בעובי מעל
 15ס"מ ועד  25ס"מ ,ע"י יציקת בטון

יח'

75.00

 02.05.0210סתימת פתחים בשטח מעל  0.25מ"ר ועד  0.60מ"ר בתקרות בטון
קיימות בעובי עד  15ס"מ ,ע"י יציקת בטון

יח'

114.00

 02.05.0220יצירת שיפועים ע"י גריסי איטונג  10ס"מ ועליהם מדה בטון ב 20-בעובי 4
ס"מ

מ "ר

80.00

תת פרק  02.06יציקות ביניים ושונות
 02.06.0010תקרת ביניים )אינטרסול( בעובי  8ס"מ

מ "ר

204.00

 02.06.0020תקרת ביניים )אינטרסול( בעובי  10ס"מ

מ "ר

215.00

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.4
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 02.06.0030תקרת ביניים )אינטרסול( בעובי  12ס"מ

מ "ר

225.00

 02.06.0040תקרת ביניים )אינטרסול( בעובי  15ס"מ

מ "ר

241.00

 02.06.0050בליטת בטון אופקית בעובי  10ס"מ

מ "ר

259.00

 02.06.0060בליטת בטון אופקית בעובי  15ס"מ

מ "ר

310.00

 02.06.0070משטחי ביניים )פודסטים( בעובי  12ס"מ

מ "ר

215.00

 02.06.0080משטחי ביניים )פודסטים( בעובי  15ס"מ

מ "ר

243.00

 02.06.0090משטחי ביניים )פודסטים( בעובי  20ס"מ

מ "ר

289.00

 02.06.0100משטחי בינייים )פודסטים( בעובי  30ס"מ

מ "ר

378.00

 02.06.0110משטחים משופעים בעובי  12ס"מ

מ "ר

238.00

 02.06.0120משטחים משופעים בעובי  15ס"מ

מ "ר

277.00

 02.06.0130משטחים משופעים בעובי  20ס"מ

מ "ר

339.00

 02.06.0140משולשי בטון למדרגות ב 20 -במידות  28 /16- 17ס"מ

מטר

83.00

 02.06.0150בליטות אנכיות בטון ב 20-בחתך  10/20ס"מ ,בצידי פתחים

מ"ק

2,213.00

 02.06.0160בליטות אופקיות בטון ב 20-בחתך  10/20ס"מ מעל ומתחת לפתחים

מ"ק

2,401.00

 02.06.0170בסיסי בטון לאנטנה במידות  40/40/60ס"מ לרבות הפלטה ,ברגי העיגון
לתושבת לאנטנה והצנורות

קומפ'

594.00

 02.06.0180בסיסים מלבניים למכונות ,במידות שונות

מ"ק

1,299.00

 02.06.0190ארגז פרחים בטון ב 20-דפנות ותחתית בעובי  15ס"מ

מ"ק

2,031.00

 02.06.0200תוספת מחיר לחלקי בטון שונים בעד יצירת שטחים אופקיים או אנכיים של
בטון חשוף בתבניות מלוחות לבידים

מ "ר

54.00

 02.06.0210תוספת מחיר עבור יצירת שטחי בטון בקירות בטון בצורת "קורדרוי"

מ "ר

65.00

 02.06.0220תוספת מחיר לעבודות בטון עבור יציקה בתבניות עגולות )המדידה מצד
אחד בלבד(

מ "ר

70.00

 02.06.0230לוחות פוליסטירן מוקצף בעובי  2ס"מ בתפרים

מ "ר

30.00

 02.06.0240לוחות פוליסטירן מוקצף בעובי  5ס"מ בתפרים

מ "ר

40.00

 02.06.0250תוספת )או הפחתה( במחיר לחלקי בטון שונים בעד בטון ב 30-במקום
ב20-

מ"ק

51.00

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.4
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מחיר יחידה

 02.06.0260תוספת )או הפחתה( במחיר לחלקי בטון שונים בעד בטון ב 40-במקום
ב30-

מ"ק

 02.06.0270ברגי פיליפס לבטון בקוטר " 1/2עם מוט הברגה באורך  50ס"מ לרבות
הקידוח

יח'

51.00

 02.06.0280ברגי פיליפס לבטון בקוטר " 5/8עם מוט הברגה באורך  50ס"מ לרבות
הקידוח

יח'

61.00

 02.06.0290עוגנים כימיים בקוטר  8מ"מ מוחדרים  10ס"מ בחלקי בטון שונים ,לרבות
קדיחת הקדח המתאים וקוץ  8מ"מ באורך  50ס"מ

יח'

47.00

 02.06.0300עוגנים כימיים בקוטר  10מ"מ מוחדרים  10ס"מ בחלקי בטון שונים,
לרבות קדיחת הקדח המתאים וקוץ  10מ"מ באורך  50ס"מ

יח'

61.00

 02.06.0310עוגנים כימיים בקוטר  12מ"מ מוחדרים  10ס"מ בחלקי בטון שונים,
לרבות קדיחת הקדח המתאים וקוץ  12מ"מ באורך  50ס"מ

יח'

78.00

 02.06.0320עוגנים כימיים בקוטר  14מ"מ מוחדרים  10ס"מ בחלקי בטון שונים,
לרבות קדיחת הקדח המתאים וקוץ  14מ"מ באורך  50ס"מ

יח'

98.00

 02.06.0330עוגנים כימיים בקוטר  18מ"מ מוחדרים  10ס"מ בחלקי בטון שונים,
לרבות קדיחת הקדח המתאים וקוץ  18מ"מ באורך  50ס"מ

יח'

123.00

 02.06.0340קדיחת קדחים בקוטר עד  14מ"מ ובעומק  10ס"מ באלמנטים שונים
מבטון ,לרבות קוצים ממוטות פלדה בקוטר עד  14מ"מ ובאורך  50ס"מ
והחדרתם ע"י דפיקות פטיש

יח'

 02.06.0350קדיחת קדחים בקוטר עד  14מ"מ ובעומק  10ס"מ באלמנטים שונים
מבטון ,לרבות קוצים ממוטות פלדה בקוטר עד  14מ"מ ובאורך  50ס"מ
והחדרתם ע"י דפיקות פטיש ,לרבות דבק אפוקסי

יח'

23.00

 02.06.0360עטיפת קוצי פלדה בגושי בטון ב 10-יצוקים בתבניות עץ המיועדים
להתקשרות לבניה עתידית של קומה נוספת

מ"ק

1,206.00

 02.06.0370חיזוק עמודי בטון קיימים בחתך מלבני/ריבועי ע"י עטיפת העמוד בבטון
ב 20-בעובי  10ס"מ ,לרבות הסרת טיח קיים עד לקבלת שתית בטון נקיה
 ,חיספוס הבטון הקיים ,ניקוי ,שטיפה במים ומריחת שכבת מלט אפוקסי
 101של "כרמית

מ"ק

 02.06.0380שיקום בטונים קיימים בהם הבטון סדוק והזיון חלוד ,ע"י הסרת טיח קיים,
חלודה וחלקי בטון רופפים עד לקבלת שתית בטון נקיה ,ניקוי ,שטיפה
במים ,ניקוי הזיון החלוד ,צביעת חלקי זיון גלויים בממיר חלודה ומריחת כל
השטח בשתי שכבות חומר איטום צמנטי "סיקה טופ  "107או ש"ע .לאחר
אישור המפקח ,יבוצע טיח כדוגמת הקיים.

מ "ר

441.00

 02.06.0390תיקון בטונים שפלדת הזיון לא גלויה לעין

מ "ר

40.00

 02.06.0400תיקון בטונים שפלדת הזיון גלויה לעין

מ "ר

236.00

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.4

40.00

15.00

2,205.00

קובץ :מחירון תשתיות חדש 017/... 20

מועצה אזורית מטה יהודה  -אגף הפיתוח
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מחירון מכרז תשתיות וכבישים 2019
סע י ף

יחידה

תאור

מחיר יחידה

 02.06.0410תשלום עבור בדיקות בטונים ,לפרויקטים קטנים עבור יציקות שבין  1קוב
ל 5-קוב

יח'

1,022.00

 02.06.0420תפרי התכווצות למשטחי בטון

מטר

58.00

 02.06.0430תפרי חיבור בין משטחי בטון חדשים לקיימים

מטר

126.00

 02.06.0440תפרי התפשטות למשטחי בטון

מטר

126.00

 02.06.0450שכבת חלחול מחצץ בגודל אגרגטים של  3-5מ"מ לניקוז יסודות.

מ"ק

221.00

 02.06.0460אספקה והתקנת צינור שרשורי לניקוז יסודות כולל עבודות עפר הדרושות,
מותקן בשיפוע עם עטיפה בבד גאוטכני וחצץ .קוטר הצינור ". 4

מטר

126.00

 02.06.0470אספקה והתקנת צינור שרשורי לניקוז יסודות כולל עבודות עפר הדרושות,
מותקן בשיפוע עם עטיפה בבד גאוטכני וחצץ .קוטר הצינור ". 6

מטר

147.00

תת פרק  02.07פלדת זיון
 02.07.0010מוטות פלדה חלקים בקטרים שונים לזיון בטון

טון

4,927.00

 02.07.0020מוטות פלדה מצולעים בקטרים שונים לזיון בטון

טון

5,192.00

 02.07.0030רשתות פלדה מרותכות מוכנות מראש בקטרים שונים לזיון בטון

טון

5,298.00

 02.07.0040רשתות פלדה מגולוונות מוכנות מראש בקטרים שונים לעיגון חיפוי אבן

טון

5,404.00

 02.07.0050ברזל זיון לכלונסאות

טון

5,040.00

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.4
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מחירון מכרז תשתיות וכבישים 2019
סע י ף

יחידה

תאור

מחיר יחידה

פרק  14עבודות אבן
תת פרק  14.01קירות אבן מורכבים
 14.01.0010קירות אבן נסורה בעבוד "טלטיש" עם גב בטון ב 15-בעובי כולל  25ס"מ.
האבן מסוג מיזי יהודי בגוון לבן אפור .מחיר יסוד לאבן  77.00ש"ח/מ"ר

מ "ר

399.00

 14.01.0020קירות אבן נסורה בעבוד "טובזה" עם גב בטון ב 15-בעובי כולל  25ס"מ.
האבן מסוג מיזי יהודי בגוון לבן אפור .מחיר יסוד לאבן  81.00ש"ח/מ"ר

מ "ר

410.00

 14.01.0030קירות אבן נסורה בעבוד "מוטבה" עם גב בטון ב 15-בעובי כולל  25ס"מ.
האבן מסוג מיזי יהודי בגוון לבן אפור .מחיר יסוד לאבן  77.00ש"ח/מ"ר

מ "ר

431.00

 14.01.0040קירות אבן נסורה בעבוד "משמשם" עם גב בטון ב 15-בעובי כולל  25ס"מ.
האבן מסוג מיזי יהודי בגוון לבן אפור .מחיר יסוד לאבן  81.00ש"ח/מ"ר

מ "ר

483.00

 14.01.0050קירות אבן נסורה בעבוד "פראי" עם גב בטון ב 15-בעובי כולל  25ס"מ.
האבן מסוג מיזי יהודי בגוון לבן אפור .מחיר יסוד לאבן  55.00ש"ח/מ"ר

מ "ר

525.00

תת פרק  14.02עיבוד פתחים בקירות אבן מורכבים
 14.02.0010אדני חלונות )"בורטז'ים"( מאבן בעבוד "מוטבה" ברוחב עד  30ס"מ מאבן
עם שן עליונה במידות  2/2ס"מ ושיפוע לניקוז המים.

מטר

315.00

 14.02.0020אדני חלונות )"בורטז'ים"( מאבן בעבוד "טלטיש" ברוחב עד  30ס"מ מאבן
עם שן עליונה במידות  2/2ס"מ ושיפוע לניקוז המים.

מטר

315.00

 14.02.0030חשפי פתחים/מזוזות )"שקפות"( או משקופים )"עטבות"( מאבן בעבוד
"מוטבה" ברוחב עד  15ס"מ

מטר

315.00

 14.02.0040חשפי פתחים/מזוזות )"שקפות"( או משקופים )"עטבות"( מאבן בעבוד
"טלטיש" ברוחב עד  15ס"מ

מטר

305.00

תת פרק  14.03עבודות מיוחדות בקירות אבן
 14.03.0010עמודי אבן בדלים ברוחב עד  80ס"מ ובעובי  40ס"מ ,מאבן בעבוד
"מוטבה".

מטר

1,365.00

 14.03.0020נדבכי ראש "קופינג" ברוחב  30ס"מ ובעובי  10ס"מ

מטר

420.00

 14.03.0030נדבכי ראש "קופינג" ברוחב  30ס"מ ובעובי  5ס"מ

מטר

284.00

תת פרק  14.04חיפוי קירות בלוחות אבן
 14.04.0010חיפוי חוץ לקירות בטון בלוחות אבן נסורה מלוטשת בעובי  3ס"מ ,כולל
יציקת בטון אל קיר הבטון הקיים .עובי כולל של החיפוי  7ס"מ .העבודה
כוללת גם  2קידוחיםבכל אבן ,חיבור בחוט מגולבן אל רשת מאחורי האבן
מחיר יסוד לאבן  100.00ש"ח/מ"ר )רשת הפלדה נמדדת בנפרד(

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.4

מ "ר

399.00

קובץ :מחירון תשתיות חדש 019/... 20
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מחירון מכרז תשתיות וכבישים 2019
סע י ף

יחידה

תאור

מחיר יחידה

 14.04.0020חיפוי קירות בטון בלוחות אבן נסורה בעבוד "מוטבה"  5ס"מ ,כולל
יציקת בטון אל קיר הבטון הקיים .עובי כולל של החיפוי  9ס"מ העבודה
כוללת גם  2קידוחים בכל אבן ,חיבור בחוט מגולבן אל רשת מאחורי האבן
 .מחיר יסוד לאבן  120.00ש"ח/מ"ר )רשת הפלדה נמדדת בנפרד(

מ "ר

 14.04.0030חיפוי קירות בלוחות אבן בעבוד "משמשם" ,בעובי  5ס"מ ,כולל יציקת
בטון אל קיר הבטון הקיים .עובי כולל של החיפוי  9ס"מ העבודה כוללת
גם  2קידוחים בכל אבן ,חיבור בחוט מגולבן אל רשת מאחורי האבן
במחיר יסוד לאבן  110ש"ח/מ"ר) .רשת הפלדה נמדדת בנפרד(

מ "ר

 14.04.0040חיפוי קירות בלוחות אבן בעבוד "טלטיש" ,בעובי  5ס"מ ,כולל יציקת בטון
אל קיר הבטון הקיים .עובי כולל של החיפוי  9ס"מ העבודה כוללת גם 2
קידוחים בכל אבן ,חיבור בחוט מגולבן אל רשת מאחורי האבן במחיר יסוד
לאבן  110ש"ח/מ"ר) .רשת הפלדה נמדדת בנפרד(

מ "ר

 14.04.0050חיפוי קירות בלוחות אבן בבניה פראית ,בעובי  5ס"מ ,כולל יציקת בטון
אל קיר הבטון הקיים .עובי כולל של החיפוי  9ס"מ העבודה כוללת גם 2
קידוחים בכל אבן ,חיבור בחוט מגולבן אל רשת מאחורי האבן במחיר יסוד
לאבן  53.00ש"ח/מ"ר )רשת הפלדה נמדדת בנפרד(

מ "ר

399.00

 14.04.0060חיפוי קירות חוץ באריחי אבן נסורה מלוטשת בעובי  3ס"מ מודבקת לקיר
בטיט/דבק .האבן מסוג מיזי יהודי במחיר יסוד  55.-ש"ח/מ"ר

מ "ר

441.00

 14.04.0070חיפוי קירות חוץ באריחי אבן נסורה מלוטשת בעובי  2ס"מ מודבקת לקיר
בטיט/דבק מחוזקת בווי נירוסטה וברגים )הרשת נמדדת בנפרד( מחיר
יסוד  140ש"ח/מ"ר

מ "ר

525.00

 14.04.0080זויתן פלדה מגולבן  40/40/4מ"מ מקובע לקיר

מטר

95.00

 14.04.0090זויתן פלדה מגולבן  35/35/3מ"מ מקובע לקיר

מטר

126.00

 14.04.0100תוספת מחיר לנדבך ראש עבור עיבוד אף מים

מטר

42.00

 14.04.0110תוספת מחיר לחיפוי קיר עבור עיבוד פזה באבן בפינה חיצונית

מטר

27.00

 14.04.0120תוספת מחיר לחיפוי קיר עבור יצירת שקע לקבלת הזויתן לתימוך

מטר

26.00

420.00

431.00

431.00

תת פרק  14.05עיבוד פתחים בקירות מחופים
 14.05.0010חיפוי באדני חלונות )בורטז'ים( ברוחב עד  30ס"מ בלוחות אבן נסורה
מלוטשת בעובי  3ס"מ ,עם שן עליונה במידות  2/2ס"מ ושיפוע לניקוז

מטר

252.00

 14.05.0020חיפוי באדני חלונות )בורטז'ים( ברוחב עד  30ס"מ בלוחות אבן בעובי 5
ס"מ בעבוד "מוטבה" עם שן עליונה במידות  2/2ס"מ ושיפוע לניקוז

מטר

284.00

 14.05.0030חיפוי באדני חלונות )בורטז'ים( ברוחב עד  30ס"מ בלוחות אבן בעובי 5
ס"מ בעבוד "טלטיש" עם שן עליונה במידות  2/2ס"מ ושיפוע לניקוז

מטר

289.00

 14.05.0040חיפוי חשפי פתחים )בורטז'ים( ברוחב עד  30ס"מ בלוחות אבן בעובי 5
ס"מ בעבוד "משמשם" עם שן עליונה במידות  2/2ס"מ ושיפוע לניקוז

מטר

289.00

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.4
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מחירון מכרז תשתיות וכבישים 2019
סע י ף

יחידה

תאור

מחיר יחידה

 14.05.0050חיפוי חשפי פתחים )בורטז'ים( ברוחב עד  30ס"מ בלוחות אבן בעובי 5
ס"מ בעבוד "טלטיש" עם שן עליונה במידות  2/2ס"מ ושיפוע לניקוז

מטר

 14.05.0060חיפוי חשפי פתחים/מזוזות )"שקפות"( ברוחב מעל  15ס"מ ועד  25ס"מ,
בלוחות אבן מלוטשת בעובי  3ס"מ.

מטר

221.00

 14.05.0070חיפוי חשפי פתחים/מזוזות )"שקפות"( ברוחב מעל  15ס"מ ועד  25ס"מ
בלוחות אבן בעבוד "טלטיש" בעובי  5ס"מ.

מטר

252.00

 14.05.0080חיפוי קשתות )קמורות( ברוחב מעל  15ס"מ ועד  25ס"מ בלוחות אבן
מלוטשת בעובי  3ס"מ

מטר

221.00

347.00

תת פרק  14.06שונות
 14.06.0010ניקוי קירות אבן טלטיש קיימים על ידי התזת מים ו/או חול בלחץ אוויר
גבוה .העבודה תיעשה גם על חלקי בטון חשוף .המחיר כולל פיגומים,
הגנה מלאה לכל חלקי המסגרות שבשטח המטופל ,וכן חידוש כל הצביעה
לכל חלק שצביעתו תיפגע .המדידה בשטח ברוטו )כולל הפתחים(

מ "ר

33.00

 14.06.0020ציפוי קירות אבן בסילר )חומר דוחה מים(

מ "ר

44.00

 14.06.0030חידוש "כוחלה" בין משקים של קירות אבן )מסוג כלשהו( קיימים ,לרבות
ניקוי לעומק עד  2ס"מ.

מ "ר

32.00

 14.06.0040אספקה והתקנת עוגן נירוסטה כדוגמת  PS-PSZשל חברת "עדית"
בקוטר ובאורך על פי הנחיות מהנדס מבנים ,לקיבוע אבני חיפוי רופפות.

יח'

13.00

תת פרק  14.07ריצוף ומדרגות
 14.07.0010ריצוף משטחים ושבילים באבן נסורה בעובי  5ס"מ בעיבוד "טלטיש" על
גבי מצע חול .מחיר יסוד לאבן  110ש"ח/מ"ר

מ "ר

473.00

 14.07.0020ריצוף משטחים ושבילים באבן שכבות בעובי  5ס"מ בעיבוד "פראי" על גבי
מצע חול .מחיר יסוד לאבן  65ש"ח/מ"ר

מ "ר

441.00

 14.07.0030מדרגות חוץ מאבן חברון שלח בחתך  35/5ס"מ בעיבוד "טלטיש" ורום
בחתך  10/3מאבן נסורה לרבות מילוי חול או חצץ ,מעורב בצמנט ,ועיבוד
רובה בין המישקים ,לרבות ביצוע חירוץ או חספוס בקצה המדרגה,
למניעת החלקה.

מטר

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.4

368.00

קובץ :מחירון תשתיות חדש 021/... 20

מועצה אזורית מטה יהודה  -אגף הפיתוח
טל 02-9900833:פקס02-9900800:
12/09/2019
דף מס'021 :

מחירון מכרז תשתיות וכבישים 2019
סע י ף

יחידה

תאור

מחיר יחידה

פרק  23כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר
תת פרק  23.01כלונסאות בטון בקדיחה יבשה
הערה  :כל הבטונים מסוג ב 30-אלא אם נרשם אחרת
 23.01.0010התארגנות לקידוח כלונסאות בקדיחה יבשה בהיקף קטן מ  300מ"א
לאתר.

קומפ'

4,515.00

 23.01.0020כלונסאות בטון  ,קידוח ויציקה ,בקוטר  40ס"מ ובעומק עד  8מ'

מטר

105.00

 23.01.0030כלונסאות בטון  ,קידוח ויציקה ,בקוטר  40ס"מ ובעומק העולה על  8מ'
ועד  16מ''

מטר

111.00

 23.01.0040כלונסאות בטון  ,קידוח ויציקה ,בקוטר  50ס"מ ובעומק עד  8מ'

מטר

121.00

 23.01.0050כלונסאות בטון  ,קידוח ויציקה ,בקוטר  50ס"מ ובעומק העולה על  8מ'
ועד  16מ''

מטר

126.00

 23.01.0060כלונסאות בטון  ,קידוח ויציקה ,בקוטר  60ס"מ ובעומק עד  8מ'

מטר

142.00

 23.01.0070כלונסאות בטון  ,קידוח ויציקה ,בקוטר  60ס"מ ובעומק העולה על  8מ'
ועד  16מ''

מטר

147.00

 23.01.0080כלונסאות בטון  ,קידוח ויציקה ,בקוטר  70ס"מ ובעומק עד  15מ'

מטר

205.00

 23.01.0090כלונסאות בטון  ,קידוח ויציקה ,בקוטר  70ס"מ ובעומק מ  15מ' ועד  30מ'

מטר

221.00

 23.01.0100כלונסאות בטון  ,קידוח ויציקה ,בקוטר  80ס"מ ובעומק עד  15מ'

מטר

242.00

 23.01.0110כלונסאות בטון  ,קידוח ויציקה ,בקוטר  80ס"מ ובעומק העולה על  15מ'
ועד  30מ'

מטר

252.00

 23.01.0120כלונסאות בטון  ,קידוח ויציקה ,בקוטר  90ס"מ ובעומק עד  15מ'

מטר

284.00

 23.01.0130כלונסאות בטון  ,קידוח ויציקה ,בקוטר  90ס"מ ובעומק העולה על  15מ'
ועד  30מ'

מטר

289.00

 23.01.0140כלונסאות בטון  ,קידוח ויציקה ,בקוטר  100ס"מ ובעומק עד  15מ'

מטר

300.00

 23.01.0150כלונסאות בטון  ,קידוח ויציקה ,בקוטר  100ס"מ ובעומק העולה על  15מ'
ועד  30מ'

מטר

331.00

 23.01.0160כלונסאות בטון  ,קידוח ויציקה ,בקוטר  110ס"מ ובעומק עד  15מ'

מטר

315.00

 23.01.0170כלונסאות בטון  ,קידוח ויציקה ,בקוטר  110ס"מ ובעומק העולה על  15מ'
ועד  30מ'

מטר

347.00

 23.01.0180כלונסאות בטון  ,קידוח ויציקה ,בקוטר  120ס"מ ובעומק עד  15מ'

מטר

363.00

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.4

קובץ :מחירון תשתיות חדש 022/... 20

מועצה אזורית מטה יהודה  -אגף הפיתוח
טל 02-9900833:פקס02-9900800:
12/09/2019
דף מס'022 :

מחירון מכרז תשתיות וכבישים 2019
סע י ף

יחידה

תאור

מחיר יחידה

 23.01.0190כלונסאות בטון  ,קידוח ויציקה ,בקוטר  120ס"מ ובעומק העולה על  15מ'.
ועד  30מ'

מטר

 23.01.0200כלונסאות בטון  ,קידוח ידני ויציקה בקוטר  40ס"מ בעומק שאינו עולה על
 6.0מ'

מטר

147.00

 23.01.0210כלונסאות בטון  ,קידוח ידני ויציקה בקוטר  40ס"מ בעומק העולה על 6.0
מ' ואינו עולה על  12.0מ'.

מטר

163.00

394.00

תת פרק  23.02כלונסאות בנטונייט
 23.02.0010התארגנות לקידוח כלונסאות בנטונייט בהיקף קטן מ  1000מ"א לאתר.

קומפ'

7,875.00

 23.02.0020כלונס בטון ב 30-לרבות קידוח בקוטר  50ס"מ יצוקים עם תמיסת
בנטוניט בעומק עד  10מ'

מטר

207.00

 23.02.0030כלונס בטון ב 30-לרבות קידוח בקוטר  50ס"מ יצוקים עם תמיסת
בנטוניט בעומק כולל מעל  10מ'  10ועד  20מ'

מטר

213.00

 23.02.0040כלונס בטון ב 30-לרבות קידוח בקוטר  60ס"מ יצוקים עם תמיסת
בנטוניט בעומק עד  10מ'

מטר

255.00

 23.02.0050כלונס בטון ב 30-לרבות קידוח בקוטר  60ס"מ יצוקים עם תמיסת
בנטוניט בעומק כולל מעל  10מ' ועד  20מ'

מטר

259.00

 23.02.0060כלונס בטון ב 30-לרבות קידוח בקוטר  70ס"מ יצוקים עם תמיסת
בנטוניט בעומק עד  15מ'

מטר

309.00

 23.02.0070כלונס בטון ב 30-לרבות קידוח בקוטר  70ס"מ יצוקים עם תמיסת
בנטוניט בעומק כולל מעל  15מ' ועד  30מ'

מטר

313.00

 23.02.0080כלונס בטון ב 30-לרבות קידוח בקוטר  80ס"מ יצוקים עם תמיסת
בנטוניט בעומק עד  15מ'

מטר

372.00

 23.02.0090כלונס בטון ב 30-לרבות קידוח בקוטר  80ס"מ יצוקים עם תמיסת
בנטוניט בעומק כולל מעל  15מ' ועד  30מ'

מטר

376.00

 23.02.0100כלונס בטון ב 30-לרבות קידוח בקוטר  90ס"מ יצוקים עם תמיסת
בנטוניט בעומק עד  15מ'

מטר

450.00

 23.02.0110כלונס בטון ב 30-לרבות קידוח בקוטר  90ס"מ יצוקים עם תמיסת
בנטוניט בעומק כולל מעל  15מ' ועד  30מ'

מטר

454.00

 23.02.0120כלונס בטון ב 30-לרבות קידוח בקוטר  100ס"מ יצוקים עם תמיסת
בנטוניט בעומק עד  20מ'

מטר

536.00

 23.02.0130כלונס בטון ב 30-לרבות קידוח בקוטר  100ס"מ יצוקים עם תמיסת
בנטוניט בעומק כולל מעל  20מ' ועד  30מ'

מ "ר

540.00

 23.02.0140כלונס בטון ב 30-לרבות קידוח בקוטר  110ס"מ יצוקים עם תמיסת
בנטוניט בעומק עד  20מ'

מטר

625.00

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.4

קובץ :מחירון תשתיות חדש 023/... 20

מועצה אזורית מטה יהודה  -אגף הפיתוח
טל 02-9900833:פקס02-9900800:
12/09/2019
דף מס'023 :

מחירון מכרז תשתיות וכבישים 2019
סע י ף

יחידה

תאור

מחיר יחידה

 23.02.0150כלונס בטון ב 30-לרבות קידוח בקוטר  110ס"מ יצוקים עם תמיסת
בנטוניט בעומק כולל מעל  20מ' ועד  30מ'

מ "ר

 23.02.0160כלונס בטון ב 30-לרבות קידוח בקוטר  120ס"מ יצוקים עם תמיסת
בנטוניט בעומק עד  20מ'

מטר

743.00

 23.02.0170כלונס בטון ב 30-לרבות קידוח בקוטר  120ס"מ יצוקים עם תמיסת
בנטוניט בעומק כולל מעל  20מ' ועד  30מ'

מ "ר

750.00

 23.02.0180כלונס בטון ב 30-לרבות קידוח בקוטר  130ס"מ יצוקים עם תמיסת
בנטוניט בעומק עד  20מ'

מטר

899.00

 23.02.0190כלונס בטון ב 30-לרבות קידוח בקוטר  130ס"מ יצוקים עם תמיסת
בנטוניט בעומק כולל מעל  20מ' ועד  30מ'

מ "ר

919.00

634.00

תת פרק  23.03כלונסאות CFA
 23.03.0010כלונס ) (CFAבטון ב 30-לרבות קידוח בקוטר  50ס"מ יצוקים בעומק עד
 15מ'

מטר

137.00

 23.03.0020כלונס ) (CFAבטון ב 30-לרבות קידוח בקוטר  50ס"מ יצוקים בעומק
העולה על  15מ' ועד  20מ'

מטר

188.00

 23.03.0030כלונס ) (CFAבטון ב 30-לרבות קידוח בקוטר  50ס"מ יצוקים בעומק
העולה על  20מ' ועד  25מ'

מטר

239.00

 23.03.0040כלונס ) (CFAבטון ב 30-לרבות קידוח בקוטר  60ס"מ יצוקים בעומק עד
 15מ'

מטר

165.00

 23.03.0050כלונס ) (CFAבטון ב 30-לרבות קידוח בקוטר  60ס"מ יצוקים בעומק
העולה על  15מ' ועד  20מ'

מטר

219.00

 23.03.0060כלונס ) (CFAבטון ב 30-לרבות קידוח בקוטר  60ס"מ יצוקים בעומק
העולה על  20מ' ועד  25מ'

מטר

278.00

 23.03.0070כלונס ) (CFAבטון ב 30-לרבות קידוח בקוטר  70ס"מ יצוקים בעומק עד
 15מ'

מטר

224.00

 23.03.0080כלונס ) (CFAבטון ב 30-לרבות קידוח בקוטר  70ס"מ יצוקים בעומק
העולה על  15מ' ועד  20מ'

מטר

278.00

 23.03.0090כלונס ) (CFAבטון ב 30-לרבות קידוח בקוטר  70ס"מ יצוקים בעומק
העולה על  20מ' ועד  25מ'

מטר

336.00

 23.03.0100כלונס ) (CFAבטון ב 30-לרבות קידוח בקוטר  80ס"מ יצוקים בעומק עד
 15מ'

מטר

239.00

 23.03.0110כלונס ) (CFAבטון ב 30-לרבות קידוח בקוטר  80ס"מ יצוקים בעומק
העולה על  15מ' ועד  20מ'

מטר

325.00

 23.03.0120כלונס ) (CFAבטון ב 30-לרבות קידוח בקוטר  80ס"מ יצוקים בעומק
העולה על  20מ' ועד  25מ'

מטר

403.00

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.4

קובץ :מחירון תשתיות חדש 024/... 20

מועצה אזורית מטה יהודה  -אגף הפיתוח
טל 02-9900833:פקס02-9900800:
12/09/2019
דף מס'024 :

מחירון מכרז תשתיות וכבישים 2019
סע י ף

יחידה

תאור

מחיר יחידה

תת פרק  23.04כלונסאות מיקרופייל
 23.04.0010מיקרופיילס מבטון  ,קידוח ויציקה בקוטר  30ס"מ עד לעומק  8.0מ'.

מטר

137.00

 23.04.0020מיקרופיילס מבטון  ,קידוח ויציקה בקוטר  35ס"מ עד לעומק  8.0מ'.

מטר

157.00

 23.04.0030מיקרופיילס מבטון  ,קידוח ויציקה בקוטר  40ס"מ עד לעומק  8.0מ'.

מטר

193.00

 23.04.0040מיקרופיילס מבטון  ,קידוח ויציקה בקוטר  45ס"מ עד לעומק  8.0מ'.

מטר

227.00

 23.04.0050מיקרופיילס מבטון  ,קידוח ויציקה בקוטר  60ס"מ עד לעומק  8.0מ'.

מטר

431.00

 23.04.0060תוספת לכלונסאות מיקרופיילס מבטון  ,קידוח ויציקה בכל קוטר עבור כל
מטר מעבר ל  8.0מ'.

מטר

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.4

7.00

קובץ :מחירון תשתיות חדש 025/... 20

מועצה אזורית מטה יהודה  -אגף הפיתוח
טל 02-9900833:פקס02-9900800:
12/09/2019
דף מס'025 :

מחירון מכרז תשתיות וכבישים 2019
סע י ף

יחידה

תאור

מחיר יחידה

פרק  24פירוקים ,הסרות ,פריצת פתחים ופתיחת חריצים ,תעלות
ושקעים
תת פרק  24.01הריסת מרצפים ,משטחים ,קירות ,מחיצות ,תקרות
וחלקי בטון שונים
הערה  :המחירים של עבודות הפירוק וההריסה ,כוללים העמסה ופינוי
לאתר מאושר.
 24.01.0010הריסת מרצפי בטון מזויין בעובי  10ס"מ

מ "ר

84.00

 24.01.0020הריסת מרצפי בטון מזויין בעובי  15ס"מ

מ "ר

126.00

 24.01.0030הריסת מרצפי בטון מזויין בעובי  20ס"מ

מ "ר

147.00

 24.01.0040הריסת מרצפי בטון מזויין בעובי  25ס"מ

מ "ר

189.00

 24.01.0050הריסת משטחי גרנוליט בעובי כ 12-ס"מ

מ "ר

116.00

 24.01.0060הריסת קירות בנויים בעובי  7-10ס"מ

מ "ר

84.00

 24.01.0070הריסת קירות בנויים בעובי  15ס"מ

מ "ר

84.00

 24.01.0080הריסת קירות בנויים בעובי  20ס"מ

מ "ר

95.00

 24.01.0090הריסת קירות בנויים בעובי  25ס"מ

מ "ר

137.00

 24.01.0100הריסת עמודי בטון מזוין בדלים ו/או בקירות/מחיצות בעוביים שונים

מ"ק

1,029.00

 24.01.0110הריסת קירות בטון מזוין בעובי  10ס"מ

מ "ר

210.00

 24.01.0120הריסת קירות בטון מזוין בעובי  15ס"מ

מ "ר

273.00

 24.01.0130הריסת קירות בטון מזוין בעובי  20ס"מ

מ "ר

315.00

 24.01.0140הריסת קירות בטון מזוין בעובי מעל  20ס"מ

מ"ק

1,428.00

 24.01.0150הריסת תקרת בטון מזוין בעובי  15ס"מ

מ "ר

294.00

 24.01.0160הריסת משטחי ביניים )אינטרסולים( בטון מזוין בעובי  8-10ס"מ

מ "ר

168.00

 24.01.0170הריסת קורות תחתונות ,עליונות ומעקות בטון מזוין בעוביים שונים

מ"ק

1,533.00

 24.01.0180הריסת עמודי יסוד/קורות יסוד וקשר ויסודות עוברים בטון מזוין בעוביים
שונים

מ"ק

1,124.00

 24.01.0190הריסת מהלכי מדרגות בטון מזוין הכוללים משטחים משופעים וביניים
)פודסטים( ומשולשי בטון בעוביים שונים

מ"ק

1,428.00

 24.01.0200הריסת קירות/גדרות בטון מזוין מחופים אבן בעובי כולל עד  20ס"מ

מ "ר

263.00

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.4

קובץ :מחירון תשתיות חדש 026/... 20

מועצה אזורית מטה יהודה  -אגף הפיתוח
טל 02-9900833:פקס02-9900800:
12/09/2019
דף מס'026 :

מחירון מכרז תשתיות וכבישים 2019
סע י ף

יחידה

תאור

מחיר יחידה

תת פרק  24.02פירוק מערכות תברואה ,חשמל ומזוג אויר
 24.02.0010פירוק ברז כיבוי אש בקוטר "2

יח'

263.00

 24.02.0020פירוק ברז כיבוי אש בקוטר "3

יח'

284.00

 24.02.0030פירוק מד מים עד קוטר " 2וחיבורי הארקה

יח'

210.00

 24.02.0040פירוק וסילוק צנרת ביוב גלויה מכל סוג בקוטר עד "4

מטר

74.00

 24.02.0050פירוק וסילוק צנרת ביוב גלויה מכל סוג בקוטר "8"-6

מטר

95.00

 24.02.0060פירוק וסילוק צנרת ביוב קיימת טמונה בקרקע בקוטר מ 4"-עד " 8כולל
סילוק הצנרת וסתימת התעלה בעפר מהודק

מטר

116.00

 24.02.0070פירוק וסילוק קו מים בקוטר " 1/2"-2מפלדה/מגולבנת ,טמון בקרקע כולל
סתימת התעלה בעפר מהודק

מטר

74.00

 24.02.0080פירוק וסילוק צנרת מים בקוטר מעל "2

מטר

95.00

 24.02.0090פירוק וסילוק צנרת מים גלויה בקוטר "1/2"-2

מטר

42.00

 24.02.0100פירוק וסילוק צנרת מים גלויה בקוטר מעל "2

מטר

63.00

 24.02.0110פירוק תא ביוב קיים בקוטר  60ס"מ ,לרבות פירוק התקרה והחוליה
העליונה עד לעומק  60ס"מ ,מילוי התא באדמה והידוק

יח'

231.00

 24.02.0120פירוק תא ביוב קיים בקוטר  80ס"מ ,לרבות פירוק התקרה והחוליה
העליונה עד לעומק  60ס"מ ,מילוי התא באדמה והידוק

יח'

294.00

 24.02.0130פירוק תא ביוב קיים בקוטר  120-100ס"מ ,לרבות פירוק התקרה והחוליה
העליונה עד לעומק  60ס"מ ,מילוי התא באדמה והידוק

יח'

347.00

 24.02.0140פרוק תא בקרה בנוי בטון טרום ו/או יצוק באתר בכל קוטר ובעומק עד
 1.5מ' לרבות פרוק המכסה ,רצפת התא ,שבירת הדפנות וכל עבודות
העפר הדרושות למעבר קו מים או ביוב במקום התא .העבודה כוללת
מילוי חוזר והידוק.

קומפ'

441.00

 24.02.0150פירוק ארון כיבוי אש על כל האביזרים שבתוכו

יח'

116.00

 24.02.0160ביטול תא בקרה קיים בקוטר פנימי עד  0.80ס"מ ובעומק עד  1.00מ'
הכולל אטימת צנרת הביוב בבטון ומילוי התא בחול מהודק

קומפ'

294.00

 24.02.0170ביטול תא בקרה קיים בקוטר פנימי עד  1.00מ' ובעומק עד  1.75מ'
הכולל אטימת צנרת הביוב בבטון ומילוי התא בחול מהודק

קומפ'

473.00

 24.02.0180פירוק עמוד עץ באורך עד  10מ'

מטר

116.00

 24.02.0190פירוק עמוד עץ תומך באורך עד  10מ'

מטר

126.00

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.4

קובץ :מחירון תשתיות חדש 027/... 20

מועצה אזורית מטה יהודה  -אגף הפיתוח
טל 02-9900833:פקס02-9900800:
12/09/2019
דף מס'027 :

מחירון מכרז תשתיות וכבישים 2019
סע י ף

יחידה

תאור

מחיר יחידה

 24.02.0200פירוק עוגן קרקעי לעמוד עץ ,ללא הבדל בחתך כבל העוגן ,סוג העוגן
וגובה העמוד

קומפ'

48.00

 24.02.0210פירוק קונזולה מצינור מים בקוטר עד " 3ובאורך עד  4מטר

קומפ'

32.00

 24.02.0220פירוק זרוע  Uעם שני מבודדי שקל

קומפ'

11.00

 24.02.0230פירוק מבודד רשת מסוג שקל

קומפ'

8.00

 24.02.0240פירוק מבודד רשת  80או 95

יח'

8.00

תת פרק  24.03פירוק ריצופים
הערה  :המחירים של עבודות הפירוק וההריסה ,כוללים העמסה ופינוי
לאתר מאושר
 24.03.0010פירוק ריצוף מדרכה מטיפוס כלשהו לשימוש חוזר

מ "ר

27.00

 24.03.0020פירוק וסילוק ריצוף מדרכה מטיפוס כלשהו

מ "ר

17.00

 24.03.0030פירוק ריצוף מאבני ריצוף משתלבות מסוג כלשהו לשימוש חוזר

מ "ר

21.00

 24.03.0040החלפת מצע חול לריצוף מדרכה ו/או אבני ריצוף במצע חול נקי חדש
בעובי  5-6ס"מ

מ "ר

9.00

 24.03.0050פירוק אבני שפה לכבישים לרבות היסוד

מטר

36.00

 24.03.0060פירוק אבני שפה לכבישים לרבות ניקיון משארי בטון ועבודות העפר
לשימוש חוזר

מטר

48.00

 24.03.0070פירוק אבני שפה גננית לרבות יסוד בטון

מטר

28.00

 24.03.0080פירוק אבני שפה גננית לרבות ניקיון משארי בטון ועב' העפר  -לשימוש
חוזר

מטר

36.00

תת פרק  24.04פירוק מחיצות ,תקרות וגגות
 24.04.0010פירוק סככה עם קירות בלוקי בטון ,לרבות קונס' פלדה וסיכוך )פח(

מ "ר

168.00

 24.04.0020פירוק סככה )מחסן( מקונס' פלדה עם קירוי וסיכוך מפח

מ "ר

63.00

תת פרק  24.05פריצת פתחים
 24.05.0010פריצת פתחים בתקרות וקירות בטון מזוין לרבות עיבוד צורת הפתח ע"י
בטון וטיח .עובי הבטון עד  30ס"מ .גודל הפתח מתאים למעבר צינור
בקוטר עד מ 6"-עד "8

יח'

336.00

 24.05.0020קידוח חור במקדח יהלום בקוטר עד וכולל " 2בקיר בטון או אבן או
תקרות בעובי עד  20סמ' לרבות שרוול

יח'

95.00

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.4

קובץ :מחירון תשתיות חדש 028/... 20

מועצה אזורית מטה יהודה  -אגף הפיתוח
טל 02-9900833:פקס02-9900800:
12/09/2019
דף מס'028 :

מחירון מכרז תשתיות וכבישים 2019
סע י ף

יחידה

תאור

מחיר יחידה

 24.05.0030קידוח חור במקדח יהלום בקוטר עד וכולל " 4" ,3או " 5בקיר בטון או אבן
או תקרות בעובי עד  20סמ' לרבות שרוול

יח'

 24.05.0040קידוח חור במקדח יהלום בקוטר עד וכולל " ,6בקיר בטון או אבן או
תקרות בעובי עד  20סמ' לרבות שרוול

יח'

378.00

 24.05.0050קידוח חור במקדח יהלום בקוטר עד וכולל " ,7בקיר בטון או אבן או
תקרות בעובי עד  20סמ' לרבות שרוול

יח'

504.00

 24.05.0060קידוח חור במקדח יהלום בקוטר עד וכולל " ,8בקיר בטון או אבן או
תקרות בעובי עד  20סמ' לרבות שרוול

יח'

546.00

 24.05.0070קידוח חור במקדח יהלום בקוטר עד וכולל " ,9בקיר בטון או אבן או
תקרות בעובי עד  20סמ' לרבות שרוול

יח'

662.00

 24.05.0080קידוח חור במקדח יהלום בקוטר עד וכולל " 2בקיר בטון או אבן או
תקרות בעובי מעל  20ועד כולל  30ס"מ לרבות שרוול

יח'

126.00

 24.05.0090קידוח חור במקדח יהלום בקוטר עד וכולל " 5",4",3בקיר בטון או אבן
או תקרות בעובי מעל  20ועד כולל  30ס"מ לרבות שרוול

יח'

326.00

 24.05.0100קידוח חור במקדח יהלום בקוטר " 6בקיר בטון או אבן או תקרות בעובי
מעל  20ועד כולל  30ס"מ לרבות שרוול

יח'

410.00

 24.05.0110קידוח חור במקדח יהלום בקוטר " 7בקיר בטון או אבן או תקרות בעובי
מעל  20ועד כולל  30ס"מ לרבות שרוול

יח'

536.00

 24.05.0120קידוח חור במקדח יהלום בקוטר " 8בקיר בטון או אבן או תקרות בעובי
מעל  20ועד כולל  30ס"מ לרבות שרוול

יח'

651.00

 24.05.0130קידוח חור במקדח יהלום בקוטר עד וכולל " 2בקיר בטון או אבן או
תקרות בעובי מעל  30ועד כולל  40ס"מ לרבות שרוול

יח'

179.00

 24.05.0140קידוח חור במקדח יהלום בקוטר " 5" ,4" ,3בקיר בטון או אבן או תקרות
בעובי מעל  30ועד כולל  40ס"מ לרבות שרוול

יח'

431.00

 24.05.0150קידוח חור במקדח יהלום בקוטר " 6בקיר בטון או אבן או תקרות בעובי
מעל  30ועד כולל  40ס"מ לרבות שרוול

יח'

546.00

 24.05.0160קידוח חור במקדח יהלום בקוטר " 8בקיר בטון או אבן או תקרות בעובי
מעל  30ועד כולל  40ס"מ לרבות שרוול

יח'

746.00

 24.05.0170אטמי גוברייט בקוטר  110מ"מ עם סינור ביטומני סביב הצינור העובר
ב ק יר

יח'

126.00

 24.05.0180אטמי גוברייט בקוטר  75מ"מ עם סינור ביטומני סביב הצינור העובר בקיר

יח'

100.00

 24.05.0190אטמי גוברייט בקוטר  50מ"מ עם סינור ביטומני סביב הצינור העובר בקיר

יח'

74.00

 24.05.0200ניסור משטחי בטון מזויין בעובי עד  10ס"מ

מטר

352.00

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.4

273.00

קובץ :מחירון תשתיות חדש 029/... 20

מועצה אזורית מטה יהודה  -אגף הפיתוח
טל 02-9900833:פקס02-9900800:
12/09/2019
דף מס'029 :

מחירון מכרז תשתיות וכבישים 2019
תאור

סע י ף

יחידה

מחיר יחידה

 24.05.0210ניסור משטחי בטון מזויין בעובי עד  20ס"מ

מטר

494.00

 24.05.0220ניסור משטחי בטון מזויין בעובי עד  30ס"מ

מטר

578.00

תת פרק  24.06פתיחת חריצים ,תעלות ושקעים
 24.06.0010פתיחת תעלה ברצפת בטון מזוין לכל עוביה וברוחב כלשהו למעבר
צנרת תת קרקעי והחזרת המצב לקדמותו

מ"ק

 24.06.0020פתיחת חריצים ברוחב עד  5ס"מ בקירות בנויים מטויחים להטמנת
צנרת כלשהי

מטר

8.00

 24.06.0030פתיחת חריצים ברוחב מעל  5ס"מ ועד  10ס"מ בקירות בנויים
ומטוייחים להטמנת צנרת כלשהי

מטר

9.00

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.4

893.00

קובץ :מחירון תשתיות חדש 030/... 20

מועצה אזורית מטה יהודה  -אגף הפיתוח
טל 02-9900833:פקס02-9900800:
12/09/2019
דף מס'030 :

מחירון מכרז תשתיות וכבישים 2019
סע י ף

יחידה

תאור

מחיר יחידה

פרק  34מערכת גילוי וכיבוי אש
תת פרק  34.01אספקה והתקנה של ציוד כיבוי אש
 34.01.0010אספקה והתקנת ארגז כיבוי מפח  30*60*60כולל כל האביזרים הדרושים
לחיבור הארגז לקיר או למתקן העמדה.

יח'

240.00

 34.01.0020אספקה והתקנת ארגז כיבוי מפח  30*80*80כולל כל האביזרים הדרושים
לחיבור הארגז לקיר או למתקן העמדה.

יח'

278.00

 34.01.0030אספקה והתקנת ארגז כיבוי מפח  30*80*120כולל כל האביזרים
הדרושים לחיבור הארגז לקיר או למתקן העמדה.

יח'

370.00

 34.01.0040אספקה והתקנת ארגז לציוד כיבוי מפיברגלס עם דלת נועלת ,במידות
 30/60/30סמ' מחוברים לקיר או למתקן העמדה.

קומפ'

210.00

 34.01.0050אספקה והתקנת ארגז לציוד כיבוי מפיברגלס עם דלת נועלת ,במידות
 60/60/30סמ' מחוברים לקיר או למתקן העמדה.

קומפ'

387.00

 34.01.0060אספקה והתקנת ארגז לציוד כיבוי מפיברגלס עם דלת נועלת ,במידות
 80/80/30סמ' מחוברים לקיר או למתקן העמדה.

קומפ'

446.00

 34.01.0070אספקה והתקנת ארגז כיבוי מפיברגלס עם דלת נועלת ,במידות
 120/80/30סמ' )מיועד לגלגלון " 3/4ושני מטפי כיבוי המשולמים בנפרד(.

קומפ'

555.00

 34.01.0080עמדת כיבוי אש תקנית מותקנת בתוך ארון פיברגלס במידות 80/80/30
או  120/80/30סמ' המותקן על קיר או ארון קיר קיים בתוך מבנה כולל
אספקה והתקנת ברז שריפה " 2עם מצמד שטורץ 2 ,זרנוקים בקוטר "2
ובאורך  51סמ' עם מצמד שטורץ ,מזנק סילון/ריסוס " 2עם ברז כדורי
מותקן בשלמות ,כולל גלגלון עם צינור גמיש פלסטי או גומי בקוטר 3/4
ובאורך  30מ' ,מותקן על תוף עם זרוע מסתובבת לרבות מזנק סילון
בקוטר " 3/4וברז כדורי " .1ת"י ) 2206לא כולל ארון ומטפים(.

קומפ'

1,848.00

 34.01.0090פירוק ארגזי כיבוי קיימים מכל סוג שהוא ע"פי הנחיות המפקח ואישור
המזמין.

יח'

54.00

 34.01.0100אספקה והתקנת סטנד לארון בגודל  80/80/30או  120/80/30כולל
חפירה ,יסוד ,התאמה וביצוע מושלם קומפ'.

יח'

1,008.00

 34.01.0110הרכבה והתקנה בלבד של ארון כיבוי אש במידות מ 60/60/30 -ומעלה
לרבות כל האביזרים שבתוכו )במקרה של אספקת ציוד על ידי המזמין(.

יח'

135.00

 34.01.0120אספקה והתקנת ברז כיבוי אש )הידרנט( חיצוני קוטר " ,2מחובר בהברגה
לרבות זקף בקוטר " ,2גוש בטון לעיגון מצמד שטורץ וברז גן " 3/4כולל
גלגל פתיחה.

יח'

 34.01.0130אספקה והתקנת ראש ברז בלבד בקוטר " 2כולל מצמד ללא זקף ,כולל
כל העבודות הדרושות ,כולל גלגל פתיחה ,כולל פירוק קיים.

יח'

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.4

941.00

336.00

קובץ :מחירון תשתיות חדש 031/... 20

מועצה אזורית מטה יהודה  -אגף הפיתוח
טל 02-9900833:פקס02-9900800:
12/09/2019
דף מס'031 :

מחירון מכרז תשתיות וכבישים 2019
סע י ף

יחידה

תאור

מחיר יחידה

 34.01.0140אספקה והתקנת ברז כיבוי אש )הידרנט( חיצוני קוטר " ,3מחובר בהברגה
לרבות זקף בקוטר " 3או ע"י אוגן לרבות מתקן שבירה גוש בטון לעיגון,
כולל גלגל פתיחה.

יח'

2,285.00

 34.01.0150אספקה והתקנת ראש ברז בלבד בקוטר " 3כולל מצמד וכיפת מגן ללא
זקף ,כולל כל העבודות הדרושות ,כולל גלגל פתיחה ,כולל פירוק קיים.

יח'

874.00

 34.01.0160אספקה והתקנת מתקן שבירה למניעת הצפה בקוטר " ,3כולל כל
העבודות הדרושות לביצוע מושלם.

יח'

698.00

 34.01.0170פירוק ברז כיבוי )הידרנט( " 2או " 3כולל זקיף ,לצורך החלפה או התיקון או
ביטול ע"פי הנחיות המפקח ובאישור המזמין ,כולל כל העבודות הדרושות
קומפ'.

קומפ'

 34.01.0180פירוק ראש ברז בלבד )הידרנט( " 2או " ,3כולל כל העבודות הדרושות
קומפ' ,במקרה של ביטול או העתקה.

קומפ'

68.00

 34.01.0190התקנה בלבד של ראש ברז בלבד )הידרנט( " 2או " ,3כולל כל העבודות
הדרושות קומפ' ,במקרה של ביטול או העתקה.

קומפ'

51.00

 34.01.0200אספקה והתקנת ברז הזנקה לרכב כיבוי אש בקוטר " 3ו/או " 4עם אל
חוזר ומצמדי שטורץ חפירה ,חיבור לצנרת וכל הדרוש לביצוע קומפ'.

יח'

1,554.00

 34.01.0210פירוק גלגלון קיים כולל תוף עם זרוע לצורך החלפה או תיקון ע"פי המפקח
ובאישור המזמין.

קומפ'

68.00

 34.01.0220אספקה והתקנת גלגלון עם צינור גמיש פלסטי או גומי בקוטר " 3/4ובאורך
 25מ' ,מותקן על תוף עם זרוע מסתובבת לרבות מזנק סילון בקוטר "3/4
וברז כדורי ".1

יח'

 34.01.0230אספקה והתקנת גלגלון עם צינור גמיש פלסטי או גומי בקוטר  3/4ובאורך
 30מ' ,מותקן על תוף עם זרוע מסתובבת לרבות מזנק סילון בקוטר "3/4
וברז כדורי " .1ת"י .2206

יח'

441.00

 34.01.0240אספקה ,החלפה והתקנה של תוף בלבד עם זרוע ,כולל כל העבודות
הדרושות לביצוע מושלם ,כולל החזרת הקיים לקדמותו.

יח'

168.00

 34.01.0250אספקה והתקנת מזנק רב שימושי בקוטר "+1שטורץ.

יח'

45.00

 34.01.0260אספקה והתקנת מזנקי סילון ריסוס בקוטר ".2

יח'

159.00

 34.01.0270אספקה והתקנת מזנק רב שימושי בקוטר "+2שטורץ.

יח'

93.00

 34.01.0280אספקה והתקנת זרנוק פוליאסטר הקוטר " 2באורך  15מ' עם מצמדי
שטורצים קומפלט.

יח'

135.00

 34.01.0290אספקה והתקנת שטורץ בקוטר " 2הברגה חיצונית לברז אש.

יח'

20.00

 34.01.0300שטורץ בקוטר " 3הברגה חיצונית לברז אש.

יח'

40.00

 34.01.0310אספקה והתקנת שוטרץ " 3הברגה פנימית תיקני.

יח'

34.00

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.4
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336.00
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 34.01.0320אספקה והתקנת שוטרץ " 2הברגה פנימית תיקני.

יח'

20.00

 34.01.0330אספקה והתקנת שוטרץ " 1הברגה פנימית תיקני.

יח'

20.00

 34.01.0340אספקה והתקנת גלגל פתיחה לברז שריפה " 3או " 2דו שימושי תקני
בגודל  200מ"מ.

יח'

54.00

 34.01.0350אספקה והתקנת כיפה שטורץ ,סגר בקוטר " 3למניעת גניבת מים ופתיחה
.

יח'

236.00

 34.01.0360אספקה והתקנת ברז מהיר " 1כדורי ,כולל כל העבודות הדרושות לביצוע
מושלם.

יח'

34.00

 34.01.0370אספקה והתקנת ברז מהיר " 2כדורי ,כולל כל העבודות הדרושות לביצוע
מושלם.

יח'

81.00

 34.01.0380אספקה והתקנת גוף תאורת חירום חד תכליתי  18וואט  90דקות ,כולל
פריקת יתר ,כולל חיווט וחיבור לרשת חשמל מקומית קומפ'.

יח'

368.00

 34.01.0390אספקה והתקנת גוף תאורת חירום דו-תכליתי  18*2וואט  90דקות ,כולל
מונע פריקת יתר ,כולל חיווט וחיבור לרשת חשמל מקומית קומפ'.

יח'

473.00

 34.01.0400אספקה והתקנת מעביר מ 1"-ל.2"-

יח'

54.00

 34.01.0410אספקה והתקנת מעביר מ 3"-ל.2"-

יח'

68.00

 34.01.0420שמיכה לכיבוי אדם בוער במידות  150X180מטר ,ע"פי תקן ישראלי.

יח'

168.00

 34.01.0430ערכת עזרה ראשונה מורחבת.

יח'

420.00

 34.01.0440אספקת מפתח שטורץ ".2"-3

יח'

40.00

 34.01.0450אספקה ,התקנה או החלפה של צינור גמיש בקוטר " 3/4לגלגלון באורך
 25מ'.

יח'

244.00

 34.01.0460אספקה ,התקנה או החלפה של צינור גמיש בקוטר " 3/4להזנה בצינור
מים לגלגלון ,כולל ציוד נלווה.

יח'

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.4
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פרק  40פיתוח שטח
תת פרק  40.01ריצופים
 40.01.0010תוספת מחיר לאבנים משתלבות בגוון כלשהו עבור עובי  8ס"מ במקום 6
ס"מ

מ "ר

19.00

 40.01.0020ריצוף באבנים משתלבות בצבע אפור בעובי  6ס"מ ,מטיפוס מלבנית
 ,10/20ריבועיות 20/20 ,10/10

מ "ר

116.00

 40.01.0030ריצוף באבנים משתלבות צבעוניות בגוון כלשהו בעובי  6ס"מ ,מטיפוס
מלבנית  ,10/20ריבועיות 20/20 ,10/10

מ "ר

137.00

 40.01.0040ריצוף באבנים משתלבות בצבע לבן  /סופר סטון  /קוקטייל בעובי  6ס"מ,
מטיפוס מלבנית  ,10/20ריבועיות 20/20 ,10/10

מ "ר

147.00

 40.01.0050ריצוף באבנים משתלבות בצבע אפור בעובי  6ס"מ ,מטיפוס קלאסיקו /
קלאסונית  /קלסית או ש"ע

מ "ר

121.00

 40.01.0060ריצוף באבנים משתלבות צבעוניות בגוון כלשהו בעובי  6ס"מ ,מטיפוס
קלאסיקו  /קלאסונית  /קלסית או ש"ע

מ "ר

132.00

 40.01.0070ריצוף באבנים משתלבות בצבע לבן  /סופר סטון  /קוקטייל בעובי  6ס"מ,
מטיפוס קלאסיקו  /קלאסונית  /קלסית או ש"ע

מ "ר

147.00

 40.01.0080ריצוף באבנים משתלבות בצבע אפור בעובי  7ס"מ ,מטיפוס סיינה /
סיינה-מחומש תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע

מ "ר

153.00

 40.01.0090ריצוף באבנים משתלבות צבעוניות בגוון כלשהו בעובי  7ס"מ ,מטיפוס
סיינה  /סיינה-מחומש תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע

מ "ר

163.00

 40.01.0100ריצוף באבנים משתלבות בצבע לבן  /סופר סטון בעובי  7ס"מ ,מטיפוס
סיינה  /סיינה-מחומש תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע

מ "ר

195.00

 40.01.0110ריצוף באבנים משתלבות בצבע אפור בעובי  6ס"מ ,מטיפוס סיינה שקטה
 /ונציה )רבוע  1,3,4ומלבן  (4או ש"ע

מ "ר

132.00

 40.01.0120ריצוף באבנים משתלבות צבעוניות בגוון כלשהו בעובי  6ס"מ מטיפוס
סיינה שקטה  /ונציה )רבוע  1,3,4ומלבן  (4או ש"ע

מ "ר

137.00

 40.01.0130ריצוף באבנים משתלבות בצבע לבן  /סופר סטון  /קוקטייל בעובי  6ס"מ
מטיפוס סיינה שקטה  /ונציה )רבוע  1,3,4ומלבן  (4או ש"ע

מ "ר

147.00

 40.01.0140ריצוף באבנים משתלבות בצבע אפור בעובי  6ס"מ מטיפוס ריבוע במידות
 25/25או  12.5/12.5או מטיפוס מלבנית במידות 12.5/25

מ "ר

132.00

 40.01.0150ריצוף באבנים משתלבות צבעוניות בגוון כלשהו בעובי  6ס"מ מטיפוס
ריבוע במידות  25/25או  12.5/12.5או מטיפוס מלבנית במידות 12.5/25

מ "ר

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.4
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 40.01.0160ריצוף באבנים משתלבות בצבע לבן  /סופר סטון  /קוקטייל בעובי  6ס"מ
מטיפוס ריבוע במידות  25/25או  15/15או מטיפוס מלבנית במידות
12.5/25

מ "ר

147.00

 40.01.0170ריצוף באבנים משתלבות בצבע אפור בעובי  6ס"מ ,מטיפוס יתד  -מלבן /
ונציה )מלבן  (3או ש"ע

מ "ר

142.00

 40.01.0180ריצוף באבנים משתלבות צבעוניות בגוון כלשהו בעובי  6ס"מ ,מטיפוס יתד
 -מלבן  /ונציה )מלבן  (3או ש"ע

מ "ר

153.00

 40.01.0190ריצוף באבנים משתלבות בגוון לבן  /סופר סטון  /קוקטייל בעובי  6ס"מ,
מטיפוס יתד  -מלבן  /ונציה )מלבן  (3או ש"ע

מ "ר

174.00

 40.01.0200ריצוף באבנים משתלבות בצבע אפור בעובי  6ס"מ ,מטיפוס נוסטלית /
טרפז תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע

מ "ר

121.00

 40.01.0210ריצוף באבנים משתלבות צבעוניות בגוון כלשהו בעובי  6ס"מ ,מטיפוס
נוסטלית  /טרפז תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע

מ "ר

132.00

 40.01.0220ריצוף באבנים משתלבות בצבע לבן  /סופר סטון  /קוקטייל בעובי  6ס"מ
מטיפוס נוסטלית  /טרפז תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע

מ "ר

 40.01.0230ריצוף באבנים משתלבות בצבע אפור בעובי  7ס"מ ,מטיפוס טיבולי  /לידו /
טבעון תוצרת "אקרשטיין" או מטיפוס נטורה חופשית  /הונד  /נטורה
תוצרת "איטונג" או ש"ע

מ "ר

 40.01.0240ריצוף באבנים משתלבות צבעוניות בגוון כלשהו בעובי  7ס"מ ,מטיפוס
טיבולי  /לידו  /טבעון תוצרת "אקרשטיין" או מטיפוס נטורה חופשית  /הונד
 /נטורה תוצרת "איטונג" או ש"ע

מ "ר

 40.01.0250ריצוף באבנים משתלבות בצבע לבן  /סופר סטון  /קוקטייל בעובי  7ס"מ,
מטיפוס טיבולי  /לידו  /טבעון תוצרת "אקרשטיין" או מטיפוס נטורה
חופשית  /הונד  /נטורה תוצרת "איטונג" או ש"ע

מ "ר

221.00

 40.01.0260ריצוף באבנים משתלבות בעובי  7ס"מ ,בגימור מסותת כורכרי  /חברוני /
אקרסטון מטיפוס טיבולי  /לידו  /טבעון תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע

מ "ר

137.00

 40.01.0270ריצוף באבנים משתלבות בצבע אפור בעובי  7ס"מ ,מטיפוס טוסקנה
במידות שונות תוצרת "אקרשטיין" או מטיפוס פרובנס תוצרת "איטונג" או
ש"ע

מ "ר

 40.01.0280ריצוף באבנים משתלבות צבעוניות בגוון כלשהו בעובי  7ס"מ ,מטיפוס
טוסקנה במידות שונות תוצרת "אקרשטיין" או מטיפוס פרובנס תוצרת
"איטונג" או ש"ע

מ "ר

 40.01.0290ריצוף באבנים משתלבות בצבע לבן  /סופר סטון  /קוקטייל בעובי  7ס"מ,
מטיפוס טוסקנה במידות שונות תוצרת "אקרשטיין" או מטיפוס פרובנס
תוצרת "איטונג" או ש"ע

מ "ר

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.4
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 40.01.0300ריצוף באבנים משתלבות צבעוניות בגוון כלשהו בעובי  7ס"מ ,מטיפוס אבן
טרנטו מסותתת במידות שונות תוצרת "אקרשטיין" או מטיפוס נטורה
מסותתת תוצרת "איטונג" או ש"ע

מ "ר

 40.01.0310ריצוף באבנים משתלבות צבעוניות בגוון כלשהו בעובי  10ס"מ ,מטיפוס
אבן טרנטו מסותתת במידות שונות תוצרת "אקרשטיין" או מטיפוס נטורה
מסותתת תוצרת "איטונג" או ש"ע

מ "ר

 40.01.0320ריצוף באבנים משתלבות גמר מסותת בגוון כלשהו בעובי  7ס"מ ,מטיפוס
פורטו תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע לרבות חומר מילוי )בזלת( כולל 2
 ACKERלמילוי פוגות

מ "ר

 40.01.0330ריצוף במרצפות משתלבות בצבע אפור מטיפוס אבן יפו בעובי  6ס"מ )סט
של  7אבנים( או אבן רמות בעובי  7ס"מ )סט של  8אבנים( תוצרת
"אקרשטיין" או מטיפוס נטורה קובית בעובי  7ס"מ תוצרת "איטונג" או ש"ע

מ "ר

 40.01.0340ריצוף במרצפות משתלבות צבעוניות בגוון כלשהו מטיפוס אבן יפו בעובי 6
ס"מ )סט של  7אבנים( או אבן רמות בעובי  7ס"מ )סט של  8אבנים(
תוצרת "אקרשטיין" או מטיפוס נטורה קובית בעובי  7ס"מ תוצרת "איטונג"
או ש"ע

מ "ר

 40.01.0350ריצוף במרצפות משתלבות בצבע לבן  /סופר סטון  /קוקטייל מטיפוס אבן
יפו בעובי  6ס"מ )סט של  7אבנים( או אבן רמות בעובי  7ס"מ )סט של 8
אבנים(תוצרת "אקרשטיין" או מטיפוס נטורה קובית בעובי  7ס"מ תוצרת
"איטונג" או ש"ע

מ "ר

237.00

 40.01.0360ריצוף במרצפות משתלבות בצבע אפור מטיפוס אבן יפו בעובי  8ס"מ )סט
של  7אבנים( תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע

מ "ר

200.00

 40.01.0370ריצוף במרצפות משתלבות צבעוניות מטיפוס אבן יפו בעובי  8ס"מ )סט
של  7אבנים( תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע

מ "ר

210.00

 40.01.0380ריצוף במרצפות משתלבות בצבע לבן  /סופר סטון  /קוקטייל מטיפוס אבן
יפו בעובי  8ס"מ )סט של  7אבנים( תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע

מ "ר

226.00

 40.01.0390ריצוף במרצפות משתלבות בעובי  6ס"מ בצבע אפור  /צבעוניות בגוון
כלשהו  /צבע לבן  /סופר סטון  /קוקטייל מטיפוס אבן יפו ענתיק )סט של 7
אבנים( תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע

מ "ר

 40.01.0400ריצוף במרצפות משתלבות בעובי  8ס"מ בצבע אפור  /צבעוניות בגוון
כלשהו  /צבע לבן  /סופר סטון  /קוקטייל מטיפוס אבן יפו ענתיק )סט של 7
אבנים( תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע

מ "ר

326.00

 40.01.0410ריצוף באריחי ריצוף צבעוניים בגוון כלשהו בעובי  7ס"מ ,מטיפוס מלבן
30/60

מ "ר

205.00

 40.01.0420ריצוף באבן חניה לנכים מורכבת מארבע אבנים היוצרות ריבוע 80/80
ס"מ בגוון כלשהו  ,בעובי  8ס"מ תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע

קומפ'

525.00

 40.01.0430ריצוף באבן סימון לעוורים  10/10ס"מ או  12.5/12.5ס"מ עם בליטות בגוון
כלשהו  ,בעובי  6ס"מ תוצרת "אקרשטיין" מק"ט  /1701 1700או ש"ע

מ "ר

247.00

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.4
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יחידה

תאור

מחיר יחידה

 40.01.0440ריצוף באבן סימון לעוורים  20/20ס"מ עם בליטות בגוון כלשהו  ,בעובי 6
ס"מ תוצרת "אקרשטיין" מק"ט  16971או ש"ע

מ "ר

 40.01.0450ריצוף באבן הכוונה לעיוורים  20/20ס"מ עם פסים בעובי  6ס"מ תוצרת
"אקרשטיין" מק"ט  16981או ש"ע בגוון כלשהו

מ "ר

231.00

 40.01.0460תוספת מחיר לאבן סימון  /הכוונה לעיוורים עבור גמר מלט לבן

מ "ר

21.00

 40.01.0470תוספת מחיר לאבן סימון  /הכוונה לעיוורים עבור גמר אקרסטון

מ "ר

42.00

 40.01.0480משטח התראה מישושי ממסמרות פלב"מ  304נעוצים במדרכה ,לשם
סימון מיכשולים וירידה למעברי חצייה למוגבלים ועיוורים

מ "ר

1,680.00

 40.01.0490מסמרות פלב"מ  304נעוצים במידרכה ,לתיחום אזורים ,לשם סימון
למוגבלים ועיוורים

יח'

63.00

 40.01.0500ריצוף באבנים משתלבות בצבע אפור בעובי  6ס"מ ,מטיפוס אבן אקו סטון
) (ECO STONEלריצוף מנקז תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע

מ "ר

142.00

 40.01.0510ריצוף באבנים משתלבות צבעוניות בגוון כלשהו בעובי  6ס"מ ,מטיפוס אבן
אקו סטון ) (ECO STONEלריצוף מנקז תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע

מ "ר

 40.01.0520ריצוף באבנים משתלבות בצבע לבן  /סופר סטון  /קוקטייל בעובי  6ס"מ,
מטיפוס אבן אקו סטון ) (ECO STONEלריצוף מנקז תוצרת "אקרשטיין"
או ש"ע

מ "ר

163.00

 40.01.0530ריצוף באבנים משתלבות בגמר "אקרסטון" בעובי  6ס"מ ,מטיפוס אבן אקו
סטון ) (ECO STONEלריצוף מנקז תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע

מ "ר

268.00

 40.01.0540ריצוף באבני ריצוף "אקרסטון" בגימור מלוטש או מסותת בעובי  6ס"מ
בצורות שונות )ריבוע ,מלבן ,מחומש( בגוונים שונים תוצרת "אקרשטיין" או
מטיפוס "אריחי חוצות" בעובי  6ס"מ תוצרת "איטונג" או ש"ע

מ "ר

258.00

 40.01.0550ריצוף באבני ריצוף "אקרסטון" בגימור מלוטש או מסותת בעובי  7ס"מ
בצורות שונות )ריבוע ,מלבן( בגוונים שונים תוצרת "אקרשטיין"

מ "ר

284.00

 40.01.0560ריצוף באריחי ריצוף "אקרסטון" בגימור מלוטש או תלתיש או מסותת
בעובי  7ס"מ במידות ,20/40 40/60,50/50,30/30,30/60,40/40:בגוונים
שונים תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע

מ "ר

 40.01.0570ריצוף באבן שנהב מטולטשת בעובי  6ס"מ במידות  30/30 ,20/20תוצרת
"אקרשטיין" או ש"ע

מ "ר

247.00

 40.01.0580ריצוף באבן שנהב מטולטשת בעובי  7ס"מ במידה  30/30תוצרת
"אקרשטיין" או ש"ע

מ "ר

279.00

 40.01.0590ריצוף באבן יתד שנהב מטולטשת בעובי  6ס"מ במידה תוצרת
"אקרשטיין" או ש"ע

מ "ר

289.00

 40.01.0600ריצוף משטחים ושבילים מאבן פראית בעובי  5ס"מ ובעיבוד כלשהו

מ "ר

378.00

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.4
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 40.01.0610ריצוף משטחים ושבילים מאבן נסורה בעובי  5ס"מ ובעיבוד כלשהו

מ "ר

 40.01.0620ריצוף משטחים ושבילים באבן דולומיטית קשה בגוון ורדרד או אחר מסוג
מיזי יהודי ,אבן רמון או אבן גרניט או גרניט מבוקעת או ש"ע  ,בעיבוד
כלשהו ,בהנחה אורתוגינלית חופשית או אחרת ע"ג חול מיוצב או טיט
צמנט ,הכל לפי בחירת האדריכל ,בפלחי אבן במידות שונות ובעובי 8-10
ס"מ .

מ "ר

 40.01.0630ריצוף משטחים ושבילים באבן דולומיטית קשה בגוון ורדרד או אחר מסוג
מיזי יהודי ,אבן רמון או אבן גרניט או גרניט מבוקעת או ש"ע  ,בעיבוד
כלשהו ,בהנחה אורתוגינלית חופשית או אחרת ע"ג חול מיוצב או טיט
צמנט ,הכל לפי בחירת האדריכל ,בפלחי אבן במידות שונות ובעובי 6-7
ס"מ .

מ "ר

418.00

 40.01.0640פסי ריצוף מאבן טלטיש בחתך  25/6ס"מ ע"ג חול

מטר

231.00

 40.01.0650פסי ריצוף מאבן טלטיש בחתך  30/6ס"מ ע"ג חול

מטר

261.00

 40.01.0660ריצוף אבן "מצפה רמון" אפור סוג א' ,עיבוד "מסמסם" ,עובי  5ס"מ.

מ "ר

536.00

 40.01.0670אריח סימון שביל אופניים במידות  40/40מק"ט " " 7865אקרשטין" או ש"ע
בגוון כלשהו

יח'

118.00

 40.01.0680תוספת מחיר לאריח סימון שביל אופניים עבור מלט לבן

יח'

42.00

 40.01.0690אריח סימון שביל אופניים בגמר אקרסטון מלוטש  /מסותת במידות 30/30
בעובי  8ס"מ עם סמל מנירוסטה מוטבע  ,תוצרת "אקרשטין" או ש"ע

יח'

413.00

 40.01.0700תוספת למחיר הריצוף עבור התזת סילר מסוג "רודוסיל  "224Hבכמות
של  400גר' למ"ר

מ "ר

18.00

 40.01.0710חומר מילוי מישקים )אבקתי( מסוג ""ACKER1

ק"ג

58.00

 40.01.0720חומר למישקים להקשיית חול המילוי )נוזל( מסוג ""ACKER2

ליטר

118.00

 40.01.0730תוספת למחיר ריצוף כלשהו עבור חול גס גרגירים )"שומשום"( בעובי 3
ס"מ.

מ "ר

17.00

 40.01.0740תוספת למחיר ריצוף כלשהו עבור שכבת טיט צמנט מתחת לריצוף

מ "ר

19.00

 40.01.0750תוספת למחיר ריצוף כלשהו עבור צמנט מעורב בשכבת החול ביחס 1:6

מ "ר

13.00

 40.01.0760תוספת למחיר ריצוף כלשהו עבור חיתוך הריצוף לעובי  2עד  4ס"מ
והנחתו כולל הדבקה בדבק אפוקסי ,ע"ג בטון  /מתכת )מכסי שוחות ,גגות
מרתפים וכו'(

מ "ר

 40.01.0770שבירה וסיתות עדינים של בטון במכסי "בזק" קיימים לעומק כ 4-ס"מ עד
לקבלת מתכת נקייה ,כהכנה לביצוע ריצוף שישולם בנפרד

יח'

381.00

 40.01.0780שכבת חלחול מיושרת מחצץ בגודל אגרגטים של  3-5מ"מ ובעובי  4ס"מ
לביצוע באזורי עצים ,ריצוף מחורר מסוג כלשהו וכו'

מ "ר

18.00

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.4
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יחידה

תאור

 40.01.0790ריצוף באבנים מפורקות מכל סוג ועובי לרבות שכבת חול

מ "ר

 40.01.0800מעברי חציה מרוצפים,כולל ריצוף באבנים משתלבות צבעוניות שכבה
אחת מטיפוס מלבני במידות  20/10ובעובי  8ס"מ על מצע חול גס
גרגירים בעובי  3ס"מ.

מ "ר

מחיר יחידה
69.00

202.00

תת פרק  40.02משטחי בטון
 40.02.0010משטח או שביל בטון )עם שיפועים( יצוק באתר ,בטון ב 20-בעובי  10ס"מ,
עם רשת ברזל מרותכת קוטר  8ס"מ 20/20 ,ס"מ לרבות החלקה או
חספוס הבטון,לפי הנחית המתכנן /המפקח כולל תפרי התפשטות ופסי עץ
טרפזיים או אלומיניום כל כ 4 -מ'.

מ "ר

 40.02.0020משטח או שביל בטון )עם שיפועים( יצוק באתר ,בטון ב 20-בעובי  12ס"מ,
עם רשת ברזל מרותכת קוטר  8ס"מ 20/20 ,ס"מ לרבות החלקה או
חספוס הבטון,לפי הנחית המתכנן /המפקח כולל תפרי התפשטות ופסי עץ
טרפזיים או אלומיניום כל כ 4 -מ'.

מ "ר

 40.02.0030משטח או שביל בטון )עם שיפועים( יצוק באתר ,בטון ב 20-בעובי  15ס"מ,
עם רשת ברזל מרותכת קוטר  8ס"מ 20/20 ,ס"מ לרבות החלקה או
חספוס הבטון,לפי הנחית המתכנן /המפקח כולל תפרי התפשטות ופסי עץ
טרפזיים או אלומיניום כל כ 4 -מ'.

מ "ר

 40.02.0040משטח או שביל בטון )עם שיפועים( יצוק באתר ,בטון ב 20-בעובי  20ס"מ,
עם רשת ברזל מרותכת קוטר  8ס"מ 20/20 ,ס"מ לרבות החלקה או
חספוס הבטון,לפי הנחית המתכנן /המפקח כולל תפרי התפשטות ופסי עץ
טרפזיים או אלומיניום כל כ 4 -מ'.

מ "ר

168.00

231.00

305.00

347.00

תת פרק  40.03מדרגות
 40.03.0010מדרגות בטון יצוק באתר בגובה  16ס"מ וברוחב  32ס"מ .סוג הגמר בטון
גלוי מוחלק כולל קיטום פינות וזיון

מטר

368.00

 40.03.0020מדרגות בטון יצוק באתר באתר בגובה  16ס"מ וברוחב  32ס"מ .סוג
הגמר בטון גלוי מסורק כולל קיטום פינות וזיון

מטר

368.00

 40.03.0030מדרגות טרומיות בגובה  15ס"מ וברוחב  40ס"מ באורך  60ס"מ  ,בגוון
כלשהו

מטר

441.00

 40.03.0040מדרגות טרומיות בגובה  15ס"מ וברוחב  40ס"מ באורך  60ס"מ או 40
ס"מ  ,בגימור אקרסטון  /שנהב  /כורכרית בעבוד מסותת בגוון כלשהו

מטר

609.00

 40.03.0050מדרגות טרומיות בגובה  15ס"מ וברוחב  40ס"מ באורך  60ס"מ או 40
ס"מ  ,בגימור אקרסטון  /שנהב  /כורכרית בעבוד  S.W .בגוון כלשהו

מטר

462.00

 40.03.0060מדרגות טרומיות בגובה  15ס"מ ברוחב  40ס"מ ובאורך  30ס"מ  ,בגוון
כלשהו

מטר

336.00

 40.03.0070מדרגות טרומיות בגובה  15ס"מ ברוחב  40ס"מ ובאורך  30ס"מ  ,בגימור
אקרסטון  /כורכרית בעיבוד כלשהו

מטר

436.00

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.4
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 40.03.0080מדרגות טרומיות מחורצות בגובה  15ס"מ וברוחב  40ס"מ באורך 70
ס"מ  ,בגימור אקרסטון  /שנהב  /כורכרית בעיבוד כלשהו

מטר

 40.03.0090מדרגות טרומיות בגובה  17ס"מ ברוחב  30ס"מ ובאורך  35ס"מ מסוג
כ"א 1-תוצרת אקרשטיין או ש"ע  ,בגוון כלשהו

מטר

 40.03.0100מדרגות אבן נסורה מאבן חברון שלח בחתך  30/5ס"מ ורום בחתך 12/3
ס"מ ,עיבוד האבן מסוג מלבני מסותת בסיתות כלשהו לרבות הבטון
המזויין

מטר

536.00

 40.03.0110מדרגות אבן בגובה  16ס"מ וברוחב  32ס"מ ,סוג האבן שכבות בסידור
פרא י .

מטר

410.00

 40.03.0120מדרגות ישיבה מבטון יצוק באתר במידות  35/90ס"מ ,בטון ב ,30 -גמר
עליון מוחלק כולל תפרים  ,קיטום פינות וזיון.

מטר

1,260.00

 40.03.0130מדרגות אבן קשה ונסורה בגוון צהוב ובעיבוד מוטבה ,רוחב  32ס"מ
ובגובה  15ס"מ ע"ג יסוד בטון .עובי אבן  7ס"מ .

מטר

473.00

 40.03.0140מדרגות גושניות מאבן גיר טבעית קשה במידות  60/32/17ס"מ ע"ג יסוד
מבטון מזוין ב30-

מטר

525.00

347.00

620.00

תת פרק  40.04אבני שפה
הערה  :מחיר כל אבני השפה על סוגיהם השונים  /יחידות קצה  /פינות
מסוגים שונים כולל הנחה ע"ג יסוד ומשענת בטון אלא אם נרשם אחרת
מפורשות
 40.04.0010אבן שפה מבטון ברוחב  17ס"מ ובגובה  25ס"מ על יסוד בטון בקטעים.

מטר

 40.04.0020אבן שפה מבטון ברוחב  15ס"מ ובגובה  30ס"מ על יסוד בטון בקטעים
)חיפאית(

מטר

105.00

 40.04.0030אבן שפה מעוגלת לכביש )חיצונית/פנימית( 1/4 ,מעגל על יסוד בטון
בקטעים

יח'

121.00

 40.04.0040אבן שפה רחבה במידות  30/25/50ס"מ תוצ' "אקרשטיין" או ש"ע על יסוד
בטון בקטעים

מטר

184.00

 40.04.0050אבן שפה רחבה במידות  30/25/50ס"מ בגמר אקרסטון תוצ' "אקרשטיין"
או ש"ע על יסוד בטון בקטעים

מטר

231.00

 40.04.0060יחידת פינה אבן שפה רחבה מעוגלת תוצ' "אקרשטיין" או ש"ע על יסוד
בטון

יח'

237.00

 40.04.0070אבן עלייה לכלי רכב במידות  45X45X18ס"מ על יסוד בטון כולל יחידות
פינה ימין ושמאל

מטר

200.00

 40.04.0080אבן עלייה לכלי רכב )דגם חדש( ,במידות  40X47X11.5ס"מ על יסוד
בטון כולל יחידות פינה ימין ושמאל ,עבור ביצוע שורה קידמית ,תוצ'
"אקרשטיין" או ש"ע

מטר

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.4

105.00

231.00

קובץ :מחירון תשתיות חדש 040/... 20

מועצה אזורית מטה יהודה  -אגף הפיתוח
טל 02-9900833:פקס02-9900800:
12/09/2019
דף מס'040 :

מחירון מכרז תשתיות וכבישים 2019
סע י ף

יחידה

תאור

מחיר יחידה

 40.04.0090תוספת לגמר "אקרסטון" עבור אבן עלייה לכלי רכב מסוג כלשהו

מטר

121.00

 40.04.0100אבן שפה משופעת מבטון ברוחב  23ס"מ ובגובה  23ס"מ על יסוד בטון
בקטעים )לאי תנועה(

מטר

100.00

 40.04.0110אבן שפה שטוחה מבטון ברוחב  23ס"מ ובגובה  15ס"מ על יסוד בטון
בקטעים שונים )למעבר חציה(

מטר

116.00

 40.04.0120אבן שפה שטוחה מבטון ללא פאזה ,ברוחב  23ס"מ ובגובה  15ס"מ על
יסוד בטון בקטעים שונים )למעבר חציה(

מטר

121.00

 40.04.0130אבן שפה משופעת לאם ולתינוק ברוחב  37ס"מ ובגובה  22ס"מ ע"ג יסוד
בטון.

יח'

210.00

 40.04.0140אבן שפה מאבן "מצפה רמון" אפור סוג א' עיבוד מסמסם על יסוד
ומשענת בטון

מטר

462.00

 40.04.0150אבן שפה מאבן "מיזי יהודי" לבן סוג א' עיבוד מסמסם על יסוד ומשענת
בטון

מטר

389.00

 40.04.0160אבן שפה/אי חברונית מטולטשת  30/50/20ס"מ על יסוד בטון

מטר

300.00

 40.04.0170אבן שפה מונמכת לנכים במעבר חציה על יסוד בטון

מטר

111.00

 40.04.0180תוספת לאבן שפה מכל הסוגים עבור צבע

מטר

13.00

 40.04.0190תוספת לאבן שפה מכל הסוגים עבור הנחה בגבול אספלט קיים לרבות
ניסור האספלט  ,חפירה  ,השלמת מצע מהודק וסגירת המרווח שנוצר
באספלט

מטר

 40.04.0200תוספת לאבן שפה מכל הסוגים עבור הנחה בגבול אספלט קיים ללא ניסור
האספלט לרבות חפירה  ,השלמת מצע מהודק וסגירת המרווח שנוצר
באספלט

מטר

27.00

 40.04.0210תוספת לאבן שפה מכל הסוגים עבור גימור אקרסטון/כורכרית) SW /סטון
ווש( /צמנט לבן

מטר

53.00

 40.04.0220חגורת בטון מזוין ב 30-במקום אבן שפה כביש ליד עצים קיימים כדוגמת
אבן שפה  25/50/30בהתאם להנחיות המפקח

מטר

216.00

 40.04.0230ביצוע ראש של אי תנועה מבטון ו/או הספקה והתקנת ראש אי טרומי
שיאושר ע"י המפקח לפי אישור והחלטת המפקח.

יח'

746.00

 40.04.0240אלמנט עליה לנכים בנוי מ 13-יחידות בגימור כורכרית  /אקרסטון

קומפ'

4,988.00

 40.04.0250אבן תעלה מסוג חד שפועית בצבע אפור מבטון ברוחב  30ס"מ ובגובה
 10ס"מ על יסוד בטון בקטעים.

מטר

90.00

 40.04.0260אבן תעלה מסוג דו שפועית בצבע אפור מבטון ברוחב  30ס"מ ובגובה 10
ס"מ על יסוד בטון בקטעים.

מטר

90.00

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.4

32.00

קובץ :מחירון תשתיות חדש 041/... 20

מועצה אזורית מטה יהודה  -אגף הפיתוח
טל 02-9900833:פקס02-9900800:
12/09/2019
דף מס'041 :

מחירון מכרז תשתיות וכבישים 2019
סע י ף

יחידה

תאור

מחיר יחידה

 40.04.0270תוספת לאבן תעלה מסוג חד/דו שפועית עבור צבע

מטר

13.00

 40.04.0280תוספת לאבן תעלה מסוג חד/דו שפועית עבור גמר "אקרסטון""/אקרסטון
מסותת""/כורכרית מסותת"

מטר

90.00

 40.04.0290אלמנט שוקת למרזב 30/45/10

יח'

84.00

 40.04.0300אלמנט תיעול אפור למדרכה כולל מכסה

מטר

373.00

 40.04.0310אלמנט תיעול צבעוני למדרכה כולל מכסה

מטר

441.00

תת פרק  40.05אבני גן
הערה  :מחיר כל אבני הגן על סוגיהם השונים  /יחידות קצה  /פינות
מסוגים שונים כולל הנחה ע"ג יסוד ומשענת בטון אלא אם נרשם אחרת
מפורשות
 40.05.0010אבן גן במידות  10/20/100ס"מ על יסוד בטון

מטר

95.00

 40.05.0020אבן גן במידות  10/30ס"מ על יסוד בטון

מטר

126.00

 40.05.0030יחידות פינה לאבן גן )חיצונית  /פנימית(

יח'

116.00

 40.05.0040אבן גן  10/20/50מחורצת בצבע אפור

מטר

111.00

 40.05.0050אבן גן עם ראש חצי מעוגל ,במידות  10/20/50ס"מ על יסוד בטון

מטר

95.00

 40.05.0060אבן גן  15/25/60ס"מ בצבע אפור )רביעיית עמודי סיינה(

מטר

153.00

 40.05.0070אבן צד אבן "מצפה רמון" אפור סוג א'  10/20/100ס"מ בעיבוד "מסמסם"
על יסוד ומשענת בטון

מטר

226.00

 40.05.0080תוספת לאבן גן מכל הסוגים עבור צבע

מטר

13.00

 40.05.0090תוספת לאבן גן מכל הסוגים עבור בניה בקו מעוגל

מטר

11.00

 40.05.0100אבן גן טרומית במידות  30/15/40ס"מ דגם "טל" בגימור כלשהו ,תוצרת
אקרשטיין או ש"ע

מטר

247.00

 40.05.0110יחידות פינה )כל הסוגים( ,לנ"ל

יח'

126.00

 40.05.0120אבן גן שיפועית  30/30/30ס"מ מעוגלת

מטר

289.00

 40.05.0130אבן גן דגם "רמות" במידות  12.5/18.75/50ס"מ גמר כורכרי/שנהב ,
סיתות עדין תוצרת אקרשטיין או ש"ע

מטר

168.00

 40.05.0140אבן גן חברונית מטולטשת מסותת  23/50/15ס"מ על יסוד בטון )כולל
אלמנטי פינה(

מטר

216.00

 40.05.0150אבן גן טובזה  20/20ס"מ בגימור סטון ווש ) / (SWכורכרית/אקרסטון

מטר

273.00

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.4

קובץ :מחירון תשתיות חדש 042/... 20

מועצה אזורית מטה יהודה  -אגף הפיתוח
טל 02-9900833:פקס02-9900800:
12/09/2019
דף מס'042 :

מחירון מכרז תשתיות וכבישים 2019
סע י ף

יחידה

תאור

מחיר יחידה

 40.05.0160אבן גן צבעונית עבור תיחום ערוגות תוצ' "אקרשטיין" או ש"ע כולל יחידות
פינה  135,45מעלות

מטר

 40.05.0170אבן גן שפועית קטומה צבעונית עבור תיחום ערוגות וכד' לרבות יחידות
פינה מעוגלת ) 1/8מעגל( ,זוית  90מעלות,זוית  135מעלות תוצרת
"אקרשטיין" או ש"ע

מטר

158.00

 40.05.0180אבן גן רחבה במידות  50/20/10ס"מ בגוון אפור תוצ' "אקרשטיין" או ש"ע

מטר

184.00

 40.05.0190אבן גן רחבה במידות  50/20/10ס"מ בגוון צבעוני תוצ' "אקרשטיין" או ש"ע

מטר

200.00

 40.05.0200אבן גן רחבה במידות  50/20/10ס"מ בגמר מסותת  /כורכרית  /אקרסטון
תוצ' "אקרשטיין" או ש"ע

מטר

242.00

 40.05.0210תוספת לאבן גן מכל הסוגים עבור גימור אקרסטון  /כורכרית ) SW /סטון
ווש(  /צמנט לבן

מטר

42.00

 40.05.0220אבן גן  10/20/100ס"מ ראש מעוגל בצבע אפור על יסוד בטון.

מטר

116.00

 40.05.0230חגורת בטון במידות  20/10ס"מ

מטר

48.00

 40.05.0240חגורת בטון סמויה במידות  20/10ס"מ

מטר

48.00

210.00

*אלמנטי תיחום גומות*
 40.05.0260תיחום גומה לעץ מרובעת עשויה מברזל שטוח ומגולוון בחתך  100/8מ"מ
 ,הגומה במידות  100/100ס"מ

קומפ'

1,224.00

 40.05.0270תיחום גומה לעץ מרובעת קטומה עשויה מ 4 -אבנים במידות 100/100
ס"מ )גודל פנימי  80/80ס"מ( ,עם  /בלי שקע

קומפ'

399.00

 40.05.0280תיחום גומה לעץ מרובעת עשויה מ 4 -אבנים עם שקע וסריג מתכת דגם
טל ,במידות  100/100ס"מ

קומפ'

1,575.00

 40.05.0290תיחום גומה לעץ מרובעת עשויה מ 4 -אבנים מחורצות ,במידות 100/100
ס"מ

קומפ'

447.00

 40.05.0300תיחום גומה לעץ בטבעת עשוייה מ 5 -אבנים בקוטר פנימי  100ס"מ
בצבע אפור

קומפ'

378.00

 40.05.0310תיחום גומה לעץ במידות פנים  1.2X1.2מ' ממרצפות סיינה שקטה לבנה
 30X30ס"מ ע"ג בטון

קומפ'

630.00

 40.05.0320תיחום גומה לעץ מסגרת ) 4אבנים( על יסוד בטון במידות  100/100ס"מ,
כדוגמת מק"ט  2413תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע בגוון כלשהו

יח'

441.00

 40.05.0330תיחום גומה לעץ מסגרת ) 4אבנים( על יסוד בטון  ,במידות 100/100
ס"מ ,כדוגמת מק"ט  2413תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע בגמר אקרסטון
מסותת

יח'

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.4

499.00

קובץ :מחירון תשתיות חדש 043/... 20

מועצה אזורית מטה יהודה  -אגף הפיתוח
טל 02-9900833:פקס02-9900800:
12/09/2019
דף מס'043 :

מחירון מכרז תשתיות וכבישים 2019
סע י ף

יחידה

תאור

מחיר יחידה

 40.05.0340אלמנט תיחום גומה לעץ במידות חוץ של  120ס"מ ובקוטר פנימי של 80
ס"מ עשוי מ 4 -אבנים מחוררות בגוון אפור תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע

קומפ'

 40.05.0350אלמנט תיחום גומה לעץ במידות חוץ של  120ס"מ ובקוטר פנימי של 80
ס"מ עשוי מ 4 -אבנים מחוררות בגוון צבעוני תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע

קומפ'

 40.05.0360אלמנט תיחום גומה לעץ במידות חוץ של  120ס"מ ובקוטר פנימי של 80
ס"מ עשוי מ 4 -אבנים מחוררות בגמר אקרסטון  /כורכרית  / S.W . /צמנט
לבן תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע

קומפ'

935.00

 40.05.0370סריג בטון מחורר בקוטר  50ס"מ ) 2חצאי טבעת( בגמר אקרסטון /
כורכרית  S.W . /תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע

קומפ'

483.00

 40.05.0380אלמנט תיחום גומה לעץ עשוי מ 4 -אבנים בגמר אקרסטון מסותת  ,בגודל
חיצוני  100/100ס"מ ובקוטר פנימי של  70ס"מ ,כדוגמת מק"ט 66171
תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע

קומפ'

 40.05.0390אלמנט תיחום גומה לעץ בגוון אפור ,בגודל חיצוני  80/80ס"מ ,בקוטר
פנימי של  62ס"מ ובגובה  50ס"מ ,כדוגמת דגם כרמיאל תוצרת "איטונג"
או ש"ע

קומפ'

410.00

 40.05.0400תוספת לאבני תיחום לעץ עבור צבע ) לכל יחידות הגומה (

קומפ'

32.00

 40.05.0410תוספת לגומות לעצים מכל הסוגים ,עבור גימור כורכרית  / S.W . /צמנט
לבן )לכל יחידות הגומה(

קומפ'

189.00

 40.05.0420סריג אנכי מגן לעצים של וולקן או ש"ע

יח'

1,570.00

 40.05.0430קומפלט סריג אופקי לעצים )דגם "דפנה"  1.0/1.0מ'( מרובע או דגם "טל"

יח'

1,323.00

 40.05.0440סריג ביניים מרובע ל"דפנה"

יח'

189.00

 40.05.0450קומפלט סריג אופקי לעצים )דגם "אילנה" בקוטר  1.1מ'( עגול

יח'

1,103.00

 40.05.0460סריג ביניים עגול "אילנה"

יח'

189.00

 40.05.0470עמודון קלאסיקו  /קלאסונית בודד במידות  11.5/11.5/25ס"מ בגוון כלשהו

יח'

53.00

 40.05.0480רביעיית עמודוני קלאסיקו  /קלאסונית במידות  11.5/46/25ס"מ בגוון
כלשהו

יח'

153.00

 40.05.0490עמודון סיינה  /ונציה בודד במידות  15/15/25ס"מ בגוון כלשהו

יח'

58.00

 40.05.0500עמודון סיינה  /ונציה בודד במידות  15/15/40ס"מ בגוון כלשהו

יח'

63.00

 40.05.0510עמודון סיינה בודד במידות  15/15/55ס"מ בגוון כלשהו

יח'

79.00

 40.05.0520שלישיית עמודוני סיינה במידות  15/45/55ס"מ בגוון כלשהו

יח'

210.00

 40.05.0530רביעיית עמודוני סיינה  /ונציה במידות  60.5/15/25ס"מ בגוון כלשהו

יח'

163.00

 40.05.0540רביעיית עמודוני סיינה  /ונציה במידות  60.5/15/40ס"מ בגוון כלשהו

יח'

210.00

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.4

804.00

825.00

793.00

קובץ :מחירון תשתיות חדש 044/... 20

מועצה אזורית מטה יהודה  -אגף הפיתוח
טל 02-9900833:פקס02-9900800:
12/09/2019
דף מס'044 :

מחירון מכרז תשתיות וכבישים 2019
סע י ף

יחידה

תאור

מחיר יחידה

תת פרק  40.06טריבונות
 40.06.0010אלמנט ישיבה איצטדיון מבטון טרומי במידות  40/40/50ס"מ כדוגמת
אקרשטיין או ש"ע בצבע אפור

מטר

1,260.00

 40.06.0020אלמנט ישיבה איצטדיון מבטון טרומי במידות  40/40/50ס"מ כדוגמת
אקרשטיין או ש"ע בצבע כלשהו

מטר

1,470.00

 40.06.0030מושב קופינג מבטון טרומי במידות  40/40/9ס"מ כדוגמת אקרשטיין או
ש"ע בצבע אפור

מטר

415.00

 40.06.0040מושב קופינג מבטון טרומי במידות  40/40/9ס"מ כדוגמת אקרשטיין או
ש"ע בצבע כלשהו

מטר

499.00

 40.06.0050מושב קופינג מבטון טרומי במידות  45/40/18ס"מ כדוגמת אקרשטיין או
ש"ע בצבע אפור

מטר

415.00

 40.06.0060מושב קופינג מבטון טרומי במידות  45/40/18ס"מ כדוגמת אקרשטיין או
ש"ע בצבע כלשהו

מטר

520.00

 40.06.0070מושב קופינג לאיצטדיון מבטון טרומי במידות  50/25/30ס"מ כדוגמת
אקרשטיין או ש"ע בצבע כלשהו

מטר

588.00

 40.06.0080מושב קופינג מיוחד מבטון טרומי במידות  40/40/18ס"מ לרבות פינות
פנימיות וחיצוניות כדוגמת אקרשטיין או ש"ע בצבע אפור

מטר

420.00

 40.06.0090מושב קופינג מיוחד מבטון טרומי במידות  40/40/18ס"מ לרבות פינות
פנימיות וחיצוניות כדוגמת אקרשטיין או ש"ע בצבע כלשהו

מטר

462.00

 40.06.0100מושב קופינג א.ט 1.מבטון טרומי במידות  40/45/23ס"מ לרבות יחידות
קצה כדוגמת אקרשטיין או ש"ע בצבע אפור

מטר

520.00

 40.06.0110מושב קופינג א.ט 1.מבטון טרומי במידות  40/45/23ס"מ לרבות יחידות
קצה כדוגמת אקרשטיין או ש"ע בצבע כלשהו

מטר

604.00

 40.06.0120גב למושב קופינג א.ט 2.מבטון טרומי במידות  40/25/15ס"מ לרבות
יחידות קצה כדוגמת אקרשטיין או ש"ע בצבע אפור

מטר

373.00

 40.06.0130גב למושב קופינג א.ט 2.מבטון טרומי במידות  40/25/15ס"מ לרבות
יחידות קצה כדוגמת אקרשטיין או ש"ע בצבע כלשהו

מטר

447.00

 40.06.0140תוספת למחיר מושב קופינג עבור צבע לבן במקום צבע כלשהו

מטר

32.00

 40.06.0150תוספת למחיר מושב קופינג עבור גמר אקרסטון S.W

מטר

58.00

 40.06.0160טריבונות )מושבים( משוננות מבטון טרום בחתך  Lמבטון מזוין ב40-
במידות  136X24-49ס"מ ובאורך  ,2.75 ,5.60 5.80מ' לרבות חיבור
לקורות נושאת ואיטום נקודות החיבור בין המושבים

מטר

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.4

1,982.00

קובץ :מחירון תשתיות חדש 045/... 20

מועצה אזורית מטה יהודה  -אגף הפיתוח
טל 02-9900833:פקס02-9900800:
12/09/2019
דף מס'045 :

מחירון מכרז תשתיות וכבישים 2019
סע י ף

יחידה

תאור

 40.06.0170מדרגות משוננות מבטון טרום בחתך  Lמבטון מזוין ב 40-במידות
 57X14-29וברוחב כלשהו מורכבת ע"ג הטריבונות לרבות איטום נקודות
החיבור

מטר

 40.06.0180מושב מטיפוס "ח" מבטון טרום בגודל  50/50/50ס"מ או בגודל 50/60/40
ס"מ ,בגמר אפור  /צבעוני  /גרנוליט תוצרת "אקרשטיין" או מטיפוס
"שרפרף ישר" תוצרת "שחם אריכא" או מטיפוס "ספסלון" תוצרת "איטונג"
או ש"ע

יח'

 40.06.0190יחידות פינה למושב בטון מטיפוס "ח" " /שרפרף ישר" בגמר אפור  /צבעוני
 /גרנוליט

יח'

מחיר יחידה

821.00

629.00

670.00

תת פרק  40.07סלעיות
 40.07.0010סלעיה מגושי סלע טבעיים  ,גודל אבן מעל  0.5מ"ק )אספקת הסלע מחוץ
לאתר(

מ "ר

546.00

 40.07.0020סלעיה מגושי סלע טבעיים  ,גודל אבן מעל  0.5מ"ק )אספקת סלע מתוך
האתר(

מ "ר

273.00

 40.07.0030תוספת למחיר הסלעיה עבור זוית נטיה מעל  30מעלות מהאנך.

מ "ר

53.00

 40.07.0040סלעים בגודל  60/60/80ס"מ לרבות אספקה ופיזור

יח'

399.00

 40.07.0050סלעים ממחצבה בגדלים שונים ,לרבות אספקה ופיזור

מ "ר

578.00

תת פרק  40.08קירות תמך
הערה  :המחיר בסעיפי קירות תומכים וגדר כוללים את הקיר לרבות נדבך
ראש מבטון/אבן ,בטון רזה  ,חפירה  ,מילוי חוזר גרנולרי בגב הקיר,
תפרים ,נקזים ,הכנות למעקות וכל עבודות העפר הדרושות .סוג הבטון :
ב 30-בכל סוגי הקירות המחיר לא כולל יסוד אשר נמדד בנפרד ,למעט
בקיר תומך כובד שבו היסוד מהווה חלק בלתי נפרד מהקיר )המחיר
לקירות ואלמנטים מבטון מזויין כוללים את הזיון אלא אם נאמר אחרת(.
מחיר כלונסאות וקירות סלארי אינו כולל את הזיון אשר נמדד בנפרד
 40.08.0010קיר תומך )כובד( מבטון ,לחיפוי אבן מסוג כלשהו.

מ"ק

683.00

 40.08.0020קיר תומך )כובד( מאבן גוויל פראית  ,לקט עם גב בטון כולל נדבך ראש
מאבן או מבטון מזויין

מ"ק

788.00

 40.08.0030קיר תומך )כובד( מאבן חמי עם גב בטון כולל נדבך ראש מאבן חמי או
מבטון מזויין

מ"ק

830.00

 40.08.0040קיר תומך מבטון מזוין ללא חיפוי אבן.גמר חזית בתבנית עץ אופקית או
אנכית ברוחב  10ס"מ

מ"ק

2,205.00

 40.08.0050קיר תומך מבטון מזוין ללא חיפוי אבן .גמר חזית בתבנית עץ אופקית או
אנכית ברוחב  10ס"מ )כאשר הזיון נמדד בנפרד(

מ"ק

1,670.00

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.4

קובץ :מחירון תשתיות חדש 046/... 20

מועצה אזורית מטה יהודה  -אגף הפיתוח
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מחירון מכרז תשתיות וכבישים 2019
סע י ף

יחידה

תאור

מחיר יחידה

 40.08.0060תוספת למחיר קיר תומך מבטון מזוין ללא חיפוי אבן עבור גמר חזית
בתבנית דיקט  200/60ס"מ

מ"ק

 40.08.0070תוספת למחיר קיר תומך מבטון מזוין ללא חיפוי אבן עבור יציקה בתבניות
"טגו".בהתאם לתוכניות ודוגמא מאושרת ע"י האדריכל והמפקח

מ"ק

 40.08.0080תוספת למחיר קיר תומך מבטון מזויין עבור ביצוע בגיאומטריה מיוחדת
הכוללת עוביים משתנים ,גבהים משתנים ,נטייה משתנה כלפי האופק,
ביצוע במקטעים וכו' ,הכל עפ"י תוכניות תנוחה וחתכים.בהתאם למפרט
המיוחד/כללי  ,והנחיות יועץ הקונסטרוקציה ,יועץ הבטונים והאדריכל

מ"ק

242.00

 40.08.0090תוספת לקירות בטון בחיפוי אבן עבור ציפוי דו פנים מאבן פראית ,לקט

מ "ר

237.00

 40.08.0100תוספת לקירות בטון עבור ציפוי דו פנים מאבן חמי מטיפוס כלשהו

מ "ר

247.00

 40.08.0110חיפוי קיר תומך מבטון מזוין באבן גוויל פראית  ,לקט

מ "ר

336.00

 40.08.0120חיפוי בלבני ציפוי סיליקט  2.5מבוקעת בצבע לבן בחזית הקיר

מ "ר

347.00

 40.08.0130חיפוי בלבני ציפוי סיליקט  2.5מבוקעת בצבע כלשהוא בחזית הקיר

מ "ר

357.00

 40.08.0140חיפוי בלבני ציפוי סיליקט  5מבוקעת בצבע לבן בחזית הקיר

מ "ר

363.00

 40.08.0150חיפוי בלבני ציפוי סיליקט  5מבוקעת בצבע כלשהוא בחזית הקיר

מ "ר

378.00

 40.08.0160חיפוי אבן חאמי מתועשת במידות שונות ,בעובי  3.2ס"מ בחזית הקיר
בהדבקה

מ "ר

452.00

 40.08.0170חיפוי לקירות בטון באבן חמי בעובי  8-10ס"מ בגוון ובעיבוד כלשהו לרבות
רשת פלדה,יציקת בטון,קידוחים וקשירות.

מ "ר

483.00

 40.08.0180חיפוי לקירות בטון בלוחות אבן גזית בעובי  3-4ס"מ בגוון ובעיבוד כלשהו
לרבות רשת פלדה  ,יציקת בטון  ,קידוחים וקשירות

מ "ר

578.00

 40.08.0190חיפוי לקירות בטון בלוחות אבן גזית בעובי  5ס"מ בגוון ובעיבוד כלשהו
לרבות רשת פלדה  ,יציקת בטון  ,קידוחים וקשירות

מ "ר

625.00

 40.08.0200חיפוי לקירות בטון בלוחות אבן נסורה מלוטשת )שיש( בעובי  3ס"מ
במידות כלשהן לרבות קיבוע לקיר באמצעות עוגנים ואביזרים מכניים
מנירוסטה  ,יציקת בטון  ,קידוחים  ,קשירות מישקים ועיבודים

מ "ר

966.00

 40.08.0210נדבכי ראש )"קופינג"( מבטון מזויין לקירות מאבן שאינם מהווים המשך
ישיר של הקיר,ברוחב עד  40ס"מ ובעובי עד  15ס"מ

מטר

289.00

 40.08.0220נדבכי ראש )"קופינג"( מאבן פראית  ,לקט לקירות אבן שאינם מהווים
המשך ישיר של הקיר ברוחב עד  40ס"מ ובעובי עד  10ס"מ

מטר

284.00

 40.08.0230נדבכי ראש )"קופינג"( מאבן גזית מסותתת לקירות אבן שאינם מהווים
המשך ישיר של הקיר ברוחב עד  40ס"מ ובעובי עד  15ס"מ

מטר

294.00

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.4

84.00

242.00

קובץ :מחירון תשתיות חדש 047/... 20

מועצה אזורית מטה יהודה  -אגף הפיתוח
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מחירון מכרז תשתיות וכבישים 2019
סע י ף

יחידה

תאור

מחיר יחידה

 40.08.0240נדבכי ראש )"קופינג"( קירות  ,מאבן סיליקט מבוקע במידות 26/20/10
ס"מ או מאבן כורכרית

מטר

 40.08.0250קיר גדר בעובי עד  35ס"מ מבטון מזוין )"בטון גלוי"( .גמר חזית בתבנית
דיקט  200/60ס"מ או לפי קביעת המפקח

מ "ר

641.00

 40.08.0260קיר גדר בעובי עד  35ס"מ ובגובה עד  1.5מ' מאבן פראית,לקט עם גב
בטון .

מ "ר

583.00

 40.08.0270קיר גדר בעובי עד  35ס"מ ובגובה עד  1.5מ' מאבן חמי,חלוקי נחל עם גב
בטון.

מ "ר

604.00

 40.08.0280קיר גדר בעובי עד  35ס"מ ובגובה עד  1.5מ' מאבן גזית מסותתת
בעיבוד כלשהו עם גב בטון לרבות עיגון לבטון

מ "ר

688.00

 40.08.0290קיר גדר בעובי עד  35ס"מ ובגובה עד  1.5מ' בציפוי לבני סיליקט מבוקע
לרבות קופינג מלבני סיליקט עם פאזה

מ "ר

672.00

 40.08.0300יסוד מבטון לקיר תומך וגדר במידות כלשהן ללא זיון).הזיון נמדד בנפרד(

מ"ק

1,182.00

 40.08.0310יסוד מבטון מזויין לקיר תומך וגדר במידות כלשהן )כולל זיון(

מ"ק

1,617.00

 40.08.0320תוספת למחיר יסוד מבטון לקיר תומך עבור ביצוע יסוד בצורת חתך
מלבני אך במידות משתנות ,הכל עפ"י פרטים ו/או חתכים

מ"ק

163.00

 40.08.0330בטון רזה בעובי  5ס"מ מתחת ליסודות עוברים )במידה ולא נכלל במחיר
ה ק יר (

מ "ר

58.00

 40.08.0340קירות תומכים מאלמנטי בטון טרומיים בגובה עד  1.0מטר .המחיר כולל
יסוד ,מילוי חוזר גרנולרי בגב הקיר וכל עבודות העפר הדרושות.

מ "ר

615.00

 40.08.0350קירות תומכים מאלמנטי בטון טרומיים בגובה מ 1.0-מטר עד  2.0מטר.
המחיר כולל יסוד ,מילוי חוזר גרנולרי בגב הקיר וכל עבודות העפר
הדרושות

מ "ר

 40.08.0360קירות תומכים מקרקע משוריינת ברכיבי פלדה עם אלמנטי חזית מבטון
חלק כולל עבודות חפירה/חציבה וקורת פילוס הכל לפי מפמ"כ ,68
בשלמות .הקיר בגובה עד  6מטר )מפני קורת פילוס ועד ראש הקיר(

מ "ר

 40.08.0370קירות תומכים מקרקע משוריינת ברכיבי פלדה ,עם אלמנטי חזית מבטון
חלק כולל עבודות חפירה/חציבה וקורת פילוס הכל לפי מפמ"כ ,68
בשלמות.הקיר בגובה מ 6-עד  9מטר )מפני קורת פילוס ועד ראש הקיר(.

מ "ר

1,407.00

 40.08.0380תוספת למחיר הקיר בגין חיפוי אבן חאמי  /כורכרית  /סיליקט בחזית הקיר

מ "ר

210.00

 40.08.0390קיר בלוקים בגמר טיח מותז וצבע אקרילי בצד אחד לרבות כל החומרים,
הצביעה ועבודות הלואי

מ "ר

321.00

 40.08.0400קיר בלוקים בגמר טיח מותז וצבע אקרילי בשני הצדדים לרבות כל
החומרים ,הצביעה ועבודות הלואי

מ "ר

483.00

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.4

300.00

704.00

1,155.00

קובץ :מחירון תשתיות חדש 048/... 20
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מחירון מכרז תשתיות וכבישים 2019
סע י ף

יחידה

תאור

מחיר יחידה

 40.08.0410קיר גדר מבלוק סיליקט בשילוב בטון מזויין עפ"י פרט האדריכל

מ "ר

 40.08.0420שכבת ציפוי מטיח כורכרי בגוון כלשהו מסוג "כורכרי  "2000תוצרת
"רדימיקס" או ש"ע בעובי  15עד  20מ"מ על פני קיר גדר  /מדרגות ,כולל
רשת מגולוונת מעוגנת לקיר.

מ "ר

179.00

 40.08.0430טיח שפריץ על בסיס צמנט אפור על גבי משטחי בטון של קירות תומכים ,
גדרות, ,מעקות וכד',בהתאם למפרט הכללי הבינמשרדי.

מ "ר

121.00

 40.08.0440טיח שפריץ אקרילי בגוון לבן על גבי משטחי בטון של קירות תומכים ,
גדרות, ,מעקות וכד',בהתאם למפרט הכללי הבינמשרדי.

מ "ר

 40.08.0450שכבה מיישרת מטיט צמנט עם תוספת דבק אקרילי בשתי שכבות על גבי
קירות תומכים  ,גדרות, ,מעקות וכד' כהכנה לחיפוי לרבות כל ההכנות
הנדרשות

מ "ר

 40.08.0460איטום קירות/רצפות מבטון מזויין במריחות חמות של שכבת פריימר
ביטומני ו 2-שכבות ביטומן בכמות של  1.5ק"ג/מ"ר כל שכבה לרבות כל
עבודות ההכנה הדרושות

מ "ר

74.00

 40.08.0470תוספת עבור לוחות הגנה מפוליסטירן מוקצף  F-30בעובי  3ס"מ
והדבקתם בביטומן 75/25

מ "ר

16.00

 40.08.0480צביעה קירות בצבע אקרילי כדוגמת סופרקריל  212של "טמבור"

מ "ר

32.00

 40.08.0490צביעה קירות בצבע אקרילי כדוגמת סופרקניטקס גמיש

מ "ר

37.00

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.4
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פרק  41עבודות גינון והשקייה
תת פרק  41.01השקייה
הערה  :כל עבודות ההשקיה כוללים חפירה ,כיסוי ,ואביזרי חיבור תיקניים
מסוג פלסאון .צנרת הטיפטוף כוללת טפטפות בספיקה  2.1-2.3ל/ש
במרווחים של  0.3מ' עד  1.0מ' לפי דרישת המתכנן לרבות וווי עיגון
ממתכת.
 41.01.0010צנרת טפטוף מפוליאתילן מסוג כלשהוא בקוטר  12מ"מ עם טפטפות
אינטגרליות מתווסתות

מטר

6.00

 41.01.0020צנרת טפטוף מפוליאתילן מסוג כלשהו בקוטר  16מ"מ עם טפטפות
אינטגרליות מתווסתות

מטר

8.00

 41.01.0030צנרת טפטוף מפוליאתילן מסוג כלשהו בקוטר  17מ"מ עם טפטפות
אינטגרליות מתווסתות.

מטר

10.00

 41.01.0040צנרת טפטוף מפוליאתילן מסוג כלשהו בקוטר  20מ"מ עם טפטפות
אינטגרליות מתווסתות.

מטר

13.00

 41.01.0050תוספת מחיר לצנרת טפטוף בקוטר כלשהו עבור הצנעה בקרקע בעומק
 10ס"מ

מטר

4.00

 41.01.0060תוספת מחיר לצנרת טפטוף בקוטר כלשהו עבור הצנעה בקרקע בעומק
 50ס"מ

מטר

13.00

 41.01.0070שלוחת טפטוף לעצים מצינור טיפטוף בקוטר  16מ"מ נושא  6-4טפטפות
קו אינטגרליות מתווסתות .אורך השלוחה  3מ'.

קומפ'

33.00

 41.01.0080שלוחת טפטוף לעצים מצינור טיפטוף בקוטר  16מ"מ נושא  10-8טפטפות
קו אינטגרליות מתווסתות .אורך השלוחה  4מ'.

קומפ'

45.00

 41.01.0090שלוחת טפטוף לעצים מצינור טיפטוף בקוטר  16מ"מ נושא 14-12
טפטפות קו אינטגרליות מתווסתות .אורך השלוחה  4מ'.

קומפ'

57.00

 41.01.0100צנרת השקייה תת קרקעית מפוליאתילן מסוג כלשהוא בקוטר  16מ"מ
דר ג 4

מטר

11.00

 41.01.0110צנרת השקייה תת קרקעית מפוליאתילן מסוג כלשהוא בקוטר  20מ"מ
דר ג 4

מטר

13.00

 41.01.0120צנרת השקייה תת קרקעית מפוליאתילן מסוג כלשהוא בקוטר  25מ"מ
דר ג 4

מטר

14.00

 41.01.0130צנרת השקייה תת קרקעית מפוליאתילן מסוג כלשהוא בקוטר  32מ"מ
דר ג 4

מטר

17.00

 41.01.0140צנרת השקייה תת קרקעית מפוליאתילן מסוג כלשהוא בקוטר  40מ"מ
דר ג 4

מטר

23.00

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.4
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 41.01.0150צנרת השקייה תת קרקעית מפוליאתילן מסוג כלשהוא בקוטר  50מ"מ
דר ג 4

מטר

 41.01.0160צנרת השקייה תת קרקעית מפוליאתילן מסוג כלשהוא בקוטר  63מ"מ
דר ג 4

מטר

45.00

 41.01.0170צנרת השקייה תת קרקעית מפוליאתילן מסוג כלשהוא בקוטר  75מ"מ
דר ג 4

מטר

59.00

 41.01.0180צנרת השקייה תת קרקעית מפוליאתילן מסוג כלשהוא בקוטר  90מ"מ
דר ג 4

מטר

81.00

 41.01.0190צנרת השקייה תת קרקעית מפוליאתילן מסוג כלשהוא בקוטר  25מ"מ
דר ג . 6

מטר

15.00

 41.01.0200צנרת השקייה תת קרקעית מפוליאתילן מסוג כלשהו בקוטר  32מ"מ דרג
.6

מטר

23.00

 41.01.0210צנרת השקייה תת קרקעית מפוליאתילן מסוג כלשהו בקוטר  40מ"מ דרג
.6

מטר

30.00

 41.01.0220צנרת השקייה תת קרקעית מפוליאתילן מסוג כלשהו בקוטר  50מ"מ דרג
.6

מטר

37.00

 41.01.0230צנרת השקייה תת קרקעית מפוליאתילן מסוג כלשהו בקוטר  63מ"מ דרג
.6

מטר

52.00

 41.01.0240צנרת השקייה תת קרקעית מפוליאתילן מסוג כלשהו בקוטר  75מ"מ דרג
.6

מטר

67.00

 41.01.0250צנרת השקייה תת קרקעית מפוליאתילן מסוג כלשהו בקוטר  90מ"מ דרג
.6

מטר

89.00

 41.01.0260צנרת השקייה תת קרקעית מפוליאתילן מסוג כלשהו בקוטר  110מ"מ
דר ג . 6

מטר

111.00

 41.01.0270צנרת השקייה תת קרקעית מפוליאתילן מסוג כלשהו בקוטר  32מ"מ דרג
10

מטר

37.00

 41.01.0280צנרת השקייה תת קרקעית מפוליאתילן מסוג כלשהו בקוטר  40מ"מ דרג
10

מטר

45.00

 41.01.0290צנרת השקייה תת קרקעית מפוליאתילן מסוג כלשהו בקוטר  50מ"מ דרג
10

מטר

52.00

 41.01.0300צנרת השקייה תת קרקעית מפוליאתילן מסוג כלשהו בקוטר  63מ"מ דרג
10

מטר

67.00

 41.01.0310צנרת השקייה תת קרקעית מפוליאתילן מסוג כלשהו בקוטר  75מ"מ דרג
10

מטר

81.00

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.4
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 41.01.0320צנרת השקייה תת קרקעית מפוליאתילן מסוג כלשהו בקוטר  90מ"מ דרג
10

מטר

 41.01.0330צנרת השקייה תת קרקעית מפוליאתילן מסוג כלשהו בקוטר  110מ"מ
דרג 10

מטר

125.00

 41.01.0340שרוול תת קרקעי מצינור פלדה בקוטר " 4עובי דופן " 5/32לרבות חוט
השחלה מניילון

מטר

236.00

 41.01.0350שרוול תת קרקעי מצינור פלדה בקוטר " 6עובי דופן " 5/32לרבות חוט
השחלה מניילון.

מטר

294.00

 41.01.0360שרוול תת קרקעי מצינור פלדה בקוטר " 8עובי דופן " 5/32לרבות חוט
השחלה מניילון

מטר

353.00

 41.01.0370שרוול תת קרקעי מצינור פוליאתילן דרג  6בקוטר  32מ"מ לרבות חוט
השחלה מניילון

מטר

45.00

 41.01.0380שרוול תת קרקעי מצינור פוליאתילן דרג  6בקוטר  40מ"מ לרבות חוט
השחלה מניילון

מטר

52.00

 41.01.0390שרוול תת קרקעי מצינור פוליאתילן דרג  6בקוטר  50מ"מ לרבות חוט
השחלה מניילון

מטר

59.00

 41.01.0400שרוול תת קרקעי מצינור  P.V.Cדרג  6בקוטר  40מ"מ לרבות חוט
השחלה מניילון

מטר

59.00

 41.01.0410שרוול תת קרקעי מצינור  P.V.Cדרג  6בקוטר  50מ"מ לרבות חוט
השחלה מניילון

מטר

67.00

 41.01.0420שרוול תת קרקעי מצינור  P.V.Cדרג  6בקוטר  75מ"מ לרבות חוט
השחלה מניילון

מטר

96.00

 41.01.0430שרוול תת קרקעי מצינור  P.V.Cדרג  10בקוטר  75מ"מ לרבות חוט
השחלה מניילון

מטר

125.00

 41.01.0440שרוול תת קרקעי מצינור  P.V.Cדרג  10בקוטר  110מ"מ לרבות חוט
השחלה מניילון

מטר

147.00

 41.01.0450שרוול תת קרקעי מצינור  P.V.Cדרג  10בקוטר  160מ"מ לרבות חוט
השחלה מניילון

מטר

170.00

 41.01.0460שרוול תת קרקעי מצינור  P.V.Cדרג  10בקוטר  200מ"מ לרבות חוט
השחלה מניילון

מטר

199.00

 41.01.0470שרוול תת קרקעי מצינור  P.V.Cדרג  10בקוטר  250מ"מ לרבות חוט
השחלה מניילון

מטר

287.00

 41.01.0480ראש מערכת לקוטר " 3/4לטפטוף והמטרה הכולל ברז כדורי ראשי ",3/4
קוצב ,מסנן  120מ"ש ,וסת לחץ 4 ,ברזי יציאה ,רקורדים ואביזרי חיבור,
כולל חיבור למקור מים סמוך )לא כולל ארון אביזרים(

יח'

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.4
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 41.01.0490ראש מערכת לקוטר " 1לטפטוף והמטרה הכולל ברז כדורי ראשי ",1
קוצב ,מסנן  120מ"ש ,וסת לחץ 4 ,ברזי יציאה ,רקורדים ואביזרי חיבור,
כולל חיבור למקור מים סמוך )לא כולל ארון אביזרים(

יח'

 41.01.0500ראש מערכת לקוטר " 1.5לטפטוף והמטרה הכולל ברז כדורי ראשי ",1.5
קוצב ,מסנן  120מ"ש ,וסת לחץ 4 ,ברזי יציאה ,רקורדים ואביזרי חיבור,
כולל חיבור למקור מים סמוך )לא כולל ארון אביזרים(

יח'

 41.01.0510ראש מערכת לקוטר " 2לטפטוף והמטרה הכולל ברז כדורי ראשי ",2
קוצב ,מסנן  120מ"ש ,וסת לחץ 4 ,ברזי יציאה ,רקורדים ואביזרי חיבור,
כולל חיבור למקור מים סמוך )לא כולל ארון אביזרים(

יח'

6,625.00

 41.01.0520תוספת ברז כדורי " 3/4לראש מערכת ,כולל אביזרים

יח'

140.00

 41.01.0530תוספת ברז כדורי " 1לראש מערכת ,כולל אביזרים

יח'

210.00

 41.01.0540תוספת ברז כדורי " 1.5לראש מערכת ,כולל אביזרים

יח'

332.00

 41.01.0550תוספת ברז כדורי " 2לראש מערכת ,כולל אביזרים

יח'

419.00

 41.01.0560ראש מערכת לקוטר " 3/4לטפטוף והמטרה הכולל ברז כדורי ראשי ",3/4
מסנן  120מ"ש ,וסת לחץ 4 ,ברזים חשמליים/הידראולים ,סולונואידים,
רקורדים ואביזרי חיבור ,כולל חיבור למקור מים סמוך )לא כולל ארון
אביזרים(

יח'

 41.01.0570ראש מערכת לקוטר " 1לטפטוף והמטרה הכולל ברז כדורי ראשי ",1
מסנן  120מ"ש ,וסת לחץ 4 ,ברזים חשמליים/הידראולים ,סולונואידים,
רקורדים ואביזרי חיבור ,כולל חיבור למקור מים סמוך )לא כולל ארון
אביזרים(

יח'

 41.01.0580ראש מערכת לקוטר " 1.5לטפטוף והמטרה הכולל ברז כדורי ראשי ",1.5
מסנן  120מ"ש ,וסת לחץ 4 ,ברזים חשמליים/הידראולים ,סולונואידים,
רקורדים ואביזרי חיבור ,כולל חיבור למקור מים סמוך )לא כולל ארון
אביזרים(

יח'

 41.01.0590ראש מערכת לקוטר " 2לטפטוף והמטרה הכולל ברז כדורי ראשי ",2
מסנן  120מ"ש ,וסת לחץ 4 ,ברזים חשמליים/הידראולים ,סולונואידים,
רקורדים ואביזרי חיבור ,כולל חיבור למקור מים סמוך )לא כולל ארון
אביזרים(

יח'

7,496.00

 41.01.0600מגוף הידראולי מפלסטיק בקוטר "1"-3/4

יח'

324.00

 41.01.0610מגוף הידראולי מפלסטיק )עם סגירה מכנית( ,בקוטר "2"-1.5

יח'

698.00

 41.01.0620מגוף חשמלי רגיל  /דו דרכי 24V AC ,מפלסטיק )עם סגירה מכנית(,
בקוטר "1"-3/4

יח'

552.00

 41.01.0630מגוף חשמלי רגיל  /דו דרכי  /תלת דרכי 24V AC ,מפלסטיק )עם סגירה
מכנית( ,בקוטר "2"-1.5

יח'

1,047.00

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.4
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 41.01.0640מגוף חשמלי סולונואיד פולסים  9V DCדו דרכי ,מפלסטיק )עם סגירה
מכנית( ,בקוטר "1"-3/4

יח'

 41.01.0650מגוף חשמלי סולונואיד פולסים  9V DCתלת דרכי ,מפלסטיק )עם סגירה
מכנית( ,בקוטר "2"-1.5

יח'

1,309.00

 41.01.0660מגוף הידראולי מברונזה בקוטר "1"-3/4

יח'

552.00

 41.01.0670מגוף הידראולי מברונזה בקוטר "2"-1.5

יח'

1,004.00

 41.01.0680מגוף הידראולי מברונזה ,כולל רקורד וברזון ,בקוטר "1

יח'

873.00

 41.01.0690מגוף הידראולי מברונזה ,כולל רקורד וברזון ,בקוטר "1.5

יח'

1,222.00

 41.01.0700מגוף הידראולי מברונזה ,כולל רקורד וברזון ,בקוטר "2

יח'

1,395.00

 41.01.0710מגוף חשמלי תלת דרכי ) ,(S-200מברונזה ,בקוטר "-"1 3/4

יח'

917.00

 41.01.0720מגוף חשמלי תלת דרכי ) ,(S-200מברונזה ,בקוטר "2"-1.5

יח'

1,465.00

 41.01.0730תוספת ברזון פיקוד תלת-דרכי למגופים הידראולים  /חשמלים

יח'

158.00

 41.01.0740תוספת נווטון תוצ' "ברמד" למגוף הידראולי עפ"י הנחיות מתכנן ,כולל כל
החיבורים הדרושים ,צינוריות פיקוד מנחושת וכיול הנווטון

קומפ'

552.00

 41.01.0750שסתום אנטי ואקום )מונע ריק( ,בקוטר " ,1/2תוצ' "ברמד"

יח'

262.00

 41.01.0760סולונואיד ) A.C.זרם רציף( ,המותאם לסוג המחשב כולל אספקה,
הרכבה על פנל סולונואידים וחיבור למחשב ,קומפלט.

יח'

559.00

 41.01.0770סולונואיד ) D.C.פולסים( ,המותאם לסוג המחשב כולל אספקה ,הרכבה
על פנל סולונואידים וחיבור למחשב ,קומפלט.

יח'

733.00

 41.01.0780סרגל סולונואידים ) A.C.זרם רציף( ,הכולל  2יחידות על הסרגל ,מותאם
לסוג המחשב כולל אספקה והרכבה.

יח'

1,291.00

 41.01.0790סרגל סולונואידים ) A.C.זרם רציף( ,הכולל  3יחידות על הסרגל ,מותאם
לסוג המחשב כולל אספקה והרכבה.

יח'

1,691.00

 41.01.0800סרגל סולונואידים ) A.C.זרם רציף( ,הכולל  4יחידות על הסרגל ,מותאם
לסוג המחשב כולל אספקה והרכבה.

יח'

2,251.00

 41.01.0810סרגל סולונואידים ) A.C.זרם רציף( ,הכולל  5יחידות על הסרגל ,מותאם
לסוג המחשב כולל אספקה והרכבה.

יח'

2,651.00

 41.01.0820סרגל סולונואידים ) A.C.זרם רציף( ,הכולל  6יחידות על הסרגל ,מותאם
לסוג המחשב כולל אספקה והרכבה.

יח'

3,070.00

 41.01.0830סרגל סולונואידים ) D.C.פולסים( ,הכולל  2יחידות על הסרגל ,מותאם
לסוג המחשב כולל אספקה והרכבה.

יח'

1,326.00

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.4

464.00
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 41.01.0840סרגל סולונואידים ) D.C.פולסים( ,הכולל  3יחידות על הסרגל ,מותאם
לסוג המחשב כולל אספקה והרכבה.

יח'

 41.01.0850סרגל סולונואידים ) D.C.פולסים( ,הכולל  4יחידות על הסרגל ,מותאם
לסוג המחשב כולל אספקה והרכבה.

יח'

2,390.00

 41.01.0860סרגל סולונואידים ) D.C.פולסים( ,הכולל  5יחידות על הסרגל ,מותאם
לסוג המחשב כולל אספקה והרכבה.

יח'

2,790.00

 41.01.0870סרגל סולונואידים ) D.C.פולסים( ,הכולל  6יחידות על הסרגל ,מותאם
לסוג המחשב כולל אספקה והרכבה.

יח'

3,295.00

 41.01.0880שסתום שטיפה מהירה לצינורות מנקזים  25/4תוצרת "פלסאון" או ש"ע

יח'

280.00

 41.01.0890תוספת לראש מערכת עבור מסנן בקוטר " 155 ,3/4מ"ש

יח'

140.00

 41.01.0900תוספת לראש מערכת עבור מסנן בקוטר " 40 ,2מ"ש

יח'

315.00

 41.01.0910וסת לחץ ישיר 1" ,מתכוונן) ,גוף ברונזה ושומר לחץ סטטי( ,כדוגמת
"."DECA

יח'

1,012.00

 41.01.0920וסת לחץ ישיר 1.5" ,מתכוונן) ,גוף ברונזה ושומר לחץ סטטי( ,כדוגמת
"."DECA

יח'

2,023.00

 41.01.0930וסת לחץ ישיר " ,3/4מפלסטיק ,כדוגמת "ברמד" סדרת .PRV

יח'

315.00

 41.01.0940וסת לחץ ישיר " ,1מפלסטיק ,כדוגמת "ברמד" סדרת PRV

יח'

594.00

 41.01.0950וסת לחץ ישיר " ,1.5ממתכת ,כדוגמת "ברמד" סדרת PRV

יח'

1,012.00

 41.01.0960וסת לחץ ישיר בקוטר " 3/4תוצרת "נטפים" או ש"ע.

יח'

1,291.00

 41.01.0970וסת לחץ ישיר בקוטר " 1תוצרת "נטפים" או ש"ע.

יח'

1,465.00

 41.01.0980תוספת לראש מערכת עבור מז"ח "3/4

יח'

1,465.00

 41.01.0990תוספת לראש מערכת עבור מז"ח "1

יח'

2,110.00

 41.01.1000תוספת לראש מערכת עבור מז"ח "1.5

יח'

3,156.00

 41.01.1010תוספת לראש מערכת עבור מז"ח "2

יח'

3,853.00

 41.01.1020תוספת לראש מערכת עבור מד מים עם פלט חשמלי בקוטר " ,3/4כולל
רקורדים תוצרת "ארד דליה" או ש"ע.

יח'

733.00

 41.01.1030תוספת לראש מערכת עבור מד מים עם פלט חשמלי בקוטר " ,1כולל
רקורדים תוצרת "ארד דליה" או ש"ע.

יח'

926.00

 41.01.1040תוספת לראש מערכת עבור מד מים עם פלט חשמלי בקוטר " ,1.5כולל
רקורדים תוצרת "ארד דליה" או ש"ע.

יח'

1,779.00

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.4

1,779.00
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 41.01.1050תוספת לראש מערכת עבור מד מים עם פלט חשמלי בקוטר " ,2כולל
רקורדים תוצרת "ארד דליה" או ש"ע.

יח'

 41.01.1060תוספת לראש מערכת עבור מד לחץ גליצרין עד לחץ של  10אטמוספרות
 ,קוטר חלון שנתות " ,4כולל אביזרי חיבור

יח'

 41.01.1070ארון לראש מערכת תוצרת "ענבר" " /אורלייט" " /פלסגן" ,במידות
 84/57.5/31ס"מ )כדוגמת דגם  VI-0של "ענבר"( ,או ש"ע מאושר ,כולל
מסגרת מתכת לבטון ,יציקת בטון וכל העבודות הדרושות להתקנה

יח'

 41.01.1080ארון לראש מערכת תוצרת "ענבר" " /אורלייט" " /פלסגן" ,במידות
 84/78.2/31ס"מ )כדוגמת דגם  VI-1של "ענבר"( ,או ש"ע מאושר ,כולל
מסגרת מתכת לבטון ,יציקת בטון וכל העבודות הדרושות להתקנה

יח'

 41.01.1090ארון לראש מערכת תוצרת "ענבר" " /אורלייט" " /פלסגן" ,במידות
 84/111.5/31ס"מ )כדוגמת דגם  VI-2של "ענבר"( או ש"ע מאושר ,כולל
מסגרת מתכת לבטון ,יציקת בטון וכל העבודות הדרושות להתקנה

יח'

 41.01.1100ארון לראש מערכת תוצרת "ענבר" " /אורלייט" " /פלסגן" ,במידות
 84/47.6/33.6ס"מ )כדוגמת דגם  FGI 00/840של "ענבר"( ,או ש"ע
מאושר ,כולל מסגרת מתכת לבטון ,יציקת בטון וכל העבודות הדרושות
להתקנה

יח'

 41.01.1110ארון לראש מערכת תוצרת "ענבר" " /אורלייט" " /פלסגן" ,במידות
 110/47.6/33.6ס"מ )כדוגמת דגם  FGI 00/1100של "ענבר"( ,או ש"ע
מאושר ,כולל מסגרת מתכת לבטון ,יציקת בטון וכל העבודות הדרושות
להתקנה

יח'

 41.01.1120ארון לראש מערכת תוצרת "ענבר" " /אורלייט" " /פלסגן" ,במידות
 84/61.1/33.6ס"מ )כדוגמת דגם  FGI 0/840של "ענבר"( ,או ש"ע
מאושר ,כולל מסגרת מתכת לבטון ,יציקת בטון וכל העבודות הדרושות
להתקנה

יח'

 41.01.1130ארון לראש מערכת תוצרת "ענבר" " /אורלייט" " /פלסגן" ,במידות
 110/61.1/33.6ס"מ )כדוגמת דגם  FGI 0/1100של "ענבר"( ,או ש"ע
מאושר ,כולל מסגרת מתכת לבטון ,יציקת בטון וכל העבודות הדרושות
להתקנה

יח'

 41.01.1140ארון לראש מערכת תוצרת "ענבר" " /אורלייט" " /פלסגן" ,במידות
 110/61.1/47ס"מ )כדוגמת דגם  FGI 0/1100עמוק של "ענבר"( ,או ש"ע
מאושר ,כולל מסגרת מתכת לבטון ,יציקת בטון וכל העבודות הדרושות
להתקנה

יח'

 41.01.1150ארון לראש מערכת תוצרת "ענבר" " /אורלייט" " /פלסגן" ,במידות
 125/61.1/33.6ס"מ )כדוגמת דגם  FGI 0/1250של "ענבר"( ,או ש"ע
מאושר ,כולל מסגרת מתכת לבטון ,יציקת בטון וכל העבודות הדרושות
להתקנה

יח'

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.4

מחיר יחידה
2,476.00

1,379.00

2,484.00

3,030.00

4,506.00

2,911.00

3,649.00

4,079.00

4,388.00

4,847.00

5,467.00
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 41.01.1160ארון לראש מערכת תוצרת "ענבר" " /אורלייט" " /פלסגן" ,במידות
 125/61.1/47ס"מ )כדוגמת דגם  FGI 0/1250עמוק של "ענבר"( ,או ש"ע
מאושר ,כולל מסגרת מתכת לבטון ,יציקת בטון וכל העבודות הדרושות
להתקנה

יח'

 41.01.1170ארון לראש מערכת תוצרת "ענבר" " /אורלייט" " /פלסגן" ,במידות
 84/80.6/33.6ס"מ )כדוגמת דגם  FGI 1/840של "ענבר"( ,או ש"ע
מאושר ,כולל מסגרת מתכת לבטון ,יציקת בטון וכל העבודות הדרושות
להתקנה

יח'

 41.01.1180ארון לראש מערכת תוצרת "ענבר" " /אורלייט" " /פלסגן" ,במידות
 110/80.6/33.6ס"מ )כדוגמת דגם  FGI 1/1100של "ענבר"( ,או ש"ע
מאושר ,כולל מסגרת מתכת לבטון ,יציקת בטון וכל העבודות הדרושות
להתקנה

יח'

 41.01.1190ארון לראש מערכת תוצרת "ענבר" " /אורלייט" " /פלסגן" ,במידות
 110/80.6/47ס"מ )כדוגמת דגם  FGI 1/1100עמוק של "ענבר"( ,או ש"ע
מאושר ,כולל מסגרת מתכת לבטון ,יציקת בטון וכל העבודות הדרושות
להתקנה

יח'

 41.01.1200ארון לראש מערכת תוצרת "ענבר" " /אורלייט" " /פלסגן" ,במידות
 84/113.6/33.6ס"מ )כדוגמת דגם  FGI 2/840של "ענבר"( ,או ש"ע
מאושר ,כולל מסגרת מתכת לבטון ,יציקת בטון וכל העבודות הדרושות
להתקנה

יח'

 41.01.1210ארון לראש מערכת תוצרת "ענבר" " /אורלייט" " /פלסגן" ,במידות
 110/113.6/33.6ס"מ )כדוגמת דגם  FGI 2/1100של "ענבר"( ,או ש"ע
מאושר ,כולל מסגרת מתכת לבטון ,יציקת בטון וכל העבודות הדרושות
להתקנה

יח'

 41.01.1220ארון לראש מערכת תוצרת "ענבר" " /אורלייט" " /פלסגן" ,במידות
 110/113.6/47ס"מ )כדוגמת דגם  FGI 2/1100עמוק של "ענבר"( ,או
ש"ע מאושר ,כולל מסגרת מתכת לבטון ,יציקת בטון וכל העבודות
הדרושות להתקנה

יח'

 41.01.1230ארון לראש מערכת תוצרת "ענבר" " /אורלייט" " /פלסגן" ,במידות
 125/113.6/33.6ס"מ )כדוגמת דגם  FGI 2/1250של "ענבר"( ,או ש"ע
מאושר ,כולל מסגרת מתכת לבטון ,יציקת בטון וכל העבודות הדרושות
להתקנה

יח'

 41.01.1240ארון לראש מערכת תוצרת "ענבר" " /אורלייט" " /פלסגן" ,במידות
 125/113.6/47ס"מ )כדוגמת דגם  FGI 2/1250עמוק של "ענבר"( ,או
ש"ע מאושר ,כולל מסגרת מתכת לבטון ,יציקת בטון וכל העבודות
הדרושות להתקנה

יח'

 41.01.1250ארון לראש מערכת תוצרת "ענבר" " /אורלייט" " /פלסגן" ,במידות
 125/113.6/47ס"מ )כדוגמת דגם  FGI 2/1250עמוק של "ענבר"( ,או
ש"ע מאושר ,כולל מסגרת מתכת לבטון ,יציקת בטון וכל העבודות
הדרושות להתקנה

יח'

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.4
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5,971.00

4,418.00

5,084.00

5,585.00

5,275.00

6,131.00

6,781.00

7,490.00

8,140.00

8,597.00
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 41.01.1260תוספת לארונות אביזרים מדגמים  FGI 1 ,FGI 2בגדלים שונים עבור גג
נפתח תוצרת "ענבר"

יח'

 41.01.1270בסיס מפוליאסטר )"סוקל"( ,לארון אביזרים כדוגמת ארון מדגמים 00/840
 FGI 00/1100 ,FGIתוצרת "ענבר" ,במידות  53.7/47.6/33.6ס"מ

יח'

1,479.00

 41.01.1280בסיס מפוליאסטר )"סוקל"( ,לארון אביזרים כדוגמת ארון מדגמים 00/840
 FGI 00/1100 ,FGIתוצרת "ענבר" ,במידות  31.5/47.6/33.6ס"מ

יח'

1,479.00

 41.01.1290בסיס מפוליאסטר )"סוקל"( ,לארון אביזרים כדוגמת ארון מדגמים ,VI-0
 FGI 0/1250 ,FGI 0/1100 ,FGI 0/840תוצרת "ענבר" ,במידות
 53.7/61.1/33.6ס"מ

יח'

 41.01.1300בסיס מפוליאסטר )"סוקל"( ,לארון אביזרים כדוגמת ארון מדגמים ,VI-0
 FGI 0/1250 ,FGI 0/1100 ,FGI 0/840תוצרת "ענבר" ,במידות
 31.5/61.1/33.6ס"מ

יח'

1,596.00

 41.01.1310בסיס מפוליאסטר )"סוקל"( ,לארון אביזרים כדוגמת ארון מדגמים ,VI-1
 FGI 1/1100 ,FGI 1/840תוצרת "ענבר" ,במידות  53.7/80.6/33.6ס"מ

יח'

1,715.00

 41.01.1320בסיס מפוליאסטר )"סוקל"( ,לארון אביזרים כדוגמת ארון מדגמים ,VI-1
 FGI 1/1100 ,FGI 1/840תוצרת "ענבר" ,במידות  31.5/80.6/33.6ס"מ

יח'

1,715.00

 41.01.1330בסיס מפוליאסטר )"סוקל"( ,לארון אביזרים כדוגמת ארון מדגמים ,VI-2
 FGI 2/1100 ,FGI 2/840תוצרת "ענבר" ,במידות 53.7/113.6/33.6
ס"מ

יח'

 41.01.1340בסיס מפוליאסטר )"סוקל"( ,לארון אביזרים כדוגמת ארון מדגמים ,VI-2
 FGI 2/1100 ,FGI 2/840תוצרת "ענבר" ,במידות 31.5/113.6/33.6
ס"מ

יח'

1,981.00

 41.01.1350בסיס מפוליאסטר )"סוקל"( ,לארון אביזרים כדוגמת ארון מדגמים ,VI-2
 FGI 2/1250 ,FGI 2/840תוצרת "ענבר" ,במידות  53.7/125/47ס"מ

יח'

2,170.00

 41.01.1360מסגרת ממתכת מגולוונת מסביב לארון המיגון של המחשב ,בעובי  9מ"מ
ורוחב  35מ"מ ,חיבור ב 6-ברגים עם אומים משני צידי ארון המיגון ,כולל 2
צירים המאפשרים פתיחת הארון ,מנעול תליה דגם  60תוצרת  333או
ש"ע.

קומפ'

 41.01.1370גוב מלבני תת-קרקעי ,כולל מכסה לראש מערכת  /אביזרי השקייה,
תוצרת  CARSONמשווק ע"י "ענבר" ,דגם  1419-6 / 1419-6Xבמידות
 34.6/48/17.1ס"מ או ש"ע מאושר ,כולל כל העבודות הדרושות להתקנה

יח'

 41.01.1380גוב מלבני תת-קרקעי ,כולל מכסה לראש מערכת  /אביזרי השקייה,
תוצרת  CARSONמשווק ע"י "ענבר" ,דגם  1419-12במידות
 40.3/53.6/30.5ס"מ או ש"ע מאושר ,כולל כל העבודות הדרושות
להתקנה

יח'

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.4

858.00

1,596.00

1,981.00

1,552.00

733.00

786.00
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סע י ף

יחידה

תאור

 41.01.1390גוב מלבני תת-קרקעי ,כולל מכסה לראש מערכת  /אביזרי השקייה,
תוצרת  CARSONמשווק ע"י "ענבר" ,דגם  1419-18במידות
 46.7/59.7/45.7ס"מ או ש"ע מאושר ,כולל כל העבודות הדרושות
להתקנה

יח'

 41.01.1400גוב מלבני תת-קרקעי ,כולל מכסה לראש מערכת  /אביזרי השקייה,
תוצרת  CARSONמשווק ע"י "ענבר" ,דגם  1324-12במידות
 57.9/81.9/30.5ס"מ או ש"ע מאושר ,כולל כל העבודות הדרושות
להתקנה

יח'

 41.01.1410גוב מלבני תת-קרקעי ,כולל מכסה לראש מערכת  /אביזרי השקייה,
תוצרת  CARSONמשווק ע"י "ענבר" ,דגם  1324-15במידות
 59/83.2/38.1ס"מ או ש"ע מאושר ,כולל כל העבודות הדרושות להתקנה

יח'

 41.01.1420גוב מלבני תת-קרקעי ,כולל מכסה לראש מערכת  /אביזרי השקייה,
תוצרת  CARSONמשווק ע"י "ענבר" ,דגם  1324-18במידות
 61/85.1/45.7ס"מ או ש"ע מאושר ,כולל כל העבודות הדרושות להתקנה

יח'

 41.01.1430גוב מלבני תת-קרקעי ,כולל מכסה לראש מערכת  /אביזרי השקייה,
תוצרת  CARSONמשווק ע"י "ענבר" ,דגם  1730-12במידות
 64.8/99/30.5ס"מ או ש"ע מאושר ,כולל כל העבודות הדרושות להתקנה

יח'

 41.01.1440גוב מלבני תת-קרקעי ,כולל מכסה לראש מערכת  /אביזרי השקייה,
תוצרת  CARSONמשווק ע"י "ענבר" ,דגם  1730-15במידות
 67.3/101/38.1ס"מ או ש"ע מאושר ,כולל כל העבודות הדרושות
להתקנה

יח'

 41.01.1450גוב מלבני תת-קרקעי ,כולל מכסה לראש מערכת  /אביזרי השקייה,
תוצרת  CARSONמשווק ע"י "ענבר" ,דגם  1730-18במידות
 69.2/102.9/45.7ס"מ או ש"ע מאושר ,כולל כל העבודות הדרושות
להתקנה

יח'

 41.01.1460גוב עגול תת-קרקעי ,כולל מכסה ,לאביזרי השקייה ,תוצרת CARSON
משווק ע"י "ענבר" ,דגם  708בקוטר חיצוני תחתון של  20.5ס"מ ,קוטר
חיצוני עליון של  15.9ס"מ ובעומק  23ס"מ ,או ש"ע מאושר ,כולל כל
העבודות הדרושות להתקנה

יח'

 41.01.1470גוב עגול תת-קרקעי ,כולל מכסה ,לאביזרי השקייה ,תוצרת CARSON
משווק ע"י "ענבר" ,דגם  809בקוטר חיצוני תחתון של  23.1ס"מ ,קוטר
חיצוני עליון של  17.4ס"מ ובעומק  23.6ס"מ ,או ש"ע מאושר ,כולל כל
העבודות הדרושות להתקנה

יח'

 41.01.1480גוב עגול תת-קרקעי ,כולל מכסה ,לאביזרי השקייה ,תוצרת CARSON
משווק ע"י "ענבר" ,דגם  910בקוטר חיצוני תחתון של  33ס"מ ,קוטר
חיצוני עליון של  25.4ס"מ ובעומק  26ס"מ ,או ש"ע מאושר ,כולל כל
העבודות הדרושות להתקנה

יח'

 41.01.1490גוב מלבני תת-קרקעי ,כולל מכסה לראש מערכת  /אביזרי השקייה,
תוצרת  CARSONמשווק ע"י "ענבר" ,דגם  1324-18במידות
 61/85.1/45.7ס"מ או ש"ע מאושר ,כולל כל העבודות הדרושות להתקנה

יח'

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.4

מחיר יחידה

873.00

1,465.00

1,605.00

1,831.00

2,110.00

2,284.00

2,616.00

315.00

366.00

508.00

1,831.00
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תאור

מחיר יחידה

 41.01.1500ארגז מלבני כולל מכסה לראש מערכת  /אביזרי השקייה ,תוצרת
 ,BROOKSדגם  1419-12במידות  30.5/40/53.3ס"מ או ש"ע מאושר,
כולל כל העבודות הדרושות להתקנה

יח'

 41.01.1510ארגז מלבני כולל מכסה לראש מערכת  /אביזרי השקייה ,תוצרת
 ,BROOKSדגם  1324-15במידות  38/49.5/73.6ס"מ או ש"ע מאושר,
כולל כל העבודות הדרושות להתקנה

יח'

 41.01.1520ארגז מלבני כולל מכסה לראש מערכת  /אביזרי השקייה ,תוצרת
 ,BROOKSדגם  1730-18במידות  45.7/62/96ס"מ או ש"ע מאושר,
כולל כל העבודות הדרושות להתקנה

יח'

 41.01.1530ארגז מלבני כולל מכסה לראש מערכת  /אביזרי השקייה ,תוצרת
 ,BROOKSדגם  36-18במידות  45.7/110/173ס"מ או ש"ע מאושר,
כולל כל העבודות הדרושות להתקנה

יח'

15,743.00

 41.01.1540קוצב כמותי " ברמדון אוטומטי" בקוטר "3/4

יח'

646.00

 41.01.1550קוצב כמותי " ברמדון אוטומטי" בקוטר "1

יח'

819.00

 41.01.1560בקר השקיה מדגם " 4 ,(8004) "AC-4תחנות ,תוצרת "גלקון"

יח'

1,012.00

 41.01.1570בקר השקיה מדגם " 4 ,(8004) "DC-4תחנות ,תוצרת "גלקון"

יח'

1,143.00

 41.01.1580בקר השקיה מדגם " 6 ,(8056) "AC-6תחנות ,תוצרת "גלקון"

יח'

1,379.00

 41.01.1590בקר השקיה מדגם " 6 ,(8056) "AC-6Sתחנות ,תוצרת "גלקון"

יח'

1,745.00

 41.01.1600בקר השקיה  ,ACמדגם "ירדן  8 ,"8תחנות ,תוצרת "גלקון"

יח'

2,284.00

 41.01.1610בקר השקיה  ,DCמדגם "ירדן  8 ,"8תחנות ,תוצרת "גלקון"

יח'

2,390.00

 41.01.1620בקר השקיה  ,ACמדגם "ירדן סופר  8 ,"8תחנות ,תוצרת "גלקון"

יח'

2,756.00

 41.01.1630מחשב השקיה מופעל חשמל מסוג  ACדוגמת "מיריקל" מארז ביתי 9
הפעלות

יח'

1,552.00

 41.01.1640מחשב השקיה מופעל חשמל מסוג  ACדוגמת "מיריקל" מארז ביתי 6
הפעלות

יח'

1,379.00

 41.01.1650מחשב השקיה מופעל חשמל מסוג  DCדוגמת "מיריקל" מארז ביתי 12
הפעלות

יח'

2,930.00

 41.01.1660מחשב השקיה מופעל חשמל מסוג  DCדוגמת "מיריקל" מארז ביתי 9
הפעלות

יח'

2,476.00

 41.01.1670מחשב השקיה מופעל חשמל מסוג  DCדוגמת "מיריקל" מארז ביתי 6
הפעלות

יח'

2,023.00

 41.01.1680מחשב השקייה מסוג  QT-4מוזן ממקור חשמל כולל תא הגנה,כולל כל
הדרוש לביצוע מושלם של העבודה.

קומפ'

1,552.00

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.4

1,099.00

1,919.00

3,384.00
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 41.01.1690מחשב השקייה מופעל סוללות מסוג "גלקונית "2001

יח'

926.00

 41.01.1700מחשב "הנטר" ICC-800-PL 32 STATIONS

יח'

5,137.00

 41.01.1710מחשב השקיה מופעל חשמל מסוג "סקורפיו" 4) 12/4 "IRRIcom" /
כניסות מחיווים שונים 12 ,יציאות( A.C/D.C ,תוצ' "מוטורולה" מותקן
בארון מיגון תוצ' "ענבר" או ש"ע ,וכולל תקשורת אלחוטית ל"אירינט",
אנטנה והאביזרים הדרושים להפעלת שליטה מושלמת על ראש המערכת
עפ"י ההנחיות בתוכנית .כולל  4סולונואידים תלת דרכיים מאושרים ע"י
"מוטורולה" כולל כל החיבורים הדרושים למחשב ההשקייה ולמגוף
המפוקד )הסולונואיד יותקן על פס מתכת מגולוונת שתקובע לדופן ארגז
ראש המערכת( .כולל הזנת חשמל מעמוד תאורה )=עב' חשמלאי מוסמך
 ,חצי אוטומט ,שקע ,כבל  N.Y.Y 3X2.5עד  15מ"א ,מטען ומצבר על
משטח בטון ,התקנה( .כולל רישוי קשר ,התקנה ,הדרכה ואחריות לשנה,
קומפלט.

יח'

 41.01.1720מחשב השקיה מופעל חשמל מסוג "סקורפיו"  "IRRIcom" /מורחב 16/4
) 4כניסות מחיווים שונים 16 ,יציאות( A.C/D.C ,תוצ' "מוטורולה" מותקן
בארון מיגון תוצ' "ענבר" או ש"ע ,וכולל תקשורת אלחוטית ל"אירינט",
אנטנה והאביזרים הדרושים להפעלת שליטה מושלמת על ראש המערכת
עפ"י ההנחיות בתוכנית .כולל  4סולונואידים תלת דרכייםמאושרים ע"י
"מוטורולה" כולל כל החיבורים הדרושים למחשב ההשקייה ולמגוף
המפוקד )הסולונואיד יותקן על פס מתכת מגולוונת שתקובע לדופן ארגז
ראש המערכת( כולל הזנת חשמל מעמוד תאורה )=עב' חשמלאי מוסמך,
חצי אוטומט ,שקע ,כבל  N.Y.Y 3X2.5עד  15מ"א ,מטען ומצבר על
משטח בטון ,התקנה( .כולל רישוי קשר ,התקנה ,הדרכה וא חריות לשנה,
קומפלט.

יח'

 41.01.1730בקר השקייה "אירינט"  XLתוצ' "מוטורולה" 400 ,תוכניות ,מותקן בארון
מיגון תוצ' "עינבר" או ש"ע ,חיבור לרשת החשמל =) 220VDCעב'
חשמלאי מוסמך ,חצי אוטומט ,שקע ,כבל  N.Y.Y 3X2.5עד  15מ"א,
מטען ומצבר על משטח בטון ,התקנה( ,תקשורת כפולה ,אנטנות ,שליטה
מושלמת על "סקורפיו"  ,"IRRIcom" /יחידות קצה ותקשורת למרכז
בקרה עירוני ,אחריות לשנה ,אינטגרציה ,התקנה והדרכה .קומפלט.

יח'

 41.01.1740שדרוג בקר השקייה "אירינט" קיים ל"-אירינט"  XLתוצ' "מוטורולה",
החלפת  ,CPUהרחבה ל 400-תוכניות 500 ,כניסות ,אינטגרציה ,התקנה
 ,הדרכה ואחריות לשנה.

יח'

 41.01.1750מודול  - D.C/A.Cהרחבת ה"אירינט" להפעלה מקומית של ראש מערכת
עד  16סולונואידים ,בכבל רב גידי כולל התקנה ,אינטגרציה ,הדרכה
ואחריות לשנה ,קומפלט.

יח'

 41.01.1760מודול  - S.Cהרחבת "אירינט" להפעלת יחידות קצה קוויות R.T.U
להפעלה עד  63יח' ,כולל התקנה ,אינטגרציה ,הדרכה ואחריות לשנה,
קומפלט.

יח'

 ICC 41.01.1770מרכז לבקרת השקייה ותשתיות אלחוטי תוצ' "מוטורולה" ,הכולל
מתאם תקשורת אלחוטית "אירינט" פיקוד ובקרה על ראשי מערכת כולל
מקלט עם תקשורת למחשבי  ,5RS48 2,RS23כולל סוללת גיבוי ל12-
שעות ,אנטנה ,התקנה ,הדרכה ,תוכנה ואחריות לשנה ,קומפלט.

יח'

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.4

34,866.00

40,096.00

104,595.00

19,177.00

9,153.00

9,153.00

130,744.00
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 41.01.1780מסך משתמש  HMIאקטיבי ,מוגדר בצורה יחודית לראש מערכת ,הכולל
את כל האלמנטים הכלולים בראש המערכת והמאפשר הפעלת ההשקייה
ישירות מהמסך וקבלת כל המידע הקשור בראש הספציפי בזמן אמת,
קומפלט.

יח'

 41.01.1790סולונואיד תלת דרכי מאושר ע"י "מוטורולה" כולל כל החיבורים הדרושים
למחשב ההשקייה ולמגוף המפוקד .הסולונואיד יותקן על פס מתכת
מגולוונת שתקובע לדופן ארגז ראש המערכת

יח'

 41.01.1800חיווט ואינטגרציה ממחשבי "סקורפיו" " /איריקום" " /אירינט" לברזים
חשמלים

יח'

 41.01.1810פנל סולרי  10Wלמחשב "סקורפיו"  "IRRIcom" /כולל התקנה על תורן
" ,2יציקה ,חיבור מושלם למחשב ,סוללה ,כבל  ,N.Y.Yהתקנה ואחריות
לשנה ,קומפלט.

יח'

6,974.00

 41.01.1820יחידת קצה קווית  R.T.Uכולל  ,R.T.Uסולונואיד ,אינטגרציה ,התקנה
ואחריות לשנה ,קומפלט.

יח'

3,488.00

 41.01.1830יח' קצה אלחוטית סקורפיו  2/2 XRמוטורולה או ש"ע כולל  :רדיו ,אנטנה,
 2הפעלות 2 ,כניסות ,סוללה ,מארז חיצוני .התקנה ע"י מתקין מורשה של
היצרן ,אינטגרציה ,התקנה ,הדרכה ,אחריות ושרות מלא לשנה.

קומפ'

 41.01.1840יח' קצה אלחוטית סקורפיו  4/4 XRמוטורולה או ש"ע כולל  :רדיו ,אנטנה,
 2הפעלות 2 ,כניסות ,סוללה ,מארז חיצוני .התקנה ע"י מתקין מורשה של
היצרן ,אינטגרציה ,התקנה ,הדרכה ,אחריות ושרות מלא לשנה.

קומפ'

 41.01.1850אספקה והתקנת ממסרון לסקורפיו  XRמוטורולה או ש"ע כולל :רדיו,
אנטנה ,סוללה ,מארז חיצוני ,התקנה ע"י מתקין מורשה של היצרן,
אינטגרציה ,התקנה ,הדרכה ,אחריות ושרות מלא לשנה.

יח'

 41.01.1860אספקה והתקנת מתאם תקשורת  PIUלאירינט מוטורולה או ש"ע כולל :
רדיו ואנטנה .התקנה ע"י מתקין מורשה של היצרן ,אינטגרציה ,התקנה,
הדרכה ,אחריות ושרות מלא לשנה.

יח'

 41.01.1870חיבור מחשב )פרט למחשבי "סקורפיו" " /איריקום" " /אירינט"( ,לעמוד
תאורה קיים ,כולל שרוול וכבל ,מפסק מתח וכל הדרוש

יח'

959.00

 41.01.1880חווט בכבל תקשורת רב גידי

מטר

23.00

 41.01.1890קופסת הגנה ליחידת המחשב במידות  400/300/200מ"מ כולל
התחברות לארון הגנה של ראש מערכת ,תוצ' "ענבר" " /אורלייט" או ש"ע

יח'

 41.01.1900יחידת קצה  IRRI-CELLמתוצרת חב' "אגם" הכוללת :בקר השקייה
 STAND ALONEל 6-הפעלות עם הכנה לתקשורת ,מתאם תקשורת
סלולרי  ,SGSM/GPRסוללה נטענת  ,AH7.5 V12מטען ,AC/DC
מזוודים בקופסת הגנה  C-43תקן  ,IP-65כולל התקנה ואחריות לשנה.

יח'

 41.01.1910סולונואיד  DC-LATCH V12-9מתוצרת חב' "בקרה" או "ברמד" או ש"ע
על סרגל חיבור כולל כל אביזרי החיבור ,מחובר ומחווט למערכת
.IRRI-CELL

יח'
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 41.01.1920ממטיר גיחה מתכוון ,תוצרת "הנטר"  360-40מעלות .דגם ","P.G.P
להצבה בטווח של  7-15מטר.

יח'

 41.01.1930ממטיר גיחה מתכוון ,תוצרת "הנטר"  360-40מעלות .דגם ","P.G.M
להצבה בטווח של  5-9מטר.

יח'

221.00

 41.01.1940ממטיר גיחה מתכוון ,תוצרת "נלסון"  360-40מעלות .דגם ","PRO-5500
להצבה בטווח של  5-9.5מטר.

יח'

221.00

 41.01.1950ממטיר גיחה מתכוון ,תוצרת "נלסון"  360-40מעלות .דגם ","PRO-6000
להצבה בטווח של  7-15מטר.

יח'

 41.01.1960ממטיר גיחה מתכוון גזרתי )כיוון ללא מפתח( ,תוצרת "350-30 "T-BIRD
מעלות .דגם " ,"T4-PC-T40כולל סט פיות צבעוני ,להצבה בטווח של
 8-15מטר.

יח'

230.00

 41.01.1970ממטיר גיחה היקפי ,תוצרת " 360 "T-BIRDמעלות .דגם ","T4-PC-T40
כולל סט פיות להצבה בטווח של  6-12מטר.

יח'

230.00

 41.01.1980מתז גיחה מתכוון תוצרת "הנטר"  360-1מעלות .גובה גיחה  5ס"מ ,דגם
" ,"PS-02-10Aכולל פיה

יח'

105.00

 41.01.1990מתז גיחה מתכוון תוצרת "הנטר"  360-1מעלות .גובה גיחה  10ס"מ,
דגם " ,"PS-04-10Aכולל פיה.

יח'

122.00

 41.01.2000ממטיר גיחה מתכוון תוצרת "הנטר" דגם ""I-20

יח'

230.00

 41.01.2010ממטיר גיחה  RAIN BIRD 5000פלוס זוית נמוכה כולל אל נגר

יח'

230.00

 41.01.2020ממטיר גיחה מתכוון תוצרת  RAIN BIRDדגם ""PRS 15 VAN

יח'

158.00

 41.01.2030אספקה והתקנה ברז כניסה לחלקת דשא כולל ברז כדורי ",1משחרר
אויר קינטי " ,1תוצרת "ברמד" " /א.ר.י" ,בריכת הגנה עגולה מפלסטיק
קוטר  40ס"מ תוצ' "עומר" מס' קט'  7/004או ש"ע.

יח'

 41.01.2040בריכת שטיפה לקצה חלקת דשא כולל בריכת הגנה עגולה מפלסטיק
קוטר  40ס"מ תוצרת "עומר" מס' קט'  7/004כולל ברז כדורי " ,1חיבור
מהיר "רוית" ,משחרר אויר קינטי " 1תוצרת "ברמד" " /א.ר.י"

יח'

2,930.00

 41.01.2050מיכל דשן תוצרת חופית בנפח  500ליטר טמון בקרקע כולל כל החיבורים
הדרושים

קומפ'

7,149.00

 41.01.2060משאבת דישון לכ 3 -מ"ק/ש חשמלית מתוצרת  PROMINENTמדגם
 0804 ALFAאו תוצרת  UNIDOS-LMIמדגם  .4013-281כולל שסתום
אנטי -סיפון ,מסנן כניסה ,צנרת לוח ומחברים ,תושבת ,יחידת מיתוג AC
)הפרדה גלוואנית( .התקנה בארון  TLPאורלייט ע"י מתקין החברה
המשווקת כולל חיבור לקו ולמיכל

יח'
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תת פרק  41.02גינון ונטיעות
הערה  :הגדרות קוטר וגודל לפי הנחיות שה"מ -משרד החקלאות.
העבודה כוללת אספקה ,הובלה ,חפירת בור ,זיבול ,נטיעה ,סמיכה
ואחריות לקליטה.
 41.02.0010הסרת צימחיה,ניקוי השטח וחישוף

מ "ר

5.00

 41.02.0020עיבוד הקרקע לעומק  30ס"מ ,כולל הפיכת הקרקע ותיחוחה

מ "ר

7.00

 41.02.0030ריסוס שטחים בחומר הדברה "רונד אפ" לקטילת עשבים

מ "ר

3.00

 41.02.0040זבל אורגני מסוג "כופתיגן" ) 20מ"ק לדונם( ,עפ"י תו תקן .801

מ "ר

12.00

 41.02.0050זבל אורגני מסוג "קומפוסט" ) 20מ"ק לדונם( ,עפ"י תו תקן .801

מ "ר

11.00

 41.02.0060דשנים אורגניים מסוג " 1) "N.P.Kק"ג ל 100-מ"ר( ,עפ"י תו תקן .801

ק"ג

7.00

 41.02.0070שתילים גודל מס'  ,1גודל הכלי  0.1ליטר כולל שתילונים או חיש שתיל.

יח'

5.00

 41.02.0080שתילים גודל מס'  ,2גודל הכלי  0.25ליטר

יח'

14.00

 41.02.0090שתילים גודל מס'  ,3גודל הכלי  1.0ליטר

יח'

26.00

 41.02.0100שתילים גודל מס'  ,4גודל הכלי  3.0ליטר

יח'

56.00

 41.02.0110שתילים גודל מס'  ,5גודל הכלי  6.0ליטר

יח'

89.00

 41.02.0120שתילים גודל מס'  ,6גודל הכלי  10.0ליטר

יח'

167.00

 41.02.0130שתילים גודל מס'  7רגיל ,גודל הכלי  25.0ליטר עובי גזע מינ' " ,1גובה
 1.70מ'.

יח'

420.00

 41.02.0140שתילים גודל מס'  7גדול ,גודל הכלי  40.0ליטר עובי גזע מינ' " ,1.5גובה
 2.5מ'.

יח'

558.00

 41.02.0150שתילים )עצים( גודל מס'  ,8גודל הכלי  60.0ליטר ומעלה ,בחבית עצים
בוגרים ,עובי גזע מינ' " ,2גובה  2.50-3.50מ' .מספר בדים 2 -

יח'

714.00

 41.02.0160עצים בוגרים ,גודל מס'  ,9עובי גזע מינ' " ,3גובה מינימלי  4.50מ' .מספר
בדים 3 -

יח'

1,104.00

 41.02.0170עצים בוגרים ,גודל מס'  ,10עובי גזע מינ' " ,4גובה מינימלי  4.50מ' .
מספר בדים 3 -

יח'

1,544.00

 41.02.0180עצים בעלי גזע מעוצב בקוטר " 2מגידול באדמה.

יח'

810.00

 41.02.0190עצים בעלי גזע מעוצב בקוטר " 3מגידול באדמה.

יח'

1,271.00

 41.02.0200עצים בעלי גזע מעוצב בקוטר " 4מגידול באדמה.

יח'

1,721.00
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 41.02.0210ורדים מסוג כלשהו חשופי שורש.

יח'

28.00

 41.02.0220ערערים מסוג כלשהו ממיכל  1ליטר מתוצרת גידול צמד או ש"ע.

יח'

28.00

 41.02.0230ערערים מסוג כלשהו ממיכל  3ליטר מתוצרת גידול צמד או ש"ע.

יח'

56.00

 41.02.0240ערערים מסוג כלשהו ממיכל  4ליטר מתוצרת גידול צמד

יח'

68.00

 41.02.0250ערערים מסוג כלשהו ממיכל  6ליטר מתוצרת גידול צמד

יח'

112.00

 41.02.0260ערערים מסוג כלשהו ממיכל  10ליטר מתוצרת גידול צמד

יח'

177.00

 41.02.0270ערערים מסוג כלשהו ממיכל  25ליטר מתוצרת גידול צמד

יח'

474.00

 41.02.0280דקל תמר מצוי מגידול בקעת הירדן גובה גזע  1מ' לפחות.

יח'

2,863.00

 41.02.0290דקל תמר מצוי מגידול בקעת הירדן גובה גזע  4מ' לפחות

יח'

10,302.00

 41.02.0300דקל תמר מצוי מגידול בקעת הירדן גובה גזע  5מ' לפחות

יח'

11,065.00

 41.02.0310דקל תמר מצוי מגידול בקעת הירדן גובה גזע  6מ' לפחות

יח'

9,921.00

 41.02.0320דקל תמר מצוי מגידול בקעת הירדן גובה גזע  7מ' לפחות

יח'

8,585.00

 41.02.0330דקל מסוג וושינגטוניה מגידול באדמה גובה גזע לפחות  3מ'.

יח'

5,724.00

 41.02.0340דקל קנרי בוגר בגובה גזע  0.5מ' ממיכל  100ל'.

יח'

1,718.00

 41.02.0350דקל קנרי בוגר מהאדמה בגובה גזע עד יציאת החוטר  1מ'.

יח'

3,816.00

 41.02.0360דקל נאודיפסיס בגובה גזע עד יציאת החוטר  1מ'.

יח'

2,099.00

 41.02.0370דקל נאודיפסיס בגובה גזע עד יציאת החוטר  2.5מ'.

יח'

3,568.00

 41.02.0380דקל קוקוס בגובה גזע עד יציאת החוטר  1.8מ' עד תחילת הכפות ובקוטר
גזע של  10ס"מ.

יח'

1,756.00

 41.02.0390דקל קוקוס בגובה גזע עד יציאת החוטר  2.5מ' עד תחילת הכפות ובקוטר
גזע של  20ס"מ.

יח'

5,056.00

 41.02.0400דקל "רויסטוניה ריגה" )דקל המלך( ,בוגר מהקרקע ,בגובה מינימלי של 5
מ' עד לתחתית הלולב.

יח'

11,895.00

 41.02.0410דקל ננסי מסוג רובליני ,שמרופס ,בוטיה ,ציקס ,ציקס מופשל ,טרכיקרפוס
וכד' ממיכל  25ליטר .

יח'

659.00

 41.02.0420דקל ננסי מסוג רובליני ,שמרופס ,בוטיה ,ציקס ,ציקס מופשל ,טרכיקרפוס
וכד' ממיכל  50ליטר .

יח'

1,079.00

 41.02.0430ציקס רבולוטה ממיכל  60ליטר ,קוטר נוף  1.0מ'.

יח'

1,422.00
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 41.02.0440פיטוספורום יפני ננסי בדלי  40ליטר

יח'

478.00

 41.02.0450עץ זית בוגר  ,גזע בקוטר  30ס"מ ובגובה  3מ' לפחות

יח'

1,241.00

 41.02.0460צמחיה טרופית ממיכל  10ליטר )שיפלרה ,ציפור גן עדן ,פילדנדרון וכד'(,
בגובה  60ס"מ לפחות.

יח'

210.00

 41.02.0470צמחיה טרופית ממיכל  25ליטר )שיפלרה ,ציפור גן עדן ,פילדנדרון וכד'(,
בגובה  100ס"מ לפחות.

יח'

535.00

 41.02.0480צמחיה טרופית בגובה  1.8מ' לפחות מגידול באדמה.

יח'

726.00

. 41.02.0490גיזום ענפים בעץ אשר גובה צמרתו אינו עולה על  3מטר כולל פינוי הגזם.

יח'

268.00

 41.02.0500גיזום ענפים בעץ אשר גובה צמרתו עולה על  3מ' אך אינו עולה על  6מ'
כולל פינוי הגזם.

יח'

668.00

 41.02.0510גיזום ענפים בעץ אשר גובה צמרתו עולה על  6מטר כולל פינוי הגזם.

יח'

983.00

 41.02.0520העתקה ושתילה מחדש של עץ קיים בקוטר עד  20ס"מ ,בתחום הרשות

יח'

1,012.00

 41.02.0530העתקה ושתילה מחדש של עץ בוגר קיים בקוטר גזע  30-40ס"מ ובגובה
מעל  3מ' ,בתחום הרשות

יח'

1,670.00

 41.02.0540העתקה ושתילה מחדש של עץ בוגר קיים בקוטר גזע מעל  40ס"מ
ובגובה מעל  3מ' ,בתחום הרשות

יח'

2,672.00

 41.02.0550העתקה ושתילה מחדש של עץ זית בוגר בתחום הרשות

יח'

1,670.00

 41.02.0560העתקה ושתילה של עץ דקל בתחום הרשות

יח'

4,007.00

 41.02.0570העתקה ושתילה של עץ פיקוס בוגר בתחום הרשות

יח'

5,342.00

 41.02.0580העתקה ושתילה של עץ אקליפטוס בוגר בתחום הרשות

יח'

5,342.00

 41.02.0590העתקה ושתילה מחדש של שיחים בוגרים קיימים בתחום העבודה

יח'

96.00

 41.02.0600נטיעת עצים בוגרים שיסופקו ע"י המזמין ,במידרכה ובאיי תנועה

יח'

478.00

 41.02.0610נטיעת עצי דקל בוגרים בגובה גזע נקי של  4מ' לפחות שיסופקו ע"י
המזמין  ,במידרכה ובאיי תנועה

יח'

1,927.00

 41.02.0620שתילת דשא בשלוחות במירווחים של  15ס"מ מזן "קיקויו" או "בופאלו"

מ "ר

24.00

 41.02.0630דשא במרבדים מזן "קיקויו"

מ "ר

42.00

 41.02.0640דשא במרבדים מזן "בופאלו"

מ "ר

47.00

 41.02.0650דשא במרבדים מזן "סופר אלטורו" או "דרבן גרס"

מ "ר

51.00

 41.02.0660דשא במרבדים מזן "זוסיה אלטורו" " /פספלום"

מ "ר

47.00
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 41.02.0670זריעת דשא רב שנתי בהתזה

מ "ר

20.00

 41.02.0680דשא סינטטי מסוג "צ'מפיון" או ש"ע  ,כולל התקנה ותשתית .הדשא עמיד
בשחיקה פיזית ,קרינת  U.V.ובשחיקת צבע .כולל אחריות ל 5-שנים.

מ "ר

612.00

 41.02.0690דשא סינטטי מסוג "דשא-טק" או ש"ע  ,כולל התקנה ותשתית .הדשא
עמיד בשחיקה פיזית ,קרינת  U.V.ובשחיקת צבע .כולל אחריות ל 5-שנים.

מ "ר

955.00

 41.02.0700קוטל מזיקים המכיל "דיאזינון" למדשאות ,מיושם לאחר הנחת המרבדים
ומופעל בהמטרה ,בכמות מינימלית של  500גר'/דונם חומר פעיל

מ "ר

5.00

 41.02.0710אדמת גן מסוג חמרה כלשהי

מ"ק

96.00

 41.02.0720חול דיונות נקי )חול מתוק( למגרשי כדורגל וכד' לרבות פיזור בשכבות

מ"ק

192.00

 41.02.0730טוף גס צבעוני חום/צהוב/שחור לחיפוי קוטר  10-20מ"מ.

מ"ק

625.00

 41.02.0740טוף מצע לדשא ומגרשי ספורט קוטר  0-4 / 0-8מ"מ.

מ"ק

499.00

 41.02.0750טוף תערובת מצע לגן לערוגות פרחים חד שנתיים סוג  0-8 Bמ"מ

מ"ק

602.00

 41.02.0760תערובת שתילה  2/3טוף בקוטר  0-8מ"מ 1/3 ,כבול

מ"ק

875.00

 41.02.0770תערובת שתילה  1/3טוף 1/3 ,קומפוסט 1/3 ,כבול

מ"ק

1,123.00

 41.02.0780רסק גזם כולל פיזור בשכבה של  10ס"מ

מ"ק

544.00

 41.02.0790מסגרת תומכת לעצים ממתכת מגולוונת וצבועה או מעץ.

יח'

409.00

 41.02.0800מגביל שורשים ) ROOTCONTROLע"י גנרון( ,מפוליפרופילן אפור
בקוטר  60ס"מ ובעומק  65ס"מ,כולל התקנה ,או ש"ע.

יח'

306.00

 41.02.0810מגביל שורשים ) ROOTCONTROLע"י גנרון( ,עשוי מפוליפרופילן אפור
בקוטר  70ס"מ ובעומק  65ס"מ ,כולל התקנה ,או ש"ע.

יח'

345.00

 41.02.0820מגביל שורשים ) ROOTCONTROLע"י גנרון( ,עשוי מפוליפרופילן אפור
בקוטר  80ס"מ ובעומק  65ס"מ ,כולל התקנה ,או ש"ע.

יח'

383.00

 41.02.0830מגביל שורשים ) ROOTCONTROLע"י גנרון( ,עשוי מפוליפרופילן אפור
בקוטר  100ס"מ ובעומק  65ס"מ ,כולל התקנה ,או ש"ע.

יח'

459.00

 41.02.0840מגביל שורשים ) ROOTCONTROLע"י גנרון( ,עשוי מפוליפרופילן אפור
בקוטר  80ס"מ ובעומק  100ס"מ ,כולל התקנה ,או ש"ע.

יח'

507.00

 41.02.0850מגביל שורשים ) ROOTCONTROLע"י גנרון( ,עשוי מפוליפרופילן אפור
בקוטר  100ס"מ ובעומק  100ס"מ ,כולל התקנה ,או ש"ע.

יח'

554.00

 41.02.0860מגביל שורשים ) ROOTCONTROLע"י גנרון( ,עשוי מפוליפרופילן אפור
בעומק  65ס"מ בגליל לפריסה אורכית ,כולל התקנה ,או ש"ע.

מטר

125.00
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 41.02.0870מגביל שורשים ) ROOTCONTROLע"י גנרון( ,עשוי מפוליפרופילן אפור
בעומק  100ס"מ בגליל לפריסה אורכית ,כולל התקנה ,או ש"ע.

מטר

173.00

 41.02.0880ייצוב קרקע ברשת מסיבי קוקוס פרוסה ומעוגנת ע"ג המדרון

מ "ר

77.00

 41.02.0890ייצוב קרקע בכוורת ייצוב מעוינת מסיבי קוקוס גובה  20ס"מ כולל עיגון
ביתדות ומילוי באדמת גן

מ "ר

87.00

 41.02.0900ייצוב קרקע בכוורות ייצוב פלסטיות גובה  10ס"מ  40משבצות למ"ר כולל
עיגון ביתדות ומילוי באדמת גן לרבות חגורות חיזוק היקפיות

מ "ר

105.00

 41.02.0910ייצוב קרקע בכוורות ייצוב פלסטיות גובה  7.5ס"מ  40משבצות למ"ר כולל
עיגון ביתדות ומילוי באדמת גן לרבות חגורות חיזוק היקפיות

מ "ר

96.00

 41.02.0920ייצוב קרקע בכוורות ייצוב פלסטיות גובה  10ס"מ  40משבצות למ"ר כולל
עיגון ביתדות  ,מילוי בבטון לרבות חגורות חיזוק היקפיות

מ "ר

201.00

 41.02.0930ייצוב קרקע בכוורות ייצוב פלסטיות גובה  7.5ס"מ  40משבצות למ"ר כולל
עיגון ביתדות  ,מילוי בבטון לרבות חגורות חיזוק היקפיות

מ "ר

192.00

 41.02.0940סמוכת תמיכה מעץ אקליפטוס בגובה  2.20מ' קלופות ומחוטאות לעצים
קיימים )מעבר לסמוכה הכלולה במחיר העצים(

יח'

26.00

 41.02.0950ביצוע "גידוד" לשורשי עצי פיקוסים קיימים לעומק  50ס"מ ובשטח גומה
לעץ בגודל  160/160ס"מ בהתאם להנחיות מפקח והרשות

קומפ'

2,948.00
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פרק  44גידור ומעקות
תת פרק  44.01גידור
הערה  :גדרות ומעקות מתכת ייוצרו על פי תקן  2142ותקן .4723
המחיר כולל צביעה אלקטרוסטטית בתנור .כל החלקים טבולים באבץ חם
לאחר הייצור .כל היחידות הן באורך מקסימלי עד  2.00מ'.
 44.01.0160גדר שבכה דגם ורד  PAL -תוצרת " "B&Gאו ש"ע מאושר בגובה 2.00
מ' ,כל חלקי הגדר מגולוונים וצבועים בצביעה אלקטרוסטטית בגוון לפי
בחירת המתכנן כולל עיגון המעקה לקיר או לקרקע לרבות יסודות

מטר

684.00

 44.01.0170גדר שבכה מפרופילי פלדה אנכיים מתוצרת "גדרות אורלי" מדגם "חנית"
או ש"ע בגובה  2.00מ' מגלוון באבץ חם וצבוע בתנור

מטר

671.00

 44.01.0180גדר שבכה מפרופילי פלדה אנכיים מתוצרת "גדרות אורלי" דגם "ציון" או
"צברית" של רשת-כל או "צבר" של יהודה רשתות או ש"ע בגובה  1.20מ'
מגלוון באבץ חם וצבוע בתנור

מטר

 44.01.0190גדר שבכה מפרופילי פלדה אנכיים מתוצרת "גדרות אורלי" דגם "ציון",
מק"ט  1015או ש"ע ,בגובה  2.0מ' מגולוון באבץ חם וצבוע בצביעה
אלקטרוסטטית .ההתקנה תתבצע על ידי חיבורים יבשים וללא ריתוכים.
הגדר תיבנה בהתאם לת"י  4273למעונות יום.

מטר

 44.01.0200גדר רשת מרותכת תוצרת "גדרות אורלי" דגם "שמן" או כפיר של
רשת-כל או "אילון" של יהודה רשתות או ש"ע בגובה כולל של  1.60מ'
מגלוון באבץ חם וצבוע בתנור או ש"ע

מטר

 44.01.0210גדר מרותכת דגם "איילון" או ש"ע ,בגובה 2.00מ' ,עם משבצות מחוטי
פלדה משוכים בקוטר 4.5מ"מ 150X50מ"מ ,קורת הקשחה דקורטיבית
מחוטים בקוטר  5מ"מ ועמודים כל  3.0מ' .הרשת והעמודים מגולווים.

מטר

 44.01.0220גדר למגרש ספורט תוצרת "גדרות אורלי" בגובה  4.00מ' מדגם "ציון
כפול" או "מעיין חרוד משופר" או "רעננה" של "רשת כל" או ש"ע .מגלוון
באבץ חם וצבוע בתנור

מטר

 44.01.0230גדר למגרש ספורט בגובה  4.0מ' דגם "טניס כדורסל" תוצרת "גדרות
אורלי" או "קדימה" של רשת-כל או "טניס" של יהודה רשתות או ש"ע

מטר

857.00

 44.01.0240תיקוני גדרות רשת קיימות ע"י החלפת רשת פגומה ו/או השלמתה וישור
העמודים בהתאם לצורך.

מ "ר

82.00

 44.01.0250הפחתה במחיר גדר למגרשי ספורט עבור גובה  3.0מ' במקום  4.0מ'

מטר

-123.00

 44.01.0260הפחתת מחיר לגדרות מסוגים שונים עבור גילוון בלבד ללא צביעה
באבקה

מ "ר

-43.00

 44.01.0270גדר חסימה לרכב בגובה  45ס"מ מצינור פלדה בקוטר " 2מוצב על
תמיכות בקוטר " 2כל  2מ' מבוססות בקרקע בעומק  40ס"מ ע"י יסודות
בטון

מטר

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.4
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 44.01.0280סגירת מרווח בין הקרקע לתחתית המבנה בגדר מרותכת דגם "איילון" או
ש"ע ,בגובה משתנה עד  1.20מ' ,עם משבצות מחוטי פלדה משוכים
בקוטר 4.5מ"מ 150X50מ"מ ,עמודים כל  3.0מ' .הרשת והעמודים
מגולוונים.

מטר

189.00

 44.01.0290גדר רשת בגובה  1.2מטר כולל עמודים מברזל זוית  45/45/5מ"מ כל 3
מ',רשת מגולוונת  5X5ס"מ  ,חיזוקים פנימיים ופינתיים ויסודות בטון

מטר

142.00

 44.01.0300גדר רשת בגובה  1.8מטר כולל עמודים מברזל זוית  45/45/5מ"מ כל 3
מ',רשת מגולוונת  5X5ס"מ  ,חיזוקים פנימיים ופינתיים ויסודות בטון

מטר

173.00

 44.01.0310תוספת למחיר הגדר עבור עמודים מצינורות מגולבנים " 2במקום מברזל
זוית  .המדידה לפי אורך העמודים והתומכות

מטר

13.00

 44.01.0320גילוון עמודי גדר ,תומכות ועמודי עגינה

מטר

7.00

תת פרק  44.02שערים
 44.02.0010שער במידות כלשהם לרבות עיגון בקרקע מתוצרת "גדרות אורלי" דגם
"חיפה" או "ציון" או "חנן" או עפולה" או הולנדי" או ש"ע כולל גלוון וצביעה
אלקטרוסטטית

מ "ר

 44.02.0020שער "פשפש" להולכי רגל בגובה  1.10מ' ברוחב  1.2מ' )פתח אור(
לרבות עיגון בקרקע מתוצרת "גדרות אורלי" דגם "ציון" או "חיפה" או "מעין
חרוד" או כדוגמת הגידור ,כולל גלוון וצביעה אלקטרוסטטית.

קומפ'

 44.02.0030שער "פשפש" להולכי רגל בגובה  1.15מ' ברוחב  1.2מ' )רוחב כנף(
לרבות עיגון בקרקע או בקיר/משטח בטון ,מתוצרת "גדרות אורלי" דגם
"כנרת" ,מק"ט  3103או ש"ע .משני צידי השער קיים מרווח של לפחות 4
ס"מ בכל מצב של השער)פתוח או סגור( .כולל גילוון באבץ חם וצביעה
אלקטרוסטטית .השער יבנה בהתאם לת"י  4273למעונות יום.

קומפ'

 44.02.0040שער "פשפש" להולכי רגל בגובה  2.0מ' ברוחב  1.2מ' )רוחב כנף(
לרבות עיגון בקרקע או בקיר/משטח בטון ,מתוצרת "גדרות אורלי" דגם
"ציון" ,מק"ט  3106או ש"ע .משני צידי השער קיים מרווח של לפחות 4
ס"מ בכל מצב של השער)פתוח או סגור( .כולל גילוון באבץ חם וצביעה
אלקטרוסטטית .השער יבנה בהתאם לתקן ישראלי  4273למעונות יום.

קומפ'

 44.02.0050שער "פשפש" להולכי רגל בגובה  2.0מ' ברוחב  1.45מ' )רוחב כנף(
לרבות עיגון בקרקע או בקיר/משטח בטון ,מתוצרת "גדרות אורלי" דגם
"ציון" ,מק"ט  3106או ש"ע .משני צידי השער קיים מרווח של לפחות 4
ס"מ בכל מצב של השער)פתוח או סגור( .כולל גילוון באבץ חם וצביעה
אלקטרוסטטית .השער יבנה בהתאם לתקן ישראלי  4273למעונות יום.

קומפ'

 44.02.0060שער "פשפש" להולכי רגל בגובה  2.0מ' ברוחב  1.45מ' )פתח אור(
לרבות עיגון בקרקע מתוצרת "גדרות אורלי" דגם "ציון" או "חנית" או
"עפולה" כולל גלוון וצביעה אלקטרוסטטית

קומפ'

 44.02.0070שער דו כנפי לרכב בגובה  2.0מ' ברוחב  4.7מ' )פתח אור( לרבות עיגון
בקרקע מתוצרת "גדרות אורלי" דגם "חיפה" או "ציון" או "חנן" או עפולה"
או הולנדי" כולל גלוון וצביעה אלקטרוסטטית

קומפ'

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.4

932.00

1,523.00

1,313.00

2,310.00

2,520.00

2,730.00

5,670.00

קובץ :מחירון תשתיות חדש 070/... 20

מועצה אזורית מטה יהודה  -אגף הפיתוח
טל 02-9900833:פקס02-9900800:
12/09/2019
דף מס'070 :

מחירון מכרז תשתיות וכבישים 2019
סע י ף

יחידה

תאור

 44.02.0080שער דו כנפי לרכב בגובה  2.0מ' ברוחב  6.0מ' )פתח אור( לרבות עיגון
בקרקע מתוצרת "גדרות אורלי" דגם "חיפה" או "ציון" או "חנן" או עפולה"
או הולנדי" כולל גלוון וצביעה אלקטרוסטטית

קומפ'

מחיר יחידה

6,510.00

תת פרק  44.03מעקות
הערה  :גדרות ומעקות מתכת ייוצרו על פי תקן  2142ותקן .4723
המחיר כולל צביעה אלקטרוסטטית בתנור .כל החלקים טבולים באבץ חם
לאחר הייצור .כל היחידות הן באורך מקסימלי עד  2.00מ'.
 44.03.0010מעקה בטיחות ממתכת תוצרת "גדרות אורלי" דגם "קריית אונו א'/ב' " או
ש"ע בגובה  1.10מ' .מגולוון באבץ חם וצבוע באבקה בתנור.

מטר

588.00

 44.03.0020מעקה בטיחות ממתכת מתוצרת "גדרות אורלי" דגם "מוצקין" או
"זכרון-יעקב" או ש"ע בגובה  1.2מ' .מגלוון באבץ חם וצבוע באבקה בתנור

מטר

594.00

 44.03.0030מעקה בטיחות ממתכת מתוצרת "גדרות אורלי" דגם "חנן",או תבור" או
שימשית או "מכבי" או "ביתר" "צמח "1-או ש"ע ,גובה  1.10מ' מגלוון
באבץ חם וצבוע באבקה בתנור.

מטר

 44.03.0040מעקה בטיחות ממתכת מתוצרת "גדרות אורלי" דגם "נצרת" או "ירקון" או
"עצמון" "הר יונה" או "שריד" או "נהלל" או ש"ע בגובה  1.10מ'.מגלוון
באבץ חם וצבוע באבקה בתנור

מטר

 44.03.0050מעקה בטיחות ממתכת מתוצרת "גדרות אורלי" דגם "נשיא" או "הולנדי"
או ש"ע בגובה  1.10מ' מגלוון באבץ חם וצבוע באבקה בתנור

מטר

 44.03.0060גדר הפרדה ממתכת מתוצרת "גדרות אורלי" דגם "כנרת" למעונות יום,
מק"ט  3103או ש"ע ,בגובה  1.15מ' מגלוון באבץ חם וצבוע בצביעה
אלקטרוסטטית .ההתקנה תתבצע על ידי חיבורים יבשים וללא ריתוכים.
הגדר תיבנה בהתאם לת"י  4273למעונות יום.

מטר

399.00

 44.03.0070מעקה בטיחות ממתכת מתוצרת "גדרות אורלי" דגם "אלעד" או "בלגי" או
"מנרב" או ש"ע בגובה  1.10מ'מגלוון באבץ חם וצבוע באבקה בתנור

מטר

515.00

562.00

520.00

378.00

* מעקות הולכה )בטיחות( *
 44.03.0090מעקה הולכה והפרדה באי תנועה מתוצרת "גדרות אורלי" מדגם "מעין
חרוד" או "סביונית"של יהודה רשתות או "מלבנית פינה עגולה" של
רשת-כל או ש"ע בגובה  1.10מ' מגלוון באבץ חם וצבוע בתנור

מטר

 44.03.0100מעקה הולכה למדרכה ומחסום לגנים ציבוריים מתוצרת "גדרות אורלי"
מדגם "כפול" או "קרית-ים" או ש"ע בגובה  1.10מ' מגלוון באבץ חם וצבוע
בתנור

מטר

441.00

 44.03.0110מעקה הולכה למדרכה ומחסום לגנים ציבוריים מתוצרת "גדרות אורלי"
דגם "נתניה" או ש"ע בגובה  1.10מ' מגלוון באבץ חם וצבוע בתנור

מטר

441.00

 44.03.0120מעקה הולכה והפרדה מתוצרת "גדרות אורלי" מדגם "תוחם חלקה" או
"חיפה-תל אביב "או "ניו ג'רסי" של יהודה רשתות או ש"ע בגובה  1.10מ'
מגלוון באבץ חם וצבוע בתנור

מטר

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.4

378.00

315.00

קובץ :מחירון תשתיות חדש 071/... 20

מועצה אזורית מטה יהודה  -אגף הפיתוח
טל 02-9900833:פקס02-9900800:
12/09/2019
דף מס'071 :

מחירון מכרז תשתיות וכבישים 2019
סע י ף

יחידה

תאור

מחיר יחידה

 44.03.0130גדרות הולכה למדרכה ומחסום לגנים ציבוריים מתוצרת אורלי"מדגם
"הולכה חיפה" או "הולכה עכו" או דגם "מע"צ" או ש"ע בגובה  1.10מ'
מגלוון באבץ חם וצבוע באבקה בתנור

מטר

 44.03.0140מעקה הגנה לגינון מתוצרת "גדרות אורלי" דגם "ג'ולי" או "הולנדי" או
"הולכה חיפה" או ש"ע בגובה עד  0.60מ' מגלוון באבץ חם וצבוע באבקה
בתנור

מטר

347.00

 44.03.0150מאחז יד אופקי או משופע להולכי רגל בגובה  90 -110ס"מ מצינור מגולוון
בקוטר " 2כולל פינות מעוגלות עיגון לקירות  /עמודים וצביעה בתנור

מטר

279.00

 44.03.0160מעקה הולכה להולכי רגל הכולל מאחז יד אופקי או משופע ועמודים כל
 150ס"מ ,בגובה  90 -110ס"מ מצינורות נירוסטה  316בקוטר " 1.5כולל
פינות מעוגלות ועיגון לריצפה

מטר

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.4

441.00

1,260.00

קובץ :מחירון תשתיות חדש 072/... 20

מועצה אזורית מטה יהודה  -אגף הפיתוח
טל 02-9900833:פקס02-9900800:
12/09/2019
דף מס'072 :

מחירון מכרז תשתיות וכבישים 2019
סע י ף

יחידה

תאור

מחיר יחידה

פרק  45תאורת חוץ והכנות לחבור חשמל ותקשורת
תת פרק  45.01הכנות לתאורת חוץ
הערה  :מחירי הכבלים כוללים מפצלת מתכווצת בחום )"כפפה"( עם דבק
בקצוות
 45.01.0010צינור פי.וי.סי סוג שחור קוטר  50מ"מ בחפירה מוכנה כולל חוט משיכה
וסרט סימון תקני.

מטר

17.00

 45.01.0020צינור פי.וי.סי סוג שחור קוטר  75מ"מ בחפירה מוכנה כולל חוט משיכה
וסרט סימון תקני.

מטר

24.00

 45.01.0030צינור פלסטי שרשורי דו שכבתי )"קוברה"( קוטר  50מ"מ בחפירה מוכנה
כולל חוט משיכה וסרט סימון תקני.

מטר

14.00

 45.01.0040צינור פלסטי שרשורי דו שכבתי )"קוברה"( קוטר  80מ"מ בחפירה מוכנה
כולל חוט משיכה וסרט סימון תקני.

מטר

19.00

 45.01.0050צינור פ"ד )"מריכף"( בקוטר  29מ"מ ,בחפירה מוכנה כולל חוט משיכה
וסרט סימון תיקני.

מטר

11.00

 45.01.0060צינור פי.וי.סי קשיח בקוטר  110מ"מ בעובי דופן  3.6מ"מ ,בחפירה מוכנה
כולל חוט משיכה וסרט סימון

מטר

32.00

 45.01.0070תעלה מפח מגולבן במידות  100X100מ"מ כולל מכסה פח

מטר

116.00

 45.01.0080תא בקרה לכבלים תא טרומי קוטר  60ס"מ בעומק  100ס"מ כולל
חפירה/חציבה כולל שכבת חצץ של  20ס"מ ,כולל מכסה ממין  B125כולל
שילוט יעוד תא הביקורת.

יח'

 45.01.0090תא בקרה לכבלים תא טרומי קוטר  80ס"מ בעומק  100ס"מ כולל
חפירה/חציבה כולל שכבה חצץ של  20ס"מ ,כולל מכסה ממין  B125כולל
שילוט יעוד תא הביקורת.

יח'

 45.01.0100תא בקרה לכבלים ,תא טרומי בקוטר  100ס"מ ובעומק  100ס"מ ,כולל
חפירה /חציבה כולל שכבת חצץ של  20ס"מ ,כולל מכסה ממין B125
כולל שילוט יעוד תא הביקורת.

יח'

1,995.00

 45.01.0110תוספת למחיר תא בקרה בקוטר  60ס"מ עבור תקרה ומכסה ממין C250

יח'

399.00

 45.01.0120תוספת למחיר תא בקרה בקוטר  80ס"מ עבור תקרה ומכסה ממין C250

יח'

510.00

 45.01.0130תוספת למחיר תא בקרה בקוטר  100ס"מ עבור תקרה ומכסה ממין
C250

יח'

565.00

 45.01.0140תוספת למחיר תא בקרה עבור מכסה יצקת ברזל מכל מין שהוא בקוטר
עד  100ס"מ או מרובע עם סמל הרשות במקום מכסה ב-ב

יח'

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.4

1,155.00

1,365.00

452.00

קובץ :מחירון תשתיות חדש 073/... 20

מועצה אזורית מטה יהודה  -אגף הפיתוח
טל 02-9900833:פקס02-9900800:
12/09/2019
דף מס'073 :

מחירון מכרז תשתיות וכבישים 2019
סע י ף

יחידה

תאור

מחיר יחידה

 45.01.0150חפירה ו/או חציבת תעלות לכבלים ו/או לצינורות תיקשורת בכלים או
בידיים כולל ריפוד וכיסוי חול ,מילוי חפירה ,החזרת השטח לקדמותו
וסילוק עודפי אדמה .התעלה בעומק עד  100ס"מ ורוחב  60ס"מ.

מטר

 45.01.0160חציבה בסלע קשה ורצוף תעלות לכבלים ו/או לצינורות תיקשורת בכלים
או בידיים כולל ריפוד וכיסוי חול ,מילוי חפירה ,החזרת השטח לקדמותו
וסילוק עודפי אדמה .התעלה בעומק עד  90ס"מ ורוחב  40-60ס"מ.

מטר

42.00

 45.01.0170תוספת לחפירה ו/או חציבה עבור העמקת החפירה עד לעומק  150ס"מ
)במקום  100ס"מ(

מטר

16.00

 45.01.0180קידוח אופקי להתקנה  3צינורות פלסטיים כפיף כבד שחור בקוטר 75
מ"מ עם חוטי משיכה ניילון  8מ"מ  -בכל שיטה שתידרש לפי תנאי הקרקע,
כולל שרוול  ,צנרת ,חפירתבורות וכל הדרוש והחזרת השטח לקדמותו -
קומפלט.

מטר

 45.01.0190פתיחת כביש קיים ברוחב עד  60ס"מ ובעומק עד  100ס"מ לצורך הנחת
צינורות כולל חפירה/חציבה ומילוי התעלה בשכבות המצע בהתאם
להנחית המפקח  ,תיקון הכביש והחזרתהמצב לקדמותו ,כולל כל עבודות
וחומרי העזר .

מטר

 45.01.0200פתיחת מדרכה  /שביל ברוחב עד  60ס"מ ובעומק עד  100ס"מ לצורך
הנחת צינורות כולל חציבה ומילוי התעלה בשכבות המצע לפי הנחיות
המפקח  ,תיקון מדרכה/שביל והחזרתהמצב לקדמותו כולל ריצוף או
אספלט .

מטר

 45.01.0210יסוד בטון לעמוד תאורה מכל סוג בגובה  4-5מ' יצוק מבטון ב - 30במידות
 60/60/80ס"מ כולל חפירת/חציבת הבור ,הכנת שרוולי מעבר לפי תוכנית
 ,כולל ברגי יסוד מחוברים ומוגנים וכל שאר העבודות והחומרים הדרושים
קומפלט.

יח'

 45.01.0220יסוד בטון לעמוד תאורה מכל סוג בגובה  8-9מ' יצוק מבטון ב - 30במידות
 80/80/100ס"מ כולל חפירת/חציבת הבור ,הכנת שרוולי מעבר לפי
תוכנית ,כולל ברגי יסוד מחוברים ומוגנים וכל שאר העבודות והחומרים
הדרושים קומפלט.

יח'

 45.01.0230יסוד בטון לעמוד תאורה מכל סוג בגובה  10מ' יצוק מבטון ב - 30במידות
 80/80/160ס"מ כולל חפירת/חציבת הבור ,הכנת שרוולי מעבר לפי
תוכנית ,כולל ברגי יסוד מחוברים ומוגנים וכל שאר העבודות והחומרים
הדרושים קומפלט.

יח'

1,260.00

 45.01.0240תוספת למחיר יסוד לעמוד תאורה עבור חיבור לכלונס

יח'

116.00

 45.01.0250תוספת מחיר ליסוד בטון עבור הגבהה עגולה או ריבועית במידות
 25*50*50ס"מ

יח'

116.00

 45.01.0260יסוד בטון למרכזיה מבטון ב -30במידות  155X45ס"מ ובגובה  90ס"מ
מתחת לפני השטח ו -20ס"מ מעל פני השטח ,עם מסגרת ברזל
מגולבנת לחיזוק לוח החשמל לבסיס הבטון,עם פתחים לצינורות והחזרת
פני השטח לקדמותם.

קומפ'

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.4

37.00

625.00

137.00

126.00

630.00

903.00

1,355.00

קובץ :מחירון תשתיות חדש 074/... 20

מועצה אזורית מטה יהודה  -אגף הפיתוח
טל 02-9900833:פקס02-9900800:
12/09/2019
דף מס'074 :

מחירון מכרז תשתיות וכבישים 2019
סע י ף

יחידה

תאור

מחיר יחידה

 45.01.0270פרוק כבל קיים המושחל בצנרת תת קרקעית ,בין עמודי תאורה קיימים ,
ללא פגיעה בצנרת הקיימת ,כולל פרוק חיבורי החשמל ובידודם ,והובלת
הכבל למחסני העירייה או לכל מקום אחר במרחק עד  10ק"מ לפי הנחית
המפקח.

מטר

7.00

 45.01.0280מוליך נחושת שזור גלוי להארקה  25ממ"ר מותקן ישירות בקרקע במקביל
לצינורות כולל חדירה לעמודים.

מטר

24.00

 45.01.0290מוליך נחושת שזור גלוי להארקה  35ממ"ר מותקן ישירות בקרקע במקביל
לצינורות כולל חדירה לעמודים.

מטר

38.00

 45.01.0300מוליך נחושת שזור גלוי להארקה  50ממ"ר מותקן ישירות בקרקע במקביל
לצינורות כולל חדירה לעמודים.

מטר

53.00

 45.01.0310כבל טרמפולסטי תת-קרקעי טיפוס ) XLPE)N2XYמושחל בצינור מחובר
לעמוד או למרכזיה .כבל בחתך  2X6או  3X4ממ"ר המחיר לא כולל צינור.

מטר

17.00

 45.01.0320כבל טרמפולסטי תת-קרקעי טיפוס ) XLPE)N2XYמושחל בצינור מחובר
לעמוד או למרכזיה .כבל בחתך  3X6או  5X4ממ"ר המחיר לא כולל צינור.

מטר

21.00

 45.01.0330כבל טרמפולסטי תת-קרקעי טיפוס ) XLPE)N2XYמושחל בצינור מחובר
לעמוד או למרכזיה .כבל בחתך  5X6ממ"ר המחיר לא כולל צינור.

מטר

29.00

 45.01.0340כבל טרמפולסטי תת-קרקעי טיפוס ) XLPE)N2XYמושחל בצינור מחובר
לעמוד או למרכזיה .כבל בחתך  3X10ממ"ר המחיר לא כולל צינור.

מטר

32.00

 45.01.0350כבל טרמפולסטי תת-קרקעי טיפוס ) XLPE)N2XYמושחל בצינור מחובר
לעמוד או למרכזיה .כבל בחתך  3X2.5ממ"ר המחיר לא כולל צינור.

מטר

11.00

 45.01.0360כבל טרמפולסטי תת-קרקעי טיפוס ) XLPE)N2XYמושחל בצינור מחובר
לעמוד או למרכזיה .כבל בחתך  5X1.5ממ"ר המחיר לא כולל צינור.

מטר

11.00

 45.01.0370כבל טרמפולסטי תת-קרקעי טיפוס ) XLPE)N2XYמושחל בצינור מחובר
לעמוד או למרכזיה .כבל בחתך  5X2.5ממ"ר המחיר לא כולל צינור.

מטר

15.00

 45.01.0380כבל טרמפולסטי תת-קרקעי טיפוס ) XLPE)N2XYמושחל בצינור מחובר
לעמוד או למרכזיה .כבל בחתך  4X6ממ"ר המחיר לא כולל צינור.

מטר

24.00

 45.01.0390כבל טרמפולסטי תת-קרקעי טיפוס  (N2XY (XLPEמושחל בצינור מחובר
לעמוד או למרכזיה .כבל בחתך  16 + 3X35ממ"ר המחיר לא כולל צינור.

מטר

90.00

 45.01.0400כבל טרמפולסטי תת-קרקעי טיפוס ) XLPE)N2XYמושחל בצינור מחובר
לעמוד או למרכזיה .כבל בחתך  4X10ממ"ר המחיר לא כולל צינור.

מטר

35.00

 45.01.0410כבל טרמפולסטי תת-קרקעי טיפוס ) XLPE)N2XYמושחל בצינור מחובר
לעמוד או למרכזיה .כבל בחתך  5X10ממ"ר המחיר לא כולל צינור.

מטר

41.00

 45.01.0420כבל טרמפולסטי תת-קרקעי טיפוס ) XLPE)N2XYמושחל בצינור מחובר
לעמוד או למרכזיה .כבל בחתך  4X16ממ"ר המחיר לא כולל צינור.

מטר

51.00

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.4

קובץ :מחירון תשתיות חדש 075/... 20

מועצה אזורית מטה יהודה  -אגף הפיתוח
טל 02-9900833:פקס02-9900800:
12/09/2019
דף מס'075 :

מחירון מכרז תשתיות וכבישים 2019
סע י ף

יחידה

תאור

מחיר יחידה

 45.01.0430כבל טרמפולסטי תת-קרקעי טיפוס ) XLPE)N2XYמושחל בצינור מחובר
לעמוד או למרכזיה .כבל בחתך  5X16ממ"ר המחיר לא כולל צינור.

מטר

 45.01.0440כבל טרמפולסטי תת-קרקעי טיפוס ) XLPE)N2XYמושחל בצינור מחובר
לעמוד או למרכזיה .כבל בחתך  4X25ממ"ר המחיר לא כולל צינור.

מטר

78.00

 45.01.0450כבל טרמפולסטי תת-קרקעי טיפוס ) XLPE)N2XYמושחל בצינור מחובר
לעמוד או למרכזיה .כבל בחתך  5X25ממ"ר המחיר לא כולל צינור.

מטר

97.00

 45.01.0460מוליך מבודד  PVCבחתך  6ממ"ר.

מטר

10.00

 45.01.0470מוליך מבודד  PVCבחתך  10ממ"ר.

מטר

14.00

 45.01.0480מוליך מבודד  PVCבחתך  16ממ"ר.

מטר

18.00

 45.01.0490מוליך נחושת מבודד בחתך  25ממ"ר

מטר

24.00

 45.01.0500מופה אפוקסית תוצרת "רייקם" או שו"ע לכבל נחושת  NYYאו  N2XYעד
 5X16ממ"ר כולל חפירת הבור וכל יתר עבודות וחומרי העזר הדרושים

קומפ'

487.00

 45.01.0510מופה אפוקסית תוצרת "רייקם" או שו"ע לכבל נחושת  NYYאו  N2XYעד
 4X50ממ"ר כולל חפירת הבור וכל יתר עבודות וחומרי העזר הדרושים

קומפ'

622.00

 45.01.0520מופה אפוקסית מפצלת ) 3Mכניסת כבל בצד אחד ויציאת שני כבלים מצד
שני( ,תוצרת "רייקם" או שו"ע לכבל נחושת  NYYאו  N2XYעד 5X16
ממ"ר כולל חפירת הבור וכל יתרעבודות וחומרי העזר הדרושים.

קומפ'

 45.01.0530אלקטרודות הארקה ממוטות פלדה מצופים נחושת בקוטר  19מ"מ
ובאורך של  3מ' תקועים אנכית בקרקע ,כולל ראש קידוח ,ראש הקשה,
מהדק טבעת ,בתוך שוחת בקורת ? 60בעומק  60ס"מ עם רצפת חצץ
ומכסה מסוג ,B125שילוט וצביעה קומפלט.

קומפ'

 45.01.0540תוספת לאלקטרודת הארקה הנ"ל עבור העמקת האלקטרודה בקטעים
סטנדרטיים של  1.5מ'  .כולל מצמד ,עד לקבלת ההתנגדות הדרושה.
קומפלט.

קומפ'

 45.01.0550הארקה לצינור מים לפי המפרט הכללי כולל כל האביזרים והחיבורים
התיקניים הדרושים ,כולל תא בקרה מבטון טרום ,חפירה/חציבה.התא
בקוטר  60ס"מ ועומק 40ס"מ עם קרקעית מבטון ומכסה מסוג , B125
חור לניקוז מים ,מכסה ,שילוט וצביעה ,קומפלט.

יח'

 45.01.0560הארקה לצינור מים לפי המפרט הכללי כולל כל האביזרים והחיבורים
התיקניים הדרושים ,כולל תא בקרה מבטון וחפירה/חציבה.התא בקוטר
 60ס"מ ועומק  60ס"מעם קרקעית מבטון ומכסה מסוג , B125חור לניקוז
מים ,מכסה ,שילוט וצביעה ,קומפלט.

יח'

 45.01.0570הארקה לצינור מים לפי המפרט הכללי כולל כל האביזרים התקניים
החיבורים וההגנות הדרושים אך ללא תא בקרה  -קומפלט.

יח'

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.4

63.00
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 45.01.0580גומחת בטון ללא תקרה לפילר מונים ח"ח דגם " E-Fפוקסי צפון" או ש"ע
במידות :רוחב פנים  70ס"מ ,גובה  220ס"מ עומק  40ס"מ כולל
חפירה/חציבה ,זיון ,ביסוס .

יח'

 45.01.0590גומחת בטון ללא תקרה לפילר מונים ח"ח  /מרכזיה דגם " F-160פוקסי
צפון" או ש"ע במידות :רוחב פנים  160ס"מ ,גובה  220ס"מ עומק  40ס"מ
כולל חפירה/חציבה ,זיון ,ביסוס .

יח'

 45.01.0600גומחת בטון כולל תקרה לפילר מונים ח"ח  /מרכזיה דגם G+F-160
"פוקסי צפון" או ש"ע במידות :רוחב פנים  160ס"מ ,גובה  220ס"מ עומק
 40ס"מ כולל חפירה/חציבה,זיון ,ביסוס .

יח'

 45.01.0610גומחת בטון כולל תקרה לפילר מונים ח"ח  /מרכזיה דגם " F-190פוקסי
צפון" או ש"ע במידות :רוחב פנים  190ס"מ ,גובה  220ס"מ עומק  40ס"מ
כולל חפירה/חציבה ,זיון ,ביסוס .

יח'

 45.01.0620גומחת בטון ללא תקרה לפילר מונים ח"ח  /מרכזיה דגם " F-216פוקסי
צפון" או ש"ע במידות  :רוחב פנים  216ס"מ ,גובה  220ס"מ עומק 40
ס"מ כולל חפירה/חציבה,זיון ,ביסוס .

יח'

 45.01.0630גומחת בטון כולל תקרה לפילר מונים ח"ח  /מרכזיה דגם G+F-216
"פוקסי צפון" או ש"ע במידות :רוחב פנים  216ס"מ ,גובה  220ס"מ עומק
 40ס"מ כולל חפירה/חציבה,זיון ,ביסוס .

יח'

 45.01.0640גומחה למרכזיית תאורה במידות רוחב  280ס"מ  ,עומק  50ס"מ  ,גובה
 280ס"מ  ,כולל חפירה/חציבה ,זיון ,ביסוס .

יח'

 45.01.0650העתקת תא תאורה קיים באזור כביש מתוכנן לאזור מדרכה מתוכננת ,
לרבות הארכת כבלים וחיבורים חשמליים קיימים ולרבות התאמת גובה
מכסה התא לגובה מדרכה מתוכננת.

יח'

1,260.00

 45.01.0660מכסה לתא בקרה מייצקת ברזל עם סמל העיריה בקוטר  50ס"מ מסוג
 B125כולל פירוק וסילוק הקיים במידת הצורך

יח'

998.00

 45.01.0670מכסה לתא בקרה מייצקת ברזל עם סמל העיריה בקוטר  50ס"מ מסוג
 C250כולל פירוק וסילוק הקיים במידת הצורך

יח'

1,155.00

 45.01.0680מכסה לתא בקרה מייצקת ברזל עם סמל העיריה בקוטר  60ס"מ מסוג
 B125כולל פירוק וסילוק הקיים במידת הצורך

יח'

1,260.00

 45.01.0690מכסה לתא בקרה מייצקת ברזל עם סמל העיריה בקוטר  60ס"מ מסוג
 C250כולל פירוק וסילוק הקיים במידת הצורך

יח'

1,365.00

 45.01.0700בטון מסוג  CLSMלמילוי תעלות מעל עטיפת הצינור ועד תחתית אספלט
מדרכה  /כביש לרבות פינוי וסילוק החומר החפור

מ"ק

410.00

 45.01.0710מבנה מרכזית מאור לזרם  3X63Aמארונות מפוליאסטר משוריין  /מתכת
בעובי  2.5מ"מ ,עם תא חברת החשמל ,עם פנלי פח פנימיים ,עם פסי
צבירה ,מהדקים ,שילוט סנדביץ',וכל הציוד הדרוש לבנית המרכזיה
לרבות מא"זים ,מגענים ,מאמ"תים וכו' .מפסק ראשי כולל הגנה מגנטית,
תרמית ואלקטרונית ,הכל כמפורט בתוכנית ,קומפלט ,לרבות יסוד

קומפ'

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.4
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 45.01.0720מבנה מרכזית מאור לזרם  3X80Aמארונות מפוליאסטר משוריין  /מתכת
בעובי  2.5מ"מ ,כמפורט בתכנית ת.ר 202.עם תא חברת החשמל ,עם
פנלי פח פנימיים ,עם פסי צבירה,מהדקים ,שילוט סנדביץ' ,וכל הציוד
הדרוש לבנית המרכזיה לרבות מא"זים ,מגענים ,מאמ"תים וכו' כמפורט
בתכנית קומפלט ,לרבות יסוד מבטון מזוין וכל הדרוש

קומפ'

 45.01.0730מבנה מרכזית מאור לזרם  3X100Aמארונות מפוליאסטר משוריין /
מתכת בעובי  2.5מ"מ ,כמפורט בתכנית ת.ר 201.עם תא חברת החשמל
 ,עם פנלי פח פנימיים ,עם פסי צבירה,מהדקים ,שילוט סנדביץ' ,וכל הציוד
הדרוש לבנית המרכזיה לרבות מא"זים ,מגענים ,מאמ"תים וכו' כמפורט
בתכנית קומפלט לרבות יסוד מבטון מזוין וכל הדרוש.

קומפ'

37,800.00

 45.01.0740ניקוי יסודי של מרכזית מאור וצביעת המרכזיה בצבע יסוד ,מעליו צבע
מקשר ובצבע גמר סופר-לק בשתי שכבות לפי דרישת המזמין קומפלט.

קומפ'

756.00

 45.01.0750מהדק קנדי בחתך עד  35ממ"ר.

יח'

58.00

 45.01.0760פירוק מכני וחשמלי של מרכזית מאור על עמוד חברת החשמל והעברתה
למחסני העיריה לרבות כל התשלומים והתאומים הדרושים עם חברת
החשמל קומפלט.

קומפ'

 45.01.0770בדיקת מתקן חשמלי בגודל עד  3X63אמפר ע"י בודק מוסמך ,כולל
תשלום עבור הבדיקה ,תיקון ליקויים ובדיקה חוזרת עד לאישור סופי של
המתקן קומפלט ,כולל כל התיאומים הדרושים עם חברת החשמל לקבלת
חיבור חשמל והגשת תכניות עדות.

קומפ'

 45.01.0780בדיקת מתקן חשמלי בגודל עד  3X80אמפר ע"י בודק מוסמך ,כולל
תשלום עבור הבדיקה ,תיקון ליקויים ובדיקה חוזרת עד לאישור סופי של
המתקן קומפלט ,כולל כל התיאומים הדרושים עם חברת החשמל לקבלת
חיבור חשמל והגשת תכניות עדות.

קומפ'

 45.01.0790בדיקת מתקן חשמלי בגודל עד  100*3אמפר ע"י בודק מוסמך ,כולל
תשלום עבור הבדיקה ,תיקון ליקויים ובדיקה חוזרת עד לאישור סופי של
המתקן קומפלט,כולל כל התיאומים הדרושים עם חברת החשמל לקבלת
חיבור חשמל והגשת תכניות עדות.

קומפ'

34,650.00

1,890.00

2,520.00

2,730.00

2,835.00

תת פרק  45.02עמודים וזרועות לתאורת חוץ
הערה  :העמודים והזרועות בפרק זה ייוצרו עפ"י התקן הישראלי ת"י 812
 במהדורתו החדשה דצמבר  .2000מחירי העמודים ,הזרועות ומחזיקידגלים כוללים צביעה במפעל היצרן עפ"י מפרט דופלקס אלקטרוסטטית,
קלוי בתנור בגוון שיבחר ע"י המזמין.אחריות לצבע תהיה למשך  5שנים
לפחות .
עמודים של "געש אורות /פ.ל.ה .הנדסה" עמודים עגולים ומדורגים
 45.02.0010עמוד תאורה מפלדה טבול באבץ חם כולל פלטת יסוד ,עם חיזוקים בין
הפלטה לגוף העמוד ,הכנה לתא אביזרים וכל האביזרים הדרושים
להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו.העמוד בעל חתך עגול ומדורג
בקוטר " 4"/6וגובה  4מטר ,תוצרת "געש אורות"" /פ.ל.ה .הנדסה" או
ש"ע מאושר.צבוע במפעל היצרן על פי מפרט דופלקס.
הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.4

יח'
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 45.02.0020עמוד תאורה מפלדה טבול באבץ חם כולל פלטת יסוד ,עם חיזוקים בין
הפלטה לגוף העמוד ,הכנה לתא אביזרים וכל האביזרים הדרושים
להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו.העמוד בעל חתך עגול ומדורג
בקוטר " 4"/6וגובה  5מטר ,תוצרת "געש אורות"" /פ.ל.ה .הנדסה" או
ש"ע מאושר.צבוע במפעל היצרן על פי מפרט דופלקס

יח'

 45.02.0030עמוד תאורה מפלדה טבול באבץ חם כולל פלטת יסוד ,עם חיזוקים בין
הפלטה לגוף העמוד ,הכנה לתא אביזרים וכל האביזרים הדרושים
להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו.העמוד בעל חתך עגול ומדורג
בקוטר " 2"/4"/6וגובה  5מטר ,תוצרת "געש אורות"" /פ.ל.ה .הנדסה" או
ש"ע מאושר.צבוע במפעל היצרן על פי מפרט דופלקס

יח'

 45.02.0040עמוד תאורה מפלדה טבול באבץ חם כולל פלטת יסוד ,עם חיזוקים בין
הפלטה לגוף העמוד ,הכנה לתא אביזרים וכל האביזרים הדרושים
להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו.העמוד בעל חתך עגול ומדורג
בקוטר " 4"/6וגובה  6מטר ,תוצרת "געש אורות"" /פ.ל.ה .הנדסה" או
ש"ע מאושר.צבוע במפעל היצרן על פי מפרט דופלקס

יח'

 45.02.0050עמוד תאורה מפלדה טבול באבץ חם כולל פלטת יסוד ,עם חיזוקים בין
הפלטה לגוף העמוד ,הכנה לתא אביזרים וכל האביזרים הדרושים
להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו.העמוד בעל חתך עגול ומדורג
בקוטר " 2"/4"/6וגובה  6מטר ,תוצרת "געש אורות"" /פ.ל.ה .הנדסה" או
ש"ע מאושר.צבוע במפעל היצרן על פי מפרט דופלקס

יח'

 45.02.0060עמוד תאורה מפלדה טבול באבץ חם כולל פלטת יסוד ,עם חיזוקים בין
הפלטה לגוף העמוד ,הכנה לתא אביזרים וכל האביזרים הדרושים
להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו.העמוד בעל חתך עגול ומדורג
בקוטר " 3"/4"/6וגובה  6מטר ,תוצרת "געש אורות"" /פ.ל.ה .הנדסה" או
ש"ע מאושר.צבוע במפעל היצרן על פי מפרט דופלקס

יח'

 45.02.0070עמוד תאורה מפלדה טבול באבץ חם כולל פלטת יסוד ,עם חיזוקים בין
הפלטה לגוף העמוד ,הכנה לתא אביזרים וכל האביזרים הדרושים
להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו.העמוד בעל חתך עגול ומדורג
בקוטר " 4"/6וגובה  8מטר ,תוצרת "געש אורות"" /פ.ל.ה .הנדסה" או
ש"ע מאושר.צבוע במפעל היצרן על פי מפרט דופלקס.

יח'

 45.02.0080עמוד תאורה מפלדה טבול באבץ חם כולל פלטת יסוד ,עם חיזוקים בין
הפלטה לגוף העמוד ,הכנה לתא אביזרים וכל האביזרים הדרושים
להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו.העמוד בעל חתך עגול ומדורג
בקוטר " 4"/6"/8וגובה  8מטר ,תוצרת "געש אורות"" /פ.ל.ה .הנדסה" או
ש"ע מאושר.צבוע במפעל היצרן על פי מפרט דופלקס.

יח'

 45.02.0090עמוד תאורה מפלדה טבול באבץ חם כולל פלטת יסוד ,עם חיזוקים בין
הפלטה לגוף העמוד ,הכנה לתא אביזרים וכל האביזרים הדרושים
להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו.העמוד בעל חתך עגול ומדורג
בקוטר " 4"/6וגובה  10מטר ,תוצרת "געש אורות"" /פ.ל.ה .הנדסה" או
ש"ע מאושר.צבוע במפעל היצרן על פי מפרט דופלקס.

יח'

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.4

מחיר יחידה

1,911.00

1,985.00

2,205.00

2,258.00

2,048.00

2,993.00

3,360.00

3,413.00
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סע י ף

יחידה

תאור

 45.02.0100עמוד תאורה מפלדה טבול באבץ חם כולל פלטת יסוד ,עם חיזוקים בין
הפלטה לגוף העמוד ,הכנה לתא אביזרים וכל האביזרים הדרושים
להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו.העמוד בעל חתך עגול ומדורג
בקוטר " 4"/6"/8וגובה  10מטר ,תוצרת "געש אורות"" /פ.ל.ה .הנדסה"
או ש"ע מאושר.צבוע במפעל היצרן על פי מפרט דופלקס.

יח'

מחיר יחידה

3,780.00

עמודים מתומנים
 45.02.0120עמוד תאורה מפלדה טבול באבץ חם כולל פלטת יסוד ,עם חיזוקים בין
הפלטה לגוף העמוד ,הכנה לתא אביזרים וכל האביזרים הדרושים
להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו.העמוד בעל חתך מתומן בגובה 4
מטר ,דוגמת תוצרת "געש אורות"" /פ.ל.ה .הנדסה" או ש"ע מאושר .צבוע
במפעל עפ"י מפרט דופלקס.

יח'

 45.02.0130עמוד תאורה מפלדה טבול באבץ חם כולל פלטת יסוד ,עם חיזוקים בין
הפלטה לגוף העמוד ,הכנה לתא אביזרים וכל האביזרים הדרושים
להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו.העמוד בעל חתך מתומן בגובה 5
מטר ,דוגמת תוצרת "געש אורות"" /פ.ל.ה .הנדסה" או ש"ע מאושר .צבוע
במפעל עפ"י מפרט דופלקס.

יח'

 45.02.0140עמוד תאורה מפלדה טבול באבץ חם כולל פלטת יסוד ,עם חיזוקים בין
הפלטה לגוף העמוד ,הכנה לתא אביזרים וכל האביזרים הדרושים
להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו.העמוד בעל חתך מתומן בגובה 6
מטר ,דוגמת תוצרת "געש אורות"" /פ.ל.ה .הנדסה" או ש"ע מאושר .צבוע
במפעל עפ"י מפרט דופלקס.

יח'

 45.02.0150עמוד תאורה מפלדה טבול באבץ חם כולל פלטת יסוד ,עם חיזוקים בין
הפלטה לגוף העמוד ,הכנה לתא אביזרים וכל האביזרים הדרושים
להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו.העמוד בעל חתך מתומן בגובה 8
מטר ,דוגמת תוצרת "געש אורות"" /פ.ל.ה .הנדסה" או ש"ע מאושר .צבוע
במפעל עפ"י מפרט דופלקס

יח'

 45.02.0160עמוד תאורה מפלדה טבול באבץ חם כולל פלטת יסוד ,עם חיזוקים בין
הפלטה לגוף העמוד ,הכנה לתא אביזרים וכל האביזרים הדרושים
להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו.העמוד בעל חתך מתומן בגובה 10
מטר ,דוגמת תוצרת "געש אורות"" /פ.ל.ה .הנדסה" או ש"ע מאושר .צבוע
במפעל עפ"י מפרט דופלקס

יח'

1,838.00

2,310.00

2,573.00

3,864.00

4,673.00

עמודים עגולים וקוניים
 45.02.0180עמוד תאורה מפלדה טבול באבץ חם כולל פלטת יסוד ,עם חיזוקים בין
הפלטה לגוף העמוד ,הכנה לתא אביזרים וכל האביזרים הדרושים
להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו.העמוד בעל חתך עגול קוני בגובה
 4מטר ,קוטר עליון  60מ"מ ,תוצרת "געש אורות"" /פ.ל.ה .הנדסה" או
ש"ע מאושר.צבוע במפעל על פי מפרט דופלקס

יח'

 45.02.0190עמוד תאורה מפלדה טבול באבץ חם כולל פלטת יסוד ,עם חיזוקים בין
הפלטה לגוף העמוד ,הכנה לתא אביזרים וכל האביזרים הדרושים
להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו.העמוד בעל חתך עגול קוני בגובה
 5מטר ,קוטר עליון  60מ"מ ,דוגמת תוצרת "געש אורות"" /פ.ל.ה.
הנדסה" או ש"ע מאושר צבוע במפעל על פי מפרט דופלקס

יח'

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.4

1,785.00

2,048.00
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 45.02.0200עמוד תאורה מפלדה טבול באבץ חם כולל פלטת יסוד ,עם חיזוקים בין
הפלטה לגוף העמוד ,הכנה לתא אביזרים וכל האביזרים הדרושים
להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו.העמוד בעל חתך עגול קוני בגובה
 5מטר ,קוטר עליון  76מ"מ ,דוגמת תוצרת "געש אורות"" /פ.ל.ה.
הנדסה" או ש"ע מאושר צבוע במפעל על פי מפרט דופלקס

יח'

 45.02.0210עמוד תאורה מפלדה טבול באבץ חם כולל פלטת יסוד ,עם חיזוקים בין
הפלטה לגוף העמוד ,הכנה לתא אביזרים וכל האביזרים הדרושים
להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו.העמוד בעל חתך עגול קוני בגובה
 6מטר ,קוטר עליון  60מ"מ ,דוגמת תוצרת "געש אורות"" /פ.ל.ה.
הנדסה" או ש"ע מאושר צבוע במפעל לפי מפרט דופלקס

יח'

 45.02.0220עמוד תאורה מפלדה טבול באבץ חם כולל פלטת יסוד ,עם חיזוקים בין
הפלטה לגוף העמוד ,הכנה לתא אביזרים וכל האביזרים הדרושים
להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו.העמוד בעל חתך עגול קוני בגובה
 6מטר ,קוטר עליון  76מ"מ ,דוגמת תוצרת "געש אורות"" /פ.ל.ה.
הנדסה" או ש"ע מאושר צבע במפעל על פי מפרט דופלקס

יח'

 45.02.0230עמוד תאורה מפלדה טבול באבץ חם כולל פלטת יסוד ,עם חיזוקים בין
הפלטה לגוף העמוד ,הכנה לתא אביזרים וכל האביזרים הדרושים
להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו.העמוד בעל חתך עגול קוני בגובה
 8מטר ,קוטר עליון  76מ"מ ,דוגמת תוצרת "געש אורות"" /פ.ל.ה.
הנדסה" או ש"ע מאושר צבוע במפעל על פי מפרט דופלקס

יח'

 45.02.0240עמוד תאורה מפלדה טבול באבץ חם כולל פלטת יסוד ,עם חיזוקים בין
הפלטה לגוף העמוד ,הכנה לתא אביזרים וכל האביזרים הדרושים
להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו.העמוד בעל חתך עגול קוני בגובה
 10מטר ,קוטר עליון  60מ"מ ,דוגמת תוצרת "געש אורות"" /פ.ל.ה.
הנדסה" או ש"ע מאושר צבוע במפעל על פי מפרט דופלקס

יח'

 45.02.0250עמוד תאורה מפלדה טבול באבץ חם כולל פלטת יסוד ,עם חיזוקים בין
הפלטה לגוף העמוד ,הכנה לתא אביזרים וכל האביזרים הדרושים
להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו.העמוד בעל חתך עגול קוני בגובה
 10מטר ,קוטר עליון  90מ"מ ,דוגמת תוצרת "געש אורות"" /פ.ל.ה.
הנדסה" או ש"ע מאושר צבוע במפעל על פי מפרט דופלקס

יח'

מחיר יחידה

2,153.00

2,415.00

2,573.00

3,990.00

4,830.00

5,040.00

עמודים קוניים מכופפים -הערה  :גובה העמוד הינו גובה תליית הפנס קרי
לאחר כיפוף של  1.5מ'.
 45.02.0270עמוד תאורה מפלדה טבול באבץ חם כולל פלטת יסוד ,עם חיזוקים בין
הפלטה לגוף העמוד ,הכנה לתא אביזרים וכל האביזרים הדרושים
להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו.העמוד מכופף בעל חתך עגול קוני
בגובה  4מ' ,קוטר העליון  60מ"מ ,תוצ' "געש אורות"  " /פ.ל.ה .הנדסה"
או ש"ע מאושר  .צבוע במפעל לפי מפרט דופלקס.

יח'

 45.02.0280עמוד תאורה מפלדה טבול באבץ חם כולל פלטת יסוד ,עם חיזוקים בין
הפלטה לגוף העמוד ,הכנה לתא אביזרים וכל האביזרים הדרושים
להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו.העמוד מכופף בעל חתך עגול קוני
בגובה  5מטר ,קוטר עליון  60מ"מ ,תוצרת "געש אורות"" /פ.ל.ה.
הנדסה" או ש"ע מאושר וצבוע במפעל על פי מפרט דופלקס

יח'

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.4

4,673.00

5,565.00
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 45.02.0290עמוד תאורה מפלדה טבול באבץ חם כולל פלטת יסוד ,עם חיזוקים בין
הפלטה לגוף העמוד ,הכנה לתא אביזרים וכל האביזרים הדרושים
להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו.העמוד מכופף בעל חתך עגול קוני
בגובה  6מטר ,קוטר עליון  60מ"מ ,תוצרת "געש אורות"" /פ.ל.ה.
הנדסה" או ש"ע מאושר וצבוע במפעל על פי מפרט דופלקס

יח'

 45.02.0300עמוד תאורה מפלדה טבול באבץ חם כולל פלטת יסוד ,עם חיזוקים בין
הפלטה לגוף העמוד ,הכנה לתא אביזרים וכל האביזרים הדרושים
להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו.העמוד מכופף בעל חתך עגול קוני
בגובה  8מטר ,קוטר עליון  60מ"מ ,תוצרת "געש אורות" או ש"ע מאושר .
צבוע במפעל על פי מפרט דופלקס

יח'

מחיר יחידה

6,510.00

8,348.00

עמודים עגולים בחתך אחיד
 45.02.0320עמוד תאורה מפלדה טבול באבץ חם כולל פלטת יסוד ,עם חיזוקים בין
הפלטה לגוף העמוד ,הכנה לתא אביזרים וכל האביזרים הדרושים
להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו.העמוד מכופף בעל חתך עגול קוני
בגובה  10מטר ,קוטר עליון  60מ"מ ,תוצרת "געש אורות"" /פ.ל.ה.
הנדסה" או ש"ע מאושר וצבוע במפעל על פי מפרט דופלקס

יח'

 45.02.0330עמוד תאורה מפלדה טבול באבץ חם כולל פלטת יסוד ,עם חיזוקים בין
הפלטה לגוף העמוד ,הכנה לתא אביזרים וכל האביזרים הדרושים
להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו.העמוד בעל חתך עגול אחיד מצינור
קוטר " 5בגובה  4מטר ,דוגמת תוצרת "געש אורות"" /פ.ל.ה .הנדסה" או
ש"ע מאושר וצבוע במפעל על פי מפרט דופלקס

יח'

 45.02.0340עמוד תאורה מפלדה טבול באבץ חם כולל פלטת יסוד ,עם חיזוקים בין
הפלטה לגוף העמוד ,הכנה לתא אביזרים וכל האביזרים הדרושים
להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו.העמוד בעל חתך עגול אחיד מצינור
קוטר " 5בגובה  5מטר ,דוגמת מק"ט תוצרת "געש אורות"" /פ.ל.ה.
הנדסה" או ש"ע מאושר וצבוע במפעל על פי מפרט דופלקס

יח'

10,028.00

1,838.00

2,100.00

עמודים בחתך ריבוע
 45.02.0360עמוד תאורה מפרופיל ריבועי  RHS 150X150מ"מ ,ובגובה  5מ' דוגמת
תוצרת "געש אורות"" /פ.ל.ה .הנדסה" או ש"ע מאושר צבוע במפעל
היצרן לפי שיטת דופלקס

יח'

 45.02.0370עמוד תאורה מפרופיל ריבועי  RHS 150X150מ"מ ,ובגובה  8מ' דוגמת
תוצרת "געש אורות"" /פ.ל.ה .הנדסה" או ש"ע מאושר צבוע במפעל
היצרן לפי שיטת דופלקס

יח'

 45.02.0380עמוד תאורה מפרופיל ריבועי  RHS 150X150מ"מ ,ובגובה  10מ' דוגמת
תוצרת "געש אורות"" /פ.ל.ה .הנדסה" או ש"ע מאושר צבוע במפעל
היצרן לפי שיטת דופלקס

יח'

2,940.00

4,043.00

4,988.00

עמודים דגם "ירושלים"

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.4
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יחידה

תאור

מחיר יחידה

 45.02.0400עמוד תאורה מפלדה טבול באבץ חם כולל פלטת יסוד ,עם חיזוקים בין
הפלטה לגוף העמוד ,הכנה לתא אביזרים וכל האביזרים הדרושים
להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו.העמוד בעל חתך עגול ומדורג
בקוטר " 3"/6וגובה  4מטר ,דגם "ירושלים" ,תוצרת "געש אורות"" /פ.ל.ה.
הנדסה" או ש"ע מאושר וצבוע במפעל על פי מפרט דופלקס

יח'

 45.02.0410עמוד תאורה מפלדה טבול באבץ חם כולל פלטת יסוד ,עם חיזוקים בין
הפלטה לגוף העמוד ,הכנה לתא אביזרים וכל האביזרים הדרושים
להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו.העמוד בעל חתך עגול ומדורג
בקוטר " 3"/6וגובה  5מטר ,דגם "ירושלים" ,תוצרת "געש אורות"" /פ.ל.ה.
הנדסה" או ש"ע מאושר צבוע במפעל על פי מפרט דופלקס

יח'

 45.02.0420עמוד תאורה מפלדה טבול באבץ חם כולל פלטת יסוד ,עם חיזוקים בין
הפלטה לגוף העמוד ,הכנה לתא אביזרים וכל האביזרים הדרושים
להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו.העמוד בעל חתך עגול ומדורג
בקוטר " 3"/6וגובה  6מטר ,דגם "ירושלים" ,תוצרת "געש אורות"" /פ.ל.ה.
הנדסה" או ש"ע מאושר וצבוע במפעל על פי מפרט דופלקס

יח'

 45.02.0430עמוד תאורה מפלדה טבול באבץ חם כולל פלטת יסוד ,עם חיזוקים בין
הפלטה לגוף העמוד ,הכנה לתא אביזרים וכל האביזרים הדרושים
להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו.העמוד בעל חתך עגול ומדורג
בקוטר " 4"/6"/8וגובה  10מטר ,דגם "ירושלים" ,תוצרת "געש אורות"" /פ.
ל.ה .הנדסה" או ש"ע מאושר וצבוע במפעל לפי מפרט דופלקס

יח'

 45.02.0440סט שלבי טיפוס קבועים/מתפרקים לעמוד בגובה עד  10מטר ,תוצרת
"געש אורות"" /פ.ל.ה .הנדסה" או ש"ע מאושר.

יח'

410.00

 45.02.0450הכנה לשלבי טיפוס מתפרקים לעמוד בגובה עד  10מטר ,תוצרת "געש
אורות"" /פ.ל.ה .הנדסה" או ש"ע מאושר.

יח'

368.00

1,659.00

1,838.00

2,100.00

3,938.00

עמודים דקורטיבים בחתך עגול מדורג
 45.02.0470עמוד תאורה דקורטיבי עגול מודרג בגובה  4מ' ,בקטרים " ,4"/6מצינורות
פלדה מגולבנים באבץ חם .כולל אביזרי הלבשה דקורטיביים עשויים יציקת
אלומיניום לכיסוי פלטת היסוד והחיבורים בין הצינורות המרכיבים את גוף
העמוד ,פלטת יסוד ותא אביזרים עם מכסה ובורג סגירה עשוי נירוסטה ,
תוצ' " געש אורות"  "/פ.ל.ה .הנדסה" או

יח'

 45.02.0480עמוד תאורה דקורטיבי עגול מודרג בגובה  4מ' ,בקטרים ",2.5"/3"/6
מצינורות פלדה מגולבנים באבץ חם .כולל אביזרי הלבשה דקורטיביים
עשויים יציקת אלומיניום לכיסוי פלטת היסוד והחיבורים בין הצינורות
המרכיבים את גוף העמוד ,פלטת יסוד ותא אביזרים עם מכסה ובורג
סגירה עשוי מנירוסטה ,תוצ' געש אורות /פ.ל.ה .הנדסה או ש

יח'

 45.02.0490עמוד תאורה דקורטיבי עגול מודרג בגובה  5מ' ,בקטרים " ,4"/6מצינורות
פלדה מגולבנים באבץ חם .כולל אביזרי הלבשה דקורטיביים עשויים יציקת
אלומיניום לכיסוי פלטת היסוד והחיבורים בין הצינורות המרכיבים את גוף
העמוד ,פלטת יסוד ותא אביזרים עם מכסה ובורג סגירה עשוי נירוסטה ,
תוצ' געש אורות /פ.ל.ה .הנדסה או ש"ע מא

יח'

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.4

2,205.00

2,258.00

2,258.00
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 45.02.0500עמוד תאורה דקורטיבי עגול מודרג בגובה  5מ' ,בקטרים ",2.5"/3"/6
מצינורות פלדה מגולבנים באבץ חם .כולל אביזרי הלבשה דקורטיביים
עשויים יציקת אלומיניום לכיסוי פלטת היסוד והחיבורים בין הצינורות
המרכיבים את גוף העמוד ,פלטת יסוד ותא אביזרים עם מכסה ובורג
סגירה עשוי מנירוסטה  ,תוצ' געש אורות/פ.ל.ה .הנדסה או ש

יח'

 45.02.0510עמוד תאורה דקורטיבי עגול מודרג בגובה  6מ' ,בקטרים " ,4"/6מצינורות
פלדה מגולבנים באבץ חם .כולל אביזרי הלבשה דקורטיביים עשויים יציקת
אלומיניום לכיסוי פלטת היסוד והחיבורים בין הצינורות המרכיבים את גוף
העמוד ,פלטת יסוד ותא אביזרים עם מכסה ובורג סגירה עשוי נירוסטה ,
תוצ' געש אורות/פ.ל.ה .הנדסה או ש"ע מאו

יח'

 45.02.0520עמוד תאורה דקורטיבי עגול מודרג בגובה  10מ' ,בקטרים ",4"/6"/10
מצינורות פלדה מגולבנים באבץ חם .כולל אביזרי הלבשה דקורטיביים
עשויים יציקת אלומיניום לכיסוי פלטת היסוד והחיבורים בין הצינורות
המרכיבים את גוף העמוד ,פלטת יסוד ותא אביזרים עם מכסה ובורג
סגירה עשוי מנירוסטה תוצ' געש אורות /פ.ל.ה .הנדסה או ש"ע

יח'

מחיר יחידה

2,310.00

2,468.00

4,883.00

חתך עגול מדורג -דגם "ציון"
 45.02.0540עמוד תאורה מסוגנן עגול מודרג בגובה  4מ' ,בקטרים " ,3"/6מצינורות
פלדה מגולבנים באבץ חם .כולל אביזרי הלבשה דקורטיביים עשויים יציקת
אלומיניום לכיסוי פלטתהיסוד והחיבורים בין הצינורות המרכיבים את גוף
העמוד ,פלטת יסוד ותא אביזרים עם מכסה ובורג סגירה עשוי נירוסטה ,
דגם ציון /צחר תוצ' געש אורות/פ.ל.ה .הנדסה

יח'

 45.02.0550עמוד תאורה מסוגנן עגול מודרג בגובה  5מ' ,בקטרים " ,3"/6מצינורות
פלדה מגולבנים באבץ חם .כולל אביזרי הלבשה דקורטיביים עשויים יציקת
אלומיניום לכיסוי פלטתהיסוד והחיבורים בין הצינורות המרכיבים את גוף
העמוד ,פלטת יסוד ותא אביזרים עם מכסה ובורג סגירה עשוי נירוסטה ,
דגם ציון/צחר תוצ' געש אורות/פ.ל.ה .הנדסה

יח'

1,890.00

2,363.00

חתך עגול מדורג  -דגם "יובל"
 45.02.0570עמוד תאורה מסוגנן עגול מודרג בגובה  4מ' ,בקטרים "2.5"/4"/6
מצינורות פלדה מגולבנים באבץ חם הכולל ,אביזרי הלבשה דקורטיביים
עשויים יציקת אלומניום לכיסויפלטת היסוד והחיבורים בין הצינורות
המרכיבים את גוף העמוד ,פלטת יסוד ותא אביזרים עם מכסה ובורג
סגירה עשוי נירוסטה דגם "יובל" תוצ' געש אורות/פ.ל.ה .הנדסה

יח'

 45.02.0580עמוד תאורה מסוגנן עגול מודרג בגובה  5מ' ,בקטרים " 3"/4"/6מצינורות
פלדה מגולבנים באבץ חם הכולל ,אביזרי הלבשה דקורטיביים עשויים
יציקת אלומניום לכיסוי פלטת היסוד והחיבורים בין הצינורות המרכיבים את
גוף העמוד ,פלטת יסוד ותא אביזרים עם מכסה ובורג סגירה עשוי
נירוסטה דגם "יובל" תוצ' געש אורות/פ.ל.ה .הנדסה

יח'

 45.02.0590עמוד תאורה מסוגנן עגול מודרג בגובה  6מ' ,בקטרים " 3"/4"/6מצינורות
פלדה מגולבנים באבץ חם הכולל ,אביזרי הלבשה דקורטיביים עשויים
יציקת אלומניום לכיסוי פלטת היסוד והחיבורים בין הצינורות המרכיבים את
גוף העמוד ,פלטת יסוד ותא אביזרים עם מכסה ובורג סגירה עשוי
נירוסטה דגם "יובל" תוצ' געש אורות/פ.ל.ה .הנדסה א

יח'

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.4

2,363.00

2,520.00

2,625.00
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 45.02.0600עמוד תאורה מסוגנן עגול מודרג בגובה  8מ' ,בקטרים " 4"/6"/8מצינורות
פלדה מגולבנים באבץ חם הכולל ,אביזרי הלבשה דקורטיביים עשויים
יציקת אלומניום לכיסוי פלטת היסוד והחיבורים בין הצינורות המרכיבים את
גוף העמוד ,פלטת יסוד ותא אביזרים עם מכסה ובורג סגירה עשוי
נירוסטה דגם "יובל" תוצ' געש אורות /פ.ל.ה .הנדסה

יח'

 45.02.0610עמוד תאורה מסוגנן עגול מודרג בגובה  10מ' ,בקטרים "4"/6"/8
מצינורות פלדה מגולבנים באבץ חם הכולל ,אביזרי הלבשה דקורטיביים
עשויים יציקת אלומניום לכיסוי פלטת היסוד והחיבורים בין הצינורות
המרכיבים את גוף העמוד ,פלטת יסוד ותא אביזרים עם מכסה ובורג
סגירה עשוי נירוסטה דגם "יובל" תוצ' געש אורות/פ.ל.ה .הנדסה

יח'

מחיר יחידה

3,990.00

4,725.00

חתך עגול מדורג -דגם "צבי /צח"
 45.02.0630עמוד תאורה מסוגנן עגול מודרג בגובה  4מ' ,בקטרים "2"/2.5"/6
מצינורות פלדה מגולבנים באבץ חם הכולל ,אביזרי הלבשה דקורטיביים
עשויים יציקת אלומניום לכיסויפלטת היסוד והחיבורים בין הצינורות
המרכיבים את גוף העמוד ,פלטת יסוד ותא אביזרים עם מכסה ובורג
סגירה עשוי נירוסטה דגם "צבי/צח" תוצ' געש אורות/פ.ל.ה .הנדס

יח'

 45.02.0640עמוד תאורה מסוגנן עגול מודרג בגובה  5מ' ,בקטרים "2"/2.5"/6
מצינורות פלדה מגולבנים באבץ חם הכולל ,אביזרי הלבשה דקורטיביים
עשויים יציקת אלומניום לכיסויפלטת היסוד והחיבורים בין הצינורות
המרכיבים את גוף העמוד ,פלטת יסוד ותא אביזרים עם מכסה ובורג
סגירה עשוי נירוסטה דגם "צבי/צח" תוצ' געש אורות/פ.ל.ה .הנדס

יח'

 45.02.0650עמוד תאורה מסוגנן עגול מודרג בגובה  6מ' ,בקטרים "2"/2.5"/6
מצינורות פלדה מגולבנים באבץ חם הכולל ,אביזרי הלבשה דקורטיביים
עשויים יציקת אלומניום לכיסויפלטת היסוד והחיבורים בין הצינורות
המרכיבים את גוף העמוד ,פלטת יסוד ותא אביזרים עם מכסה ובורג
סגירה עשוי נירוסטה דגם "צבי/צח" תוצ' געש אורות/פ.ל.ה .הנ

יח'

 45.02.0660עמוד תאורה מסוגנן עגול מודרג בגובה  6מ' ,בקטרים " 3"/4"/6מצינורות
פלדה מגולבנים באבץ חם הכולל ,אביזרי הלבשה דקורטיביים עשויים
יציקת אלומניום לכיסוי פלטת היסוד והחיבורים בין הצינורות המרכיבים את
גוף העמוד ,פלטת יסוד ותא אביזרים עם מכסה ובורג סגירה עשוי
נירוסטה דגם "צבי/צח" תוצ' געש אורות/פ.ל.ה .הנדסה

יח'

 45.02.0670עמוד תאורה מסוגנן עגול מודרג בגובה  8מ' ,בקטרים "3"/5"/10
מצינורות פלדה מגולבנים באבץ חם הכולל ,אביזרי הלבשה דקורטיביים
עשויים יציקת אלומניום לכיסוי פלטת היסוד והחיבורים בין הצינורות
המרכיבים את גוף העמוד ,פלטת יסוד ותא אביזרים עם מכסה ובורג
סגירה עשוי נירוסטה דגם "צבי/צח" תוצ' געש אורות/פ.ל.ה .הנדס

יח'

 45.02.0680עמוד תאורה מסוגנן עגול מודרג בגובה  10מ' ,בקטרים "3"/5"/10
מצינורות פלדה מגולבנים באבץ חם הכולל ,אביזרי הלבשה דקורטיביים
עשויים יציקת אלומניום לכיסויפלטת היסוד והחיבורים בין הצינורות
המרכיבים את גוף העמוד ,פלטת יסוד ותא אביזרים עם מכסה ובורג
סגירה עשוי נירוסטה דגם "צבי/צח" תוצ' געש אורות /פ.ל.ה .הנד

יח'

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.4

2,205.00

2,258.00

2,310.00

2,625.00

4,358.00

4,883.00
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מחירון מכרז תשתיות וכבישים 2019
סע י ף

יחידה

תאור

מחיר יחידה

ע מ ו ד י ם ש ל "ג ע ש א ו ר ו ת" ח ת ך ע ג ו ל מ ו ד ר ג -ד ג ם " ש ח
ר"
 45.02.0700עמוד תאורה מסוגנן עגול מודרג בגובה  4מ' ,בקטרים "2.5"/4"/6
מצינורות פלדה מגולבנים באבץ חם הכולל ,אביזרי הלבשה דקורטיביים
עשויים יציקת אלומיניום לכיסויפלטת היסוד והחיבורים בין הצינורות
המרכיבים את גוף העמוד ,פלטת יסוד ותא אביזרים עם מכסה ובורג
סגירה עשוי נירוסטה דגם "שחר" תוצ' געש אורות או ש"ע מאושר

יח'

 45.02.0710עמוד תאורה מסוגנן עגול מודרג בגובה  5מ' ,בקטרים " 3"/4"/6מצינורות
פלדה מגולבנים באבץ חם הכולל ,אביזרי הלבשה דקורטיביים עשויים
יציקת אלומיניום לכיסוי פלטת היסוד והחיבורים בין הצינורות המרכיבים
את גוף העמוד ,פלטת יסוד ותא אביזרים עם מכסה ובורג סגירה עשוי
נירוסטה דגם "שחר" תוצ' געש אורות או ש"ע מאושר

יח'

3,255.00

3,413.00

חתך עגול מדורג -דגם " רותם"
 45.02.0730עמוד תאורה מסוגנן עגול מודרג בגובה  8מ' ,בקטרים " 4"/6"/8מצינורות
פלדה מגולבנים באבץ חם הכולל ,אביזרי הלבשה דקורטיביים עשויים
יציקת אלומיניום לכיסוי פלטת היסוד והחיבורים בין הצינורות המרכיבים
את גוף העמוד ,פלטת יסוד ותא אביזרים עם מכסה ובורג סגירה עשוי
נירוסטה דגם "שחר" תוצ' געש אורות או ש"ע מאושר

יח'

 45.02.0740עמוד תאורה מסוגנן עגול מודרג בגובה  6מ' ,בקטרים " 3"/4"/6מצינורות
פלדה מגולבנים באבץ חם הכולל ,אביזרי הלבשה דקורטיביים עשויים
יציקת אלומיניום לכיסוי פלטת היסוד והחיבורים בין הצינורות המרכיבים
את גוף העמוד ,פלטת יסוד ותא אביזרים עם מכסה ובורג סגירה עשוי
נירוסטה דגם "רותם" תוצ' געש אורות או ש"ע מאושר

יח'

 45.02.0750עמוד תאורה מסוגנן עגול מודרג בגובה  4מ' ,בקטרים " 3"/6מצינורות
פלדה מגולבנים באבץ חם הכולל ,אביזרי הלבשה דקורטיביים עשויים
יציקת אלומיניום לכיסוי פלטתהיסוד והחיבורים בין הצינורות המרכיבים את
גוף העמוד ,פלטת יסוד ותא אביזרים עם מכסה ובורג סגירה עשוי
נירוסטה דגם "רותם" תוצ' געש אורות או ש"ע מאושר צבוע

יח'

 45.02.0760עמוד תאורה מסוגנן עגול מודרג בגובה  5מ' ,בקטרים " 3"/6מצינורות
פלדה מגולבנים באבץ חם הכולל ,אביזרי הלבשה דקורטיביים עשויים
יציקת אלומיניום לכיסוי פלטתהיסוד והחיבורים בין הצינורות המרכיבים את
גוף העמוד ,פלטת יסוד ותא אביזרים עם מכסה ובורג סגירה עשוי
נירוסטה דגם "רותם" תוצ' געש אורות או ש"ע מאושר צבוע

יח'

 45.02.0770עמוד תאורה מסוגנן עגול מודרג בגובה  6מ' ,בקטרים " 3"/6מצינורות
פלדה מגולבנים באבץ חם הכולל ,אביזרי הלבשה דקורטיביים עשויים
יציקת אלומיניום לכיסוי פלטתהיסוד והחיבורים בין הצינורות המרכיבים את
גוף העמוד ,פלטת יסוד ותא אביזרים עם מכסה ובורג סגירה עשוי
נירוסטה דגם "רותם" תוצ' געש אורות או ש"ע מאושר צבוע

יח'

4,725.00

3,570.00

2,940.00

3,098.00

3,255.00

חתך עגול מדורג דגם " טל"

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.4
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מחירון מכרז תשתיות וכבישים 2019
סע י ף

יחידה

תאור

 45.02.0790עמוד תאורה מסוגנן עגול מודרג עם זרוע בודדת אינטגרלית ,בגובה  4מ',
בקטרים " 3"/6מצינורות פלדה מגולבנים באבץ חם הכולל ,אביזרי
הלבשה דקורטיביים עשויים יציקת אלומיניום לכיסוי פלטת היסוד
והחיבורים בין הצינורות המרכיבים את גוף העמוד ,פלטת יסוד ותא
אביזרים עם מכסה ובורג סגירה עשוי נירוסטה דגם "טל" תוצ' געש

יח'

 45.02.0800עמוד תאורה מסוגנן עגול מודרג עם זרוע בודדת אינטגרלית ,בגובה  5מ',
בקטרים " 3"/6מצינורות פלדה מגולבנים באבץ חם הכולל ,אביזרי
הלבשה דקורטיביים עשויים יציקת אלומיניום לכיסוי פלטת היסוד
והחיבורים בין הצינורות המרכיבים את גוף העמוד ,פלטת יסוד ותא
אביזרים עם מכסה ובורג סגירה עשוי נירוסטה דגם "טל" תוצ' געש

יח'

 45.02.0810עמוד תאורה מסוגנן עגול מודרג עם זרוע בודדת אינטגרלית ,בגובה  6מ',
בקטרים " 3"/6מצינורות פלדה מגולבנים באבץ חם הכולל ,אביזרי
הלבשה דקורטיביים עשויים יציקת אלומיניום לכיסוי פלטת היסוד
והחיבורים בין הצינורות המרכיבים את גוף העמוד ,פלטת יסוד ותא
אביזרים עם מכסה ובורג סגירה עשוי נירוסטה דגם "טל" תןצ' געש

יח'

מחיר יחידה

3,728.00

4,043.00

4,200.00

חתך עגול מדורג דגם "דוד"
 45.02.0830עמוד תאורה מסוגנן עגול מודרג בגובה  4מ' ,בקטרים " 3"/6מצינורות
פלדה מגולוונים באבץ חם .כולל אביזרי הלבשה דקורטיביים עשויים יציקת
אלומיניום לכיסוי פלטתהיסוד והחיבורים בין הצינורות המרכיבים את גוף
העמוד ,פלטת יסוד ותא אביזרים עם מכסה ובורג סגירה עשוי נירוסטה
דגם "דוד" תוצ' געש אורות או ש"ע מאושר צבוע

יח'

 45.02.0840עמוד תאורה מסוגנן עגול מודרג בגובה  5מ' ,בקטרים " 3"/6מצינורות
פלדה מגולוונים באבץ חם .כולל אביזרי הלבשה דקורטיביים עשויים יציקת
אלומיניום לכיסוי פלטתהיסוד והחיבורים בין הצינורות המרכיבים את גוף
העמוד ,פלטת יסוד ותא אביזרים עם מכסה ובורג סגירה עשוי נירוסטה
דגם "דוד" תוצ' געש אורות או ש"ע מאושר צבוע

יח'

 45.02.0850עמוד תאורה מסוגנן עגול מודרג בגובה  6מ' ,בקטרים " 3"/6מצינורות
פלדה מגולוונים באבץ חם .כולל אביזרי הלבשה דקורטיביים עשויים יציקת
אלומיניום לכיסוי פלטתהיסוד והחיבורים בין הצינורות המרכיבים את גוף
העמוד ,פלטת יסוד ותא אביזרים עם מכסה ובורג סגירה עשוי נירוסטה
דגם "דוד" תוצ' געש אורות או ש"ע מאושר צבוע

יח'

2,048.00

2,258.00

2,289.00

ע מ ו ד י ם של "פ.ל.ה הנדסה"
 45.02.0870עמוד תאורה מסוגנן עגול מודרג בגובה  4מ' ,מצינורות פלדה מגולבנים
באבץ חם הכולל ,אביזרי הלבשה דקורטיביים עשויים יציקת פלדה
המרכיבים את גוף העמוד ,פלטת יסוד ותא אביזרים עם מכסה ובורג
סגירה עשוי נירוסטה דוגמת "בועז" של "פ.ל.ה הנדסה" או ש"ע מאושר,
צבוע במפעל על פי מפרט דופלקס

יח'

 45.02.0880עמוד תאורה מסוגנן עגול מודרג בגובה  4מ' ,מצינורות פלדה מגולבנים
באבץ חם הכולל ,אביזרי הלבשה דקורטיביים עשויים יציקת אלומניום
לכיסוי פלטת היסוד והחיבורים בין הצינורות המרכיבים את גוף העמוד,
פלטת יסוד ותא אביזרים עם מכסה ובורג סגירה עשוי נירוסטה דגם "פז"
של פ.ל.ה .הנדסה או ש"ע מאושר צבוע במפעל על פי

יח'

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.4

4,200.00

3,045.00
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מחירון מכרז תשתיות וכבישים 2019
סע י ף

יחידה

תאור

 45.02.0890עמוד תאורה מסוגנן עגול מודרג בגובה  5מ' ,מצינורות פלדה מגולבנים
באבץ חם הכולל ,אביזרי הלבשה דקורטיביים עשויים יציקת אלומניום
לכיסוי פלטת היסוד והחיבורים בין הצינורות המרכיבים את גוף העמוד,
פלטת יסוד ותא אביזרים עם מכסה ובורג סגירה עשוי נירוסטה דגם "רן"
של פ.ל.ה .הנדסה או ש"ע מאושר צבוע במפעל על פי

יח'

 45.02.0900עמוד תאורה מסוגנן עגול מודרג בגובה  6מ' ,מצינורות פלדה מגולבנים
באבץ חם הכולל ,אביזרי הלבשה דקורטיביים עשויים יציקת אלומניום
לכיסוי פלטת היסוד והחיבורים בין הצינורות המרכיבים את גוף העמוד,
פלטת יסוד ותא אביזרים עם מכסה ובורג סגירה עשוי נירוסטה דגם "רן"
של פ.ל.ה .הנדסה או ש"ע מאושר צבוע במפעל על פי מ

יח'

מחיר יחידה

3,675.00

3,885.00

עמודים רב צלעות
 45.02.0920עמוד רב צלעות למגרשי ספורט כולל מרפסות קבועות להתקנת גופי
תאורה ושלבי טיפוס 12 -מ' עד  6ג"ת ,העמוד על כל חלקיו יהיה טבול
באבץ חם לאחר גמר כל הריתוכים ,והשאר כמפורט במפרט הטכני .גוון
הגילוון יהיה אחיד לכל אורך העמוד ,תוצרת "פ.ל.ה הנדסה" או ש"ע
מ א ושר .

יח'

 45.02.0930עמוד רב צלעות למגרשי ספורט כולל מרפסות קבועות להתקנת גופי
תאורה ושלבי טיפוס 12 -מ' עד  10ג"ת ,העמוד על כל חלקיו יהיה טבול
באבץ חם לאחר גמר כל הריתוכים ,והשאר כמפורט במפרט הטכני .גוון
הגילוון יהיה אחיד לכל אורך העמוד ,תוצרת "פ.ל.ה הנדסה" או ש"ע
מ א ושר .

יח'

 45.02.0940עמוד רב צלעות למגרשי ספורט כולל מרפסות קבועות להתקנת גופי
תאורה ושלבי טיפוס 15 -מ' עד  6ג"ת ,העמוד על כל חלקיו יהיה טבול
באבץ חם לאחר גמר כל הריתוכים ,והשאר כמפורט במפרט הטכני .גוון
הגילוון יהיה אחיד לכל אורך העמוד ,תוצרת "פ.ל.ה הנדסה" או ש"ע
מ א ושר .

יח'

 45.02.0950עמוד רב צלעות למגרשי ספורט כולל מרפסות קבועות להתקנת גופי
תאורה ושלבי טיפוס 15 -מ' עד  10ג"ת ,העמוד על כל חלקיו יהיה טבול
באבץ חם לאחר גמר כל הריתוכים ,והשאר כמפורט במפרט הטכני .גוון
הגילוון יהיה אחיד לכל אורך העמוד ,תוצרת "פ.ל.ה הנדסה" או ש"ע
מ א ושר .

יח'

 45.02.0960עמוד רב צלעות למגרשי ספורט כולל מרפסות קבועות להתקנת גופי
תאורה ושלבי טיפוס  18 -מ' עד  6ג"ת ,העמוד על כל חלקיו יהיה טבול
באבץ חם לאחר גמר כל הריתוכים ,והשאר כמפורט במפרט הטכני .גוון
הגילוון יהיה אחיד לכל אורך העמוד ,תוצרת "פ.ל.ה הנדסה" או ש"ע
מ א ושר .

יח'

 45.02.0970עמוד רב צלעות למגרשי ספורט כולל מרפסות קבועות להתקנת גופי
תאורה ושלבי טיפוס 18 -מ' עד  10ג"ת ,העמוד על כל חלקיו יהיה טבול
באבץ חם לאחר גמר כל הריתוכים ,והשאר כמפורט במפרט הטכני .גוון
הגילוון יהיה אחיד לכל אורך העמוד ,תוצרת "פ.ל.ה הנדסה" או ש"ע
מ א ושר .

יח'

40,950.00

44,100.00

48,300.00

51,450.00

55,650.00

60,900.00

עמודים שונים

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.4
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מועצה אזורית מטה יהודה  -אגף הפיתוח
טל 02-9900833:פקס02-9900800:
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דף מס'088 :

מחירון מכרז תשתיות וכבישים 2019
סע י ף

יחידה

תאור

מחיר יחידה

 45.02.0990תוספת מחיר לעמוד מתומן או עגול עבור פתח אביזרים נוסף.

יח'

226.00

 45.02.1000חולית בטון בקוטר  80ס"מ בגובה  1מ' "מולבשת" על עמוד התאורה
לצורך הגנה נגד פגיעה

יח'

399.00

 45.02.1010עמודי עץ באורך  8.5מ' .תקועים בקרקע.

יח'

1,355.00

 45.02.1020עמודי עץ באורך  10מ' .תקועים בקרקע.

יח'

1,554.00

 45.02.1030עמודי משען לעמודי עץ שאורכם  8.5מ'.

יח'

1,260.00

 45.02.1040עמודי משען לעמודי עץ שאורכם  10מ'.

יח'

1,470.00

 45.02.1050עוגנים לקרקע בחתך  25ממ"ר ,לעמודים .

יח'

483.00

 45.02.1060עוגנים לקרקע בחתך  50ממ"ר ,לעמודים .

יח'

641.00

 45.02.1070עוגן אוירי בחתך  25ממ"ר ובאורך עד  15מ'.

יח'

536.00

 45.02.1080עוגן אוירי בחתך  50ממ"ר ובאורך עד  15מ'.

יח'

714.00

 45.02.1090עוגנים כפולים לקרקע בחתך  50ממ"ר ובאורך עד  15מ'.

יח'

893.00

 45.02.1100פירוק עמוד תאורה קיים בגובה עד  6מ' ,מכנית וחשמלית כולל ניתוק
ופירוק כבלים ,פנס  ,זרוע )במידה ויש( כולל עקירת יסוד הבטון לעמוד
המפורק והובלת הציוד והחומר המפורק לאתר לפי הנחית המפקח.

קומפ'

 45.02.1110פירוק עמוד תאורה קיים בגובה עד  7-10מ' ,מכנית וחשמלית כולל ניתוק
ופירוק כבלים ,פנס  ,זרוע )במידה ויש( כולל עקירת יסוד הבטון לעמוד
המפורק והובלת הציודוהחומר המפורק לאתר לפי הנחית המפקח.

קומפ'

 45.02.1120העתקת עמוד תאורה קיים בגובה עד  6מ' כולל פירוק העמוד על כל
מרכיביו  ,מכנית וחשמלית )לרבות פירוק זרועות  ,פנסי תאורה  ,אביזרים
וכל ציוד העזר( והתקנת העמוד מחדש על כל אביזריו על יסוד אחר ,
עבורו משולם בנפרד ,בתאום עם המפקח או המזמין.

קומפ'

 45.02.1130העתקת עמוד תאורה קיים בגובה עד  10מ' כולל פירוק העמוד על כל
מרכיביו  ,מכנית וחשמלית )לרבות פירוק זרועות  ,פנסי תאורה  ,אביזרים
וכל ציוד העזר( והתקנת העמוד מחדש על כל אביזריו על יסוד אחר ,
עבורו משולם בנפרד ,בתאום עם המפקח או המזמין.

קומפ'

 45.02.1140העתקת עמוד תאורה קיים בגובה מעל  10מ' כולל פירוק העמוד על כל
מרכיביו  ,מכנית וחשמלית )לרבות פירוק זרועות  ,פנסי תאורה  ,אביזרים
וכל ציוד העזר( והתקנתהעמוד מחדש על כל אביזריו על יסוד אחר ,
עבורו משולם בנפרד ,בתאום עם המפקח או המזמין.

קומפ'

 45.02.1150פירוק פנס תאורה קיים על עמוד חח"י  ,מכנית וחשמלית כולל הזרוע ,
הכבל  ,תיאום עם חח"י לצורך ניתוק הכבל מהרשת כולל תשלום לחח"י
עבור הנ"ל והחזרת החומר והציוד לאתר אחסנה לפי הנחית המפקח
קומפלט.

קומפ'

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.4

672.00

788.00

1,103.00

1,208.00

1,365.00

788.00
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מחירון מכרז תשתיות וכבישים 2019
סע י ף

יחידה

תאור

מחיר יחידה

 45.02.1160פרוק פנס תאורה קיים על עמוד תאורה או על מבנה  ,מכנית וחשמלית
כולל החזרת הציוד והחומר לאתר אחסנה לפי הנחית המפקח.

קומפ'

 45.02.1170התקנה בלבד של עמוד תאורה מסוג כלשהו בגובה עד  6מ' ,המסופק ע"י
הרשות על גבי יסוד קיים לרבות הובלה ממחסני הרשות וחיבור הכבלים
והאביזרים

יח'

 45.02.1180התקנה בלבד של עמוד תאורה מסוג כלשהו בגובה מעל  6מ' ועד  12מ'
המסופק ע"י הרשות ,על גבי יסוד קיים לרבות הובלה ממחסני הרשות
וחיבור הכבלים והאביזרים

יח'

 45.02.1190התקנה בלבד של גוף תאורה מסוג כלשהו ,המסופק ע"י הרשות על גבי
עמוד או זרוע קיים בכל גובה לרבות הובלה ממחסני הרשות וחיבור
הכבלים והאביזרים

יח'

315.00

 45.02.1200מחזיק דגלים לעמוד תאורה ל - 1דגלים.

יח'

132.00

 45.02.1210מחזיק דגלים לעמוד תאורה ל - 2דגלים.

יח'

168.00

368.00

588.00

840.00

זרועות של "געש אורות"
 45.02.1220זרוע בודדה עשוייה מצינור ברזל מגולבן בקוטר  2אינץ' ובאורך  100ס"מ
ומחוברת לעמוד תאורה .מק"ט  ,52210201תוצרת "געש אורות" או ש"ע
מאושר ,צבועה בגוון עפ"יהחלטת המזמין.

יח'

 45.02.1230זרוע בודדה עשוייה מצינור ברזל מגולבן בקוטר  2אינץ' ובאורך  150ס"מ
ומחוברת לעמוד תאורה .מק"ט  ,52210201תוצרת "געש אורות" או ש"ע
מאושר ,צבועה בגוון עפ"יהחלטת המזמין.

יח'

 45.02.1240זרוע בודדה עשוייה מצינור ברזל מגולבן בקוטר  2אינץ' ובאורך  200ס"מ
ומחוברת לעמוד תאורה .מק"ט  ,52210201תוצרת "געש אורות" או ש"ע
מאושר ,צבועה בגוון עפ"יהחלטת המזמין.

יח'

 45.02.1250זרוע כפולה עשוייה מצינור ברזל מגולבן בקוטר  2אינץ' ובאורך  100ס"מ
ומחוברת לעמוד תאורה .מק"ט  ,52220201/40201תוצרת "געש אורות"
או ש"ע מאושר ,צבועה בגוון עפ"י החלטת המזמין.

יח'

 45.02.1260זרוע כפולה עשוייה מצינור ברזל מגולבן בקוטר  2אינץ' ובאורך  150ס"מ
ומחוברת לעמוד תאורה .מק"ט  ,52220201/40201תוצרת "געש אורות"
או ש"ע מאושר ,צבועה בגוון עפ"י החלטת המזמין.

יח'

 45.02.1270זרוע כפולה עשוייה מצינור ברזל מגולבן בקוטר  2אינץ' ובאורך  200ס"מ
ומחוברת לעמוד תאורה .מק"ט  ,52220201/40201תוצרת "געש אורות"
או ש"ע מאושר ,צבועה בגוון עפ"י החלטת המזמין.

יח'

 45.02.1280זרוע משולשת עשוייה מצינור ברזל מגולבן בקוטר  2אינץ' ובאורך 100
ס"מ ומחוברת לעמוד תאורה .מק"ט  ,52250201/60201תוצרת "געש
אורות" או ש"ע מאושר ,צבועה בגוון עפ"י החלטת המזמין.

יח'

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.4

242.00

315.00

368.00

452.00

520.00

588.00

840.00
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מועצה אזורית מטה יהודה  -אגף הפיתוח
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מחירון מכרז תשתיות וכבישים 2019
סע י ף

יחידה

תאור

מחיר יחידה

 45.02.1290זרוע משולשת עשוייה מצינור ברזל מגולבן בקוטר  2אינץ' ובאורך 150
ס"מ ומחוברת לעמוד תאורה .מק"ט  ,52250201/60201תוצרת "געש
אורות" או ש"ע מאושר ,צבועה בגוון עפ"י החלטת המזמין.

יח'

 45.02.1300זרוע משולשת עשוייה מצינור ברזל מגולבן בקוטר  2אינץ' ובאורך 200
ס"מ ומחוברת לעמוד תאורה .מק"ט  ,52250201/60201תוצרת "געש
אורות" או ש"ע מאושר ,צבועה בגוון עפ"י החלטת המזמין.

יח'

 45.02.1310זרוע בודדת עגולה קונית ,עשוייה מצינור ברזל מגולבן ,באורך 120/150
ס"מ ,בגובה  120ס"מ ,קוטר עליון  60מ"מ ,מיועדת לחיבור לעמוד תאורה
עגול  /עגול קוני .מק"ט  ,52310001תוצרת "געש אורות" או ש"ע מאושר,
צבועה בגוון עפ"י החלטת המזמין.

יח'

 45.02.1320זרוע כפולה עגולה קונית ,עשוייה מצינור ברזל מגולבן ,באורך 120/150
ס"מ ,בגובה  120ס"מ ,קוטר עליון  60מ"מ ,מיועדת לחיבור לעמוד תאורה
עגול  /עגול קוני .מק"ט  ,52340001תוצרת "געש אורות" או ש"ע מאושר,
צבועה בגוון עפ"י החלטת המזמין.

יח'

 45.02.1330זרוע משולשת עגולה קונית ,עשוייה מצינור ברזל מגולבן ,באורך 120/150
ס"מ ,בגובה  120ס"מ ,קוטר עליון  60מ"מ ,מיועדת לחיבור לעמוד תאורה
עגול  /עגול קוני .מק"ט  ,52360001תוצרת "געש אורות" או ש"ע מאושר,
צבועה בגוון עפ"י החלטת המזמין.

יח'

1,187.00

 45.02.1340תוספת למחיר זרוע עגולה קונית הנ"ל עבור אורך  200ס"מ במקום
 120/150ס"מ

יח'

179.00

903.00

972.00

441.00

819.00

זרועות של "פ.ל.ה הנדסה"
 45.02.1360זרוע דקורטיבית בודדת דגם "פז" עשויה ברזל מגולבן באבץ חם,
מתאימה לעמוד תאורה מסוגנן תוצרת פ.ל.ה או ש"ע מאושר כולל כל
אביזרי החיבור לעמוד.

יח'

 45.02.1370זרוע דקורטיבית כפולה דגם "פז" עשויה ברזל מגולבן באבץ חם,
מתאימה לעמוד תאורה מסוגנן תוצרת פ.ל.ה או ש"ע מאושר כולל כל
אביזרי החיבור לעמוד.

יח'

 45.02.1380זרוע דקורטיבית משולשת דגם "פז" עשויה ברזל מגולבן באבץ חם,
מתאימה לעמוד תאורה מסוגנן תוצרת פ.ל.ה או ש"ע מאושר כולל כל
אביזרי החיבור לעמוד.

יח'

 45.02.1390זרוע עליונה ואופקית באורך  2.0מ' להתקנה על עמוד תאורה למגרש
ספורט להתקנה של עד  5פנסים ואביזרים  ,עשויה מפלדה מגולוונת ,
צבועה  ,קלויה בתנור לפי המפרט דופלקס אלקטרוסטטי

יח'

 45.02.1400זרוע תיקנית בודדת לתמרור ג -7מצינור ברזל מגולבן מותקנת על עמוד
תאורה תיקני לתמרור הנ"ל ,עבורו משולם בנפרד ,כולל כל עבודות וחומרי
העזר קומפלט.

קומפ'

 45.02.1410מבטיח חצי אוטומטי עם כיסוי דו קוטבי עד ,32A, 10KAפאזה ואפס,
תוצרת "סימנס"עבור גוף תאורה,בית תקע,שילוט רחוב מואר,ההתקנת
בעמוד תאורה המזין.

יח'

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.4

473.00

688.00

1,029.00

678.00

840.00

158.00
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מחירון מכרז תשתיות וכבישים 2019
סע י ף

יחידה

תאור

מחיר יחידה

 45.02.1420חיבור קיר לתאורת חג מותקן על עמוד התאורה כולל בית  -תקע משורין,
תוספת מפסק זרם חצי אוטומטי על מגש אביזרים וכבל חיבור לבית תקע
 -קומפלט.

יח'

 45.02.1430מגש אביזרי עזר לגוף תאורה בודד בתחתית העמוד מפוליקרבונט עם
סיבי זכוכית עמיד בטמפ' של עד  130מעלות צלזיוס או מפח מגולבן בעובי
 2.5מ"מ עם גגון פח ,עם מא"ז חד פאזי לזרם  ,10A 10KAעם מהדקי
הסתעפות כדגם  COPAK2או  COPAK3תוצרת  SOGEXIעם מהדקי
יציאה לפנסים תוצרת  PHONIXעם פם הארקה וכבל עד לפנס,קומפלט

יח'

305.00

 45.02.1440תוספת מחיר למגש הנ"ל עבור מא"ז נוסף וכבל נוסף לגוף תאורה או בית
תקע על עמוד.

יח'

79.00

 45.02.1450חיבור כבל הזנה לעמוד תאורה קיים או מרכזיה קיימת לרבות חציבה
ביסוד הבטון במידה וידרש ,הוספת מהדקים וחיבור למגש ו/או למרכזיה
קומפלט.

יח'

 45.02.1460חיבור הזנה חשמלית לתחנת אוטובוס מסוג "פוסטר מדיה" ,לשלטים ו/או
תמרורים מאירים )לרבות תמרור ג ,(-7חדשים ו/או קיימים ו/או מועתקים,
כולל העבודות וחומרי העזר לרבות אספקתם והתקנתם ,חדירה דרך
היסוד ,חפירה וחציבה ,כסוי והידוק ,תיקון הציפויים והחזרת המצב
לקדמותו,קומפלט )כבל וצינור נמדדים בנפרד(

קומפ'

 45.02.1470התחברות לעמוד קיים כולל מאמ"ת  3X20אמפר החדרת הכבל דרך
יסוד העמוד הקיים ,כולל קידוח או חציבה ביסוד הקיים ,חיבור הכבל
מכנית וחשמלית וכל יתר עבודות וחומרי העזר קומפלט.

קומפ'

667.00

 45.02.1480התחברות לרשת חשמל כולל תשלום ותאום עם ח"ח ורשות מקומית כולל
כל עבודות וחומרי העזר הדרושים.

יח'

1,943.00

 45.02.1490תוספת מחיר לעמוד תאורה עבור שרוול זאנד בגובה עד  30ס"מ מעל פני
המדרכה

יח'

 45.02.1500צביעת עמוד קיים תאורה בגובה עד  6מ' כולל זרועות בצבע ראשון
"מגינול" בעובי  70מיקרון ובצבע עליון "סופרלק" בשתי שכבות בגוון לפי
הנחית המפקח לרבות עבודותההכנה הנדרשות כגון ניקוי  ,ליטוש והסרת
צבע מתקלף

מטר

 45.02.1510צביעת עמוד תאורה קיים בגובה מעל  6מ' כולל זרועות בצבע ראשון
"מגינול" בעובי  70מיקרון ובצבע עליון "סופרלק" בשתי שכבות בגוון לפי
הנחית המפקח לרבות עבודות ההכנה הנדרשות כגון ניקוי  ,ליטוש והסרת
צבע מתקלף

מטר

95.00

 45.02.1520תוספת לעמודי תאורה מכל סוג עבור כיסוי תחתון דקורטיבי מגולוון עגול /
מר וב ע

יח'

284.00

 45.02.1530תוספת למחיר עמוד תאורה ,עבור צביעה כפולה בשיטת דופלקס בצבע
פוליאסטר קלוי בתנור עבור "סביבה ימית"

מטר

105.00

 45.02.1540תוספת למחיר זרוע  /גוף תאורה עבור צביעה כפולה בשיטת דופלקס
בצבע פוליאסטר קלוי בתנור עבור "סביבה ימית"

יח'

126.00

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.4

184.00

483.00

1,019.00

137.00

90.00
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 45.02.1550תוספת מחיר עבור חיבור גידי הארקה לעמוד תאורה בשיטת
GADWELD

יח'

מחיר יחידה
116.00

תת פרק  45.03אביזרי תאורה
הערה  :מחירי הפנסים  /גופי תאורה מכל סוג שהוא כוללים נורה ,ציוד
הפעלה והצתה מושלם )כולל קבל( מותקן בגוף הפנס וכבל חיבור מתאים
ממגש החיבורים ועד לפנס קומפ' לרבות צביעה בגוון לפי בחירת המזמין .
מוצרים שווי ערך מחייבים אישור בכתב מהמתכנן  /המזמין
 45.03.0010מתקן תאורה זמנית מושלם עבור  10עמודי תאורה הכולל 10 ,יסודות
בטון טרומיים עם פינות קטומות במידות  100/100/100ס"מ 10 ,עמודי
עץ בגובה  8.5/10מ'  ,זרועותברזל מגולוון כדוגמת זרוע תוצרת "געש
אורות" מק"ט  10 ,52210701גופי תאורה כדוגמת "אור-און " / "25מרס 3
" 10" / MCשרדר" או ש"ע עם נורת נל"ג עד  250וט ,כחשמל לחיבור
העמודים ,תיל פלדה נושא ,חיבור המתקן למקור זרם ,אישורו ע"י בודק
מוסמך לפני הפעלתו ,ניתוקו עם גמר השימוש ,הובלה ,הרכבה ,פירוק
ופינוי כל האמור בתחילה ובסוף השימוש ,כל זה לתקופה של חודש
קלנדרי ,קומפלט

קומפ'

 45.03.0020פירוק והעתקה של מתקן תאורה זמני מעץ המכיל עד  15עמודים על כל
חלקיו מותקן על קוביות בטון כולל העתקה של קוביות בטון.ניתוק המתקן
ממקור החשמל וחיבורו מחדשכולל אישורו ע"י בודק חשמל מוסמך לפני
הפעלתו של מתקן התאורה הזמני והצבה במקום חדש הכל בהתאם
להנחיית מפקח באתר עבודה

קומפ'

 45.03.0030העתקה של עמוד תאורה זמני בודד מעץ על כל חלקיו מותקן על קוביות
בטון עילי כולל העתקה של קוביות בטון והצבה במקום החדש .ניתוק הזנת
החשמל במידת הצורך וחיבור מחדש .הכל בהתאם להנחיות מפקח
באתר העבודה

קומפ'

19,425.00

5,933.00

594.00

גופי תאורה ,ספק " :יוניברס" ,גופי תאורה מתוצרת  AEGשל חברה
יוניברס.
 45.03.0050פנס לתאורה דקורטיבי עשוי מאלומיניום צבוע בתנור , IP65כיסוי זכוכית
מחוסמת עם מתאם להתקנה בראש עמוד או בזרוע ,דגם 1 TRILOGA
 H.P.S 70-150Wמתוצרת  AECיוניברס כולל נורת נל"ג עד  150וט ציוד
הפעלה והצתה מושלם וקבל מותקן בגוף הפנס וכבל חיבור מתאים ממגש
החיבורים עד לפנס ,קומפלט

יח'

 45.03.0060פנס לתאורה דקורטיבי עשוי מאלומיניום צבוע בתנור , IP65כיסוי זכוכית
מחוסמת עם מתאם להתקנה בראש עמוד או בזרוע ,דגם 2 TRILOGA
 H.P.S 70-400Wמתוצרת  AECיוניברס כולל נורת נל"ג עד  250וט ציוד
הפעלה והצתה מושלם וקבל מותקן בגוף הפנס וכבל חיבור מתאים ממגש
החיבורים ועד לפנס ,קומפלט

יח'

 45.03.0070פנס לתאורה דקורטיבי עשוי מאלומיניום צבוע בתנור , IP55כיסוי זכוכית
מחוסמת עם מתאם להתקנה בראש עמוד או בזרוע ,דגם 1 NEMESI
 H.P.S 70-250Wמתוצרת  AECיוניברס כולל נורת נל"ג עד  250וט ציוד
הפעלה והצתה מושלם וקבל מותקן בגוף הפנס וכבל חיבור מתאים ממגש
החיבורים ועד לפנס ,קומפלט

יח'

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.4

4,778.00

6,615.00

3,885.00
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 45.03.0080פנס לתאורה דקורטיבי עשוי מאלומיניום צבוע בתנור , IP65כיסוי זכוכית
מחוסמת עם מתאם להתקנה בראש עמוד או בזרוע ,דגם 1 ARMONIA
 H.P.S 70-250Wמתוצרת  AECיוניברס כולל נורת נל"ג עד  250וט ציוד
הפעלה והצתה מושלם וקבל מותקן בגוף הפנס וכבל חיבור מתאים ממגש
החיבורים ועד לפנס ,קומפלט

יח'

 45.03.0090פנס לתאורה דקורטיבי עשוי מאלומיניום צבוע בתנור , IP65כיסוי זכוכית
מחוסמת עם מתאם להתקנה בראש עמוד או בזרוע ,דגם
 H.P.S 70-150W REVELAMPEמתוצרת  AECיוניברס כולל נורת
נל"ג עד  150וט ציוד הפעלה והצתה מושלם וקבל מותקן בגוף הפנס וכבל
חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס ,קומפלט

יח'

 45.03.0100פנס לתאורה דקורטיבי עשוי מאלומיניום צבוע בתנור , IP65כיסוי פלסטיק
שקוף עם מתאם להתקנה בראש עמוד או בזרוע ,דגם DIREZIA
 H.P.S 70-150Wמתוצרת  AECיוניברסכולל נורת נל"ג עד  150וט ציוד
הפעלה והצתה מושלם וקבל מותקן בגוף הפנס וכבל חיבור מתאים ממגש
החיבורים ועד לפנס ,קומפלט

יח'

 45.03.0110פנס לתאורה דקורטיבי עשוי מאלומיניום צבוע בתנור , IP65כיסוי פלסטיק
שקוף עם מתאם להתקנה בראש עמוד או בזרוע ,דגם 400 GLOBO
 H.P.S 70-100Wמתוצרת  AECיוניברס כולל נורת נל"ג עד  100וט ציוד
הפעלה והצתה מושלם וקבל מותקן בגוף הפנס וכבל חיבור מתאים ממגש
החיבורים ועד לפנס ,קומפלט

יח'

 45.03.0120פנס לתאורה דקורטיבי עשוי מאלומיניום צבוע בתנור , IP65כיסוי פלסטיק
שקוף עם מתאם להתקנה בראש עמוד או בזרוע ,דגם 500 GLOBO
 H.P.S 70-150Wמתוצרת  AECיוניברס כולל נורת נל"ג עד  150וט ציוד
הפעלה והצתה מושלם וקבל מותקן בגוף הפנס וכבל חיבור מתאים ממגש
החיבורים ועד לפנס ,קומפלט

יח'

 45.03.0130פנס הצפה דקורטיבי עשוי מאלומיניום צבוע בתנור IP65,כיסוי זכוכית
מחוסמת עם מתאם להתקנה על קיר תיקרה גומחה ,דגם H.P.S
LUMINA 2 C/P EXT 35-150Wמתוצרת  RYMEEיוניברס כולל נורת
נל"ג עד  150וט ציוד הפעלה והצתה מושלם וקבל מותקן בגוף הפנס וכבל
חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס ,קומפלט

יח'

 45.03.0140פנס הצפה דקורטיבי עשוי מאלומיניום צבוע בתנור IP65,כיסוי זכוכית
מחוסמת עם מתאם להתקנה על קיר תיקרה גומחה ,דגם H.P.S
LUMINA 4 C/P EXT 250Wמתוצרת MEYERיוניברס כולל נורת נל"ג
עד  250וט ציוד הפעלה והצתה מושלם וקבל מותקן בגוף הפנס וכבל
חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס ,קומפלט

יח'

 45.03.0150פנס לתאורת רחוב עשוי פוליאסטר משורין )בידוד כפול( להתקנה לזרוע
על עמוד תאורה ,עבורם משולם בנפרד ,דגם  160100תוצרת A.E.G
של חב' יונברס ,כולל נורת נ.ל.ג  1X250וט ציוד הפעלה והצתה מושלם
)כולל קבל( מותקן בגוף הפנס וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד
לפנס קומפלט

יח'

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.4

מחיר יחידה

3,045.00

2,940.00

2,310.00

966.00

1,208.00

2,657.00

3,707.00

2,205.00
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מחיר יחידה

 45.03.0160פנס לתאורת רחוב עשוי פוליאסטר משורין )בידוד כפול( להתקנה לזרוע
על עמוד תאורה ,עבורם משולם בנפרד ,דגם  160106תוצרת  A.E.Gשל
חב' יוניברס ,כולל נורת נ.ל.ג  1X150וט ציוד הפעלה והצתה מושלם )כולל
קבל( מותקן בגוף הפנס וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס
קומפלט

יח'

 45.03.0170פנס לתאורת רחוב עשוי פוליאסטר משורין )בידוד כפול( להתקנה לזרוע
על עמוד תאורה ,עבורם משולם בנפרד ,דגם  160238תוצרת A.E.G
כולל נורת נ.ל.ג  1X100וט ציודהפעלה והצתה מושלם )כולל קבל( מותקן
בגוף הפנס וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס קומפלט.

יח'

 45.03.0180פנס דקורטיבי ,לתאורת רחוב או גן להתקנה לזרוע על עמוד תאורה,
עבורם משולם בנפרד ,דגם  TRIANGLEתוצרת  A.E.Gכולל נורת נל"ג
 1X70וט ציוד הפעלה והצתה מושלם)כולל קבל( מותקן בגוף הפנס וכבל
חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס קומפלט.

יח'

 45.03.0190זרקור למגרשי ספורט דגם  IP65 FORUM 1156-FS/FM/FLשל "חגי",
גוף הזרקור מאלומיניום ביציקת לחץ עם צלעות קירור.רפלקטור סימטרי
מאלומיניום טהור  %99.8כולל מגן סינוור למניעת זיהום אורי.העדשה
מזכוכית מחוסמת בעובי  5מ"מ ,מסגרת מיציקת אלומיניום.הציוד מותקן
בתוך קופסא נפרדת מיציקת אלומיניום דגם  .IP 1177 65נורה עד
 W 2000נל"ג /מטלהלייד.

יח'

7,245.00

 45.03.0200תוספת מחיר לזרקור דגם  FORUMעבור קופסת ציוד דגם . 1177

יח'

2,205.00

2,205.00

2,205.00

2,205.00

גופי תאורה ע"י "אור עד מהנדסים"
 45.03.0220גוף תאורה דקורטיבי למאור רחובות עם אפשרות התקנה ע"ג עמודי חח"י
 ,עם ציוד מקורי אינטגרלי במגש נשלף בתוך גוף התאורה המכיל :נטל,
מצת אלקטרוני וקבל עם נורתנל"ג עד  250וט ,דגם ""1 OYSTER
תוצרת ") "FIVEPע"י אור עד( ,כולל כבל חיבור ממגש אביזרים בעמוד
ועד לפנס קומפלט

יח'

 45.03.0230גוף תאורת רחוב בנוי מיציקת אלומיניום בלחץ עם ציוד מקורי אינטגרלי
במגש נשלף בתוך גוף התאורה המכיל :נטל ,מצת אלקטרוני וקבל עם
נורת נל"ג עד  250ווט ,עם עדשת זכוכית בורוסיליקט מחוסמת פריזמטית
מבפנים וחלקה מבחוץ דגם " "OVYאו " "OVFתוצרת " MCGRAW
) "EDISONע"י אור עד( כולל כבל חיבור ממגש אביזרים בעמוד ועד ל

יח'

 45.03.0240גוף תאורת רחוב בנוי מיציקת אלומיניום בלחץ עם ציוד מקורי אינטגרלי
במגש נשלף בתוך גוף התאורה המכיל :נטל ,מצת אלקטרוני וקבל עם
נורת נל"ג עד  400ווט ,עם עדשת זכוכית בורוסיליקט מחוסמת פריזמטית
מבפנים וחלקה מבחוץ דגם " "OVYאו " "OVFתוצרת " MCGRAW
) "EDISONע"י אור עד( כולל כבל חיבור ממגש אביזרים בעמוד ועד ל

יח'

 45.03.0250גוף תאורת רחוב בנוי מיציקת אלומיניום בלחץ עם ציוד מקורי אינטגרלי
בתוך גוף התאורה המכיל :נטל ,מצת אלקטרוני וקבל עם נורת נל"ג עד
 250ווט ,עם עדשת זכוכיתבורוסיליקט מחוסמת פריזמטית ,דגם ""OVX
תוצרת " ) "EDISON MCGRAWע"י אור עד( ,כולל כבל חיבור ממגש
אביזרים בעמוד ועד לפנס ,קומפלט

יח'

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.4

2,048.00

2,258.00

2,310.00

1,838.00

קובץ :מחירון תשתיות חדש 095/... 20

מועצה אזורית מטה יהודה  -אגף הפיתוח
טל 02-9900833:פקס02-9900800:
12/09/2019
דף מס'095 :

מחירון מכרז תשתיות וכבישים 2019
סע י ף

יחידה

תאור

 45.03.0260גוף תאורת רחוב בנוי מיציקת אלומיניום בלחץ עם ציוד מקורי אינטגרלי
בתוך גוף התאורה המכיל :נטל ,מצת אלקטרוני וקבל עם נורת נל"ג עד
 400ווט ,עם עדשת זכוכיתבורוסיליקט מחוסמת פריזמטית ,דגם ""OVX
תוצרת " ) "EDISON MCGRAWע"י אור עד( ,כולל כבל חיבור ממגש
אביזרים בעמוד ועד לפנס ,קומפלט

יח'

 45.03.0270גוף תאורת רחוב בנוי מיציקת אלומיניום בלחץ עם ציוד מקורי אינטגרלי
בתוך גוף התאורה המכיל :נטל ,מצת אלקטרוני וקבל עם נורת נל"ג עד
 250ווט ,עם עדשת זכוכיתבורוסיליקט מחוסמת פריזמטית ,דגם ""OVZ
תוצרת " ) "EDISON MCGRAWע"י אור עד( ,כולל כבל חיבור ממגש
אביזרים בעמוד ועד לפנס ,קומפלט

יח'

 45.03.0280גוף תאורת רחוב דקורטיבי בנוי מיציקת אלומיניום עם ציוד מקורי אינטגרלי
במגש נשלף בתוך גוף התאורה המכיל :נטל ,מצת אלקטרוני וקבל עם
נורת נל"ג עד  250ווט,עם עדשת זכוכית בורוסיליקט מחוסמת פריזמטית
מבפנים וחלקה מבחוץ ,דגם " "CSYאו " "CSFתוצרת " MCGRAW
) "EDISONע"י אור עד( ,עם זרוע דקורטיבית מיציקת אלומיניוםמגוף
התאורה ומחוברת אליו ,הגוף צבוע בגוון לפי בחירת המזמין )מתוך
הקטלוג( עם כבל חיבור ממגש אביזרים בעמוד ועד לפנס קומפלט.

יח'

 45.03.0290גוף תאורת רחוב דקורטיבי בנוי מיציקת אלומיניום עם ציוד מקורי אינטגרלי
במגש נשלף בתוך גוף התאורה המכיל :נטל ,מצת אלקטרוני וקבל עם
נורת נל"ג עד  400ווט,עם עדשת זכוכית בורוסיליקט מחוסמת פריזמטית
מבפנים וחלקה מבחוץ ,דגם " "CSYאו " "CSFתוצרת " MCGRAW
) "EDISONע"י אור עד( ,עם זרוע דקורטיבית מיציקת אלומיניוםהמהווה
חלק בלתי נפרד מגוף התאורה ומחוברת אליו ,הגוף צבוע בגוון לפי
בחירת המזמין )מתוך הקטלוג( עם כבל חיבור ממגש אביזרים בעמוד ועד
לפנס קומפלט.

יח'

 45.03.0300גוף תאורת רחוב דקורטיבי במבנה מלבני עם ציוד מקורי אינטגרלי בתוך
גוף התאורה המכיל :נטל ,מצת אלקטרוני וקבל עם נורת נל"ג עד  150ווט,
עם עדשת זכוכית קמורהמחוסמת בעל  7עקומות פוטומטריות שונות
ניתנות להתקנה בגוף הפנס ,דגם " "GALLERIAתוצרת " MCGRAW
 "EDISONגודל קטן )ע"י אור עד( ,עם התקן זרוע אוריגינליתמהצהמהווה חלק בלתי נפרד מהגוף ובגוון שיקבע ע"י המזמין ,עם כבל
חיבור ממגש אביזרים בעמוד ועד לפנס קומפלט.

יח'

 45.03.0310גוף תאורת רחוב דקורטיבי במבנה מלבני עם ציוד מקורי אינטגרלי בתוך
גוף התאורה המכיל :נטל ,מצת אלקטרוני וקבל עם נורת מטל הלייד 100
ווט ,עם עדשת זכוכית קמורה מחוסמת בעל  7עקומות פוטומטריות שונות
ניתנות להתקנה בגוף הפנס ,דגם " "GALLERIAתוצרת " MCGRAW
 "EDISONגודל קטן ) ע"י אור עד( ,עם התקן זרוע אוריגינליתהמהווהחלק בלתי נפרד מהגוף ובגוון שיקבע ע"י המזמין ,עם כבל חיבור ממגש
אביזרים בעמוד ועד לפנס קומפלט.

יח'

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.4

מחיר יחידה

1,943.00

1,785.00

3,360.00

3,465.00

4,305.00

4,410.00
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מועצה אזורית מטה יהודה  -אגף הפיתוח
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מחירון מכרז תשתיות וכבישים 2019
סע י ף

יחידה

תאור

 45.03.0320גוף תאורת רחוב דקורטיבי במבנה עגול עם ציוד מקורי אינטגרלי בתוך
גוף התאורה המכיל :נטל ,מצת אלקטרוני וקבל עם נורת נל"ג עד  250ווט,
הגוף בנוי מיציקת אלומיניום וכיסוי אלומיניום בגוון שיקבע ע"י המזמין ,עם
עדשת זכוכית מחוסמת ,דגם " "CIRRUSSתוצרת " MCGRAW
 " EDISONגודל קטן ) ע"י אור עד( ,עם זרוע אוריגינליתהמהווה חלק בלתי נפרד מהגוף ובגוון שיקבע ע"י המזמין ,עם כבל חיבור ממגש אביזרים
בעמוד ועד לפנס קומפלט.

יח'

 45.03.0330גוף תאורת רחוב דקורטיבי במבנה עגול עם ציוד מקורי המותקן במגש
אביזרים שבעמוד המכיל :נטל ,מצת אלקטרוני וקבל עם נורת נל"ג עד
 150ווט ,עם כיפה שקופה ,עם עדשת זכוכית מחוסמת ,דגם
" "CIRRUSSתוצרת "  "EDISON- MCGRAWגודל קטן )ע"י אור עד(,
עם זרוע אורגינלית מהצד המהווה חלק בילתי נפרד מהגוף ובגוון שיקבע
ע"י המזעם כבל חיבו ר ממגש אביזרים בעמוד ועד לפנס קומפלט.

יח'

 45.03.0340גוף תאורת רחוב דקורטיבי במבנה עגול עם ציוד מקורי המותקן במגש
אביזרים שבעמוד המכיל :נטל ,מצת אלקטרוני וקבל עם נורת נל"ג עד
 250ווט ,עם כיפה שקופה ,עם עדשת זכוכית מחוסמת ,דגם
" "CIRRUSSתוצרת "  "EDISON- MCGRAWגודל קטן )ע"י אור עד(,
עם זרוע אורגינלית מהצד המהווה חלק בילתי נפרד מהגוף ובגוון שיקבע
ע"י המזעם כבל חיבור ממגש אביזרים בעמוד ועד לפנס קומפלט.

יח'

 45.03.0350גוף תאורת רחוב דקורטיבי במבנה עגול עם ציוד מקורי אינטגרלי בתוך
גוף התאורה המכיל :נטל ,מצת אלקטרוני וקבל עם נורת נל"ג עד  400ווט,
הגוף בנוי מיציקת אלומיניום וכיסוי אלומיניום בגוון שיקבע ע"י המזמין ,עם
עדשת זכוכית מחוסמת ,דגם " "CIRRUSSתוצרת " MCGRAW
 "EDISONגודל בינוני )ע"י אור עד( ,עם זרוע אוריגינלימהצד המהווהחלק בלתי נפרד מהגוף ובגוון שיקבע ע"י המזמין ,עם כבל חיבור ממגש
אביזרים בעמוד ועד לפנס קומפלט.

יח'

 45.03.0360גוף תאורת רחוב דקורטיבי עם כיפה עגולה עם ציוד מקורי אינטגרלי בתוך
גוף התאורה המכיל :נטל ,מצת אלקטרוני וקבל עם נורת נל"ג עד  250ווט,
הגוף בנוי מיציקת אלומיניום וכיסוי אלומיניום בגוון שיקבע ע"י המזמין ,עם
עדשת זכוכית מחוסמת ,דגם " "CREDENZAתוצרת " MCGRAW
 "EDISONגודל קטן ) ע"י אור עד( ,עם זרוע צד אורהמהווה חלק בלתינפרד מהגוף ובגוון שיקבע ע"י המזמין ,עם כבל חיבור ממגש אביזרים
בעמוד ועד לפנס קומפלט.

יח'

 45.03.0370גוף תאורת רחוב דקורטיבי עם כיפה עגולה עם ציוד מקורי אינטגרלי בתוך
גוף התאורה המכיל :נטל ,מצת אלקטרוני וקבל עם נורת נל"ג עד  400ווט,
הגוף בנוי מיציקת אלומיניום וכיסוי אלומיניום בגוון שיקבע ע"י המזמין ,עם
עדשת זכוכית מחוסמת ,דגם  CREDENZAתוצרת " MCGRAW
 "EDISONגודל בינוני  ,עם זרוע צד אוריגינלית המהווחלק בלתי נפרדמהגוף ובגוון שיקבע ע"י המזמין ,עם כבל חיבור ממגש אביזרים בעמוד
ועד לפנס קומפלט.

יח'

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.4

מחיר יחידה

4,515.00

5,040.00

4,515.00

7,088.00

5,649.00

5,943.00
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מועצה אזורית מטה יהודה  -אגף הפיתוח
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מחירון מכרז תשתיות וכבישים 2019
סע י ף

יחידה

תאור

 45.03.0380גוף תאורת רחוב דקורטיבי עם כיפה עגולה עם ציוד מקורי אינטגרלי בתוך
גוף התאורה המכיל :נטל ,מצת אלקטרוני וקבל עם נורת מטל הלייד עד
 400ווט ,הגוף בנוי מיציקת אלומיניום וכיסוי אלומיניום בגוון שיקבע ע"י
המזמין ,עם עדשת זכוכית מחוסמת ,דגם  CREDENZAתוצרת
"  "EDISON-MCGRAWגודל בינוני ,עם זרוע זד אוריגינלית המחלק
בלתי נפרד מהגוף ובגוון שיקבע ע"י המזמין ,עם כבל חיבור ממגש
אביזרים בעמוד ועד לפנס קומפלט.

יח'

 45.03.0390גוף תאורת רחוב דקורטיבי בנוי מאלומיניום עם ציוד אינטגרלי במגש נשלף
בתוך גוף התאורה המכיל :נטל ,מצת אלקטרוני וקבל .כולל נורת נל"ג עד
 150וט ,דגם "" ,DISKבקוטר  510מ"מ ,תוצרת אור עד מהנדסים ,עם
זרוע צידית אורגינלית .צבוע בגוון עפ"י דרישת המזמין.

יח'

 45.03.0400גוף תאורת רחוב דקורטיבי בנוי מאלומיניום עם ציוד אינטגרלי במגש נשלף
בתוך גוף התאורה המכיל :נטל ,מצת אלקטרוני וקבל .כולל נורת נל"ג עד
 100וט ,דגם  ,""KSDI40 0כולל זרוע " "SPIDERלראש עמוד עבורו
משולם בנפרד ,תוצרת אור עד מהנדסים ,עם זרוע צידית אורגינלית .צבוע

יח'

 45.03.0410גוף תאורת רחוב דקורטיבי בנוי מאלומיניום עם ציוד אינטגרלי במגש נשלף
בתוך גוף התאורה המכיל :נטל ,מצת אלקטרוני וקבל .כולל נורת נל"ג עד
 100וט ,דגם  ""KSDI40 0בקוטר  400מ"מ ,תוצרת אור עד מהנדסים,
עם זרוע צידית אורגינלית .צבוע בגוון עפ"י דרישת המזמין.

יח'

 45.03.0420גוף תאורת רחוב דקורטיבי בנוי מאלומיניום עם ציוד מקורי אינטגרלי במגש
נשלף בתוך גוף התאורה המכיל :נטל ,מצת אלקטרוני וקבל .כולל נורת
נל"ג עד  150וט ,דגם"פרימה" ,תוצרת אור עד מהנדסים ,עם זרוע צידית
אורגינלית .צבוע בגוון עפ"י דרישת המזמין.

יח'

 45.03.0430גוף תאורת רחוב דקורטיבי בנוי מאלומיניום עם ציוד מקורי אינטגרלי במגש
נשלף בתוך גוף התאורה המכיל :נטל ,מצת אלקטרוני וקבל .כולל נורת
נל"ג עד  150וט ,דגם"מרקל" ,תוצרת אור עד מהנדסים ,לתליה .צבוע
בגוון עפ"י דרישת המזמין.

יח'

 45.03.0440גוף תאורת רחוב דקורטיבי בנוי מאלומיניום עם ציוד מקורי אינטגרלי במגש
נשלף בתוך גוף התאורה המכיל :נטל ,מצת אלקטרוני וקבל .כולל נורת
נל"ג עד  150וט ,דגם"מרקל" ,תוצרת אור עד מהנדסים ,עם זרוע צידית
אורגינלית .צבוע בגוון עפ"י דרישת המזמין.

יח'

 45.03.0450גוף תאורת רחוב דקורטיבי בנוי מאלומיניום עם ציוד מקורי אינטגרלי במגש
נשלף בתוך גוף התאורה המכיל :נטל ,מצת אלקטרוני וקבל .כולל נורת
נל"ג עד  250וט ,דגם"אדיסון" ) (EDISONלתלייה עילית ,תוצרת אור עד
מהנדסים .צבוע בגוון עפ"י דרישת המזמין.

יח'

 45.03.0460גוף תאורת רחוב דקורטיבי בנוי מאלומיניום עם ציוד מקורי אינטגרלי במגש
נשלף בתוך גוף התאורה המכיל :נטל ,מצת אלקטרוני וקבל .כולל נורת
נל"ג עד  250וט ,דגם"אדיסון" ) (EDISONעם זרוע צידית אורגינלית
)מתאימה לצינור בקוטר  60מ"מ( ,תוצרת אור עד מהנדסים .צבוע בגוון
על פי דרישת המזמין

יח'

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.4

מחיר יחידה

6,169.00

3,665.00

4,095.00

3,308.00

3,045.00

2,877.00

3,150.00

3,255.00

3,360.00
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מועצה אזורית מטה יהודה  -אגף הפיתוח
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מחירון מכרז תשתיות וכבישים 2019
סע י ף

יחידה

תאור

 45.03.0470גוף תאורת רחוב דקורטיבי בנוי מאלומיניום עם ציוד מקורי אינטגרלי במגש
נשלף בתוך גוף התאורה המכיל :נטל ,מצת אלקטרוני וקבל .כולל נורת
נל"ג עד  250וט ,דגם"אדיסון  ,(7" (7 EDISONבתליה עילית ,תוצרת
אור עד מהנדסים .צבוע בגוון עפ"י דרישת המזמין.

יח'

 45.03.0480גוף תאורת רחוב דקורטיבי בנוי מאלומיניום עם ציוד מקורי אינטגרלי במגש
נשלף בתוך גוף התאורה המכיל :נטל ,מצת אלקטרוני וקבל .כולל נורת
נל"ג עד  250וט ,דגם"אדיסון  ,(7" (7 EDISONעם זרוע צידית אורגינלית
)מתאימה לצינור בקוטר  60מ"מ( ,תוצרת אור עד מהנדסים .צבוע בג

יח'

 45.03.0490גוף תאורת רחוב דקורטיבי בנוי מאלומיניום עם ציוד מקורי אינטגרלי במגש
נשלף בתוך גוף התאורה המכיל :נטל ,מצת אלקטרוני וקבל .כולל נורת
נל"ג עד  250וט ,דגם"רגטה" בינוני ,(REGATA) ,עם זרוע אורגינלית,
תוצרת אור עד מהנדסים .צבוע בגוון עפ"י דרישת המזמין.

יח'

 45.03.0500גוף תאורת רחוב דקורטיבי בנוי מאלומיניום עם ציוד מקורי אינטגרלי במגש
נשלף בתוך גוף התאורה המכיל :נטל ,מצת אלקטרוני וקבל .כולל נורת
נל"ג עד  400וט ,דגם"רגטה" גדול ,(REGATA) ,עם זרוע אורגינלית,
תוצרת אור עד מהנדסים .צבוע בגוון עפ"י דרישת המזמין.

יח'

 45.03.0510גוף תאורת רחוב דקורטיבי בנוי מאלומיניום עם ציוד מקורי אינטגרלי במגש
נשלף בתוך גוף התאורה המכיל :נטל ,מצת אלקטרוני וקבל .כולל נורת
נל"ג עד  150וט ,דגם"דנה" ,(DANA) ,תוצרת אור עד מהנדסים .צבוע
בגוון עפ"י דרישת המזמין.

יח'

 45.03.0520גוף תאורת רחוב דקורטיבי בנוי מאלומיניום עם ציוד מקורי אינטגרלי במגש
נשלף בתוך גוף התאורה המכיל :נטל ,מצת אלקטרוני וקבל .כולל נורת
נל"ג עד  150וט ,דגם"דיאנה" ,(DIANA) ,תוצרת אור עד מהנדסים .צבוע
בגוון עפ"י דרישת המזמין.

יח'

 45.03.0530גוף תאורת רחוב דקורטיבי בנוי מאלומיניום עם ציוד מקורי אינטגרלי במגש
נשלף בתוך גוף התאורה המכיל :נטל ,מצת אלקטרוני וקבל .כולל נורת
נל"ג עד  150וט ,דגם"תמרה" ,(TAMARA) ,תוצרת אור עד מהנדסים.
צבוע בגוון עפ"י דרישת המזמין.

יח'

 45.03.0540גוף תאורת רחוב דקורטיבי בנוי מאלומיניום עם ציוד מקורי אינטגרלי במגש
נשלף בתוך גוף התאורה המכיל :נטל ,מצת אלקטרוני וקבל .כולל נורת
נל"ג עד  100וט ,דגם"הידרה" ,(HIDRA) ,תוצרת אור עד מהנדסים.
צבוע בגוון עפ"י דרישת המזמין.

יח'

 45.03.0550גוף תאורת רחוב דקורטיבי בנוי מאלומיניום עם ציוד מקורי אינטגרלי במגש
נשלף בתוך גוף התאורה המכיל :נטל ,מצת אלקטרוני וקבל .כולל נורת
נל"ג עד  100וט ,דגם"הידרה" שטוח ,(FLAT HIDRA) ,עם הכנה לתליה,
תוצרת אור עד מהנדסים .צבוע בגוון עפ"י דרישת המזמין.

יח'

 45.03.0560גוף תאורת רחוב דקורטיבי בנוי מאלומיניום עם ציוד מקורי אינטגרלי במגש
נשלף בתוך גוף התאורה המכיל :נטל ,מצת אלקטרוני וקבל .כולל נורת
נל"ג עד  150וט ,דגם"תמר" גודל קטן ,(SMALL CETUS) ,רפלקטור
 ,III TYPEתוצרת אור עד מהנדסים .צבוע בגוון עפ"י דרישת המזמין

יח'

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.4

מחיר יחידה

3,308.00

3,329.00

4,043.00

4,410.00

2,305.00

2,415.00

2,415.00

1,418.00

1,575.00

3,045.00
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מחירון מכרז תשתיות וכבישים 2019
סע י ף

יחידה

תאור

 45.03.0570גוף תאורת רחוב דקורטיבי בנוי מאלומיניום עם ציוד מקורי אינטגרלי במגש
נשלף בתוך גוף התאורה המכיל :נטל ,מצת אלקטרוני וקבל .כולל נורת
נל"ג עד  150וט ,דגם"תמר" גודל קטן ,(SMALL CETUS) ,רפלקטור
 ,V TYPEתוצרת אור עד מהנדסים .צבוע בגוון עפ"י דרישת המזמין

יח'

 45.03.0580גוף תאורת רחוב בנוי מאלומיניום עם ציוד מקורי אינטגרלי במגש נשלף
בתוך גוף התאורה המכיל :נטל ,מצת אלקטרוני וקבל .כולל נורת נל"ג עד
 100וט ,דגם "מינילוקס" ,תוצרת אור עד מהנדסים .צבוע בגוון עפ"י
דרישת המזמין

יח'

 45.03.0590גוף תאורת רחוב בנוי מאלומיניום עם ציוד מקורי אינטגרלי במגש נשלף
בתוך גוף התאורה המכיל :נטל ,מצת אלקטרוני וקבל .כולל נורת נל"ג עד
 150וט ,דגם " ,"RIAN SMALLCAMEתוצרת אור עד מהנדסים .צבוע
בגוון עפ"י דרישת המזמין

יח'

 45.03.0600גוף תאורת רחוב דקורטיבי מיציקת מאלומיניום בלחץ עם ציוד מקורי
אינטגרלי במגש נשלף בתוך גוף התאורה המכיל :נטל ,מצת אלקטרוני
וקבל .כולל נורת נל"ג עד  150וט ,דגם " "VISIONגודל קטן ,תוצרת
) LIGHTING COOPERע"י אור עד( ,צבוע בגוון עפ"י דרישת המזמין.

יח'

 45.03.0610גוף תאורת רחוב דקורטיבי מיציקת מאלומיניום בלחץ עם ציוד מקורי
אינטגרלי במגש נשלף בתוך גוף התאורה המכיל :נטל ,מצת אלקטרוני
וקבל .כולל נורת נל"ג עד  400וט ,דגם " "VISIONגודל גדול ,תוצרת
") "LIGHTING COOPERע"י אור עד( ,עם זרוע אורגינלית מהצד
המהווה חלק בלתי נפרד מגוף התאורה ,צבוע בגוון על פי דרישת המזמי

יח'

 45.03.0620גוף תאורת רחוב דקורטיבי מיציקת אלומיניום עם עששית דקורטיבית
פנימית ורפלקטור  ,II,III,V TYPEציוד מקורי אינטגרלי במגש נשלף בתוך
גוף התאורה המכיל :נטל ,מצת אלקטרוני וקבל .כולל נורת נל"ג עד 150
וט ,דגם " ,"TRD / UTDתוצרת ) LIGHTING COOPERע"י אור עד(,
צבוע בגוון על פי דרישת המזמין

יח'

 45.03.0630גוף תאורת רחוב מיציקת אלומיניום עם אפשרות התקנה ע"ג עמודי חח"י,
עם ציוד מקורי אינטגרלי במגש נשלף בתוך גוף התאורה המכיל :נטל,
מצת אלקטרוני וקבל .כולל נורת נל"ג עד  250וט ,דגם " ,"OVRתוצרת
) LIGHTING COOPERע"י אור עד( ,צבוע בגוון עפ"י דרישת המזמין.

יח'

 45.03.0640גוף תאורת רחוב דקורטיבי עם ציוד מקורי אינטגרלי במגש נשלף בתוך
גוף התאורה המכיל :נטל ,מצת אלקטרוני וקבל .כולל נורת נל"ג עד 150
וט ,דגם " ,"A - AESCENT SITE SMALLSתוצרת COOPER
 LIGHTINGמסידרת ) INVUEע"י אור עד( ,צבוע בגוון עפ"י דרישת
המזמין.

יח'

 45.03.0650גוף תאורת רחוב דקורטיבי עם ציוד מקורי אינטגרלי במגש נשלף בתוך
גוף התאורה המכיל :נטל ,מצת אלקטרוני וקבל .כולל נורת נל"ג עד 400
וט ,דגם " ,"AEM ENT SITE - MEDIUMCASתוצרת COOPER
 LIGHTINGמסידרת ) INVUEע"י אור עד( ,צבוע בגוון עפ"י דרישת
המזמין.

יח'

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.4

מחיר יחידה

3,255.00

998.00

1,155.00

6,132.00

6,353.00

4,253.00

2,153.00

6,248.00

7,245.00
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יחידה

תאור

 45.03.0660גוף תאורת רחוב דקורטיבי עם ציוד מקורי אינטגרלי במגש נשלף בתוך
גוף התאורה המכיל :נטל ,מצת אלקטרוני וקבל .כולל נורת מ"ה עד 150
וט ,דגם " ,"LLA - AESSCENT SITE SMAתוצרת COOPER
 LIGHTINGמסידרת ) INVUEע"י אור עד( ,צבוע בגוון עפ"י דרישת
המזמין.

יח'

 45.03.0670גוף תאורה דקורטיבי לרחובות ,גנים ושצ"פים ,בנוי מיציקת מאלומיניום
בלחץ עם ציוד מקורי אינטגרלי במגש נשלף בתוך גוף התאורה המכיל:
נטל ,מצת אלקטרוני וקבל.כולל נורת נל"ג עד  150וט ,דגם ","TERCEL
תוצרת "אור עד מהנדסים" ,צבוע בגוון עפ"י דרישת המזמין.

יח'

 45.03.0680גוף תאורת רחוב דקורטיבי בנוי מיציקת מאלומיניום בלחץ עם ציוד מקורי
אינטגרלי במגש נשלף בתוך גוף התאורה המכיל :נטל ,מצת אלקטרוני
וקבל .כולל נורת נל"ג עד 400וט ,דגם " "CHALLENGERגודל בינוני,
תוצרת " "LSIארה"ב )ע"י אור עד( ,צבוע בגוון עפ"י דרישת המזמין.

יח'

 45.03.0690גוף תאורת רחוב דקורטיבי בנוי מיציקת אלומיניום עם בידוד כפול ,עם ציוד
מקורי אינטגרלי ע"ג קופסה נשלפת בתוך גוף התאורה המכיל :נטל ,מצת
אלקטרוני וקבל .כולל נורת נל"ג עד  250וט ,דגם " ,"DISCOVERYע"י
אור עד מהנדסים ,צבוע בגוון עפ"י דרישת המזמין.

יח'

 45.03.0700גוף תאורה לשצפ"ים וגנים בנוי מיציקת אלומיניום עם בידוד כפול ,עם ציוד
מקורי אינטגרלי ע"ג קופסה נשלפת בתוך גוף התאורה המכיל :נטל ,מצת
אלקטרוני וקבל .כולל נורת נל"ג עד  100וט ,דגם " ,"TERCELתוצרת
אור עד מהנדסים ,צבוע בגוון עפ"י דרישת המזמין.

יח'

 45.03.0710זרקור לצמחיה כולל נורת נל"ג עד  50וט ,דגם " ,"252תוצרת
" "LUMIEREארה"ב )ע"י אור עד( ,כולל קופסה עם שנאי .צבוע בגוון עפ"י
דרישת המזמין.

יח'

 45.03.0720זרקור לצמחיה כולל נורת דקרויקה עד  50וט ,מק"ט ","63.03.063
תוצרת " "LAMPארה"ב )ע"י אור עד( ,כולל קופסה עם שנאי .צבוע בגוון
עפ"י דרישת המזמין.

יח'

 45.03.0730זרקור למזרקות ומפלי מים כולל נורת דקרויקה עד  75וט ,דגם ","1409
תוצרת " "LUMIEREארה"ב )ע"י אור עד( ,כולל קופסת חיבורים ושנאי.
צבוע בגוון עפ"י דרישת המזמין.

יח'

 45.03.0740גוף תאורה שקוע באדמה להארת עצים ,מבנים וכו' ,כולל נורת מ"ה עד
 150וט ,מק"ט " ,"93.01.03.3תוצרת ") ,"LAMPע"י אור עד( ,כולל ציוד
הדלקה .צבוע בגוון עפ"ידרישת המזמין.

יח'

 45.03.0750גוף תאורה שקוע באדמה להארת עצים ,מבנים וכו' מחומרים מורכבים,
כולל נורת מ"ה עד  100וט ,דגם " ,"MDBתוצרת " "GREENLEEארה"ב
) ,ע"י אור עד( ,כולל ציוד הדלקהמושלם בתא אינטגרלי .צבוע בגוון עפ"י
דרישת המזמין.

יח'

 45.03.0760גוף תאורה שקוע באדמה להארת עצים ,מבנים וכו' ,כולל נורת מ"ה עד
 100וט ,דגם " ,"MERע"י אור עד מהנדסים ,כולל ציוד הדלקה מושלם
הכולל נטל,מצת אלקטרוני וקבל ,בתא אינטגרלי .צבוע בגוון עפ"י דרישת
המזמין.

יח'

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.4

מחיר יחידה

6,510.00

3,360.00

4,568.00

1,869.00

2,877.00

1,758.00

1,161.00

3,264.00

4,969.00

5,072.00

2,949.00
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יחידה

תאור

 45.03.0770גוף תאורה להצפה ומגרשי ספורט ,עם ציוד הדלקה  1000וט מטל הלייד,
אוטורגולטור אמריקאי וקבל ל 60000-ש"ע עם ניתוק טרמי ,כולל נורה
" ,"NEMA 2-5דגם " ,"EAGLE XLתוצרת ""COOPER LIGHTING
ארה"ב )ע"י אור עד( ,צבוע בגוון עפ"י דרישת המזמין.

יח'

 45.03.0780גוף תאורה להצפה ומגרשי ספורט ,עם ציוד הדלקה  1000וט מטל הלייד,
אוטורגולטור אמריקאי וקבל ל 60000-ש"ע עם ניתוק טרמי ,כולל נורת
נל"ג  1000וט ,דגם " ,"E XLEAGLתוצרת ""COOPER LIGHTING
ארה"ב )ע"י אור עד( ,צבוע בגוון עפ"י דרישת המזמין.

יח'

 45.03.0790גוף תאורה להצפה ומגרשי ספורט ,עם ציוד הדלקה  1500וט מטל הלייד,
אוטורגולטור אמריקאי וקבל ל 60000-ש"ע עם ניתוק טרמי ,כולל נורת
מ"ה  1500וט ,דגם " ,"GLE XLEAתוצרת ""COOPER LIGHTING
ארה"ב )ע"י אור עד( ,צבוע בגוון עפ"י דרישת המזמין.

יח'

 45.03.0800גוף תאורה להצפה ומגרשי ספורט ,עם ציוד הדלקה  1000וט מטל הלייד,
אוטורגולטור אמריקאי וקבל ל 60000-ש"ע עם ניתוק טרמי ,כולל נורת
מ"ה  1000וט ,דגם " ,"USLתוצרת " "COOPER LIGHTINGארה"ב
)ע"י אור עד( ,צבוע בגוון עפ"י דרישת המזמין.

יח'

מחיר יחידה

2,839.00

3,437.00

3,370.00

7,757.00

גופי תאורה תוצרת "געש"
 45.03.0810גוף תאורת רחובות ,עשוי אלומיניום להתקנה לזרוע על עמוד תאורה,
עבורם משולם בנפרד ,דגם "מרס ) "10לנורות אגסיות( ,תוצרת געש
כולל נורת כספית/נל"ג עד  125וטציוד הפעלה והצתה מושלם )כולל קבל(
מותקן בגוף הפנס וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס קומפלט
.

יח'

 45.03.0820גוף תאורת רחובות ,עשוי אלומיניום להתקנה לזרוע על עמוד תאורה,
עבורם משולם בנפרד ,דגם "מרס ) "15לנורות טובולריות( ,תוצרת געש
כולל נורת נל"ג עד  150וט ציוד הפעלה והצתה מושלם )כולל קבל( מותקן
בגוף הפנס וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס קומפלט.

יח'

 45.03.0830גוף תאורת רחובות ,עשוי פוליקרבונט )בידוד כפול( להתקנה לזרוע על
עמוד תאורה ,עבורם משולם בנפרד ,דגם "אור-און  "15תוצרת געש כולל
נורת כספית עד  125וט ציוד הפעלה והצתה מושלם )כולל קבל( מותקן
בגוף הפנס וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס קומפלט.

יח'

 45.03.0840גוף תאורת רחובות ,עשוי פוליקרבונט )בידוד כפול( להתקנה לזרוע על
עמוד תאורה ,עבורם משולם בנפרד ,דגם "אור-און  "15תוצרת געש כולל
נורת נל"ג עד  150וט ציודהפעלה והצתה מושלם )כולל קבל( מותקן בגוף
הפנס וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס קומפלט.

יח'

 45.03.0850גוף תאורת רחובות ,עשוי פוליקרבונט )בידוד כפול( להתקנה לזרוע על
עמוד תאורה ,עבורם משולם בנפרד ,דגם "אור-און  "25תוצרת געש כולל
נורת נל"ג  250וט ציוד הפעלה והצתה מושלם )כולל קבל( מותקן בגוף
הפנס וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס קומפלט.

יח'

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.4

532.00

817.00

734.00

922.00

952.00
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מועצה אזורית מטה יהודה  -אגף הפיתוח
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מחירון מכרז תשתיות וכבישים 2019
סע י ף

יחידה

תאור

 45.03.0860גוף תאורת רחובות ,עשוי אלומיניום להתקנה לזרוע על עמוד תאורה,
עבורם משולם בנפרד ,דגם "אורנוס" תוצרת געש כולל נורת נ.ל.ג עד
 150וט ציוד הפעלה והצתה מושלם )כולל קבל( מותקן בגוף הפנס וכבל
חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס קומפלט.

יח'

 45.03.0870גוף תאורת רחובות ,עשוי אלומיניום להתקנה לזרוע על עמוד תאורה,
עבורם משולם בנפרד ,דגם "אורנוס" תוצרת געש כולל נורת כספית עד
 125וט ציוד הפעלה והצתה מושלם )כולל קבל( מותקן בגוף הפנס וכבל
חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס קומפלט.

יח'

 45.03.0880גוף תאורת רחובות ,עשוי אלומיניום להתקנה לזרוע על עמוד תאורה,
עבורם משולם בנפרד ,דגם "אמריקן  "25תוצרת געש כולל נורת נל"ג עד
 250וט ציוד הפעלה והצתה מושלם )כולל קבל( מותקן בגוף הפנס וכבל
חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס קומפלט.

יח'

 45.03.0890גוף תאורת רחובות ,עשוי אלומיניום להתקנה לזרוע על עמוד תאורה,
עבורם משולם בנפרד ,דגם "לורד  "15תוצרת געש כולל נורת נ.ל.גת עד
 150וט ציוד הפעלה והצתה מושלם )כולל קבל( מותקן בגוף הפנס וכבל
חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס קומפלט.

יח'

 45.03.0900גוף תאורת רחובות ,עשוי אלומיניום להתקנה לזרוע על עמוד תאורה,
עבורם משולם בנפרד ,דגם "אינטרסיטי לורד  "40תוצרת געש כולל נורת
נל"ג עד  400וט ציוד הפעלהוהצתה מושלם )כולל קבל( מותקן בגוף הפנס
וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס קומפלט.

יח'

 45.03.0910גוף תאורת רחובות ,עשוי אלומיניום להתקנה לזרוע על עמוד תאורה,
עבורם משולם בנפרד ,דגם "אליאנס  LAIקטן" תוצרת געש כולל נורת נ.ל.
ג/מטל עד  150וט ציוד הפעלה והצתה מושלם )כולל קבל( מותקן בגוף
הפנס וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס קומפלט.

יח'

 45.03.0920גוף תאורת רחובות ,עשוי אלומיניום להתקנה לזרוע על עמוד תאורה,
עבורם משולם בנפרד ,דגם "אליאנס  LAIגדול" תוצרת געש כולל נורת נ.
ל.ג /מטל עד 250וט ציוד הפעלה והצתה מושלם )כולל קבל( מותקן בגוף
הפנס וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס קומפלט.

יח'

 45.03.0930גוף תאורת רחובות ,עשוי אלומיניום להתקנה לזרוע על עמוד תאורה,
עבורם משולם בנפרד ,דגם "אליאנס  IMPACTקטן" תוצרת געש כולל
נורת נ.ל.ג /מטל עד  150וט ציוד הפעלה והצתה מושלם )כולל קבל(
מותקן בגוף הפנס וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס קומפלט
.

יח'

 45.03.0940גוף תאורת רחובות ,עשוי אלומיניום להתקנה לזרוע על עמוד תאורה,
עבורם משולם בנפרד ,דגם "אליאנס  IMPACTגדול" תוצרת געש כולל
נורת נ.ל.ג /מטל עד 250וט ציודהפעלה והצתה מושלם )כולל קבל( מותקן
בגוף הפנס וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס קומפלט.

יח'

 45.03.0950גוף תאורת רחובות דקורטיבי ,בנוי מאלומיניום עם רפלקטור אלומיניום
טהור ורפרקטור פוליקרבונט ,עם ציוד אינטגרלי נשלף הכולל :נטל ,מצת
אלקטרוני ,קבל ונורת נל"ג עד  150ווט להתקנה על עמוד עבורו משולם
בנפרד ,בגוון שיקבע ע"י המזמין ,דגם "קונדור יחיד" תוצרת געש עם כבל
חיבור ממגש אביזרים בעמוד ועד לפנס ,קומפלט

יח'

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.4

מחיר יחידה

1,407.00

1,275.00

1,267.00

1,457.00

2,729.00

4,220.00

5,156.00

4,830.00

5,400.00

3,048.00
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מחירון מכרז תשתיות וכבישים 2019
סע י ף

יחידה

תאור

 45.03.0960גוף תאורת רחובות דקורטיבי ,בנוי מאלומיניום עם רפלקטור אלומיניום
טהור ורפרקטור פוליקרבונט ,עם ציוד אינטגרלי נשלף הכולל :נטל ,מצת
אלקטרוני ,קבל ונורת נל"ג עד  150ווט להתקנה על עמוד עבורו משולם
בנפרד ,בגוון שיקבע ע"י המזמין ,דגם "קונדור כפול" תוצרת געש עם כבל
חיבור ממגש אביזרים בעמוד ועד לפנס ,קומפלט

יח'

 45.03.0970גוף תאורת רחובות דקורטיבי ,בנוי מאלומיניום עם רפלקטור אלומיניום
טהור ורפרקטור פוליקרבונט ,עם ציוד אינטגרלי נשלף הכולל :נטל ,מצת
אלקטרוני ,קבל ונורת נל"ג עד  250וט ,להתקנה בתליה/מזרוע על עמוד
עבורם משולם בנפרד ,בגוון שיקבע ע"י המזמין ,דגם "מלודי" תוצרת געש
עם כבל חיבור ממגש אביזרים בעמוד ועד לפנס

יח'

 45.03.0980גוף תאורת רחובות דקורטיבי ,עשוי אלומיניום להתקנה לתליה או לזרוע
על עמוד תאורה ,עבורם משולם בנפרד ,דגם "פלנטה" תוצרת געש כולל
נורת נל"ג עד  250וט ציודהפעלה והצתה מושלם )כולל קבל( מותקן בגוף
הפנס וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס קומפלט.

יח'

 45.03.0990גוף תאורת רחובות דקורטיבי ,בנוי מאלומיניום עם רפלקטור אלומיניום
טהור ורפרקטור פוליקרבונט ,עם ציוד אינטגרלי נשלף הכולל :נטל ,מצת
אלקטרוני ,קבל ונורת נל"ג עד  250וט ,להתקנה בתליה/מזרוע על עמוד
עבורם משולם בנפרד ,בגוון שיקבע ע"י המזמין ,דגם "הרמוני עגול"
)VMועד לפנס קומפלט.

יח'

 45.03.1000גוף תאורת רחובות דקורטיבי ,בנוי מאלומיניום עם רפלקטור אלומיניום
טהור ורפרקטור פוליקרבונט ,עם ציוד אינטגרלי נשלף הכולל :נטל ,מצת
אלקטרוני ,קבל ונורת כספית עד  125וט ,להתקנה בתליה/מזרוע על
עמוד עבורם משולם בנפרד ,בגוון שיקבע ע"י המזמין ,דגם "הרמוני עגול"
)Vועד לפנס קומפלט.

יח'

 45.03.1010גוף תאורת רחובות ,עשוי אלומיניום להתקנה לזרוע על עמוד תאורה,
עבורם משולם בנפרד ,דגם "גלאקסי  "450תוצרת געש כולל נורת נ.ל.ג
/מטל עד  250וט ציוד הפעלה והצתה מושלם )כולל קבל( מותקן בגוף
הפנס וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס קומפלט.

יח'

 45.03.1020גוף תאורת רחובות ,עשוי אלומיניום להתקנה לזרוע על עמוד תאורה,
עבורם משולם בנפרד ,דגם "גלאקסי  "450רפ'  ROUND AREAתוצרת
געש כולל נורת עד מטל  150וט ציודהפעלה והצתה מושלם )כולל קבל(
מותקן בגוף הפנס וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס קומפלט
.

יח'

 45.03.1030גוף תאורת רחובות ,עשוי אלומיניום להתקנה לזרוע על עמוד תאורה,
עבורם משולם בנפרד ,דגם "גלאקסי  " 540תוצרת געש כולל נורת נ.ל.
גת עד  400וט ציוד הפעלה והצתה מושלם )כולל קבל( מותקן בגוף
הפנס וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס קומפלט.

יח'

 45.03.1040גוף תאורת רחובות ,עשוי אלומיניום להתקנה לזרוע על עמוד תאורה,
עבורם משולם בנפרד ,דגם "יוניברס  "450תוצרת געש כולל נורת נ.ל.
ג/מטל עד  250וט ציוד הפעלה והצתה מושלם )כולל קבל( מותקן בגוף
הפנס וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס קומפלט.

יח'

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.4

מחיר יחידה

5,968.00

2,123.00

1,522.00

3,777.00

3,557.00

2,031.00

2,197.00

2,292.00

1,907.00
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מחירון מכרז תשתיות וכבישים 2019
סע י ף

יחידה

תאור

 45.03.1050גוף תאורת רחובות ,עשוי אלומיניום להתקנה לזרוע על עמוד תאורה,
עבורם משולם בנפרד ,דגם "יוניברס  "450רפ'  ROUND AREAתוצרת
געש כולל נורת עד מטל  150וט ציוד הפעלה והצתה מושלם )כולל קבל(
מותקן בגוף הפנס וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס קומפלט
.

יח'

 45.03.1060גוף תאורת רחובות דקורטיבי ,בנוי מאלומיניום עם רפלקטור אלומיניום
טהור ורפרקטור פוליקרבונט ,עם ציוד אינטגרלי נשלף הכולל :נטל ,מצת
אלקטרוני ,קבל ונורת נל"ג עד  250וט ,להתקנה בתליה/מזרוע על עמוד
עבורם משולם בנפרד ,בגוון שיקבע ע"י המזמין ,דגם "יוניברס  "-540תוצי
געש עם כבל חיבור ממגש אביזרים בעמוד ועד ל

יח'

 45.03.1070גוף תאורת רחובות ,עשוי אלומיניום להתקנה לזרוע על עמוד תאורה,
עבורם משולם בנפרד ,דגם " VPזאוס  "540תוצרת געש כולל נורת נ.ל.
ג/מטל עד  150וט ציוד הפעלהוהצתה מושלם )כולל קבל( מותקן בגוף
הפנס וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס קומפלט.

יח'

 45.03.1080גוף תאורת רחובות ,עשוי אלומיניום להתקנה לזרוע על עמוד תאורה,
עבורם משולם בנפרד ,דגם " VPזאוסז  "650תוצרת געש כולל נורת נ.ל.
ג עד  400וט ציוד הפעלה והצתה מושלם )כולל קבל( מותקן בגוף הפנס
וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס קומפלט.

יח'

 45.03.1090גוף תאורת רחובות ,עשוי אלומיניום להתקנה לזרוע על עמוד תאורה,
עבורם משולם בנפרד ,דגם "זאוס  "540 PCתוצרת געש כולל נורת נ.ל.
ג/מטל עד  150וט ציוד הפעלה והצתה מושלם )כולל קבל( מותקן בגוף
הפנס וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס קומפלט.

יח'

 45.03.1100גוף תאורת רחובות דקורטיבי ,בנוי מאלומיניום עם רפלקטור אלומיניום
טהור ורפרקטור פוליקרבונט ,עם ציוד אינטגרלי נשלף הכולל :נטל ,מצת
אלקטרוני ,קבל ונורת נל"ג עד  150וט ,להתקנה בתליה מזרוע ועמוד
עבורם משולם בניפרד ,בגוון שיקבע ע"י המזמין ,דגם "רונדה" תוצרת
געש עם כבל חיבור ממגש אביזרים בעמוד ועד לפנס ,קומ

יח'

 45.03.1110גוף תאורת רחובות דקורטיבי ,בנוי מאלומיניום עם רפלקטור אלומיניום
טהור ורפרקטור פוליקרבונט ,עם ציוד אינטגרלי נשלף הכולל :נטל ,מצת
אלקטרוני ,קבל ונורת כספית עד  125וט ,להתקנה בתליה מזרוע ועמוד
עבורם משולם בנפרד ,בגוון שיקבע ע"י המזמין ,דגם "רונדה" תוצרת געש
עם כבל חיבור ממגש אביזרים בעמוד ועד לפנס  ,ק

יח'

 45.03.1120גוף תאורת רחובות דקורטיבי ,בנוי מאלומיניום עם רפלקטור אלומיניום
טהור ורפרקטור פוליקרבונט ,עם ציוד אינטגרלי נשלף הכולל :נטל ,מצת
אלקטרוני ,קבל ונורת נל"ג עד  150וט להתקנה בתליה על עמוד עבורו
משולם בנפרד ,בגוון שיקבע ע"י המזמין ,דגם "רונית" תוצרת געש עם
כבל חיבור ממגש אביזרים בעמוד ועד לפנס ,קומפלט

יח'

 45.03.1130גוף תאורת רחובות דקורטיבי ,בנוי מאלומיניום עם רפלקטור אלומיניום
טהור ורפרקטור פוליקרבונט ,עם ציוד אינטגרלי נשלף הכולל :נטל ,מצת
אלקטרוני ,קבל ונורת כספית עד  125וט להתקנה בתליה על עמוד עבורו
משולם בנפרד ,בגוון שיקבע ע"י המזמין ,דגם "רונית" תוצרת געש עם
כבל חיבור ממגש אביזרים בעמוד ועד לפנס,קומפלט

יח'

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.4

מחיר יחידה

1,978.00

2,083.00

2,011.00

2,826.00

2,069.00

1,541.00

1,403.00

1,132.00

992.00
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מועצה אזורית מטה יהודה  -אגף הפיתוח
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מחירון מכרז תשתיות וכבישים 2019
סע י ף

יחידה

תאור

 45.03.1140גוף תאורת רחובות ,עשוי אלומיניום להתקנה  TOPעל עמוד תאורה,
עבורם משולם בנפרד ,דגם "גן אור" תוצרת געש כולל נורת נ.ל.ג עד 150
וט ציוד הפעלה והצתה מושלם)כולל קבל( מותקן בגוף הפנס וכבל חיבור
מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס קומפלט.

יח'

 45.03.1150גוף תאורת קיר ,עשוי פלסטיק  P.Cלהתקנה לזרוע על עמוד תאורה,
עבורם משולם בנפרד ,דגם "סטאר תוצרת געש כולל נורת נ.ל.גת עד
 2/26וט ציוד הפעלה והצתה מושלם)כולל קבל( מותקן בגוף הפנס וכבל
חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס קומפלט.

יח'

 45.03.1160גוף תאורת קיר ,עשוי אלומיניום להתקנה לזרוע על עמוד תאורה ,עבורם
משולם בנפרד ,דגם "סטאר " תוצרת געש כולל נורת מטל עד  100וט
ציוד הפעלה והצתה מושלם )כולל קבל( מותקן בגוף הפנס וכבל חיבור
מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס קומפלט.

יח'

 45.03.1170זרקור הצפה ,מיציקת אלומיניום ,IP54 ,דגם "זוהר" )אסימטרי( ,תוצרת
געש ,כולל נורת מ"ה/נל"ג עד  400וט ,ציוד הפעלה והצתה מושלם )כולל
קבל( מותקן בגוף הפנס וכבל חיבור מתאים קומפלט.

יח'

 45.03.1180זרקור הצפה ,מיציקת אלומיניום ,דגם "יופיטר" )אסימטרי /סימטרי( ,IP55
תוצרת געש ,כולל נורת מ"ה/נל"ג עד  400וט ,ציוד הפעלה והצתה מושלם
)כולל קבל( מותקן בגוף הפנס וכבל חיבור מתאים קומפלט.

יח'

 45.03.1190גוף תאורה ומסגרת מלבניים ,להתקנה על קירות לצורכי תאורת בטחון
ומסביב לשטחי ציבור ומסחר ,דגם "קיר" ,תוצרת געש כולל נורת
מ"ה/נל"ג עד  400וט ,ציוד הפעלה והצתה מושלם )כולל קבל( מותקן בגוף
הפנס וכבל חיבור מתאים קומפלט.

יח'

 45.03.1200גוף תאורה ומסגרת מלבניים ,להתקנה על קירות לצורכי תאורת בטחון
ומסביב לשטחי ציבור ומסחר ,דגם "קיר" ,תוצרת געש כולל נורת כספית
עד  125וט ,ציוד הפעלה והצתה מושלם )כולל קבל( מותקן בגוף הפנס
וכבל חיבור מתאים קומפלט.

יח'

 45.03.1210גוף תאורה ומסגרת מלבניים ,להתקנה על קירות לצורכי תאורת בטחון
ומסביב לשטחי ציבור ומסחר ,דגם "קירון" ,תוצרת געש כולל נורת
מ"ה/נל"ג עד  150וט ,ציוד הפעלהוהצתה מושלם )כולל קבל( מותקן בגוף
הפנס וכבל חיבור מתאים קומפלט.

יח'

מחיר יחידה

1,699.00

550.00

725.00

1,037.00

684.00

980.00

864.00

599.00

גופי תאורה ,ספק " :לב אופיר"
 45.03.1230גוף תאורה דקורטיבי בנוי מאלומיניום עם ציוד מקורי אינטגרלי במגש
נשלף בתוך גוף התאורה המכיל :נטל ,מצת אלקטרוני וקבל .כולל נורת
מ"ה/נל"ג עד  250וט ,וכבלחיבור מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס
קומפלט ,דגם "לב " / "4035לב  ,(4036", (15 ED / 15A EDלהרכבה
מזרוע או בתליה ,תוצ' "לב אופיר" ,צבוע בגוון על פי דרישת

יח'

 45.03.1240גוף תאורה דקורטיבי בנוי מאלומיניום עם ציוד מקורי אינטגרלי במגש
נשלף בתוך גוף התאורה המכיל :נטל ,מצת אלקטרוני וקבל .כולל נורת
מ"ה/נל"ג עד  250וט ,וכבלחיבור מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס
קומפלט ,דגם "לב  ,(4037", (13 EDתוצרת "לב אופיר" ,צבוע בגוון עפ"י
דרישת המזמין

יח'

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.4

1,249.00

2,161.00
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מועצה אזורית מטה יהודה  -אגף הפיתוח
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דף מס'106 :

מחירון מכרז תשתיות וכבישים 2019
סע י ף

יחידה

תאור

 45.03.1250גוף תאורה דקורטיבי בנוי מאלומיניום עם ציוד מקורי אינטגרלי במגש
נשלף בתוך גוף התאורה המכיל :נטל ,מצת אלקטרוני וקבל .כולל נורת
מ"ה/נל"ג עד  100וט ,וכבלחיבור מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס
קומפלט ,דגם "לב  ,(4039", (16 EDתוצרת "לב אופיר" ,צבוע בגוון עפ"י
דרישת המזמין

יח'

 45.03.1260גוף תאורה דקורטיבי בנוי מאלומיניום עם ציוד מקורי אינטגרלי במגש
נשלף בתוך גוף התאורה המכיל :נטל ,מצת אלקטרוני וקבל .כולל נורת
מ"ה/נל"ג עד  250וט ,וכבלחיבור מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס
קומפלט ,דגם "לב  ,(4040", (5 EDתוצרת "לב אופיר" ,צבוע בגוון עפ"י
דרישת המזמין

יח'

 45.03.1270גוף תאורה דקורטיבי בנוי מאלומיניום עם ציוד מקורי אינטגרלי במגש
נשלף בתוך גוף התאורה המכיל :נטל ,מצת אלקטרוני וקבל .כולל נורת
מ"ה/נל"ג עד  150וט ,וכבלחיבור מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס
קומפלט ,דגם "לב  ,(4041", (5 EDתוצרת "לב אופיר" ,צבוע בגוון עפ"י
דרישת המזמין

יח'

 45.03.1280גוף תאורה דקורטיבי בנוי מאלומיניום עם ציוד מקורי אינטגרלי במגש
נשלף בתוך גוף התאורה המכיל :נטל ,מצת אלקטרוני וקבל .כולל נורת
כספית/נל"ג/מ"ה עד  150וט,וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד
לפנס קומפלט ,דגם "לב  ,(4043", (9 EDתוצרת "לב אופיר" ,צבוע בגוון
עפ"י דרישת המזמין

יח'

 45.03.1290גוף תאורה דקורטיבי ממסגרת נירוסטה ,עם ציוד מקורי אינטגרלי במגש
נשלף בתוך גוף התאורה המכיל :נטל ,מצת אלקטרוני וקבל .כולל נורת
מט"ל עד  150וט ,וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס קומפלט
 ,דגם "לב  ,(4071", (130 VENCEתוצרת  ,RAGNIצבוע בגוון עפ"י
דרישת המזמין

יח'

 45.03.1300גוף תאורה דקורטיבי ממסגרת נירוסטה ,עם ציוד מקורי אינטגרלי במגש
נשלף בתוך גוף התאורה המכיל :נטל ,מצת אלקטרוני וקבל .כולל נורת
כספית עד  250וט ,נל"ג עד 150וט ,וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים
ועד לפנס קומפלט ,דגם "לב  ,(4072", (138 VENCEתוצרת ,RAGNI
צבוע בגוון על פי דרישת המזמין

יח'

 45.03.1310גוף תאורה כדורי עם כיסוי עליון מאלומיניום וכיסוי תחתון שקוף משולב עם
לובר טבעתי עם ציוד מקורי אינטגרלי במגש נשלף בתוך גוף התאורה
המכיל :נטל ,מצת אלקטרוני וקבל .כולל נורת מ"ה  /נל"ג עד  150וט ,וכבל
חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס קומפלט ,דגם "לב
 , (4085", (SFERACAPתוצ'  ,GRECHIצבוע על פי דרישת המ

יח'

 45.03.1320גוף תאורה דקורטיבי מיציקת אלומיניום מוגן באמצעות רשת הגנה
מנירוסטה ,עם ציוד מקורי אינטגרלי במגש נשלף בתוך גוף התאורה
המכיל :נטל ,מצת אלקטרוני וקבל .כולל נורת כספית עד  250וט  /נל"ג
עד  150וט ,וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס קומפלט ,דגם
"לב  ,(4402", (MIRAMASתוצ'  ,RAGNIצבוע בגוון על פי דריש

יח'

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.4

מחיר יחידה

1,760.00

1,377.00

1,361.00

2,019.00

4,001.00

4,801.00

3,201.00

5,121.00
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מועצה אזורית מטה יהודה  -אגף הפיתוח
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מחירון מכרז תשתיות וכבישים 2019
סע י ף

יחידה

תאור

 45.03.1330גוף תאורה דקורטיבי מאלומיניום עם ציוד מקורי אינטגרלי במגש נשלף
בתוך גוף התאורה המכיל :נטל ,מצת אלקטרוני וקבל .כולל נורת כספית
עד  125וט ,וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס קומפלט ,דגם
"לב  ,(4405", (50 VENUSתוצרת  ,RAGNIצבוע בגוון עפ"י דרישת
המזמין.

יח'

 45.03.1340גוף תאורה דקורטיבי מאלומיניום עם ציוד מקורי אינטגרלי במגש נשלף
בתוך גוף התאורה המכיל :נטל ,מצת אלקטרוני וקבל .כולל נורת
מ"ה/נל"ג עד  150וט ,וכבל חיבורמתאים ממגש החיבורים ועד לפנס
קומפלט ,דגם "לב  , 4200", BORGOתוצרת  ,RAGNIצבוע בגוון עפ"י
דרישת המזמין.

יח'

 45.03.1350גוף תאורה דקורטיבי מאלומיניום עם ציוד מקורי אינטגרלי במגש נשלף
בתוך גוף התאורה המכיל :נטל ,מצת אלקטרוני וקבל .כולל נורת
כספית/מ"ה/נל"ג עד  250וט ,וכבלחיבור מתאים ממגש החיבורים ועד
לפנס קומפלט ,דגם "לב  ,(4406", (65 VENUSתוצרת  ,RAGNIצבוע
בגוון עפ"י דרישת המזמין

יח'

 45.03.1360גוף תאורה דקורטיבי מאלומיניום עם ציוד מקורי אינטגרלי במגש נשלף
בתוך גוף התאורה המכיל :נטל ,מצת אלקטרוני וקבל .כולל נורת מ"ה /
נל"ג  /כספית עד  250וט,וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס
קומפלט ,דגם "לב  ,(4408", (50 C-VENUSתוצרת  ,RAGNIצבוע בגוון
עפ"י דרישת המזמין

יח'

 45.03.1370גוף תאורה דקורטיבי מאלומיניום עם ציוד מקורי אינטגרלי במגש נשלף
בתוך גוף התאורה המכיל :נטל ,מצת אלקטרוני וקבל .כולל נורת
כספית/מ"ה/נל"ג עד  250וט ,וכבלחיבור מתאים ממגש החיבורים ועד
לפנס קומפלט ,דגם "לב  ,(4412", (65 ROGNCתוצרת  ,RAGNIצבוע
בגוון עפ"י דרישת המזמין

יח'

 45.03.1380גוף תאורה דקורטיבי מאלומיניום עם ציוד מקורי אינטגרלי במגש נשלף
בתוך גוף התאורה המכיל :נטל ,מצת אלקטרוני וקבל .כולל נורת
כספית/מ"ה/נל"ג עד  150וט ,וכבלחיבור מתאים ממגש החיבורים ועד
לפנס קומפלט ,דגם "לב  ,(4414", (50 C-ROGNCתוצרת ,RAGNI
צבוע בגוון עפ"י דרישת המזמין

יח'

 45.03.1390גוף תאורה דקורטיבי מאלומיניום עם ציוד מקורי אינטגרלי במגש נשלף
בתוך גוף התאורה המכיל :נטל ,מצת אלקטרוני וקבל .כולל נורת
כספית/מ"ה/נל"ג עד  250וט ,וכבלחיבור מתאים ממגש החיבורים ועד
לפנס קומפלט ,דגם "לב  ,(4417", (400 TIRCISתוצרת  ,RAGNIצבוע
בגוון עפ"י דרישת המזמין

יח'

 45.03.1400גוף תאורה דקורטיבי מאלומיניום עם ציוד מקורי אינטגרלי במגש נשלף
בתוך גוף התאורה המכיל :נטל ,מצת אלקטרוני וקבל .כולל נורת
כספית/נל"ג עד  250וט ,וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס
קומפלט ,דגם "לב  ,(4418", (540 TIRCISתוצרת  ,RAGNIצבוע בגוון
עפ"י דרישת המזמין

יח'

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.4

מחיר יחידה

3,329.00

3,400.00

4,641.00

4,321.00

4,882.00

3,713.00

3,776.00

4,181.00

קובץ :מחירון תשתיות חדש 108/... 20
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מחירון מכרז תשתיות וכבישים 2019
סע י ף

יחידה

תאור

 45.03.1410גוף תאורה דקורטיבי מאלומיניום עם ציוד מקורי אינטגרלי במגש נשלף
בתוך גוף התאורה המכיל :נטל ,מצת אלקטרוני וקבל .כולל נורת
כספית/נל"ג עד  400וט ,וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס
קומפלט ,דגם "לב  ,(4419", (700 TIRCISתוצרת  ,RAGNIצבוע בגוון
עפ"י דרישת המזמין

יח'

 45.03.1420גוף תאורת רחוב דקורטיבי בנוי מיציקת אלומיניום עם ציוד מקורי אינטגרלי
במגש נשלף בתוך גוף התאורה המכיל :נטל ,מצת אלקטרוני וקבל .כולל
נורת נל"ג עד  250וט ,וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס
קומפלט ,דגם "לב  ,(4428", (6600 ORIGIAתוצרת " ,"RAGNIצבוע
בגוון על פי דרישת המזמין

יח'

 45.03.1430גוף תאורת רחוב דקורטיבי בנוי מיציקת אלומיניום עם ציוד מקורי אינטגרלי
במגש נשלף בתוך גוף התאורה המכיל :נטל ,מצת אלקטרוני וקבל .כולל
נורת נל"ג עד  150וט ,וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס
קומפלט ,דגם "לב  ,(4465", (6600 ATINIAתוצרת " ,"RAGNIצבוע בגוון
על פי דרישת המזמין

יח'

 45.03.1440גוף תאורת רחוב דקורטיבי בנוי מיציקת אלומיניום עם ציוד מקורי אינטגרלי
במגש נשלף בתוך גוף התאורה המכיל :נטל ,מצת אלקטרוני וקבל .כולל
נורת נל"ג עד  450וט ,וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס
קומפלט ,דגם "לב  ,(4429", (6700 ORIGIAתוצרת " ,"RAGNIצבוע
בגוון על פי דרישת המזמין

יח'

 45.03.1450גוף תאורת רחוב דקורטיבי בנוי מיציקת אלומיניום עם ציוד מקורי אינטגרלי
במגש נשלף בתוך גוף התאורה המכיל :נטל ,מצת אלקטרוני וקבל .כולל
נורת נל"ג עד  400וט ,וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס
קומפלט ,דגם "לב  ,(4466", (6700 ATINIAתוצרת " ,"RAGNIצבוע
בגוון על פי דרישת המזמין

יח'

 45.03.1460גוף תאורת רחוב דקורטיבי בנוי מיציקת אלומיניום עם ציוד מקורי אינטגרלי
במגש נשלף בתוך גוף התאורה המכיל :נטל ,מצת אלקטרוני וקבל .כולל
נורת נל"ג עד  400וט ,וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס
קומפלט ,דגם "לב  ,(4430", (6800 ORIGIAתוצרת " ,"RAGNIצבוע
בגוון על פי דרישת המזמין

יח'

 45.03.1470גוף תאורת רחוב דקורטיבי בנוי מיציקת אלומיניום עם ציוד מקורי אינטגרלי
במגש נשלף בתוך גוף התאורה המכיל :נטל ,מצת אלקטרוני וקבל .כולל
נורת נל"ג עד  400וט ,וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס
קומפלט ,דגם "לב  ,(4467", (6800 ATINIAתוצרת " ,"RAGNIצבוע
בגוון על פי דרישת המזמין

יח'

 45.03.1480גוף תאורת רחוב דקורטיבי בנוי מיציקת אלומיניום עם ציוד מקורי אינטגרלי
במגש נשלף בתוך גוף התאורה המכיל :נטל ,מצת אלקטרוני וקבל .כולל
נורת נל"ג עד  150וט ,וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס
קומפלט ,דגם "לב  ,(4485", (400 THYRIAתוצרת " ,"RAGNIצבוע בגוון
על פי דרישת המזמין

יח'

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.4

מחיר יחידה

4,910.00

3,921.00

3,921.00

5,362.00

5,362.00

6,233.00

6,233.00

3,713.00
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מחירון מכרז תשתיות וכבישים 2019
סע י ף

יחידה

תאור

 45.03.1490גוף תאורת רחוב דקורטיבי בנוי מיציקת אלומיניום עם ציוד מקורי אינטגרלי
במגש נשלף בתוך גוף התאורה המכיל :נטל ,מצת אלקטרוני וקבל .כולל
נורת כספית/נל"ג עד 250וט ,וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד
לפנס קומפלט ,דגם "לב  ,(4432", (540 THYRIAתוצרת ","RAGNI
צבוע בגוון על פי דרישת המזמין

יח'

 45.03.1500גוף תאורת רחוב דקורטיבי בנוי מיציקת אלומיניום עם ציוד מקורי אינטגרלי
במגש נשלף בתוך גוף התאורה המכיל :נטל ,מצת אלקטרוני וקבל .כולל
נורת כספית/נל"ג עד 400וט ,וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד
לפנס קומפלט ,דגם "לב  ,(4433", (700 THYRIAתוצרת ","RAGNI
צבוע בגוון על פי דרישת המזמין

יח'

 45.03.1510גוף תאורת רחוב דקורטיבי בנוי מיציקת אלומיניום עם ציוד מקורי אינטגרלי
במגש נשלף בתוך גוף התאורה המכיל :נטל ,מצת אלקטרוני וקבל .כולל
נורת כספית/מ"ה/נל"געד  150וט ,וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים
ועד לפנס קומפלט ,דגם "לב  ,(4710", (2 EDתוצרת "לב אופיר" ,צבוע
בגוון על פי דרישת המזמין

יח'

 45.03.1520גוף תאורה דקורטיבי בנוי מיציקת אלומיניום עם ציוד מקורי אינטגרלי
במגש נשלף בתוך גוף התאורה המכיל :נטל ,מצת אלקטרוני וקבל .כולל
נורת כספית/מ"ה/נל"ג עד  215וט ,וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים
ועד לפנס קומפלט ,דגם "לב  ,(4732", (21 EDתוצרת "לב אופיר" ,צבוע
בגוון על פי דרישת המזמין

יח'

 45.03.1530גוף תאורת רחוב דקורטיבי בנוי מיציקת אלומיניום עם ציוד מקורי
אינטגרלי במגש נשלף בתוך גוף התאורה המכיל :נטל ,מצת אלקטרוני
וקבל .כולל נורה עד  150וט וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד
לפנס קומפלט ,דגם "לב  , (1900" ( 40 POLצבוע בגוון עפ"י דרישת
המזמין.

יח'

 45.03.1540גוף תאורת רחוב דקורטיבי בנוי מיציקת אלומיניום עם ציוד מקורי
אינטגרלי במגש נשלף בתוך גוף התאורה המכיל :נטל ,מצת אלקטרוני
וקבל .כולל נורה עד  400וט וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד
לפנס קומפלט ,דגם "לב  , (1901" ( 50 POLצבוע בגוון עפ"י דרישת
המזמין.

יח'

 45.03.1550גוף תאורת רחוב דקורטיבי בנוי מיציקת אלומיניום עם ציוד מקורי
אינטגרלי במגש נשלף בתוך גוף התאורה המכיל :נטל ,מצת אלקטרוני
וקבל .כולל נורה עד  250וט וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד
לפנס קומפלט ,דגם "לב  , (2500" ( 450 LAXצבוע בגוון עפ"י דרישת
המזמין.

יח'

 45.03.1560גוף תאורת רחוב דקורטיבי בנוי מיציקת אלומיניום עם ציוד מקורי
אינטגרלי במגש נשלף בתוך גוף התאורה המכיל :נטל ,מצת אלקטרוני
וקבל .כולל נורה עד  400וט וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד
לפנס קומפלט ,דגם "לב  , (2501" ( 540 LAXצבוע בגוון עפ"י דרישת
המזמין.

יח'

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.4

מחיר יחידה

4,402.00

5,549.00

2,882.00

1,842.00

2,134.00

2,845.00

2,134.00

2,845.00
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מחירון מכרז תשתיות וכבישים 2019
סע י ף

יחידה

תאור

מחיר יחידה

 45.03.1570גוף תאורת רחוב דקורטיבי בנוי מיציקת אלומיניום עם ציוד מקורי
אינטגרלי במגש נשלף בתוך גוף התאורה המכיל :נטל ,מצת אלקטרוני
וקבל .כולל נורה עד  150וט וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד
לפנס קומפלט ,דגם "לב  , ( 4076" ( SOPHIAצבוע בגוון עפ"י דרישת
המזמין.

יח'

 45.03.1580גוף תאורת רחוב דקורטיבי בנוי מיציקת אלומיניום עם ציוד מקורי
אינטגרלי במגש נשלף בתוך גוף התאורה המכיל :נטל ,מצת אלקטרוני
וקבל .כולל נורה עד  250וט וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד
לפנס קומפלט ,דגם "לב  , ( 4077" ( SOPHIAצבוע בגוון עפ"י דרישת
המזמין.

יח'

 45.03.1590עמודון תאורה בחתך מרובע  120/120מ"מ ובגובה  1מ' עם פתחי הארה
מארבעה צדדים ,עשוי מפלדה מגולוונת  ,עם תא ציוד אינטגרלי המכיל:
נטל ,מצת אלקטרוני וקבל .כולל נורת כספית/מ"ה/נל"ג עד  125וט ,דגם
"לב  ,"4195תוצרת "לב אופיר"

יח'

 45.03.1600עמודון תאורה בחתך מרובע  120/120מ"מ ובגובה  1מ' עם פתחי הארה
משני צדדים ,עשוי מפלדה מגולוונת  ,עם תא ציוד אינטגרלי המכיל :נטל,
מצת אלקטרוני וקבל .כוללנורת כספית/מ"ה/נל"ג עד  125וט ,דגם "לב
 ,"4196תוצרת "לב אופיר"

יח'

1,921.00

 45.03.1610גוף תאורת רחובות דגם LUMADAלב  1453כולל ציוד  150וואט נל"ג/
מט"ל  ,תוצרת GRECHI

יח'

1,863.00

 45.03.1620גוף תאורת רחובות דגם LUMADAלב  1454כולל ציוד  250וואט נל"ג/
מט"ל  ,תוצרת GRECHI

יח'

2,010.00

 45.03.1630גוף תאורת רחובות מיציקת אלומיניום דגם ARIANE-250 ,כולל ציוד
 250וואט נל"ג או מט"ל תוצרת RAGNI

יח'

2,032.00

 45.03.1640גוף תאורת רחובות מיציקת אלומיניום דגם , GULלב , 1300כולל ציוד
 100וואט נל"ג או מט"ל תוצרת לב אופיר

יח'

2,766.00

 45.03.1650גוף תאורת רחובות דקורטיבי מיציקת אלומיניום דגם , GULלב 1301
כולל ציוד  400וואט נל"ג

יח'

2,935.00

 45.03.1660ג"ת בטחון דגם מוגן  RALUX 400לב  , 2401כולל ציוד  400וואט נל"ג
/מט"ל

יח'

2,371.00

 45.03.1670ג"ת בטחון דגם מוגן  APOLLOבטחון  ,לב  ,2010תוצרת  RAGNIכולל
ציוד  250וואט נל"ג /מט"ל

יח'

 45.03.1680פנס דקורטיבי לתאורת רחוב עשוי אלומיניום להתקנה לזרוע על עמוד
תאורה ,עבורם משולם בנפרד ,דגם שט ,(614 (240 HELLUX-תוצרת
שטייניץ כולל נורת נל"ג  70וט ,כספית  125וט ,ציוד הפעלה והצתה
מושלם )כולל קבל( מותקן בגוף הפנס וכבל חיבור מתאים ממגש
החיבורים ועד לפנס קומפלט

יח'

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.4

4,030.00

4,505.00

1,842.00

1,751.00

1,990.00
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מחירון מכרז תשתיות וכבישים 2019
סע י ף

יחידה

תאור

 45.03.1690פנס דקורטיבי לתאורת רחוב עשוי אלומיניום להתקנה לזרוע על עמוד
תאורה ,עבורם משולם בנפרד ,דגם שט ,(615 (241 HELLUX-תוצרת
שטייניץ כולל נורת נל"ג עד  250וט ,ציוד הפעלה והצתה מושלם )כולל
קבל( מותקן בגוף הפנס וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס
קומפלט.

יח'

 45.03.1700פנס לתאורת רחוב עשוי אלומיניום ,ריבועי ,IP65 ,להתקנה לזרוע על
עמוד תאורה ,עבורם משולם בנפרד ,דגם שט,(650 ("MPR12 / RUUD-
תוצרת שטייניץ כולל נורת נל"ג/מטל הלייד  150וט ציוד הפעלה והצתה
מושלם )כולל קבל( מותקן בגוף הפנס וכבל חיבור מתאים ממגש
החיבורים ועד לפנס ,קומפלט

יח'

 45.03.1710פנס לתאורת רחוב עשוי אלומיניום ,ריבועי ,IP65 ,להתקנה לזרוע על
עמוד תאורה ,עבורם משולם בנפרד ,דגם שט,(651 ("PR16 / RUUD-
תוצרת שטייניץ כולל נורת נל"ג/מטל הלייד עד  400וט ציוד הפעלה
והצתה מושלם )כולל קבל( מותקן בגוף הפנס וכבל חיבור מתאים ממגש
החיבורים ועד לפנס ,קומפלט

יח'

 45.03.1720פנס דקורטיבי לתאורת רחוב עשוי אלומיניום ,טרפזי ,IP65 ,להתקנה
לזרוע על עמוד תאורה ,עבורם משולם בנפרד ,דגם שט/ RUUD-
 ,(664 ("W PR16תוצרת שטייניץ כולל נורת נל"ג עד  150וט ציוד הפעלה
והצתה מושלם )כולל קבל( מותקן בגוף הפנס וכבל חיבור מתאים ממגש
החיבורים ועד לפנס ,קומפלט

יח'

 45.03.1730פנס דקורטיבי לתאורת רחוב עשוי אלומיניום ,טרפזי ,IP65 ,להתקנה
לזרוע על עמוד תאורה ,עבורם משולם בנפרד ,דגם שט/ RUUD-
 ,(667 ("W PR22תוצרת שטייניץ כולל נורת נל"ג עד  400וט ציוד הפעלה
והצתה מושלם )כולל קבל( מותקן בגוף הפנס וכבל חיבור מתאים ממגש
החיבורים ועד לפנס ,קומפלט

יח'

 45.03.1740פנס דקורטיבי ,לתאורת רחוב או גן להתקנה לזרוע על עמוד תאורה,
עבורם משולם בנפרד ,עשוי מיציקת אלומיניום ,דגם שט) -268פעמונית(,
תוצרת שטייניץ כולל נורת נל"ג עד  150וט ציוד הפעלה והצתה מושלם
)כולל קבל( מותקן בגוף הפנס וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד
לפנס קומפלט

יח'

 45.03.1750יסוד בטון לגופי תאורת הצפה או תאורת עץ דקל עשוי קופסת בטון שקועה
בקרקע במידות פנימיות עד  50/50/50ס"מ כולל רשת מגן עם מסגרת
מתאימה צירי פתיחה וסידור נעילה הכל מגולבן וצבוע לפי הנחיות המפקח
כולל חפירת הבור מילוי והידוק קומפלט.

קומפ'

מחיר יחידה

3,315.00

2,041.00

2,614.00

3,843.00

4,321.00

1,523.00

1,508.00

תת פרק  45.04הכנות לחברת החשמל
 45.04.0010תוספת מחיר לתא בקרה עבור מכסה מסוג  D400במקום . C250

יח'

184.00

 45.04.0020חפירת גישוש ידנית ברוחב ובעומק הנדרשים  ,גילוי כבלים קיימים,סימונם
והעלתם ע"ג תכנית  ,כיסוי בעפר נקי והחזרת המצב לקדמותו.

מ"ק

123.00

 45.04.0030גומחת בטון משולשת לחשמל  +בזק  +טל"כ דגם " F-557055פוקסי
צפון" או ש"ע במידות :רוחב  55+70+55ס"מ ,גובה כולל )מעל ומתחת
לקרקע(  220ס"מ עומק  40ס"מ ,כולל חפירה  /חציבה  ,זיון ,ביסוס

יח'

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.4

3,170.00
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יחידה

תאור

 45.04.0040גומחת בטון משולשת לחשמל  +בזק  +טל"כ דגם " F-80X3פוקסי צפון"
או ש"ע במידות :רוחב  80+80+80ס"מ ,גובה כולל )מעל ומתחת לקרקע(
 220ס"מ עומק  40ס"מ ,כולל חפירה  /חציבה  ,זיון ,ביסוס

יח'

 45.04.0050הנחה בלבד של שרוול מצינור פי.וי.סי קשיח בחפירה מוכנה עבור כבלים
של חברת חשמל .הצינור בקוטר של  6אינץ'  .כולל הובלה ממחסני חב'
חשמל ,חוט משיכה מנילון 8מ"מ וסרט סימון תקני.

מטר

 45.04.0060הנחה בלבד של שרוול מצינור פי.וי.סי קשיח בחפירה מוכנה עבור כבלים
של חברת חשמל .הצינור בקוטר של  8אינץ'  .כולל הובלה ממחסני חב'
חשמל ,חוט משיכה מנילון 8מ"מ וסרט סימון תקני.

מטר

 45.04.0070הכנות לקליטת הגדלת חיבור החשמל למרכזית מאור רחובות  /רמזורים
לזרם מ 3X40 -אמפר עד  3X80אמפר כולל החלפת מאמ"ת ראשי בלוח,
חיווט  ,שילוט וכל יתר עבודות וחומרי העזר הדרושים להבאת המרכזיה
לפעולה תקינה ,כולל כל התיאומים הדרושים עם חברת החשמל וביצוע
בדיקת המתקן ע"י ח"ח לרבות כל התשלומים לח"ח בגין הבדיקה ,ק

קומפ'

 45.04.0080אספקה ,הרכבה ,התקנה ,הובלה ,חיבור חשמלי ומכני יח' דיזל גנרטור
אוטומטית בהספק  660קוו"א ) ,(BY STANDו -600קוו"א )PRIME
 ,(POW ERעם מיכל דלק אינטגרלי מלאבדלק ,עם לוח הפעלה ,בקרה,
וחווי אוטומטי ,עם מאמ"ת ראשי אינטגרלי ,הארקת שיטה ומגן  ,כמפורט
במפרט הטכני ,תוצ' " קטרפילר" או תוצ' " "ONANאו תוצ' ""SDMO

קומפ'

 45.04.0090העברת ביקורת של משרד האנרגיה והתשתית לכל מערכת הדיזל
גנרטור ,לרבות רישום הגנרטור במשרד הנ"ל עפ"י חוק החשמל ,עד
להמצאת אישור משרד האנרגיה ללא הסתיגויות ,קומפלט.

קומפ'

 45.04.0100חפירת/חציבת תעלות בעומק עד  150ס"מ וברוחב עד  150ס"מ לצנרת
חשמל מתח נמוך ומתח גבוה .בכלים ו/או בידיים בצמוד למערכות קיימות
)כבלי חשמל חח "י  ,בזק  ,מים וכו' ( כולל סרט סימון תיקני,מילוי שכבות
ריפוד וכיסוי חול יהיו בעובי  10ס"מ מתחת ומעל לצינורות כולל המילוי
החוזר והידוקו לדרגת הצפיפות הנדרשת כולל הר

מ"ק

 45.04.0110חפירת/חציבת תעלות בעומק עד  150ס"מ וברוחב עד  100ס"מ לצנרת
חשמל מתח נמוך ומתח גבוה .בכלים ו/או בידיים בצמוד למערכות קיימות
)כבלי חשמל חח "י  ,בזק  ,מים וכו' ( כולל סרט סימון תיקני,מילוי שכבות
ריפוד וכיסוי חול יהיו בעובי  10ס"מ מתחת ומעל לצינורות כולל המילוי
החוזר והידוקו לדרגה הצפיפות הנדרשת כולל הרלתאי ביקורת ובה תאם
להנחיות נציגי חח"י ונציגי הרשות

מ"ק

 45.04.0120חפירת/חציבת תעלות בעומק עד  150ס"מ וברוחב עד  70ס"מ לצנרת
חשמל מתח נמוך ומתח גבוה .בכלים ו/או בידיים בצמוד למערכות קיימות
)כבלי חשמל חח "י  ,בזק  ,מיםוכו' ( כולל סרט סימון תיקני,מילוי שכבות
ריפוד וכיסוי חול יהיו בעובי  10ס"מ מתחת ומעל לצינורות כולל המילוי
החוזר והידוקו לדרגת הצפיפות הנדרשת כולל הרכבלתאי ביקורת ובה
תאם להנחיות נציגי חח"י ונציגי הרשות

מ"ק

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.4

מחיר יחידה

3,170.00

17.00

21.00

4,877.00

299,119.00

1,806.00

199.00

154.00

114.00
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תת פרק  45.05עבודות תקשורת
 45.05.0010צינור פוליאתילן כפיף לעבודות תקשורת לפי דרישות חברת "בזק" )יק"ע
 (13.5בקוטר  40מ"מ בחפירה מוכנה כולל חוט משיכה מנילון בקוטר 8
מ"מ וסרט סימון תיקני ומתאים .

מטר

 45.05.0020צינור פוליאתילן כפיף לעבודות תקשורת לפי דרישות חברת "בזק" )יק"ע
 (13.5בקוטר  50מ"מ בחפירה מוכנה כולל חוט משיכה מנילון בקוטר 8
מ"מ וסרט סימון תיקני ומתאים .

מטר

 45.05.0030צינור פוליאתילן כפיף לעבודות תקשורת לפי דרישות חברת "בזק" )יק"ע
 (13.5בקוטר  63מ"מ בחפירה מוכנה כולל חוט משיכה מנילון בקוטר 8
מ"מ וסרט סימון תיקני ומתאים .

מטר

 45.05.0040צינור פוליאתילן כפיף לעבודות תקשורת לפי דרישות חברת "בזק" )יק"ע
 (13.5בקוטר  75מ"מ בחפירה מוכנה כולל חוט משיכה מנילון בקוטר 8
מ"מ וסרט סימון תיקני ומתאים .

מטר

 45.05.0050צינור פוליאתילן כפיף לעבודות תקשורת לפי דרישות חברת "בזק" )יק"ע
 (11בקוטר  40מ"מ בחפירה מוכנה כולל חוט משיכה מנילון בקוטר  8מ"מ
וסרט סימון תיקני ומתאים .

מטר

 45.05.0060צינור פוליאתילן כפיף לעבודות תקשורת לפי דרישות חברת "בזק" )יק"ע
 (11בקוטר  50מ"מ בחפירה מוכנה כולל חוט משיכה מנילון בקוטר  8מ"מ
וסרט סימון תיקני ומתאים .

מטר

 45.05.0070צינור פוליאתילן כפיף לעבודות תקשורת לפי דרישות חברת "בזק" )יק"ע
 (11בקוטר  63מ"מ בחפירה מוכנה כולל חוט משיכה מנילון בקוטר  8מ"מ
וסרט סימון תיקני ומתאים .

מטר

 45.05.0080צינור פוליאתילן כפיף לעבודות תקשורת לפי דרישות חברת "בזק" )יק"ע
 (11בקוטר  75מ"מ בחפירה מוכנה כולל חוט משיכה מנילון בקוטר  8מ"מ
וסרט סימון תיקני ומתאים .

מטר

36.00

 45.05.0090מופות אורגינליות לצנרת יק"ע  / 11יק"ע  13.5לחיבור צנרת בקוטר .40
רק בצנרת קיימת לצורך התחברות לצנרת קיימת

יח'

78.00

 45.05.0100חפירת תעלות לכבלים ו/או לצינורות תקשורת בכלים או בידיים כולל ריפוד
וכיסוי חול ,מילוי החפירה ,החזרת השטח לקדמותו וסילוק עודפי אדמה.
החפירה בעומק  150ס"מ ברוחב של  40-60ס"מ.

מטר

 45.05.0110חפירת/חציבת תעלות לכבלים ו/או לצינורות תקשורת בכלים או בידיים
כולל ריפוד וכיסוי חול ,מילוי החפירה ,החזרת השטח לקדמותו וסילוק
עודפי אדמה .החפירה בעומק 150ס"מ ברוחב של  40-60ס"מ.

מטר

 45.05.0120חציבה בסלע קשה ורצוף תעלות לכבלים ו/או לצנורות תקשורת בכלים או
בידיים כולל ריפוד וכיסוי חול ,מילוי החפירה ,החזרת השטח לקדמותו
וסילוק עודפי אדמה .החפירה בעומק  150ס"מ ברוחב של  40-60ס"מ.

מטר

 45.05.0130תא בקרה טרומי של חברת "בזק" /כבלים כולל חפירה/חציבה ומכסה
תיקני מיצקת  .התא בקוטר  80ס"מ ועומק  130ס"מ  -קומפלט.

יח'

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.4

17.00

19.00

26.00

32.00

19.00

21.00

29.00

35.00

46.00

69.00

2,010.00
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מחיר יחידה

 45.05.0140תא בקרה טרומי של חברת "בזק"  "HOT" /כולל חפירה/חציבה ומכסה
תיקני מיצקת  .התא בקוטר  100ס"מ ועומק  130ס"מ  -קומפלט.

יח'

 45.05.0150מכסה לשוחת "בזק" קיימת דגם " "Pמסוג  B125כולל כל העבודות
וחמרי העזר הדרושים.

יח'

2,683.00

 45.05.0160חיבור צנרת חדשה לתא,מבנה,מקלט או ארון סעף לפי מפרט טכני בזק

יח'

1,098.00

 45.05.0170עלייה לעמוד טלפון לפי מפרט בזק .קומפלט.

יח'

306.00

 45.05.0180ארון פוליאסטר דגם  S-250תוצרת "ענבר" עם ידית נעילה.

יח'

1,098.00

 45.05.0190התחברות למערכת טל"כ קיימת מהדירה עד לתא לרבות הכנסת
הצנרת ,איטום ,חיבור וכל העבודות וחומרי העזר הדרושים עד לקבלתם
ע"י המפקח של חברת הכבלים.

יח'

 45.05.0200גומחת בטון כולל תקרה עבור שרותי תקשורת במידות  :רוחב פנים 60
ס"מ ,גובה כולל )מעל ומתחת לקרקע(  220ס"מ ,עומק  40ס"מ כולל
חפירה/חציבה  ,ביסוס ,זיון ,הכללפי תכנון.

יח'

 45.05.0210גומחת בטון כולל תקרה עבור שרותי תקשורת במידות  :רוחב פנים 80
ס"מ ,גובה כולל )מעל ומתחת לקרקע(  220ס"מ ,עומק  40ס"מ כולל
חפירה/חציבה  ,ביסוס ,זיון ,הכללפי תכנון.

יח'

 45.05.0220גומחת בטון כפולה כולל תקרה עבור שרותי תקשורת במידות  :רוחב
פנים  60+60ס"מ ,גובה כולל )מעל ומתחת לקרקע(  220ס"מ ,עומק 40
ס"מ כולל חפירה/חציבה  ,ביסוס,זיון ,הכל לפי תכנון.

יח'

 45.05.0230בסיס )סוקל( עשוי פוליאסטר משוריין לארון סעף תיקני של בזק מתוצרת
"ענבר" או ש"ע במידות  30/60/160ס"מ כולל כל העבודות והחומרים
הדרושים לפי דרישות בזק.

יח'

2,073.00

 45.05.0240ארון בזק בגודל " "00רוחב  47.6ס"מ על בסיס סוקל ,מפוליאסטר משוריין
תוצרת "ענבר" או ש"ע להתקנה בגומחה מוכנה.

יח'

1,159.00

 45.05.0250ארון בזק בגודל " "0רוחב  60ס"מ על בסיס סוקל ,מפוליאסטר משוריין
תוצרת "ענבר" או ש"ע להתקנה בגומחה מוכנה.

יח'

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.4

2,495.00

707.00

1,159.00

1,220.00

2,603.00

1,769.00

קובץ :מחירון תשתיות חדש 115/... 20

מועצה אזורית מטה יהודה  -אגף הפיתוח
טל 02-9900833:פקס02-9900800:
12/09/2019
דף מס'115 :

מחירון מכרז תשתיות וכבישים 2019
סע י ף

יחידה

תאור

מחיר יחידה

פרק  51סלילת כבישים
תת פרק  51.01עבודות הכנה ופירוק
הערה  :מחירי הפירוקים למיניהם כוללים סילוק הפסולת אל מחוץ
לגבולות הרשות אל אתר פסולת מאושר לרבות הובלה ותשלום אגרות
במידת הצורך ו/או העברה למחסני הרשות המזמינה ,הכל עפ"י הנחיות
הפיקוח
הערה  :מעל  1000מ"ר קירצוף ,לא ישולם עבור ימי עבודה של מקרצפת.
 51.01.0010פירוק וסילוק כבישים ומדרכות אספלט בעובי עד  5ס"מ

מ "ר

14.00

 51.01.0020פירוק וסילוק כבישים ומדרכות אספלט בעובי מעל  5ס"מ ועד  10ס"מ

מ "ר

19.00

 51.01.0030חספוס שטחי אספלט לעומק עד  1ס"מ

מ "ר

7.00

 51.01.0040קרצוף שטחי אספלט לעומק עד  5ס"מ

מ "ר

11.00

 51.01.0050פירוק וסילוק עמודי תמרור ושילוט )לרבות התמרור( או העברתם למחסן
המזמין

יח'

69.00

 51.01.0060פירוק שלטים ותמרורים על שני עמודים

יח'

137.00

 51.01.0070העתקת שלטים ותמרורים על שני עמודים

יח'

473.00

 51.01.0080פירוק והעתקה עמודים עם שלט רחוב או פרסומות מוארים.

יח'

630.00

 51.01.0090פירוק וסילוק יסוד בטון של עמוד מסוג כלשהו

יח'

210.00

 51.01.0100פירוק וסילוק מעקה בטיחות מצינורות

מטר

63.00

 51.01.0110פירוק זהיר של מעקה בטיחות מסוג  Wיחיד כולל סתימת הבורות
והעברתו לאיחסון

מטר

38.00

 51.01.0120פירוק וסילוק מדרגות מסוג כלשהו

מטר

84.00

 51.01.0130פירוק וסילוק שער להולכי רגל על עמודיו ויסודותיו

יח'

300.00

 51.01.0140פירוק זהיר של שער להולכי רגל על עמודיו ויסודותיו והתקנתו במקומו
החדש

יח'

683.00

 51.01.0150פירוק וסילוק שער לרכב על עמודיו ויסודותיו

יח'

399.00

 51.01.0160פירוק זהיר של שער לרכב על עמודיו ויסודותיו והתקנתו במקומו החדש

יח'

1,155.00

 51.01.0170התאמת גובה פני משטח חניה מכל חומר שהוא למפלס מתוכנן בכניסה
מכביש/מדרכה לחצרות הבתים

יח'

709.00

 51.01.0180התאמת גובה שבילים להולכי רגל מכל חומר שהוא למפלס מתוכנן
בכניסה מכביש/מדרכה לחצרות הבתים

יח'

357.00

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.4
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 51.01.0190התאמת גובה אשפתונים )הגבהה או הנמכה( כולל התאמת גדרות רשת,
ברזל וכד' לרבות יסודות

יח'

819.00

 51.01.0200התאמת שוחה מסוג כלשהו למפלס כביש  /מדרכה מתוכננים

יח'

336.00

 51.01.0210תוספת לנ"ל עבור התאמת התקרה

יח'

336.00

 51.01.0220התאמת תא "בזק" סטנדרטי למפלס כביש  /מדרכה מתוכננים

יח'

1,103.00

 51.01.0230התאמת תא " "HOTסטנדרטי למפלס כביש  /מדרכה מתוכננים

יח'

630.00

 51.01.0240התאמת תא קליטה )רשת אחת( למפלס כביש מתוכנן

יח'

331.00

 51.01.0250תוספת לנ"ל עבור כל רשת נוספת להתאמת מפלס

יח'

189.00

 51.01.0260פירוק וסילוק ריצוף מסוג כלשהו במסגרת עבודות חפירת השטח

מ "ר

17.00

 51.01.0270פירוק וסילוק אבן שפה ותיחום מכל סוג או חגורת בטון במסגרת עבודות
חפירת השטח

מטר

15.00

 51.01.0280פירוק וסילוק משטח בטון מזויין בעובי עד  15ס"מ

מ"ק

116.00

 51.01.0290תוספת מחיר לפירוק וסילוק משטח בטון מזויין בעובי עד  15ס"מ עבור
ניסור הבטון

מטר

226.00

 51.01.0300פירוק וסילוק משולש מבטון או אספלט בכניסה לחצר או לחניה

מטר

32.00

 51.01.0310פירוק וסילוק פסי האטה מאספלט או מאבנים משתלבות

מ "ר

32.00

 51.01.0320פירוק מסלעה ,מיון הסלעים וסילוק הפסולת

מ "ר

90.00

 51.01.0330פירוק וסילוק קיר אבן מסוג ובעובי כלשהו

מ"ק

226.00

 51.01.0340פירוק וסילוק קיר מבטון מזויין מסוג ובעובי כלשהו

מ"ק

483.00

 51.01.0350פירוק וסילוק גדר אבן מסוג כלשהו לרבות היסוד

מ "ר

63.00

 51.01.0360פירוק וסילוק גדר רשת מסוג כלשהו או העברה למחסני הרשות

מ "ר

24.00

 51.01.0370פירוק וסילוק גדר מתכת מסוג כלשהו או העברה למחסני הרשות

מטר

95.00

 51.01.0380פירוק זהיר של מבנה תחנת אוטובוס )כדוגמת "פוסטר מדיה"( והעברתו
למחסני הרשות ,לרבות פירוק וסילוק היסודות וכולל ניתוק הזנת החשמל
לתחנה ע"י חשמלאי מוסמך

יח'

3,780.00

 51.01.0390פירוק וסילוק מעביר מים בקוטר כלשהו כולל מילוי חוזר והידוקו

מטר

441.00

 51.01.0400הריסת מתקני כניסה ויציאה מבטון מזויין של מעבירי מים וסילוק הפסולת

קומפ'

1,680.00

 51.01.0410ניקוי קולטנים קיימים וסילוק הפסולת

יח'

373.00
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 51.01.0420ניקוי והסדרת תעלת ניקוז וסילוק הפסולת

מטר

21.00

 51.01.0430ניקוי שוחות בקורת מכל סוג

יח'

384.00

 51.01.0440פירוק וסילוק תא בקרה מבטון מסוג כלשהו לרבות מילוי הבור בחול
מהודק

יח'

622.00

 51.01.0450פירוק וסילוק צינור ניקוז בקטרים ועומקים שונים לרבות החפירה לגילוי
הצינור

מטר

126.00

 51.01.0460פירוק וסילוק קולטן עם רשת אחת לרבות מלוי הבור בחול מהודק

יח'

399.00

 51.01.0470פירוק וסילוק קולטן עם  2רשתות לרבות מילוי הבור בחול מהודק

יח'

622.00

 51.01.0480פירוק וסילוק קולטן עם  3רשתות לרבות מילוי הבור בחול מהודק

יח'

857.00

 51.01.0490פירוק וסילוק קולטן עם  4רשתות לרבות מילוי הבור בחול מהודק

יח'

1,094.00

 51.01.0500ניסור קצה אספלט בעובי עד  10ס"מ ופינוי החומר למקום שיורה המפקח

מטר

13.00

 51.01.0510הדברה בריסוס קוטל עשבים

מ "ר

4.00

 51.01.0520חישוף ,ניקוי פסולת והורדת צמחיה בשטחי מילוי בלבד

מ "ר

5.00

 51.01.0530עקירת וסילוק גדמי עצים בקוטר עד "6

יח'

189.00

 51.01.0540עקירת וסילוק גדמי עצים בקוטר מעל "6

יח'

273.00

 51.01.0550סילוק ערימות פסולת )של אחרים( אל אתר שפיכה מורשה מחוץ לגבולות
הרשות לרבות הובלה ואגרות למיניהם )התשלום כנגד הצגת
אסמכתאות(

מ"ק

132.00

 51.01.0560פירוק וסילוק כפתורי סימון "עיני חתול" מסוג כלשהו

יח'

20.00

 51.01.0570יריעה גיאוטכנית לא ארוגה  400-200גר' למ"ר כדוגמת "טרוירה" לדחיית
השתקפות סדקים מיושמת בין שכבות אספלטיות ומודבקת בעזרת
אמולסיה ביטומנית )משווקת ע"י "אדמיר טכנולוגיות" או ש"ע( כולל כל
הנדרש לביצוע העבודה לפי מפרט היצרן והוראות המפקח

מ "ר

 51.01.0580יריעה גיאוגריד ארוג עשוי מפוליאסטר ובתוכו יריעה לא ארוגה עשויה
פוליפרופילן כדוגמת " "HATELIT Cלשריון ודחיית השתקפות סדקים
מיושמת בין שכבות אספלטיות ומודבקת בעזרת אמולסיה ביטומנית
)משווקת ע"י "אדמיר טכנולוגיות" או ש"ע( כולל כל הנדרש לביצוע העבודה
לפי מפרט היצרן והוראות המפקח

מ "ר

 51.01.0590חפירת גישוש ידנית לגילוי כבלים  /צנרות קיימים מכל סוג ובכל עומק,
סימונם ,כיסויים והחזרת המצב לקדמותו .המחיר כולל הכנת תכנית
מדידה של התשתיות שנתגלו

מטר

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.4
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תת פרק  51.02עבודות עפר
 51.02.0010חפירה ואו חציבה לתעלות פתוחות מעובדות

מ"ק

27.00

 51.02.0020יישור של שתית לכבישים ומדרכות )צורת דרך( ,גמר עבודות עפר 20
ס"מ ) (-,+ללא הידוק

מ "ר

5.00

 51.02.0030הידוק שטחים מבוקר

מ "ר

5.00

 51.02.0040תיחוח,הרטבה והידוק פני תשתית )מצע ,אגו"מ( קיימת

מ "ר

6.00

 51.02.0050הידוק מילוי מבוקר

מ"ק

6.00

 51.02.0060הידוק מילוי מבוקר בשטחים מוגבלים

מ"ק

7.00

תת פרק  51.03עבודות אספלט
הערה  :מעל  2500מ"ר סלילה ,לא ישולם עבור ימי עבודה של פינישר.
 51.03.0010תשתית אספלטית )"אמביט"( בעובי כלשהו בשכבות לפי התכנון

טון

336.00

 51.03.0020טיאוט וניקוי כבישים קיימים שלא מיועדים לקירצוף כהכנה לריבוד בשכבת
אספלט

מ "ר

4.00

 51.03.0030ריסוס ביטומן )צפוי מאחה( בשיעור  0.25ק"ג/מ"ר

מ "ר

4.00

 51.03.0040ריסוס ביטומן )לשטחים מקורצפים( בשיעור  0.50ק"ג/מ"ר

מ "ר

4.00

 51.03.0050ריסוס ביטומן )צפוי יסוד( בשיעור  1ק"ג/מ"ר

מ "ר

5.00

 51.03.0060שכבת בטון אספלט מקשרת/נושאת בעובי  5ס"מ  ,גודל אגרגט "3/8

מ "ר

63.00

 51.03.0070שכבת בטון אספלט נושאת בעובי  4ס"מ  ,גודל אגרגט "3/4

מ "ר

42.00

 51.03.0080שכבת בטון אספלט מקשרת/נושאת בעובי  5ס"מ  ,גודל אגרגט "3/4

מ "ר

55.00

 51.03.0090שכבת בטון אספלט מקשרת/נושאת בעובי  5ס"מ  ,גודל אגרגט "1

מ "ר

55.00

 51.03.0100שכבת בטון אספלט מקשרת/נושאת בעובי  6ס"מ  ,גודל אגרגט "1

מ "ר

63.00

 51.03.0110אספלט למגרש ספורט בעובי  8ס"מ מבוצע בשתי שכבות שכבה נושאת
תחתונה " 3/4בעובי  5ס"מ ומעליה שכבת אספלט " 3/8בעובי  3ס"מ
לרבות פיזור והידוק.

מ "ר

105.00

 51.03.0120תוספת למחיר האספלט עבור שימוש באגרגט בזלת בדרוג רגיל או קטוע
דרוג לשכבה בעובי  4ס"מ

מ "ר

21.00

 51.03.0130תוספת למחיר האספלט עבור שימוש באגרגט בזלת בדרוג רגיל או קטוע
דרוג לשכבה בעובי  5ס"מ

מ "ר

24.00

 51.03.0140שכבת בטון אספלט למדרכות בעובי  4ס"מ  ,גודל אגרגט "1/2

מ "ר

61.00

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.4
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 51.03.0150בטון אספלט בעובי משתנה גודל אגרגט "3/8

טון

436.00

 51.03.0160בטון אספלט בעובי משתנה גודל אגרגט "3/4

טון

415.00

 51.03.0170בטון אספלט בעובי משתנה גודל אגרגט "1

טון

431.00

 51.03.0180בטון אספלט בעובי משתנה עם אגרגט בזלת בדרוג רגיל או קטוע דרוג

טון

546.00

 51.03.0190בטון אספלט תא"נ )"שקט"( כאמור במפרט המיוחד  /מפרט החברה
הלאומית לדרכים בישראל

טון

651.00

 51.03.0200בטון אספלט תאמ"א )" ("SMAהמכיל אגרגט בזלת כאמור במפרט
המיוחד  /מפרט החברה הלאומית לדרכים בישראל

טון

630.00

 51.03.0210בטון אספלט תא"מ )" ("Sכאמור במפרט המיוחד  /מפרט מע"צ  ,גודל
אגרגט "3/4

טון

410.00

 51.03.0220בטון אספלט קר לתיקון זמני של חציות כבישים ובורות כולל כל עבודות
ההכנה הדרושות

מ "ר

168.00

 51.03.0230מישק התחברות אספלט קיים לאספלט חדש

מטר

26.00

 51.03.0240פסי האטה ברוחב  4מ' מאספלט דק בעובי משתנה עד  12ס"מ לרבות
"עיני חתול" כל  0.5מ' ,צביעה וניסור אספלט משני הצדדים .הכל עפ"י
הנחיות משרד התחבורה.

מ "ר

 51.03.0250פסי האטה ברוחב  4מ' מאבנים משתלבות בעובי  8ס"מ כולל הגבהה עד
 12ס"מ לרבות ניסור אספלט מ 2-הצדדים.כולל "עיני חתול" כל  0.5מ'
וצביעה  ,הכל עפ"י הנחיות משרד התחבורה

מ "ר

305.00

 51.03.0260איטום סדקים צרים במסעת אספלט כאמור במפרט המיוחד/הכללי

מטר

45.00

 51.03.0270איטום סדקים בינוניים במסעת אספלט כאמור במפרט המיוחד/הכללי

מטר

63.00

 51.03.0280איטום סדקים רחבים במסעת אספלט כאמור במפרט המיוחד/הכללי

מטר

81.00

231.00

תת פרק  51.04תעול ,ניקוז ומעבירי מים
)א( המחיר מתייחס לתאים
הערות לסעיפי תאי בקרה וקליטה:
טרומיים או יצוקים באתר לפי קביעת המזמין /המפקח ) .ב( המחיר לכל
סוגי התאים כולל תקרה כבדה ומכסה ב-ב ממין .D400
הערות לסעיפי צנורות ניקוז :א .מחיר היחידה כולל חפירה ו/או חציבה,
דיפון קרקעית החפירה בחומר גרנולרי על פי הנחיית המתכנן/מפקח
ב .תוספת  5%עבור כל  0.5מטר עומק נוסף מעל
והנחת הצינור.
ג .תוספת  10%עבור חציבה
 3.5מ'.
בסלע קשה ורצוף.
 51.04.0010צינורות ניקוז מבטון ,דרג  ,3בקוטר  50ס"מ בעומק עד  2.0מ'

מטר

746.00

 51.04.0020צינורות ניקוז מבטון ,דרג  ,3בקוטר  60ס"מ בעומק עד  2.0מ'

מטר

998.00
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 51.04.0030צינורות ניקוז מבטון ,דרג  ,3בקוטר  80ס"מ בעומק עד  2.0מ'

מטר

1,470.00

 51.04.0040צינורות ניקוז מבטון ,דרג  ,3בקוטר  100ס"מ בעומק עד  2.0מ'

מטר

2,048.00

 51.04.0050צינורות ניקוז מבטון ,דרג  ,3בקוטר  50ס"מ בעומק מ 2.0 -מ' עד  2.5מ'

מטר

777.00

 51.04.0060צינורות ניקוז מבטון ,דרג  ,3בקוטר  60ס"מ בעומק מ 2.0 -מ' עד  2.5מ'

מטר

1,040.00

 51.04.0070צינורות ניקוז מבטון ,דרג  ,3בקוטר  80ס"מ בעומק מ 2.0 -מ' עד  2.5מ'

מטר

1,523.00

 51.04.0080צינורות ניקוז מבטון ,דרג  ,3בקוטר  100ס"מ בעומק מ 2.0 -מ' עד  2.5מ'

מטר

2,100.00

 51.04.0090צינורות ניקוז מבטון ,דרג  ,3בקוטר  50ס"מ בעומק מ 2.5 -מ' עד  3.0מ'

מטר

893.00

 51.04.0100צינורות ניקוז מבטון ,דרג  ,3בקוטר  60ס"מ בעומק מ 2.5 -מ' עד  3.0מ'

מטר

1,103.00

 51.04.0110צינורות ניקוז מבטון ,דרג  ,3בקוטר  80ס"מ בעומק מ 2.5 -מ' עד  3.0מ'

מטר

1,628.00

 51.04.0120צינורות ניקוז מבטון ,דרג  ,3בקוטר  100ס"מ בעומק מ 2.5 -מ' עד  3.0מ'

מטר

2,310.00

 51.04.0130צינורות ניקוז מבטון ,דרג  ,3בקוטר  50ס"מ בעומק מ 3.0 -מ' עד  3.5מ'

מטר

945.00

 51.04.0140צינורות ניקוז מבטון ,דרג  ,3בקוטר  60ס"מ בעומק מ 3.0 -מ' עד  3.5מ'

מטר

1,155.00

 51.04.0150צינורות ניקוז מבטון ,דרג  ,3בקוטר  80ס"מ בעומק מ 3.0 -מ' עד  3.5מ'

מטר

1,680.00

 51.04.0160צינורות ניקוז מבטון ,דרג  ,3בקוטר  100ס"מ בעומק מ 3.0 -מ' עד  3.5מ'

מטר

2,415.00

 51.04.0170צינורות ניקוז מבטון ,דרג  ,5בקוטר  40ס"מ בעומק עד  2.0מטר.

מטר

630.00

 51.04.0180צינורות ניקוז מבטון ,דרג  ,5בקוטר  50ס"מ בעומק עד  2.0מ'

מטר

872.00

 51.04.0190צינורות ניקוז מבטון ,דרג  ,5בקוטר  60ס"מ בעומק עד  2.0מטר.

מטר

1,113.00

 51.04.0200צינורות ניקוז מבטון ,דרג  ,5בקוטר  80ס"מ בעומק עד  2.0מטר.

מטר

1,838.00

 51.04.0210צינורות ניקוז מבטון ,דרג  ,5בקוטר  100ס"מ בעומק עד  2.0מטר.

מטר

2,625.00

 51.04.0220תוספת למחיר צינורות ניקוז בקוטר  40ס"מ עבור צינורות אטומים עם
אטם מובנה כדוגמת "הידרוטייל" של אקרשטיין או "מגנוקריט" של וולפמן

מטר

100.00

 51.04.0230תוספת למחיר צינורות ניקוז בקוטר  50ס"מ עבור צינורות אטומים עם
אטם מובנה כדוגמת "הידרוטייל" של אקרשטיין או "מגנוקריט" של וולפמן

מטר

126.00

 51.04.0240תוספת למחיר צינורות ניקוז בקוטר  60ס"מ עבור צינורות אטומים עם
אטם מובנה כדוגמת "הידרוטייל" של אקרשטיין או "מגנוקריט" של וולפמן

מטר

163.00

 51.04.0250תוספת למחיר צינורות ניקוז בקוטר  80ס"מ עבור צינורות אטומים עם
אטם מובנה כדוגמת "הידרוטייל" של אקרשטיין

מטר

200.00

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.4

קובץ :מחירון תשתיות חדש 121/... 20

מועצה אזורית מטה יהודה  -אגף הפיתוח
טל 02-9900833:פקס02-9900800:
12/09/2019
דף מס'121 :

מחירון מכרז תשתיות וכבישים 2019
סע י ף

יחידה

תאור

מחיר יחידה

 51.04.0260תוספת למחיר צינורות ניקוז בקוטר  100ס"מ עבור צינורות אטומים עם
אטם מובנה כדוגמת "הידרוטייל" של אקרשטיין או "מגנוקריט" של וולפמן

מטר

289.00

 51.04.0270חיבור קו ניקוז בקוטר עד  50ס"מ לתא בקרה  /קליטה קיים.

יח'

830.00

 51.04.0280חיבור קו ניקוז בקוטר  60עד  80ס"מ לתא בקרה קיים.

יח'

1,155.00

 51.04.0290חיבור קו ניקוז בקוטר  100עד  150ס"מ לתא בקרה קיים.

יח'

1,365.00

 51.04.0300חיבור קו ניקוז בקוטר עד  50ס"מ לקו קיים בקוטר זהה

יח'

252.00

 51.04.0310חיבור קו ניקוז בקוטר  60עד  80ס"מ לקו קיים בקוטר זהה

יח'

315.00

 51.04.0320חיבור קו ניקוז בקוטר  100עד  150ס"מ לקו קיים בקוטר זהה

יח'

499.00

 51.04.0330עטיפה  /הגנה מבטון מזויין ב 30-לצינור ניקוז בקוטר כלשהו ובכל עומק
לרבות חפירה עפ"י פרט מתכנן או הנחיית המפקח

מ"ק

1,260.00

 51.04.0340פתיחת כביש  /מדרכה מאספלט או מריצוף ותיקונם לאחר הנחת קו ניקוז

מ "ר

116.00

 51.04.0350שבכה ניקוז  30X70ס"מ דגם "ירדן" או ש"ע להתקנה על תעלת ניקוז,
לרבות מסגרת  .המחיר לרשת אחת.

יח'

1,628.00

 51.04.0360תעלת ניקוז מבטון לעומס קל/בינוני ,מסוג "מגנודריין" של וולפמן או ש"ע,
ברוחב פנים  15ס"מ ובעומק פנים  18ס"מ .לתעלה תושבת פלדה לחיבור
שבכת הניקוז בברגים .אורך כל יחידה  100ס"מ.

יח'

620.00

*************************************** 51.04.0370

יח'

641.00

 51.04.0380תא בקרה במידות  100/100ס"מ בעומק עד  200ס"מ כולל מכסה ב.ב
קוטר  60ס"מ ממין D400

יח'

6,458.00

 51.04.0390תא בקרה במידות  100/100ס"מ בעומק עד  200ס"מ כולל מכסה ב.ב
קוטר  60ס"מ ממין D400

יח'

6,458.00

 51.04.0400תא בקרה במידות  100/100ס"מ בעומק עד  250ס"מ כולל מכסה ב.ב
קוטר  60ס"מ ממין D400

יח'

7,455.00

 51.04.0410תא בקרה במידות  100/100ס"מ בעומק עד  300ס"מ כולל מכסה ב.ב
קוטר  60ס"מ ממין D400

יח'

8,190.00

 51.04.0420תא בקרה במידות  100/100ס"מ בעומק עד  350ס"מ כולל מכסה ב.ב
קוטר  60ס"מ ממין D400

יח'

9,135.00

 51.04.0430תא בקרה במידות  100/120ס"מ בעומק עד  250ס"מ כולל מכסה ב.ב
קוטר  60ס"מ ממין D400

יח'

7,507.00

 51.04.0440תא בקרה במידות  100/120ס"מ בעומק עד  300ס"מ כולל מכסה ב.ב
קוטר  60ס"מ ממין D400

יח'

8,232.00
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 51.04.0450תא בקרה במידות  100/120ס"מ בעומק עד  350ס"מ כולל מכסה ב.ב
קוטר  60ס"מ ממין D400

יח'

 51.04.0460תא בקרה במידות  100/140ס"מ ובעומק עד  200ס"מ כולל מכסה ב.ב.
קוטר  60ס"מ ממין D400

יח'

7,830.00

 51.04.0470תא בקרה במידות  100/140ס"מ ובעומק עד  250ס"מ כולל מכסה ב.ב.
קוטר  60ס"מ ממין D400

יח'

8,718.00

 51.04.0480תא בקרה במידות  100/140ס"מ ובעומק עד  300ס"מ כולל מכסה ב.ב.
קוטר  60ס"מ ממין D400

יח'

9,686.00

 51.04.0490תא בקרה במידות  100/140ס"מ ובעומק עד  350ס"מ כולל מכסה ב.ב.
קוטר  60ס"מ ממין D400

יח'

10,815.00

 51.04.0500תא בקרה במידות  120/140ס"מ בעומק עד  200ס"מ כולל מכסה ב.ב
קוטר  60ס"מ ממין D400

יח'

9,444.00

 51.04.0510תא בקרה במידות  120/140ס"מ בעומק עד  250ס"מ כולל מכסה ב.ב
קוטר  60ס"מ ממין D400

יח'

10,412.00

 51.04.0520תא בקרה במידות  120/140ס"מ בעומק עד  300ס"מ כולל מכסה ב.ב
קוטר  60ס"מ ממין D400

יח'

11,381.00

 51.04.0530תא בקרה במידות  120/140ס"מ בעומק עד  350ס"מ כולל מכסה ב.ב
קוטר  60ס"מ ממין D400

יח'

12,262.00

 51.04.0540תא בקרה במידות  150/150ס"מ בעומק עד  250ס"מ כולל מכסה ב.ב
קוטר  60ס"מ ממין D400

יח'

12,691.00

 51.04.0550תא בקרה במידות  150/150ס"מ בעומק עד  300ס"מ כולל מכסה ב.ב
קוטר  60ס"מ ממין D400

יח'

15,329.00

 51.04.0560תא בקרה במידות  150/150ס"מ בעומק עד  350ס"מ כולל מכסה ב.ב
קוטר  60ס"מ ממין D400

יח'

16,887.00

 51.04.0570ביצוע עיבוד )בנצ'יק( מבטון מזוין יצוק באתר בתא ניקוז מתאים לצינור
בקוטר עד  50ס"מ כולל ביטון עוקה

יח'

522.00

 51.04.0580ביצוע עיבוד )בנצ'יק( מבטון מזוין יצוק באתר בתא ניקוז מתאים לצינור
בקוטר  60ס"מ כולל ביטון עוקה

יח'

604.00

 51.04.0590ביצוע עיבוד )בנצ'יק( מבטון מזוין יצוק באתר בתא ניקוז מתאים לצינור
בקוטר  80ס"מ כולל ביטון עוקה

יח'

684.00

 51.04.0600ביצוע עיבוד )בנצ'יק( מבטון מזוין יצוק באתר בתא ניקוז מתאים לצינור
בקוטר  100ס"מ כולל ביטון עוקה

יח'

833.00

 51.04.0610תוספת למחיר תאי בקרה עבור אטם גומי בקוטר  40ס"מ מובנה בתא
הבקרה כדוגמת  F-150של אקרשטיין או "קונטור סיל" של וולפמן או שוה
ערך מ א ושר

יח'
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 51.04.0620תוספת למחיר תאי בקרה עבור אטם גומי בקוטר  50ס"מ מובנה בתא
הבקרה כדוגמת  F-150של אקרשטיין או "קונטור סיל" של וולפמן או שוה
ערך מ א ושר

יח'

 51.04.0630תוספת למחיר תאי בקרה עבור אטם גומי בקוטר  60ס"מ מובנה בתא
הבקרה כדוגמת  F-150של אקרשטיין או "קונטור סיל" של וולפמן או שוה
ערך מ א ושר

יח'

 51.04.0640תוספת למחיר תאי בקרה עבור אטם גומי בקוטר  80ס"מ מובנה בתא
הבקרה כדוגמת  F-150של אקרשטיין או "קונטור סיל" של וולפמן או שוה
ערך מ א ושר

יח'

 51.04.0650תוספת למחיר תאי בקרה עבור אטם גומי בקוטר  100ס"מ מובנה בתא
הבקרה כדוגמת  F-150של אקרשטיין או "קונטור סיל" של וולפמן או שוה
ערך מ א ושר

יח'

1,428.00

 51.04.0660תוספת למחיר תא בקרה עבור הקמתו על קו ניקוז קיים

יח'

1,367.00

 51.04.0670תוספת למחיר תא בקרה עבור מכסה רשת בקוטר  60ס"מ ממין D400
במקום מכסה ב.ב .ממין D400

יח'

311.00

 51.04.0680תוספת למחיר תא בקרה עבור מכסה מיצקת ברזל ממין  D400בקוטר
 60ס"מ או מרובע עם סמל הרשות במקום מכסה ב-ב ממין D400

יח'

497.00

 51.04.0690הכנה בתא בקרה לחיבור קו ניקוז בקוטר כלשהו בעתיד.

יח'

994.00

 51.04.0700החלפת מכסה בקוטר  60ס"מ בתא קיים לרבות טבעת ומכסה מיצקת
ברזל ממין D400

יח'

1,367.00

 51.04.0710סתימת כניסות ויציאות מבוטלות בשוחה קיימת

קומפ'

311.00

 51.04.0720תא קליטה  2רשתות במידות  45/80ס"מ לכל קולטן ובעומק עד  200ס"מ
כולל שבכה ואבן שפה מיצקת ברזל ממין C250

יח'

5,738.00

 51.04.0730תא קליטה  3רשתות במידות  45/80ס"מ לכל קולטן ובעומק עד  200ס"מ
כולל שבכה ואבן שפה מיצקת ברזל ממין C250

יח'

7,947.00

 51.04.0740תא קליטה  4רשתות במידות  45/80ס"מ לכל קולטן ובעומק עד  200ס"מ
כולל שבכה ואבן שפה מיצקת ברזל ממין C250

יח'

10,182.00

 51.04.0750הפחתת מחיר מתאי הקליטה )קולטנים( עבור אי ביצוע אבן שפה מיצקת
ברזל .המחיר לרשת אחת

יח'

 51.04.0760אבן שפה לאי תנועה מיצקת ברזל .המחיר לרשת אחת

יח'

398.00

 51.04.0770תוספת מחיר לתא קליטה )קולטן( עבור שבכה ומסגרת ממין . D400
המחיר לרשת אחת

יח'

249.00

 51.04.0780תוספת מחיר לתא קליטה )קולטן( עבור חיבורו לתא קיים

יח'

311.00
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 51.04.0790תא תפיסה משולב הכולל תא בקרה במידות  100/120ס"מ וקליטה
במידות  45/80ס"מ ובעומק עד  2מטר לרבות מכסה ב-ב ממין , D400
רשת שבכה ואבן שפה מיצקת ברזל ממין 250C

יח'

10,574.00

 51.04.0800קולטן שטח מבטון מזוין ב 20-במידות פנימיות  100X100ס"מ ובעומק עד
 2.0מ' לרבות רשת פלדה מגולבנת בחלק העליון של התא ושלבי ירידה

יח'

9,624.00

 51.04.0810החלפת אבני שפה מיציקת ברזל לתא קולטן או לאבן שפה כולל פרוק
הקיים וסילוק הפסולת

יח'

560.00

 51.04.0820ייצוב דפנות תעלות ניקוז ושיפועי עפר ,באמצעות גיאו-תא )"כוורות
פלסטיות  "(Geo Cell "-עם דפנות מחוספסים ומחוררים בגובה  10ס''מ,
 40תאים למ"ר ,לרבות מילוי בטון מסוג ב20-

מ "ר

 51.04.0830ייצוב דפנות תעלות ניקוז ושיפוע עפר ,באמצעות גיאו-תא )"כוורות
פלסטיות  "(Geo Cell "-עם דפנות מחוספסים ומחוררים בגובה  15ס''מ,
 40תאים למ"ר ,לרבות מילוי בטון מסוג ב/20-

מ "ר

132.00

 51.04.0840ריצוף אבן )"ריפרפ"(לתעלות ניקוז ,מעבירי מים וכד' לרבות הידוק שתית ,
שכבת מצע  ,בטון ,טיט ואבן פראית.

מ "ר

273.00

 51.04.0850ריצוף אבן )"ריפרפ"(לתעלות ניקוז ,מעבירי מים וכד' לרבות הידוק שתית ,
שכבת מצע  ,בטון וחלוקי נחל.

מ "ר

357.00

 51.04.0860חגורה מבטון מזויין ב 30-במידות  20/50ס"מ סביב ריצוף אבן לניקוז
)ריפ-רפ(

מטר

204.00

 51.04.0870בטון רזה בעובי  5ס"מ

מ "ר

52.00

 51.04.0880מובלים לתיעול ,מתקני כניסה ויציאה למעבירי מים מבטון מזויין ב30-
לרבות חפירה  ,בטון רזה  ,קיטום פינות  ,איטום וכסוי

מ"ק

2,146.00

 51.04.0890ייצור ,אספקה ,הובלה והתקנה של תושבת בטון לצנרת מים /ביוב  /ניקוז

יח'

33.00

 51.04.0900מילוי מובא מבחוץ מחומר נברר נקי ומדורג מותאם לדרישות המפרט
הכללי למילוי תעלות בשכבות בהידוק ובהרטבה עד לצפיפות מכסימאלית
לרבות סילוק העפר החפור בהתאם למפרט המיוחד/כללי )מעבר לריפוד
וכיסוי הצינור ועד לתחתית מצע הכביש( ,רק לפי הוראה בכתב מהמפקח

מ"ק

 51.04.0910חול דיונות למילוי תעלות בשכבות בהידוק ובהרטבה עד לצפיפות של
 %98לרבות סילוק העפר החפור בהתאם למפרט המיוחד/כללי )מעבר
לריפוד וכיסוי הצינור ומעבר למצע תחתית הכביש(

מ"ק

 51.04.0920מצע סוג א' למילוי תעלות בשכבות בהידוק ובהרטבה עד לצפיפות של
 %98לרבות סילוק העפר החפור בהתאם למפרט המיוחד/כללי )מעבר
לריפוד וכיסוי הצינור ומעבר למצע תחתית הכביש(

מ"ק

139.00

 51.04.0930בטון מסוג  CLSMלמילוי תעלות מעל עטיפת הצינור ועד תחתית אספלט
מדרכה  /כביש לרבות פינוי וסילוק החומר החפור

מ"ק

410.00

 51.04.0940ניקוי ושטיפת קוי ניקוז בקוטר עד  80ס"מ

מטר

26.00

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.4
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 51.04.0950ניקוי ושטיפת קוי ניקוז בקוטר מעל  80ס"מ

מטר

51.00

 51.04.0960נקוי ושטיפת תאי ניקוז בכל גודל וסילוק הפסולת

יח'

373.00

 51.04.0970תא בקרה במידות  100/120ס"מ בעומק עד  200ס"מ כולל מכסה ב.ב
קוטר  60ס"מ ממין D400

יח'

6,619.00

תת פרק  51.05תמרורים ,צביעה ואביזרי דרך
הערה  :מחירי עבודות צבע כוללים אחריות לשנה
 51.05.0010עמוד לתמרורי דרך מסוג עירוני

יח'

238.00

 51.05.0020תמרורי דרך מסוג עירוני ללא עמוד

יח'

156.00

 51.05.0030שלט לתמרור/הכוונה בצבעים זוהרים עם כיתוב לפי דרישה במידות
 1.0X1.0מ' לרבות מסגרת ועמודים

יח'

849.00

 51.05.0040שלט לתמרור/הכוונה בצבעים זוהרים עם כיתוב לפי דרישה במידות
 1.5X1.5מ' לרבות מסגרת ועמודים

יח'

1,370.00

 51.05.0050שלט לתמרור/הכוונה בצבעים זוהרים עם כיתוב ותמרורים לפי דרישה
במידות שונות לרבות מסגרת )עמודים נמדדים בנפרד(

מ "ר

457.00

 51.05.0060זוג עמודים לשלט במידות שונות

קומפ'

522.00

 51.05.0070שלט לתמרור/הכוונה בצבעים זוהרים כדוגמת ו ,2-ו ,9-ו 10-במידות
 1.5X0.4מ' מורכב על  2עמודים

יח'

654.00

 51.05.0080שלט לתמרור/הכוונה בצבעים זוהרים כדוגמת ו ,2-ו ,4-ו 10-במידות
 0.8X0.2מ' מורכב על עמוד

יח'

356.00

 51.05.0090שרוול פי.וי.סי בצבעים שחור צהוב לסירוגין בקוטר עד " 3.5מורכב על
עמוד התמרור

יח'

60.00

 51.05.0100תוספת למחיר תמרור דרך מסוג עירוני עבור ציפוי מחזיר אור מסוג
 ,(HI) HIGH INTENSITYתוצרת  3Mאו ש"ע

יח'

67.00

 51.05.0110צביעת קווי הפרדה או הדרכה ברוחב  30ס"מ ,לבן/צהוב/כתום מלא

מטר

8.00

 51.05.0120צביעת קווי הפרדה או הדרכה ברוחב  20ס"מ ,לבן/צהוב/כתום מלא

מטר

6.00

 51.05.0130צביעת קווי הפרדה או הדרכה ברוחב  15ס"מ ,לבן/צהוב/כתום מלא

מטר

6.00

 51.05.0140צביעת קווי הפרדה או הדרכה ברוחב  12ס"מ ,לבן/צהוב/כתום מלא

מטר

5.00

 51.05.0150צביעת קווי הפרדה או הדרכה ברוחב  10ס"מ ,לבן/צהוב/כתום מלא

מטר

5.00

 51.05.0160צביעת איי תנועה ,קווים ברוחב מ 20-ס"מ עד  25ס"מ ,לבן/צהוב/כתום
מ לא

מ "ר

25.00

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.4
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 51.05.0170צביעת מעברי חציה ,קו עצירה או אחרים ,לבן/צהוב/כתום מלא

מ "ר

25.00

 51.05.0180צביעת חץ בודד ,לבן/צהוב/כתום מלא

יח'

37.00

 51.05.0190צביעת חץ כפול ,לבן/צהוב/כתום מלא

יח'

54.00

 51.05.0200צביעת חץ משולש ,לבן/צהוב/כתום מלא

יח'

78.00

 51.05.0210צביעת סמל אופניים  /נכה  /הולכי רגל

יח'

72.00

 51.05.0220צביעת אבני שפה

מטר

8.00

 51.05.0230מחיקת סימון קיים ברוחב עד  15ס"מ בצבע שחור

מטר

8.00

 51.05.0240מחיקת סימון קיים ברוחב עד  15ס"מ בעזרת קירצוף ) 3מ"מ(

מטר

13.00

 51.05.0250מחיקת שטחי צבע

מ "ר

34.00

 51.05.0260תוספת למחיר צביעה עבור כדורי זכוכית לסעיפים הנמדדים במ"ר

מ "ר

6.00

 51.05.0270תוספת למחיר צביעה עבור כדורי זכוכית לסעיפים הנמדדים במ"א

מטר

3.00

 51.05.0280סמן מחזיר אור )"עיני חתול"( חד צדדי ממתכת בצבע לבן או צהוב מותקן
בנעיצה

יח'

32.00

 51.05.0290סמן מחזיר אור )"עיני חתול"( דו צדדי ממתכת בצבע לבן או צהוב מותקן
בנעיצה

יח'

35.00

 51.05.0300סרט הדבקה מיוחד מחזיר אור לסימון וניתוב

מטר

37.00

 51.05.0310תמרור ג 7-מואר בגדלים  70X70ס"מ או  80X80ס"מ כולל  2נורות
פלורסנט  20ווט לתאורה פנימית ונל"ג  250ווט לתאורת מעבר החציה ,
מותקן על זרוע שוט באורך  2.5מ' ועמוד בגובה  5.3מ' לרבות יסוד
במידות  70X70X90ס"מ

יח'

6,780.00

 51.05.0320תוספת מחיר לתמרור ג 7-עבור זרוע באורך  3.5מ'

יח'

783.00

 51.05.0330מעקה בטיחות קבוע מפלדה לרמה  N2עם רוחב פעיל  ,W 4מאושר ע"י
הועדה הבין  -משרדית להתקני תנועה ובטיחות )הוצאה אחרונה( ,כולל
כל אביזרי הבטיחות לרבות אלמנטי קצה .התקנה עפ"י מפרטי יצרן .

מטר

 51.05.0340מעקה בטיחות קבוע מפלדה לרמה  N2עם רוחב פעיל  ,W 5מאושר ע"י
הועדה הבין  -משרדית להתקני תנועה ובטיחות )הוצאה אחרונה( ,כולל
כל אביזרי הבטיחות לרבות אלמנטי קצה .התקנה עפ"י מפרטי יצרן .

מטר

 51.05.0350מעקה בטיחות קבוע מפלדה לרמה  H1עם רוחב פעיל  ,W 3מאושר ע"י
הועדה הבין  -משרדית להתקני תנועה ובטיחות )הוצאה אחרונה( ,כולל
כל אביזרי הבטיחות לרבות אלמנטי קצה .התקנה עפ"י מפרטי יצרן .

מטר

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.4
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 51.05.0360מעקה בטיחות קבוע מפלדה לרמה  H1עם רוחב פעיל  ,W 4מאושר ע"י
הועדה הבין  -משרדית להתקני תנועה ובטיחות )הוצאה אחרונה( ,כולל
כל אביזרי הבטיחות לרבות אלמנטי קצה .התקנה עפ"י מפרטי יצרן .

מטר

 51.05.0370מעקה בטיחות קבוע מפלדה לרמה  H1עם רוחב פעיל  ,W 5מאושר ע"י
הועדה הבין  -משרדית להתקני תנועה ובטיחות )הוצאה אחרונה( ,כולל
כל אביזרי הבטיחות לרבות אלמנטי קצה .התקנה עפ"י מפרטי יצרן .

מטר

 51.05.0380מעקה בטיחות קבוע מפלדה לרמה  H1עם רוחב פעיל  ,W 6מאושר ע"י
הועדה הבין  -משרדית להתקני תנועה ובטיחות )הוצאה אחרונה( ,כולל
כל אביזרי הבטיחות לרבות אלמנטי קצה .התקנה עפ"י מפרטי יצרן .

מטר

 51.05.0390מעקה בטיחות קבוע מפלדה לרמה  H2עם רוחב פעיל  ,W 3מאושר ע"י
הועדה הבין  -משרדית להתקני תנועה ובטיחות )הוצאה אחרונה( ,כולל
כל אביזרי הבטיחות לרבות אלמנטי קצה .התקנה עפ"י מפרטי יצרן .

מטר

 51.05.0400מעקה בטיחות קבוע מפלדה לרמה  H2עם רוחב פעיל  ,W 4מאושר ע"י
הועדה הבין  -משרדית להתקני תנועה ובטיחות )הוצאה אחרונה( ,כולל
כל אביזרי הבטיחות לרבות אלמנטי קצה .התקנה עפ"י מפרטי יצרן .

מטר

 51.05.0410מעקה בטיחות קבוע מפלדה לרמה  H2עם רוחב פעיל  ,W 5מאושר ע"י
הועדה הבין  -משרדית להתקני תנועה ובטיחות )הוצאה אחרונה( ,כולל
כל אביזרי הבטיחות לרבות אלמנטי קצה .התקנה עפ"י מפרטי יצרן .

מטר

 51.05.0420מעקה בטיחות קבוע מפלדה לרמה  H2עם רוחב פעיל  ,W 6מאושר ע"י
הועדה הבין  -משרדית להתקני תנועה ובטיחות )הוצאה אחרונה( ,כולל
כל אביזרי הבטיחות לרבות אלמנטי קצה .התקנה עפ"י מפרטי יצרן .

מטר

 51.05.0430מעקה בטיחות קבוע מפלדה לרמה  H2עם רוחב פעיל  ,W 7מאושר ע"י
הועדה הבין  -משרדית להתקני תנועה ובטיחות )הוצאה אחרונה( ,כולל
כל אביזרי הבטיחות לרבות אלמנטי קצה .התקנה עפ"י מפרטי יצרן .

מטר

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.4
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פרק  57עבודות מים וביוב
תת פרק  57.01קוי אספקת מים עד קוטר "8
הערה  :מחיר "הכנה לחיבור ביתי" ו/או "חיבור מים ביתי" כולל בן היתר
עליה ו/או "גמל" מצנרת פלדה או פקסגול או כל שילוב ביניהם לפי פרט
המתכנן
הערה  :המחירים כוללים ספחים
 57.01.0010קו מים מגולבן סקדיול  40בקוטר " 1/2ועטיפת פלסטיק מושחלת תלת
שכבתית דוגמת  APC-3או טריו בעומק עד  1.50מ' ,כולל ספחים.

מטר

125.00

 57.01.0020קו מים מגולבן סקדיול  40בקוטר " 3/4ועטיפת פלסטיק מושחלת תלת
שכבתית דוגמת  APC-3או טריו בעומק עד  1.50מ' ,כולל ספחים.

מטר

138.00

 57.01.0030קו מים מגולבן סקדיול  40בקוטר " 1ועטיפת פלסטיק מושחלת תלת
שכבתית דוגמת  APC-3או טריו בעומק עד  1.50מ' ,כולל ספחים.

מטר

158.00

 57.01.0040קו מים מגולבן סקדיול  40בקוטר " 1.5ועטיפת פלסטיק מושחלת תלת
שכבתית דוגמת  APC-3או טריו בעומק עד  1.50מ' ,כולל ספחים.

מטר

171.00

 57.01.0050קו מים מגולבן סקדיול  40בקוטר " 2ועטיפת פלסטיק מושחלת תלת
שכבתית דוגמת  APC-3או טריו בעומק עד  1.50מ' ,כולל ספחים.

מטר

205.00

 57.01.0060קו מים מגולבן סקדיול  40בקוטר " 3ועטיפת פלסטיק מושחלת תלת
שכבתית דוגמת  APC-3או טריו בעומק עד  1.50מ' ,כולל ספחים.

מטר

 57.01.0070קו מים מפלדה בקוטר " 1.5ע.ד 3.25 .מ"מ ציפוי פנים בטון ועטיפת
פלסטיק מושחלת תלת שכבתית דוגמת  APC-3או טריו או ש"ע בעומק
עד  1.50מ' ,כולל ספחים.

מטר

 57.01.0080קו מים מפלדה בקוטר " 2ע.ד 3.65 .מ"מ עם ציפוי פנים בטון ועטיפת
פלסטיק משוחלת תלת שכבתית דוגמת  APC-3או טריו או ש"ע מונח
בעומק עד  1.50מטר כולל ספחים.

מטר

 57.01.0090קו מים מפלדה בקוטר " 3ע.ד 5/32" .עם ציפוי פנים בטון ועטיפת פלסטיק
משוחלת תלת שכבתית דוגמת  APC-3או טריו או ש"ע מונח בעומק עד
 1.50מטר כולל ספחים.

מטר

 57.01.0100קו מים מפלדה בקוטר " 4ע.ד 5/32" .עם ציפוי פנים בטון ועטיפת פלסטיק
משוחלת תלת שכבתית דוגמת  APC-3או טריו או ש"ע מונח בעומק עד
 1.50מטר ,כולל ספחים.

מטר

 57.01.0110קו מים מפלדה בקוטר " 6ע.ד 5/32" .עם ציפוי פנים בטון ועטיפת פלסטיק
משוחלת תלת שכבתית דוגמת  APC-3או טריו או ש"ע מונח בעומק עד
 1.50מטר ,כולל ספחים.

מטר

 57.01.0120קו מים מפלדה בקוטר " 8ע.ד 5/32" .עם ציפוי פנים בטון ועטיפת פלסטיק
משוחלת תלת שכבתית דוגמת  APC-3או טריו או ש"ע מונח בעומק עד
 1.50מטר ,כולל ספחים.

מטר
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 57.01.0130קו מים מפלדה בקוטר " 2ע.ד 5/32" .עם ציפוי פנימי מבטון וציפוי חיצוני
מבטון משורין מונח בעומק עד  1.50מטר ,כולל ספחים.

מטר

 57.01.0140קו מים מפלדה בקוטר " 3ע.ד 5/32" .עם ציפוי פנימי מבטון וציפוי חיצוני
מבטון משורין )דחוס( מונח בעומק עד  1.50מטר ,כולל ספחים.

מטר

328.00

 57.01.0150קו מים מפלדה בקוטר " 4ע.ד 5/32" .עם ציפוי פנימי מבטון וציפוי חיצוני
מבטון משורין )דחוס( מונח בעומק עד  1.50מטר ,כולל ספחים.

מטר

382.00

 57.01.0160קו מים מפלדה בקוטר " 4ע.ד 3/16" .עם ציפוי פנימי מבטון וציפוי חיצוני
מבטון משורין )דחוס( מונח בעומק עד  1.50מטר ,כולל ספחים.

מטר

429.00

 57.01.0170קו מים מפלדה בקוטר " 6ע.ד 5/32" .עם ציפוי פנימי מבטון וציפוי חיצוני
מבטון משורין )דחוס( מונח בעומק עד  1.50מטר ,כולל ספחים.

מטר

491.00

 57.01.0180קו מים מפלדה בקוטר " 6ע.ד 3/16" .עם ציפוי פנימי מבטון וציפוי חיצוני
מבטון משורין )דחוס( מונח בעומק עד  1.50מטר ,כולל ספחים.

מטר

531.00

 57.01.0190קו מים מפלדה בקוטר " 8ע.ד 5/32" .עם ציפוי פנימי מבטון וציפוי חיצוני
מבטון משורין )דחוס( מונח בעומק עד  1.50מטר ,כולל ספחים.

מטר

578.00

 57.01.0200קו מים מפלדה בקוטר " 2ע.ד 5/32" .עם ציפוי פנימי מבטון וציפוי חיצוני
משולב של עטיפת פלסטיק משוחלת תלת שכבתית  +עטיפה בטון משורין
)דחוס( מונח בעומק עד  5.01מטר ,כולל ספחים )(APC-4

מטר

 57.01.0210קו מים מפלדה בקוטר " 3ע.ד 5/32" .עם ציפוי פנימי מבטון וציפוי חיצוני
משולב של עטיפת פלסטיק משוחלת תלת שכבתית  +עטיפה בטון משורין
)דחוס( מונח בעומק עד  5.01מטר ,כולל ספחים )(APC-4

מטר

 57.01.0220קו מים מפלדה בקוטר " 4ע.ד 5/32" .עם ציפוי פנימי מבטון וציפוי חיצוני
משולב של עטיפת פלסטיק משוחלת תלת שכבתית  +עטיפה בטון משורין
)דחוס( מונח בעומק עד  5.01מטר ,כולל ספחים )(APC-4

מטר

 57.01.0230קו מים מפלדה בקוטר " 6ע.ד 5/32" .עם ציפוי פנימי מבטון וציפוי חיצוני
משולב של עטיפת פלסטיק משוחלת תלת שכבתית  +עטיפה בטון משורין
)דחוס( מונח בעומק עד  5.01מטר ,כולל ספחים )(APC-4

מטר

 57.01.0240קו מים מפלדה בקוטר " 8ע.ד 5/32" .עם ציפוי פנימי מבטון וציפוי חיצוני
משולב של עטיפת פלסטיק משוחלת תלת שכבתית  +עטיפת בטון
משורין )דחוס( מונח בעומק עד  5.01מטר ,כולל ספחים )(APC-4

מטר

 57.01.0250קו מים מפלדה בקוטר " 4ע.ד 3/16" .עם ציפוי פנימי מבטון ועטיפת
פלסטיק משוחלת תלת שכבתית דוגמת  APC-3או טריו או ש"ע מונח
בעומק עד  1.50מטר כולל ספחים.

מטר

 57.01.0260קו מים מפלדה בקוטר " 6ע.ד 3/16" .עם ציפוי פנימי מבטון ועטיפת
פלסטיק משוחלת תלת שכבתית דוגמת  APC-3או טריו או ש"ע מונח
בעומק עד  1.50מטר כולל ספחים

מטר

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.4
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 57.01.0270קו מים מפלדה בקוטר " 8ע.ד 3/16" .עם ציפוי פנימי מבטון ועטיפת
פלסטיק משוחלת תלת שכבתית דוגמת  APC-3או טריו או ש"ע מונח
בעומק עד  1.50מטר כולל ספחים.

מטר

565.00

 57.01.0280קו מים מפלדה בקוטר " 4ע.ד 3/16" .עם ציפוי פנימי מבטון וציפוי חיצוני
מבטון משורין מונח בעומק עד  1.50מטר ,כולל ספחים.

מטר

422.00

 57.01.0290קו מים מפלדה בקוטר " 6ע.ד 3/16" .עם ציפוי פנימי מבטון וציפוי חיצוני
מבטון משורין מונח בעומק עד  1.50מטר ,כולל ספחים.

מטר

485.00

 57.01.0300קו מים מפלדה בקוטר " 8ע.ד 3/16" .עם ציפוי פנימי מבטון וציפוי חיצוני
מבטון משורין )דחוס( מונח בעומק עד  1.50מטר ,כולל ספחים.

מטר

565.00

 57.01.0310קו מים מפלדה בקוטר " 4ע.ד 3/16" .עם ציפוי פנימי מבטון וציפוי חיצוני
משולב של עטיפת פלסטיק משוחלת תלת שכבתית  +עטיפת בטון
משורין )דחוס( מונח בעומק עד  5.01מטר ,כולל ספחים )(APC-4

מטר

 57.01.0320קו מים מפלדה בקוטר " 6ע.ד 3/16" .עם ציפוי פנימי מבטון וציפוי חיצוני
משולב של עטיפת פלסטיק משוחלת תלת שכבתית  +עטיפת בטון
משורין )דחוס( מונח בעומק עד  5.01מטר ,כולל ספחים )(APC-4

מטר

 57.01.0330קו מים מפלדה בקוטר " 8ע.ד 3/16" .עם ציפוי פנימי מבטון וציפוי חיצוני
משולב של עטיפת פלסטיק משוחלת תלת שכבתית  +עטיפת בטון
משורין )דחוס( מונח בעומק עד  5.01מטר ,כולל ספחים )(APC-4

מטר

593.00

 57.01.0340תוספת לסעיפי צינורות מסוג כלשהו בקוטר " 8"-2עבור חציבה בסלע
קשה ורצוף.

מטר

49.00

 57.01.0350תוספת עבור הטמנת קו מים מסוג צנור כלשהו בקוטר עד " 4עבור כל
 0.5מטר נוספים.

מטר

25.00

 57.01.0360תוספת עבור הטמנת קו מים מסוג צנור כלשהו בקוטר " 8"-6עבור כל 0.5
מטר נוספים.

מטר

30.00

 57.01.0370קו מים בקוטר " 1מצנורות פלדה מגולוונת סקדיול  40ועטיפת פלסטיק
חיצונית משוחלת תלת שכבתית דוגמת  APC-3או טריו או ש"ע מותקן
גלוי ע"ג קיר כולל שלות ,כולל ספחים ואביזרים.

מטר

 57.01.0380קו מים בקוטר " 1.5מצנורות פלדה סקדיול  40ציפוי פנים בטון ועטיפת
פלסטיק חיצונית משוחלת תלת שכבתית דוגמת  APC-3או טריו או ש"ע
מותקן גלוי ע"ג קיר כולל שלות ,כולל ספחים ואביזרים.

מטר

 57.01.0390קו מים בקוטר " 2מצנורות פלדה סקדיול  40ציפוי פנים בטון ועטיפת
פלסטיק חיצונית משוחלת תלת שכבתית דוגמת  APC-3או טריו או ש"ע
מותקן גלוי ע"ג קיר כולל שלות ,כולל ספחים ואביזרים.

מטר

 57.01.0400קו מים בקוטר " 3מצנורות פלדה ע.ד 5/32" .עם ציפוי פנים בטון ועטיפת
פלסטיק חיצונית משוחלת תלת שכבתית דוגמת  APC-3או טריו או ש"ע
מותקן גלוי ע"ג אדנים ,כולל ספחים ואביזרים.

מטר
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 57.01.0410קו מים מפלדה בקוטר " 4ע.ד 5/32" .עם ציפוי פנימי מבטון ועטיפת
פלסטיק חיצונית משוחלת תלת שכבתית דוגמת  APC-3או טריו או ש"ע
מותקן גלוי ע"ג אדנים כולל ספחים ואביזרים.

מטר

 57.01.0420קו מים מפלדה בקוטר " 4ע.ד 3/16" .עם ציפוי פנימי מבטון ועטיפת
פלסטיק חיצונית משוחלת תלת שכבתית דוגמת  APC-3או טריו או ש"ע
מותקן גלוי ע"ג אדנים כולל ספחים ואביזרים.

מטר

 57.01.0430קו מים מפלדה בקוטר " 6ע.ד 5/32" .עם ציפוי פנימי מבטון ועטיפת
פלסטיק חיצונית משוחלת תלת שכבתית דוגמת  APC-3או טריו או ש"ע
מותקן גלוי ע"ג אדנים ,כולל ספחים ואביזרים.

מטר

 57.01.0440קו מים מפלדה בקוטר " 6ע.ד 3/16" .עם ציפוי פנימי מבטון ועטיפת
פלסטיק חיצונית משוחלת תלת שכבתית דוגמת  APC-3או טריו או ש"ע
מותקן גלוי ע"ג אדנים ,כולל ספחים ואביזרים.

מטר

 57.01.0450קו מים מפלדה בקוטר " 8ע.ד 5/32" .עם ציפוי פנימי מבטון ועטיפת
פלסטיק חיצונית משוחלת תלת שכבתית דוגמת  APC-3או טריו או ש"ע
מותקן גלוי ע"ג אדנים ,כולל ספחים ואביזרים.

מטר

 57.01.0460קו מים מפלדה בקוטר " 8ע.ד 3/16" .עם ציפוי פנימי מבטון ועטיפת
פלסטיק חיצונית משוחלת תלת שכבתית דוגמת  APC-3או טריו או ש"ע
מותקן גלוי ע"ג אדנים ,כולל ספחים ואביזרים.

מטר

382.00

 57.01.0470תוספת למחיר צינור בקוטר " 3עבור עובי דופן " 3/16במקום "5/32

מטר

28.00

 57.01.0480תוספת למחיר צינור בקוטר " 4עבור עובי דופן " 1/4במקום "3/16

מטר

49.00

 57.01.0490תוספת למחיר צינור בקוטר " 6עבור עובי דופן " 5/16במקום "3/16

מטר

75.00

 57.01.0500תוספת למחיר צינור בקוטר " 8עבור עובי דופן " 5/16במקום "3/16

מטר

117.00

 57.01.0510צנרת פקסגול דרג  10בקוטר  75מ"מ מונחת בעומק עד  1.5מ' ,כולל
ספחים.

מטר

226.00

 57.01.0520צנרת פקסגול דרג  10בקוטר  90מ"מ מונחת בעומק עד  1.5מ' ,כולל
ספחים.

מטר

273.00

 57.01.0530צנרת פקסגול דרג  10בקוטר  110מ"מ מונחת בעומק עד  1.5מ' ,כולל
ספחים.

מטר

292.00

 57.01.0540צנרת פקסגול דרג  10בקוטר  160מ"מ מונחת בעומק עד  1.5מ' ,כולל
ספחים.

מטר

409.00

 57.01.0550צנרת פקסגול דרג  10בקוטר  200מ"מ מונחת בעומק עד  1.5מ' ,כולל
ספחים.

מטר

538.00

 57.01.0560צנרת פקסגול דרג  12בקוטר  75מ"מ מונחת בעומק עד  1.5מ' ,כולל
ספחים.

מטר

234.00

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.4
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 57.01.0570צנרת פקסגול דרג  12בקוטר  90מ"מ מונחת בעומק עד  1.5מ' ,כולל
ספחים.

מטר

 57.01.0580צנרת פקסגול דרג  12בקוטר  110מ"מ מונחת בעומק עד  1.5מ' ,כולל
ספחים.

מטר

292.00

 57.01.0590צנרת פקסגול דרג  12בקוטר  160מ"מ מונחת בעומק עד  1.5מ' ,כולל
ספחים.

מטר

389.00

 57.01.0600צנרת פקסגול דרג  12בקוטר  200מ"מ מונחת בעומק עד  1.5מ' ,כולל
ספחים.

מטר

538.00

 57.01.0610צנרת פקסגול דרג  15בקוטר  32מ"מ מונחת בעומק עד  1.5מ' ,כולל
ספחים.

מטר

131.00

 57.01.0620צנרת פקסגול דרג  15בקוטר  40מ"מ מונחת בעומק עד  1.5מ' ,כולל
ספחים.

מטר

150.00

 57.01.0630צנרת פקסגול דרג  15בקוטר  50מ"מ מונחת בעומק עד  1.5מ' ,כולל
ספחים.

מטר

170.00

 57.01.0640צנרת פקסגול דרג  15בקוטר  63מ"מ מונחת בעומק עד  1.5מ' ,כולל
ספחים.

מטר

207.00

 57.01.0650צנרת פקסגול דרג  15בקוטר  75מ"מ מונחת בעומק עד  1.5מ' ,כולל
ספחים.

מטר

252.00

 57.01.0660צנרת פקסגול דרג  15בקוטר  90מ"מ מונחת בעומק עד  1.5מ' ,כולל
ספחים.

מטר

299.00

 57.01.0670צנרת פקסגול דרג  15בקוטר  110מ"מ מונחת בעומק עד  1.5מ' ,כולל
ספחים.

מטר

338.00

 57.01.0680צנרת פקסגול דרג  15בקוטר  160מ"מ מונחת בעומק עד  1.5מ' ,כולל
ספחים.

מטר

467.00

 57.01.0690צנרת פקסגול דרג  15בקוטר  200מ"מ מונחת בעומק עד  1.5מ' ,כולל
ספחים.

מטר

611.00

 57.01.0700צנרת מריפלקס  100דרג  10בקוטר  75מ"מ מונחת בעומק עד  1.5מ',
כולל ספחים ואביזרים.

מטר

180.00

 57.01.0710צנרת מריפלקס  100דרג  10בקוטר  90מ"מ מונחת בעומק עד  1.5מ',
כולל ספחים ואביזרים.

מטר

216.00

 57.01.0720צנרת מריפלקס  100דרג  10בקוטר  110מ"מ מונחת בעומק עד  1.5מ',
כולל ספחים ואביזרים.

מטר

234.00

 57.01.0730צנרת מריפלקס  100דרג  10בקוטר  125מ"מ מונחת בעומק עד  1.5מ',
כולל ספחים ואביזרים.

מטר

239.00

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.4
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 57.01.0740צנרת מריפלקס  100דרג  10בקוטר  140מ"מ מונחת בעומק עד  1.5מ',
כולל ספחים ואביזרים.

מטר

 57.01.0750צנרת מריפלקס  100דרג  10בקוטר  160מ"מ מונחת בעומק עד  1.5מ',
כולל ספחים ואביזרים.

מטר

297.00

 57.01.0760צנרת מריפלקס  100דרג  10בקוטר  180מ"מ מונחת בעומק עד  1.5מ',
כולל ספחים ואביזרים.

מטר

342.00

 57.01.0770צנרת מריפלקס  100דרג  10בקוטר  200מ"מ מונחת בעומק עד  1.5מ',
כולל ספחים ואביזרים.

מטר

417.00

 57.01.0780צנרת מריפלקס  100דרג  12.5בקוטר  110מ"מ מונחת בעומק עד 1.5
מ' ,כולל ספחים ואביזרים.

מטר

234.00

 57.01.0790צנרת מריפלקס  100דרג  12.5בקוטר  125מ"מ מונחת בעומק עד 1.5
מ' ,כולל ספחים ואביזרים.

מטר

266.00

 57.01.0800צנרת מריפלקס  100דרג  12.5בקוטר  140מ"מ מונחת בעומק עד 1.5
מ' ,כולל ספחים ואביזרים.

מטר

290.00

 57.01.0810צנרת מריפלקס  100דרג  12.5בקוטר  160מ"מ מונחת בעומק עד 1.5
מ' ,כולל ספחים ואביזרים.

מטר

348.00

 57.01.0820צנרת מריפלקס  100דרג  12.5בקוטר  180מ"מ מונחת בעומק עד 1.5
מ' ,כולל ספחים ואביזרים.

מטר

383.00

 57.01.0830צנרת מריפלקס  100דרג  12.5בקוטר  200מ"מ מונחת בעומק עד 1.5
מ' ,כולל ספחים ואביזרים.

מטר

456.00

 57.01.0840צנרת מריפלקס  100דרג  16בקוטר  20מ"מ מונחת בעומק עד  1.5מ',
כולל ספחים.

מטר

90.00

 57.01.0850צנרת מריפלקס  100דרג  16בקוטר  25מ"מ מונחת בעומק עד  1.5מ',
כולל ספחים.

מטר

97.00

 57.01.0860צנרת מריפלקס  100דרג  16בקוטר  32מ"מ מונחת בעומק עד  1.5מ',
כולל ספחים.

מטר

105.00

 57.01.0870צנרת מריפלקס  100דרג  16בקוטר  40מ"מ מונחת בעומק עד  1.5מ',
כולל ספחים.

מטר

123.00

 57.01.0880צנרת מריפלקס  100דרג  16בקוטר  50מ"מ מונחת בעומק עד  1.5מ',
כולל ספחים.

מטר

140.00

 57.01.0890צנרת מריפלקס  100דרג  16בקוטר  63מ"מ מונחת בעומק עד  1.5מ',
כולל ספחים.

מטר

163.00

 57.01.0900צנרת מריפלקס  100דרג  16בקוטר  75מ"מ מונחת בעומק עד  1.5מ',
כולל ספחים.

מטר

203.00

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.4
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 57.01.0910צנרת מריפלקס  100דרג  16בקוטר  90מ"מ מונחת בעומק עד  1.5מ',
כולל ספחים.

מטר

 57.01.0920צנרת מריפלקס  100דרג  16בקוטר  110מ"מ מונחת בעומק עד  1.5מ',
כולל ספחים.

מטר

266.00

 57.01.0930צנרת מריפלקס  100דרג  16בקוטר  125מ"מ מונחת בעומק עד  1.5מ',
כולל ספחים.

מטר

301.00

 57.01.0940צנרת מריפלקס  100דרג  16בקוטר  140מ"מ מונחת בעומק עד  1.5מ',
כולל ספחים.

מטר

338.00

 57.01.0950צנרת מריפלקס  100דרג  16בקוטר  160מ"מ מונחת בעומק עד  1.5מ',
כולל ספחים ואביזרים.

מטר

370.00

 57.01.0960צנרת מריפלקס  100דרג  16בקוטר  200מ"מ מונחת בעומק עד  1.5מ',
כולל ספחים ואביזרים.

מטר

572.00

 57.01.0970הפחתה למחיר צנרת מסוג כלשהו ובקוטר עד " 2עבור חפירה לעומק
 1.0מטר במקום  1.5מטר

מטר

-7.00

 57.01.0980הפחתה למחיר צנרת מסוג כלשהו ובקוטר מעל " 2ועד " 4עבור חפירה
לעומק  1.0מטר במקום  1.5מטר

מטר

-10.00

 57.01.0990הפחתה למחיר צנרת מסוג כלשהו ובקוטר מעל " 4ועד " 8עבור חפירה
לעומק  1.0מטר במקום  1.5מטר

מטר

-16.00

 57.01.1000התחברות קו מים חדש בקוטר עד " 2למגוף קיים בכל קוטר.

יח'

356.00

 57.01.1010התחברות קו מים חדש בקוטר עד " 2לקו מים קיים בכל קוטר לרבות
עבודות ההכנה הדרושות  ,איתור הקו  ,סגירתו  ,ניקוזו והחזרת המצב
לקדמותו  ,הכל בתאום עם הרשויות..

יח'

 57.01.1020התחברות קו מים חדש בקוטר " 4"-3לקו מים קיים בכל קוטר לרבות
עבודות ההכנה הדרושות  ,איתור הקו  ,סגירתו  ,ניקוזו והחזרת המצב
לקדמותו  ,הכל בתאום עם הרשויות.

יח'

 57.01.1030התחברות קו מים חדש בקוטר " 8"-6לקו מים קיים בכל קוטר לרבות
עבודות ההכנה הדרושות  ,איתור הקו  ,סגירתו  ,ניקוזו והחזרת המצב
לקדמותו  ,הכל בתאום עם הרשויות.

יח'

2,015.00

 57.01.1040תוספת עבור חיבור קו חדש לקיים מחומרים שונים בקטרים עד " ,2כולל
ספחים.

קומפ'

262.00

 57.01.1050תוספת עבור חיבור קו חדש לקיים מחומרים שונים בקטרים " ,3"-4כולל
ספחים.

קומפ'

654.00

 57.01.1060תוספת עבור חיבור קו חדש לקיים מחומרים שונים בקטרים " ,6"-8כולל
ספחים.

קומפ'

1,157.00

 57.01.1070מעבר צינור מים בקוטר עד " 1דרך קיר בטון/אבן והחזרת המצב לקדמותו

יח'

203.00

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.4
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 57.01.1080מעבר צינור מים בקוטר מעל " 1עד " 2דרך קיר בטון/אבן והחזרת המצב
לקדמותו

יח'

 57.01.1090מעבר צינור מים בקוטר " 4"-3דרך קיר בטון/אבן והחזרת המצב
לקדמותו

יח'

285.00

 57.01.1100מעבר צינור מים בקוטר " 8"-6דרך קיר בטון/אבן והחזרת המצב
לקדמותו

יח'

356.00

 57.01.1110הכנה לחיבור ביתי בודד בקוטר עד " 1כולל  3מ' צינור מפלדה עם ציפוי
פנים בטון ועטיפת טריו ,מחברים ,אביזרים ופקק ,וחיבור לצינור ראשי.

יח'

654.00

 57.01.1120הכנה לחיבור ביתי בודד בקוטר עד " 1.5כולל  3מ' צינור מפלדה עם ציפוי
פנים בטון ועטיפת טריו ,מחברים ,אביזרים ופקק ,וחיבור לצינור ראשי.

יח'

891.00

 57.01.1130הכנה לחיבור ביתי בודד בקוטר " 2כולל  3מ' צינור מפלדה עם ציפוי פנים
בטון ועטיפת טריו ,מחברים ,אביזרים ופקק ,וחיבור לצינור ראשי.

יח'

1,127.00

 57.01.1140הכנה לחיבור ביתי בודד בקוטר " 3כולל  3מ' צינור מפלדה עם ציפוי פנים
בטון ועטיפת טריו ,מחברים ,אביזרים ופקק ,וחיבור לצינור ראשי.

יח'

1,423.00

 57.01.1150הכנה לחיבור ביתי בודד בקוטר " 4כולל  3מ' צינור מפלדה עם ציפוי פנים
בטון ועטיפת טריו ,מחברים ,אביזרים ופקק ,וחיבור לצינור ראשי.

יח'

1,483.00

 57.01.1160הכנה לחיבור ביתי בודד בקוטר " 6כולל  3מ' צינור מפלדה עם ציפוי פנים
בטון ועטיפת טריו ,מחברים ,אביזרים ופקק ,וחיבור לצינור ראשי.

יח'

 57.01.1170הכנה לחיבור ביתי כפול בקוטר עד " 1.5כולל  3מ' צינור מפלדה ציפוי
פנים בטון ועטיפת טריו ,מחברים ,אביזרים " 1ו 2-פקקים ,וחיבור לצינור
ר אש י .

יח'

 57.01.1180הכנה לחיבור ביתי כפול בקוטר " 2כולל  3מ' צינור מפלדה ציפוי פנים
בטון ועטיפת טריו ,מחברים ,אביזרים " 1.5ו 2-פקקים ,וחיבור לצינור ראשי
.

יח'

 57.01.1190הכנה לחיבור ביתי כפול בקוטר " 3כולל  3מ' צינור מפלדה ציפוי פנים
בטון ועטיפת טריו ,מחברים ,אביזרים " 2ו 2-פקקים ,וחיבור לצינור ראשי.

יח'

1,957.00

 57.01.1200הכנה לחיבור ביתי כפול בקוטר " 4כולל  3מ' צינור מפלדה ציפוי פנים
בטון ועטיפת טריו ,מחברים ,אביזרים " 3ו 2-פקקים ,וחיבור לצינור ראשי.

יח'

2,134.00

 57.01.1210חבור מים לגינון בקוטר " 1לרבות מד מים 2 ,ברזים " 1מעברים ניפלים
ברכים ,רקורד וכו' )לא כולל הספקת מד המים( ,כולל חבור לקו מים ראשי
עד  3מ' וכן חבור לקו מים לראש מערכת עד  3מ' ו"גשר" הארקה .

יח'

 57.01.1220חבור מים לגינון בקוטר " 1.5לרבות מד מים 2 ,ברזים " 1.5מעברים
ניפלים ברכים ,רקורד וכו' )לא כולל הספקת מד המים( ,כולל חבור לקו
מים ראשי עד  3מ' וכן חבור לקו מים לראש מערכת עד  3מ' ו"גשר"
הארקה .

יח'

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.4
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 57.01.1230חבור מים לגינון בקוטר " 2לרבות מד מים 2 ,ברזים " 2מעברים ניפלים
ברכים ,רקורד וכו' )לא כולל הספקת מד המים( ,כולל חבור לקו מים ראשי
עד  3מ' וכן חבור לקו מים לראש מערכת עד  3מ' ו"גשר" הארקה .

יח'

 57.01.1240חבור מים ביתי בקוטר " 3/4לרבות מד מים 2 ,ברזים " 3/4מעברים
ניפלים ברכים ,רקורד וכו' )לא כולל הספקת מד המים( ,כולל חבור לקו
מים ראשי עד  3מ' וכן חבור לקו המים הביתי עד  3מ' ו"גשר" הארקה .

יח'

 57.01.1250חבור מים ביתי בקוטר " 1לרבות מד מים 2 ,ברזים " 1מעברים ניפלים
ברכים ,רקורד וכו' )לא כולל הספקת מד המים( ,כולל חבור לקו מים ראשי
עד  3מ' וכן חבור לקו המים הביתי עד  3מ' ו"גשר" הארקה .

יח'

 57.01.1260חבור מים ביתי כפול בקוטר " 1לרבות )לכל חיבור( מד מים 2 ,ברזים "1
מעברים ניפלים ברכים ,רקורד וכו' )לא כולל הספקת מד המים( ,כולל
חבור לקו מים ראשי עד  3מ' וכן חבור לקו המים הביתי עד  3מ' ו"גשר"
הארקה .

יח'

 57.01.1270חבור מים ביתי בקוטר " 1.5לרבות מד מים 2 ,ברזים " 1.5מעברים
ניפלים ברכים ,רקורד וכו' )לא כולל הספקת מד המים( ,כולל חבור לקו
מים ראשי עד  3מ' וכן חבור לקו המים הביתי עד  3מ' ו"גשר" הארקה .

יח'

 57.01.1280חבור מים ביתי כפול בקוטר " 1.5לרבות )לכל חיבור( מד מים 2 ,ברזים
" 1.5מעברים ניפלים ברכים ,רקורד וכו' )לא כולל הספקת מד המים(,
כולל חבור לקו מים ראשי עד  3מ' וכן חבור לקו המים הביתי עד  3מ'
ו"גשר" הארקה .

יח'

 57.01.1290חבור מים ביתי בקוטר " 2לרבות מד מים 2 ,ברזים " 2מעברים ניפלים
ברכים ,רקורד וכו' )לא כולל הספקת מד המים( ,כולל חבור לקו מים ראשי
עד  3מ' וכן חבור לקו המים הביתי עד  3מ' ו"גשר ,הארקה .

יח'

 57.01.1300חבור מים ביתי כפול בקוטר " 2לרבות )לכל חיבור( מד מים 2 ,ברזים "2
מעברים ניפלים ברכים ,רקורד וכו' )לא כולל הספקת מד המים( ,כולל
חבור לקו מים ראשי עד  3מ' וכן חבור לקו המים הביתי עד  3מ' ו"גשר,
הארקה .

יח'

 57.01.1310חבור מים ביתי בקוטר " 3לרבות מד מים 2 ,ברזים " 3מעברים ניפלים
ברכים ,רקורד וכו' )לא כולל הספקת מד המים( ,כולל חבור לקו מים ראשי
עד  3מ' וכן חבור לקו המים הביתי עד  3מ' ו"גשר" הארקה .

יח'

 57.01.1320חבור מים ביתי כפול בקוטר " 3לרבות )לכל חיבור( מד מים 2 ,ברזים "3
מעברים ניפלים ברכים ,רקורד וכו' )לא כולל הספקת מד המים( ,כולל
חבור לקו מים ראשי עד  3מ' וכן חבור לקו המים הביתי עד  3מ' ו"גשר"
הארקה .

יח'

 57.01.1330חבור מים ביתי בקוטר " 4לרבות מד מים 2 ,ברזים " 4מעברים ניפלים
ברכים ,רקורד וכו' )לא כולל הספקת מד המים( ,כולל חבור לקו מים ראשי
עד  3מ' וכן חבור לקו המים הביתי עד  3מ' ו"גשר" הארקה.

יח'

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.4
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 57.01.1340חבור מים ביתי כפול בקוטר " 4לרבות )לכל חיבור( מד מים 2 ,ברזים "3
מעברים ניפלים ברכים ,רקורד וכו' )לא כולל הספקת מד המים( ,כולל
חבור לקו מים ראשי עד  3מ' וכן חבור לקו המים הביתי עד  3מ' ו"גשר"
הארקה .

יח'

14,223.00

 57.01.1350חיבור למערכת מדידה קיימת עד " ,2לרבות ניתוק וסילוק קטעי צנרת
ישנים.

יח'

167.00

 57.01.1360חיבור למערכת מדידה קיימת מעל " ,2לרבות ניתוק וסילוק קטעי צנרת
ישנים.

יח'

475.00

 57.01.1370הפחתה ממחיר חבור מים ביתי בקוטר " 3/4עבור מגוף אחד בלבד.

יח'

-116.00

 57.01.1380הפחתה ממחיר חבור מים ביתי בקוטר " 1עבור מגוף אחד בלבד.

יח'

-212.00

 57.01.1390הפחתה ממחיר חבור מים ביתי בקוטר " 1.5עבור מגוף אחד בלבד.

יח'

-319.00

 57.01.1400הפחתה ממחיר חבור מים ביתי בקוטר " 2עבור מגוף אחד בלבד.

יח'

-443.00

 57.01.1410תוספת לחבור מים ביתי בקוטר " 3/4עבור כל ענף נוסף בקוטר "3/4
)חנוכיה(.

יח'

333.00

 57.01.1420תוספת לחבור מים ביתי בקוטר " 1עבור כל ענף נוסף בקוטר ") 1חנוכיה(.

יח'

416.00

 57.01.1430תוספת לחבור מים ביתי בקוטר " 1.5עבור כל ענף נוסף בקוטר "1.5
)חנוכיה(.

יח'

654.00

 57.01.1440תוספת לחבור מים ביתי בקוטר " 2עבור כל ענף נוסף בקוטר ") 2חנוכיה(.

יח'

1,127.00

 57.01.1450תוספת למחיר חיבור מים ביתי עבור התקנת שסתום אל-חוזר בקוטר "1
בין מד המים ומגוף היציאה.

יח'

238.00

 57.01.1460מחבר חיוץ מתוברג )חייץ דיאלקטרי( ,בקוטר ".3/4"-1

יח'

313.00

 57.01.1470מחבר חיוץ מתוברג )חייץ דיאלקטרי( ,בקוטר ".1.5

יח'

471.00

 57.01.1480מחבר חיוץ מתוברג )חייץ דיאלקטרי( ,בקוטר ".2

יח'

702.00

 57.01.1490מחבר חיוץ מאוגן )חייץ דיאלקטרי( ,בקוטר ".3

יח'

936.00

 57.01.1500מחבר חיוץ מאוגן )חייץ דיאלקטרי( ,בקוטר ".4

יח'

1,089.00

 57.01.1510מחבר חיוץ מאוגן )חייץ דיאלקטרי( ,בקוטר ".6

יח'

1,497.00

 57.01.1520מחבר חיוץ מאוגן )חייץ דיאלקטרי( ,בקוטר ".8

יח'

1,770.00

 57.01.1530פרט "גמל" עילי כולל קטעי צנרת 4 ,זוויות  90מעלות ,כולל ריתוכים
וצביעות )ללא אביזרים( ,בקוטר ".2

יח'

891.00

 57.01.1540פרט "גמל" עילי כולל קטעי צנרת 4-6 ,זוויות  90מעלות ,כולל
ריתוכים/הברגות וצביעות )ללא אביזרים( ,בקוטר ".3

יח'

1,423.00

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.4
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 57.01.1550פרט "גמל" עילי כולל קטעי צנרת 4-6 ,זוויות  90מעלות ,כולל ריתוכים
וצביעות )ללא אביזרים( ,בקוטר ".4

יח'

 57.01.1560פרט "גמל" עילי כולל קטעי צנרת 4-6 ,זוויות  90מעלות ,כולל ריתוכים
וצביעות )ללא אביזרים( ,בקוטר ".6

יח'

2,845.00

 57.01.1570פרט "גמל" עילי כולל קטעי צנרת 4-6 ,זוויות  90מעלות ,כולל ריתוכים
וצביעות )ללא אביזרים( ,בקוטר ".8

יח'

3,557.00

" 57.01.1580למד" בקוטר " 4עם ציפוי ועטיפה לעקיפת מכשולים ,מורכב משתי זוויות
 45מעלות וקטע צנרת

קומפ'

1,186.00

" 57.01.1590למד" בקוטר " 6עם צפוי ועטיפה לעקיפת מכשולים ,מורכב משתי זוויות
 45מעלות וקטע צנרת

קומפ'

1,483.00

" 57.01.1600למד" בקוטר " 8עם צפוי ועטיפה לעקיפת מכשולים ,מורכב משתי זוויות
 45מעלות וקטע צנרת

קומפ'

2,371.00

" 57.01.1610למד" בקוטר " 10-12עם צפוי ועטיפה לעקיפת מכשולים ,מורכב משתי
זוויות  45מעלות וקטע צנרת

קומפ'

3,557.00

 57.01.1620פתיחת כביש אספלט ותיקונו לאחר הנחת קו מים בכל עומק.

מטר

109.00

 57.01.1630פתיחת מדרכת אספלט ותיקונה לאחר הנחת קו מים בכל עומק.

מטר

109.00

 57.01.1640פתיחת מסעה/מדרכה מרוצפת ותיקונה לאחר הנחת קו מים בכל עומק.

מטר

109.00

 57.01.1650פתיחת מסעה/מדרכה מבטון ותיקונה לאחר הנחת קו מים בכל עומק.

מטר

238.00

 57.01.1660פתיחת מדרכה מבטון עם גרנוליט ותיקונה לאחר הנחת קו מים בכל עומק
.

מטר

294.00

 57.01.1670פתיחת דרך מצעים ותיקונה לאחר הנחת קו מים בכל עומק.

מטר

52.00

 57.01.1680פריצת תואי דרך למטרת הנחת קו מים או דרך שירות .הכשרת הדרך
תעשה ברוחב  5מ' לרמה שתאפשר נסיעת רכב עבודה בתואי )המחיר
לפי מטר אורך( ,רק לפי אשור המפקח במקומות שנדרש.

מטר

 57.01.1690פתיחת כביש מע"צ קיים לצורך חציית קו מים בתוך שרוול בקוטר "8"-12
בכל עומק ותיקונו בגמר הבצוע .המחיר כולל כל התיאומים הדרושים עם
מע"צ ובצוע החצייה לפי הנחיותיהם ,כולל הספקת שרוול) .המחיר לפי
רוחב הכביש  +השולים(

מטר

 57.01.1700פתיחת כביש מע"צ קיים לצורך חציית קו מים בתוך שרוול בקוטר "14"-18
בכל עומק ותיקונו בגמר בצוע .המחיר כולל כל התיאומים הדרשים עם
מע"צ ובצוע החצייה לפי הנחותיהם ,כולל הספקת שרוול והשחלת הצינור.
)המחיר לפי רוחב כביש  +השולים(

מטר

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.4
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 57.01.1710פתיחת כביש מע"צ קיים לצורך חציית קו מים בתוך שרוול בקוטר "26"-28
בכל עומק ותיקונו בגמר הבצוע .המחיר כולל כל התיאומים הדרושים עם
מע"צ ובצוע החצייה לפי הנחיותיהם ,כולל הספקת שרוול) .המחיר לפי
רוחב הכביש  +השולים(

מטר

 57.01.1720קידוח מתחת לכביש ע"י שרוול בקוטר " 8"-12ובכל עומק שהוא .המחיר
כולל אספקת השרוול ,בצוע הקידוח ,השחלת צנור אדנים ,סנדלים וכו'.
כמו כן כולל המחיר את בצוע כל התיאומים הדרושים.

מטר

 57.01.1730הפחתה למחירי סעיפי צנרת מים בקטרים " 8"-12עבור אי ביצוע חפירה ,
הנחה וכיסוי בקידוחים אופקים ובחציות כבישים

מטר

-106.00

 57.01.1740אספקה והנחת אדנים טרומיים מבטון לצינורות בקוטר " 3"-4כולל שלות
ורפידות.

יח'

69.00

 57.01.1750אספקה והנחת אדנים טרומיים מבטון לצינורות בקוטר " 6"-8כולל שלות
ורפידות.

יח'

117.00

 57.01.1760אספקה והנחת אדנים טרומיים מבטון לצינורות בקוטר " 10"-12כולל
שלות ורפידות.

יח'

138.00

 57.01.1770גושי בטון מזוין לעיגון ,או לתושבות לצנרת מים ,כולל הזיון.

מ"ק

1,661.00

 57.01.1780סרט סימון פלסטי כחול ברוחב  10ס"מ ובעובי  1מ"מ עם כיתוב "קו מים"
מונח בחפירה מעל צנרת מים.

מטר

5.00

 57.01.1790רשת זיהוי לקו מים עשויה מפוליאתילן ברוחב  50ס"מ ובעובי  1.5מ"מ
מונחת בחפירה מעל צנרת מים

מטר

20.00

 57.01.1800סרט סימון מפוליאתילן לא ממוחזר ונטול עופרת ברוחב  15ס"מ ובעובי
 0.12מ"מ שבתוכם שזורים  2חוטי מתכת נירוסטה  316מונח בחפירה
מעל צנרת פוליאתילן לזיהוי הקו .הסרט הינו מסוג ""W AVELAY 050
תוצרת  BODDINGTONSמיובא ע"י חברת ש.ב .טכנולוגיות בע"מ  ,או
ש"ע

מטר

 57.01.1810שרוול פוליאתילן כהכנה לקריאת מונים אלקטרונית ,בקוטר  50מ"מ מונח
במקביל לצנרת המים בתעלה משותפת.

מטר

49.00

 57.01.1820כבל הארקה מחוט נחושת בחתך  16ממ"ר כולל אספקת והתקנת חבקים
ומחברים שונים  ,כולל בדיקת התנגדות ורציפות ע"י בודק מוסמך

מטר

15.00

 57.01.1830כבל הארקה מחוט נחושת בחתך  25ממ"ר כולל אספקת והתקנת חבקים
ומחברים שונים  ,כולל בדיקת התנגדות ורציפות ע"י בודק מוסמך

מטר

21.00

 57.01.1840ביצוע "גשר" לצינור מים מעל מונה המים ע"י פס וברגי נירוסטה כולל ניקוי
והכנת הצינורות לרבות כל העבודות וחומרי העזר הדרושים כולל בדיקת
רציפות ההארקה

קומפ'

220.00

 57.01.1850שלת חיבור הארקה לצינור מים ללא "גשר"

קומפ'

143.00

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.4
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 57.01.1860אלקטרודות הארקה ממוטות פלדה מצופים נחושת בקוטר  19מ"מ
ובאורך של  1.5מ' תקועים אנכית בקרקע ,כולל ראש קידוח ,ראש הקשה,
מהדק טבעת שוחת בקורת ? 60בעומק  60ס"מ עם רצפת חצץ מכסה
מסוג , B125שילוט וצביעה קומפלט.

קומפ'

 57.01.1870תוספת לאלקטרודת הארקה הנ"ל עבור העמקת האלקטרודה בקטעים
סטנדרטיים של  1.5מ'  .כולל מצמד ,עד לקבלת ההתנגדות הדרושה.
קומפלט.

קומפ'

 57.01.1880בטון מסוג  CLSMלמילוי תעלות מעל עטיפת הצינור ועד תחתית אספלט
מדרכה  /כביש לרבות פינוי וסילוק החומר החפור

מ"ק

410.00

 57.01.1890תוספת למחיר בטון מסוג  CLSMעבור תוסף מהיר התקשרות

מ"ק

24.00

 57.01.1900צלום וידאו לצנרת מים קיימת בקוטר " ,30"-4ע"פ המפרט ,לרבות בצוע
כל ההכנות לצלום ומסירת הקלטת ודו"ח למזמין.

מטר

10.00

 57.01.1910תוספת למחיר הצנרת עבור שרוול פלדה עובי דופן " 3/16בקטרים ".6"-8

מטר

275.00

 57.01.1920תוספת למחיר הצנרת עבור שרוול פלדה עובי דופן " 3/16בקטרים
".10"-12

מטר

307.00

 57.01.1930תוספת למחיר הצנרת עבור שרוול פלדה עובי דופן " 7/32בקטרים ".6"-8

מטר

293.00

 57.01.1940תוספת למחיר הצנרת עבור שרוול פלדה עובי דופן " 7/32בקטרים
".10"-12

מטר

349.00

 57.01.1950תוספת למחיר הצנרת עבור שרוול פלדה עובי דופן " 7/32בקטרים
".18"-20

מטר

572.00

 57.01.1960תוספת למחיר הצנרת עבור שרוול פלדה עובי דופן " 7/32בקטרים
".22"-24

מטר

846.00

 57.01.1970פרוק מגוף מסוג כלשהו בקוטר עד " 2וסילוקו או הובלתו למחסן המזמין.

יח'

179.00

 57.01.1980פרוק מגוף טריז או פרפר בקוטר בין " 8"-3וסילוקו או הובלתו למחסן
המזמין.

יח'

475.00

 57.01.1990פירוק מערכת מדידה בקוטר עד " 2לרבות מד מים  ,צנרת ואביזרים
וסילוקה או העברת בשלמותה או בחלקה למחסני הרשות

קומפ'

262.00

 57.01.2000פירוק והעתקה של מערכת מדידה קיימת בקוטר עד " 2לרבות מד מים ,
צנרת ,ספחים ואביזרים והתקנתה בשלמותה במקומה החדש בהתאם
להוראות המפקח ,כולל החלפת קטעי צנרת וספחים לפי שיקול דעתו של
המפקח .המחיר כולל פירוק וסילוק הזקף הישן ,כולל חיבור לקו מים מזין
ולקו מים המתחבר לבית.

קומפ'

522.00

 57.01.2010תוספת לפירוק מערכת מדידה בקוטר עד " 2עבור כל פירוק כל ענף נוסף
) .חנוכיה(

קומפ'

90.00

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.4
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 57.01.2020פירוק מערכת מדידה בקוטר מעל " 2לרבות מד מים  ,צנרת ואביזרים
וסילוקה או העברת בשלמותה או בחלקה למחסני הרשות

קומפ'

 57.01.2030פירוק והעתקה של מערכת מדידה קיימת בקוטר מעל " 2לרבות מד מים ,
צנרת  ,ספחים ואביזרים והתקנתה בשלמותה במקומה החדש בהתאם
להוראות המפקח ,כולל החלפת קטעי צנרת וספחים לפי שיקול דעתו של
המפקח .המחיר כולל פירוק וסילוק הזקף הישן

קומפ'

831.00

 57.01.2040פירוק הידרנט קיים בכל קוטר והתקנתו מחדש

קומפ'

1,067.00

 57.01.2050פירוק הידרנט קיים בכל קוטר וסילוקו או הובלתו למחסן המזמין

קומפ'

416.00

 57.01.2060ניתוק קו מים קיים מחומר כלשהו בקוטר עד " 2וסגירתו באמצעות
פקק/אוגן+אוגן עיוור לרבות תאום ניתוק המים עם העיריה  ,איתור הקו ,
חפירה והחזרת השטח לקדמותו

יח'

 57.01.2070ניתוק קו מים קיים מחומר כלשהו בקוטר עד " 3"-4וסגירתו באמצעות
אוגן+אוגן עיוור לרבות תאום ניתוק המים עם העיריה  ,איתור הקו  ,חפירה
והחזרת השטח לקדמותו

יח'

 57.01.2080ניתוק קו מים קיים מחומר כלשהו בקוטר עד " 6"-8וסגירתו באמצעות
אוגן+אוגן עיוור לרבות תאום ניתוק המים עם העיריה  ,איתור הקו  ,חפירה
והחזרת השטח לקדמותו

יח'

 57.01.2090גילוי ופרוק צנרת מים קיימת מסוג כלשהו בקטרים עד " 2וסילוקה לאתר
מ א ושר .

מטר

30.00

 57.01.2100גילוי ופרוק צנרת מים קיימת מסוג כלשהו בקטרים עד " 4"-3וסילוקה
לאתר מאושר.

מטר

37.00

 57.01.2110גילוי ופרוק צנרת מים קיימת מסוג כלשהו בקטרים " 8"-6וסילוקה לאתר
מ א ושר .

מטר

416.00

314.00

475.00

629.00

42.00

תת פרק  57.02מתקנים ואביזרים למים
הערה  :האביזרים ללחץ  16אטמ' אלא אם כן מצויין אחרת .מכסי השוחות
לפי ת"י  .489מחירי היחידה של המגופים ,שסתומים ואביזרים אחרים
כוללים את כל אלמנטי החיבור הנדרשים לרבות אוגנים נגדיים ,מחבר
מאוגן )"חצי דרסר"( ,ברגים ,אומים ,אטמים וכיו"ב.
 57.02.0010תא בקרה בקוטר  40ס"מ )או  40X40ס"מ( עם מכסה מיצקת ברזל
בקוטר  30ס"מ ממין  A50ובעומק  1.50מ' לרבות רצפת חצץ.

יח'

1,400.00

 57.02.0020תא בקרה בקוטר  50ס"מ עם מכסה בקוטר  40ס"מ ממין  B125בעומק
עד  1.50מטר לרבות רצפת חצץ.

יח'

1,490.00

 57.02.0030תא בקרה בקוטר  60ס"מ עם מכסה בקוטר  50ס"מ ממין  B125בעומק
עד  1.50מטר לרבות רצפת חצץ.

יח'

1,784.00

 57.02.0040תא בקרה בקוטר  80ס"מ עם מכסה בקוטר  60ס"מ ממין  B125בעומק
עד  1.50מטר לרבות ריצפת חצץ.

יח'

2,100.00
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 57.02.0050תא בקרה בקוטר  100ס"מ עם מכסה בקוטר  60ס"מ ממין  B125בעומק
עד  1.50מטר לרבות ריצפת חצץ.

יח'

 57.02.0060תא בקרה בקוטר  125ס"מ עם מכסה בקוטר  60ס"מ ממין  B125בעומק
עד  1.50מטר לרבות ריצפת חצץ.

יח'

3,094.00

 57.02.0070תוספת עבור תקרה כבדה ומכסה ממין  C250לשוחות אביזרים בקוטר
 60ס"מ.

יח'

396.00

 57.02.0080תוספת עבור תקרה כבדה ומכסה ממין  C250לשוחות אביזרים בקוטר
 80ס"מ.

יח'

509.00

 57.02.0090תוספת עבור תקרה כבדה ומכסה ממין  C250לשוחות אביזרים בקוטר
 100ס"מ.

יח'

565.00

 57.02.0100תוספת עבור תקרה כבדה ומכסה ממין  C250לשוחות אביזרים בקוטר
 125ס"מ.

יח'

678.00

 57.02.0110תוספת עבור תקרה כבדה ומכסה ממין  D400לשוחות אביזרים בקוטר
 60ס"מ.

יח'

565.00

 57.02.0120תוספת עבור תקרה כבדה ומכסה ממין  D400לשוחות אביזרים בקוטר
 80ס"מ.

יח'

622.00

 57.02.0130תוספת עבור תקרה כבדה ומכסה ממין  D400לשוחות אביזרים בקוטר
 100ס"מ.

יח'

678.00

 57.02.0140תוספת עבור תקרה כבדה ומכסה ממין  D400לשוחות אביזרים בקוטר
 125ס"מ.

יח'

791.00

 57.02.0150תוספת למחיר תא בקרה עבור מכסה יצקת ברזל מכל מין שהוא בקוטר
 50ס"מ או מרובע עם סמל הרשות במקום מכסה ב-ב

יח'

396.00

 57.02.0160תוספת למחיר תא בקרה עבור מכסה יצקת ברזל מכל מין שהוא בקוטר
 60ס"מ או מרובע עם סמל הרשות במקום מכסה ב-ב

יח'

452.00

 57.02.0170תוספת למחיר מכסה לתא בקרה עבור סגר נעילה למכסה ממין D 400
או C250

יח'

136.00

 57.02.0180תא בקרה מלבני עבור מגופים ,מבטון טרומי או יצוק באתר במידות
 120/80בעומק עד  1.5מ' ,עם מכסה יצקת ברזל בקוטר  60ס"מ ממין
 C250ושלבי ירידה.

יח'

 57.02.0190תא בקרה מלבני עבור מגופים ,מבטון טרומי או יצוק באתר במידות
 120/100בעומק עד  1.5מ' ,עם מכסה יצקת ברזל בקוטר  60ס"מ ממין
 C250ושלבי ירידה.

יח'

 57.02.0200שוחת מגוף במדרכה מדגם "תא טמון באדמה" כולל עיגון הצינור בטבעת
בטון באדמה  ,ארובת פי.וי.סי בקוטר  200מ"מ ,מוט הארכה לידית המגוף
ומכסה אובלי  /מרובע מיצקת פלדה ע"ג תושבת בטון

קומפ'
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 57.02.0210תוספת לשוחת מגוף מדגם "תא טמון באדמה" עבור ביצוע בכביש לרבות
מכסה יצקת לעומס כבד

יח'

349.00

 57.02.0220תוספת למחיר שוחת בקרה עבור בנייתה על קו קיים

יח'

1,189.00

 57.02.0230מגוף אלכסוני או זווית ישרה בקוטר "1/2

יח'

183.00

 57.02.0240מגוף אלכסוני או זווית ישרה בקוטר "3/4

יח'

207.00

 57.02.0250מגוף אלכסוני או זווית ישרה בקוטר "1

יח'

261.00

 57.02.0260מגוף אלכסוני או זווית ישרה בקוטר "1.5

יח'

389.00

 57.02.0270מגוף אלכסוני או זווית ישרה בקוטר "2

יח'

480.00

 57.02.0280מגוף אלכסוני או זווית ישרה בקוטר "3

יח'

1,878.00

 57.02.0290מגוף כדורי בקוטר "1/2

יח'

115.00

 57.02.0300מגוף כדורי בקוטר "3/4

יח'

151.00

 57.02.0310מגוף כדורי בקוטר "1

יח'

226.00

 57.02.0320מגוף כדורי בקוטר "1.5

יח'

389.00

 57.02.0330מגוף כדורי בקוטר "2

יח'

480.00

 57.02.0340מגוף כדורי בקוטר "3

יח'

622.00

*המגופים עם ציפוי פנים וחוץ "רילסן" לרבות אוגנים נגדיים ומחבר מאוגן *
 57.02.0350מגוף טריז בקוטר " 2דוגמת "רפאל" " ,TRL/TRSהכוכב"  EKO-S/Lאו
ש"ע.

יח'

1,263.00

 57.02.0360מגוף טריז בקוטר " 3דוגמת "רפאל" " , TRL/TRSהכוכב"  EKO-S/Lאו
ש"ע.

יח'

1,433.00

 57.02.0370מגוף טריז בקוטר " 4דוגמת "רפאל" ", TRL/TRSהכוכב"  EKO-S/Lאו
ש"ע.

יח'

1,769.00

 57.02.0380מגוף טריז בקוטר " 6דוגמת "רפאל" " , TRL/TRSהכוכב"  EKO-S/Lאו
ש"ע.

יח'

2,443.00

 57.02.0390מגוף טריז בקוטר " 8דוגמת "רפאל" " , TRL/TRSהכוכב"  EKO-S/Lאו
ש"ע.

יח'

4,084.00

 57.02.0400מגוף טריז בקוטר " 10דוגמת "רפאל" " , TRL/TRSהכוכב" EKO-S/L
או ש"ע .

יח'

8,018.00

 57.02.0410מגוף טריז בקוטר " 12דוגמת "רפאל" " , TRL/TRSהכוכב" EKO-S/L
או ש"ע .

יח'

10,247.00
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 57.02.0420מגוף טריז בקוטר "" 14רפאל" ",הכוכב"  EKO-S/Lאו ש"ע.

יח'

13,047.00

 57.02.0430מגוף טריז בקוטר "" 16רפאל" ",הכוכב"  EKO-S/Lאו ש"ע.

יח'

20,201.00

 57.02.0440מגוף טריז בקוטר "" 18רפאל" ",הכוכב"  HKO-S/Lאו ש"ע.

יח'

23,568.00

 57.02.0450מגוף טריז בקוטר "" 20רפאל" ",הכוכב"  HKO-S/Lאו ש"ע.

יח'

29,460.00

 57.02.0460מגוף טריז בקוטר "" 24רפאל"( ",הכוכב"  HKO-S/Lאו ש"ע.

יח'

35,352.00

* המגופים עם ציפוי פנים אמייל וציפוי חוץ אפוקסי לרבות אוגנים נגדיים
ומחבר מאוגן *
 57.02.0470מגוף טריז בקוטר " 2דוגמת "רפאל" " ,TRL/TRSהכוכב"  EKO-S/Lאו
ש"ע.

יח'

1,942.00

 57.02.0480מגוף טריז בקוטר " 3דוגמת "רפאל" " , TRL/TRSהכוכב"  EKO-S/Lאו
ש"ע.

יח'

2,202.00

 57.02.0490מגוף טריז בקוטר " 4דוגמת "רפאל" ", TRL/TRSהכוכב"  EKO-S/Lאו
ש"ע.

יח'

2,720.00

 57.02.0500מגוף טריז בקוטר " 6דוגמת "רפאל" " , TRL/TRSהכוכב"  EKO-S/Lאו
ש"ע.

יח'

3,756.00

 57.02.0510מגוף טריז בקוטר " 8דוגמת "רפאל" " , TRL/TRSהכוכב"  EKO-S/Lאו
ש"ע.

יח'

6,282.00

 57.02.0520מגוף פרפר בקוטר " 3דוגמת"רפאל" ", B3-AVהכוכב"  AV-102או ש"ע.

יח'

1,620.00

 57.02.0530מגוף פרפר בקוטר " 4דוגמת"רפאל" ", B3-AVהכוכב"  AV-102או ש"ע.

יח'

2,008.00

 57.02.0540מגוף פרפר בקוטר " 6דוגמת"רפאל" ", B3-AVהכוכב"  AV-102או ש"ע.

יח'

3,887.00

 57.02.0550מגוף פרפר בקוטר " 8דוגמת"רפאל" ", B3-AVהכוכב"  AV-102או ש"ע.

יח'

4,922.00

 57.02.0560דרסר להתקנה באביזרי מים בקוטר ".3

יח'

519.00

 57.02.0570דרסר להתקנה באביזרי מים בקוטר ".4

יח'

583.00

 57.02.0580דרסר להתקנה באביזרי מים בקוטר ".6

יח'

779.00

 57.02.0590דרסר להתקנה באביזרי מים בקוטר ".8

יח'

1,102.00

 57.02.0600חצי דרסר להתקנת אביזרי מים בקוטר ") 3מחבר מאוגן(.

יח'

519.00

 57.02.0610חצי דרסר להתקנה באביזרי מים בקוטר ") 4מחבר מאוגן(.

יח'

583.00

 57.02.0620חצי דרסר להתקנה באביזרי מים בקוטר ") 6מחבר מאוגן(.

יח'

779.00

 57.02.0630חצי דרסר להתקנה באביזרי מים בקוטר ") 8מחבר מאוגן(.

יח'

1,102.00
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 57.02.0640שסתום אל חוזר למים בקוטר " 1טיפוס הרמה )"קלפה"(

יח'

261.00

 57.02.0650שסתום אל חוזר למים בקוטר " 1.5טיפוס הרמה )"קלפה"(

יח'

376.00

 57.02.0660שסתום אל חוזר למים בקוטר " 2טיפוס הרמה )"קלפה"(

יח'

500.00

 57.02.0670שסתום אל חוזר למים בקוטר " 1כולל אוגנים ,אוגנים נגדיים ברגים
ואטמים דוגמת "א.ר.י ".דגם " , NR-040הכוכב"  604או ש"ע.

יח'

1,297.00

 57.02.0680שסתום אל חוזר למים בקוטר " 2כולל אוגנים ,אוגנים נגדיים ברגים
ואטמים דוגמת "א.ר.י ".דגם " , NR-040הכוכב"  604או ש"ע.

יח'

2,331.00

 57.02.0690שסתום אל חוזר למים בקוטר " 3כולל אוגנים ,אוגנים נגדיים ברגים
ואטמים דוגמת "א.ר.י ".דגם " , NR-040הכוכב"  604או ש"ע.

יח'

3,368.00

 57.02.0700שסתום אל חוזר למים בקוטר " 4כולל אוגנים ,אוגנים נגדיים ברגים
ואטמים דוגמת "א.ר.י ".דגם " , NR-040הכוכב"  604או ש"ע.

יח'

4,339.00

 57.02.0710שסתום אל חוזר למים בקוטר " 6כולל אוגנים ,אוגנים נגדיים ברגים
ואטמים דוגמת "א.ר.י ".דגם " , NR-040הכוכב"  604או ש"ע.

יח'

7,188.00

 57.02.0720שסתום אל חוזר למים בקוטר " 8דוגמת "א.ר.י ".דגם " , NR-040הכוכב"
 604או ש"ע.

יח'

9,454.00

 57.02.0730שסתום אויר משולב לקוי מים בקוטר " 2כולל זקף וברז כדורי בקוטר "2
דוגמת "א.ר.י ".דגם  D-050או ש"ע.

יח'

1,836.00

 57.02.0740שסתום אויר משולב לקוי מים בקוטר " 3כולל זקף וברז כדורי בקוטר "3
דוגמת "א.ר.י ".דגם  D-050או ש"ע.

יח'

3,756.00

 57.02.0750שסתום אויר משולב לקוי מים בקוטר " 4כולל זקף וברז כדורי בקוטר "4
דוגמת "א.ר.י ".דגם  D-050או ש"ע.

יח'

 57.02.0760שסתום אוויר אוטומטי לקווי מים בקוטר " 1/2כולל זקף וברז כדורי בקוטר
" 1/2דוגמת א.ר.י דגם שגב  S-030בסיס פלסטי או בסיס מתכת או ש"ע
מ א ושר

יח'

 57.02.0770שסתום אוויר אוטומטי לקווי מים בקוטר " 3/4כולל זקף וברז כדורי בקוטר
" 3/4דוגמת א.ר.י דגם שגב  S-030בסיס פלסטי או בסיס מתכת או ש"ע
מ א ושר

יח'

 57.02.0780שסתום אוויר אוטומטי לקווי מים בקוטר " 1כולל זקף וברז כדורי בקוטר "1
דוגמת א.ר.י דגם שגב  S-030בסיס פלסטי או בסיס מתכת או ש"ע
מ א ושר

יח'

764.00

 57.02.0790שסתום אוויר קינטי לקווי מים בקוטר " 2כולל זקף וברז כדורי בקוטר "2
דוגמת א.ר.י דגם  K-010או ש"ע מאושר

יח'

1,134.00

 57.02.0800שסתום אוויר קינטי לקווי מים בקוטר " 3כולל זקף וברז כדורי בקוטר "3
דוגמת א.ר.י דגם  K-010או ש"ע מאושר

יח'

3,303.00
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 57.02.0810שסתום אוויר קינטי לקווי מים בקוטר " 4כולל זקף וברז כדורי בקוטר "4
דוגמת א.ר.י דגם  K-010או ש"ע מאושר

יח'

 57.02.0820שסתום אוויר קינטי לקווי מים בקוטר " 6כולל זקף וברז כדורי בקוטר "6
דוגמת א.ר.י דגם  K-010או ש"ע מאושר

יח'

16,512.00

 57.02.0830שסתום אוויר קינטי לקווי מים בקוטר " 8כולל זקף וברז כדורי בקוטר "8
דוגמת א.ר.י דגם  K-010או ש"ע מאושר

יח'

20,719.00

 57.02.0840שסתום מדף בסוף קו בקוטר " 2תוצרת "א.ר.י" דגם " , NR-070הכוכב"
TBS-PTKאו ש"ע

יח'

1,297.00

 57.02.0850שסתום מדף בסוף קו בקוטר " 3תוצרת "א.ר.י ".דגם " , NR-070הכוכב"
TBS-PTKאו ש"ע

יח'

2,202.00

 57.02.0860שסתום מדף בסוף קו בקוטר " 4תוצרת "א.ר.י ".דגם " , NR-070הכוכב"
TBS-PTKאו ש"ע

יח'

2,591.00

 57.02.0870שסתום מדף בסוף קו בקוטר " 6תוצרת "א.ר.י ".דגם " , NR-070הכוכב"
TBS-PTKאו ש"ע

יח'

3,368.00

 57.02.0880שסתום מדף בסוף קו בקוטר " 8תוצרת "א.ר.י ".דגם " , NR-070הכוכב"
TBS-PTKאו ש"ע

יח'

4,729.00

 57.02.0890הידרנט " 2כולל גוש עיגון וזקף בקוטר " 3תוצרת "רפאל" " ,הכוכב" או
ש"ע.

יח'

1,167.00

 57.02.0900הידרנט " 2כולל גוש עיגון וזקף בקוטר " 3תוצרת "פומס" או ש"ע.

יח'

1,297.00

 57.02.0910הידרנט " 3כולל גוש עיגון וזקף בקוטר " 3תוצרת "רפאל"" ,הכוכב" או
ש"ע.

יח'

2,072.00

 57.02.0920הידרנט " 3כולל גוש עיגון וזקף בקוטר " 3תוצרת "פומס" או ש"ע.

יח'

2,331.00

 57.02.0930הידרנט " 3כולל גוש עיגון וזקף בקוטר " 4תוצרת "רפאל"" ,הכוכב" או
ש"ע.

יח'

2,526.00

 57.02.0940הידרנט " 3כולל גוש עיגון וזקף בקוטר " 4תוצרת "פומס" או ש"ע.

יח'

2,784.00

 57.02.0950הידרנט כפול " 2X3כולל גוש עיגון וזקף בקוטר " 4תוצרת "רפאל" או ש"ע
.

יח'

3,626.00

 57.02.0960הידרנט כפול " 2X3כולל גוש עיגון וזקף בקוטר " 4תוצרת "פומס" או ש"ע.

יח'

4,210.00

 57.02.0970הידרנט כפול " 2X3כולל גוש עיגון וזקף בקוטר " 6תוצרת "רפאל",
"הכוכב" או ש"ע.

יח'

4,468.00

 57.02.0980הידרנט כפול " 2X3כולל גוש עיגון וזקף בקוטר " 6תוצרת "פומס" או ש"ע.

יח'

5,116.00

 57.02.0990הידרנט " 4כולל גוש עיגון וזקף בקוטר " 4תוצרת "רפאל"" ,הכוכב" או
ש"ע.

יח'

3,432.00

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.4

4,793.00
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 57.02.1000הידרנט " 4כולל גוש עיגון וזקף בקוטר " 4תוצרת "פומס" או ש"ע.

יח'

3,756.00

 57.02.1010הידרנט " 4כולל גוש עיגון וזקף בקוטר " 6תוצרת "רפאל"" ,הכוכב" או
ש"ע.

יח'

4,016.00

 57.02.1020הידרנט " 4כולל גוש עיגון וזקף בקוטר " 6תוצרת "פומס" או ש"ע.

יח'

4,404.00

 57.02.1030תוספת עבור מתקן שבירה על זקף בקוטר ".2

יח'

1,018.00

 57.02.1040תוספת עבור מתקן שבירה על זקף בקוטר ".3

יח'

1,107.00

 57.02.1050תוספת עבור מתקן שבירה על זקף בקוטר ".4

יח'

1,263.00

 57.02.1060תוספת עבור מתקן שבירה על זקף בקוטר ".6

יח'

3,239.00

 57.02.1070אוגן בקוטר " 3כולל ברגים ואטמים.

יח'

131.00

 57.02.1080אוגן בקוטר " 4כולל ברגים ואטמים.

יח'

207.00

 57.02.1090אוגן בקוטר " 6כולל ברגים ואטמים.

יח'

292.00

 57.02.1100אוגן בקוטר " 8כולל ברגים ואטמים.

יח'

409.00

 57.02.1110אוגן בקוטר " 10כולל ברגים ואטמים.

יח'

675.00

 57.02.1120אוגן עיוור בקוטר " 3כולל ברגים ואטמים.

יח'

131.00

 57.02.1130אוגן עיוור בקוטר " 4כולל ברגים ואטמים.

יח'

207.00

 57.02.1140אוגן עיוור בקוטר " 6כולל ברגים ואטמים.

יח'

299.00

 57.02.1150אוגן עיוור בקוטר " 8כולל ברגים ואטמים.

יח'

420.00

 57.02.1160אוגן עיוור בקוטר " 10כולל ברגים ואטמים.

יח'

681.00

 57.02.1170עטיפת בטון מזוין לצנרת מים בקוטרים ") 3"-6עובי העטיפה  20+Dס"מ (
 ,כולל הזיון.

מטר

131.00

 57.02.1180עטיפת בטון מזוין לצנרת מים בקוטרים ") 8"-12עובי העטיפה  20+Dס"מ
( ,כולל הזיון.

מטר

234.00

 57.02.1190נקודת נקוז בקוטר " 2לא כולל הסתעפות מקו מים ראשי בכל קוטר,
ריתוכים ,הרכבת ספחים ואביזרים ,חצץ ,וכן קטעי צנור פלדה ומשטח ריפ
ראפ ) חיבור לקו ראשי ,מגוף ,שוחה ושסתום מדף ימדדו בנפרד(.

קומפ'

 57.02.1200נקודת נקוז בקוטר " 3לא כולל הסתעפות מקו מים ראשי בכל קוטר,
ריתוכים ,הרכבת ספחים ואביזרים ,חצץ ,וכן קטעי צנור פלדה ב ומשטח
ריפ ראפ ) חיבור לקו ראשי ,מגוף ,שוחה ושסתום מדף ימדדו בנפרד(.

קומפ'

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.4

629.00

1,102.00
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 57.02.1210נקודת נקוז בקוטר " 4לא כולל הסתעפות מקו מים ראשי בכל קוטר ,
ריתוכים ,הרכבת ספחים ואביזרים ,חצץ ,וכן קטעי צנור פלדה ומשטח ריפ
ראפ ) חיבור לקו ראשי ,מגוף ,שוחה ושסתום מדף ימדדו בנפרד(.

קומפ'

 57.02.1220נקודת נקוז בקוטר " 6לא כולל הסתעפות מקו מים ראשי בכל קוטר ,
ריתוכים ,הרכבת ספחים ואביזרים ,חצץ ,וכן קטעי צנור פלדה ומשטח ריפ
ראפ ) חיבור רקו ראשי  ,מגוף ,שוחה ושסתום מדף ימדדו בנפרד(.

קומפ'

1,814.00

 57.02.1230מד מים בקוטר " 3/4תוצרת ארד דליה עם פלט חשמלי

יח'

1,231.00

 57.02.1240מד מים בקוטר " 1תוצרת ארד דליה עם פלט חשמלי

יח'

1,425.00

 57.02.1250מד מים בקוטר " 1.5תוצרת ארד דליה עם פלט חשמלי

יח'

1,814.00

 57.02.1260מד מים בקוטר " 2תוצרת ארד דליה דגם  MWעם פלט חשמלי

יח'

2,331.00

 57.02.1270מד מים בקוטר רב זרמי " 3/4תוצרת ארד דליה

יח'

455.00

 57.02.1280מד מים בקוטר רב זרמי " 1תוצרת ארד דליה

יח'

583.00

 57.02.1290מד מים בקוטר רב זרמי " 1.5תוצרת ארד דליה

יח'

1,018.00

 57.02.1300מד מים בקוטר רב זרמי " 2תוצרת ארד דליה

יח'

1,425.00

 57.02.1310מד מים בקוטר "" 2טורבו" תוצרת "ארד דליה" להתקנה במערכת מדידה

יח'

1,942.00

 57.02.1320מד מים בקוטר "" 3טורבו" תוצרת "ארד דליה" להתקנה במערכת מדידה

יח'

2,461.00

 57.02.1330מד מים בקוטר "" 4טורבו" תוצרת "ארד דליה" להתקנה במערכת מדידה

יח'

3,108.00

 57.02.1340מד מים בקוטר "" 6טורבו" תוצרת "ארד דליה" להתקנה במערכת מדידה

יח'

4,274.00

 57.02.1350מד מים משולב קוטר " "3/4 X 2עם אוגנים

יח'

7,055.00

 57.02.1360מד מים משולב קוטר " "3/4 X 3עם אוגנים

יח'

9,753.00

 57.02.1370מד מים משולב קוטר " "1 X 4עם אוגנים

יח'

10,363.00

 57.02.1380מד מים משולב קוטר " "11/2 X 6עם אוגנים

יח'

16,706.00

 57.02.1390פורק  /מקטין  /שומר לחץ בקוטר " 2תוצרת "ברמד" או ש"ע לרבות
אוגנים  ,אוגנים נגדיים  ,ברגים ואטמים

יח'

5,634.00

 57.02.1400פורק  /מקטין  /שומר לחץ בקוטר " 3תוצרת "ברמד" או ש"ע

יח'

8,871.00

 57.02.1410פורק  /מקטין  /שומר לחץ בקוטר " 4תוצרת "ברמד" או ש"ע

יח'

11,979.00

 57.02.1420פורק  /מקטין  /שומר לחץ בקוטר " 6תוצרת "ברמד" או ש"ע

יח'

19,749.00

 57.02.1430פורק  /מקטין  /שומר לחץ בקוטר " 8תוצרת "ברמד" או ש"ע

יח'

28,035.00

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.4

1,274.00

קובץ :מחירון תשתיות חדש 149/... 20
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תאור

מחיר יחידה

 57.02.1440פורק  /מקטין  /שומר לחץ בקוטר " 10תוצרת "ברמד" או ש"ע

יח'

35,613.00

 57.02.1450מלכודת אבנים מיצקת ברזל בקוטר "3

יח'

2,978.00

 57.02.1460מלכודת אבנים מיצקת ברזל בקוטר "4

יח'

3,239.00

 57.02.1470מלכודת אבנים מיצקת ברזל בקוטר "6

יח'

4,016.00

 57.02.1480מלכודת אבנים מיצקת ברזל בקוטר "8

יח'

4,857.00

 57.02.1490מסנן בקוטר " 2הברגה מפליז

יח'

409.00

 57.02.1500מסנן בקוטר " 3תוצרת "הכוכב"  202או ש"ע

יח'

855.00

 57.02.1510מסנן בקוטר " 4תוצרת "הכוכב"  202או ש"ע

יח'

1,212.00

 57.02.1520מסנן בקוטר " 6תוצרת "הכוכב"  202או ש"ע

יח'

2,331.00

 57.02.1530מסנן בקוטר " 8תוצרת "הכוכב"  202או ש"ע

יח'

3,756.00

 57.02.1540מערכת ריכוך מים תוצרת "קינטיקו" דגם  LC-100או ש"ע לספיקה של
 2250ליטר לשעה .המערכת כוללת שני מרככים ,בקר קינטי לפעולה
אוטומטית ,מיכל תימלחת בנפח  200ליטר ,מד מים ,מסנן למי רשת ,כל
הצנרת ואביזריה מכניסה מהרשת עד יציאת מים רכים

קומפ'

 57.02.1550עמדת כיבוי אש תקנית ,מותקנת בתוך ארון פיברגלאס במידות 80/80
ס"מ המותקן על קיר ,כולל ברז שריפה " 2עם מצמד שטורץ 2 ,זרנוקים
" 2ובאורך  15מ' כ"א עם מצמדי שטורץ ,מזנק סילון  /ריסוס " 2עם ברז
כדורי ,מותקן בשלמות )לא כולל ארון(

קומפ'

 57.02.1560גלגלון עם צנור גמיש פלסטי או גומי בקוטר " 3/4ובאורך  25מ' ,מותקן על
תוף עם זרוע מסתובבת ,כולל מזנק סילון  /ריסוס בקוטר " 3/4וברז כדורי
"1

קומפ'

1,102.00

 57.02.1570זרנוק קוטר " 2ובאורך  15מ' עם מצמד שטורץ

יח'

493.00

 57.02.1580מזנקים רב שימושיים בקוטר "2

יח'

351.00

 57.02.1590מזנקי סילון ריסוס בקוטר "2

יח'

247.00

 57.02.1600מטפי אבקה יבשה  6ק"ג

יח'

611.00

 57.02.1610ארגז לציוד כיבוי מפיברגלס עם דלת ננעלת במידות  80/80/30ס"מ
מחובר לקיר

יח'

583.00

 57.02.1620ארגז לציוד כיבוי מפיברגלס עם דלת ננעלת במידות  130/90/30ס"מ
מחובר לקיר

יח'

740.00

 57.02.1630עמוד סימון בקוטר " 3לסימון קווי מים ,עשוי מפלדה מגולוונת צבוע בשחור
צהוב לסרוגין בגובה  1מטר ,כולל יסוד בטון  30/30/30ס"מ ושלט כולל
כיתוב ייעוד מיציקת אלומיניום תיקנית

יח'

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.4

33,468.00

2,591.00

325.00

קובץ :מחירון תשתיות חדש 150/... 20
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 57.02.1640גשרון נייד לגישור מעל תעלות פתוחות עבור מעבר הולכי רגל ,ברוחב עד
 2מ' כולל מעקות בהתאם לדרישות תקני בטיחות ,עשוי מפלדה מגולוונת
 /פיברגלס ,הכל בהתאם לאישור יועץ הבטיחות ,כולל העתקתו במהלך
העבודה בהתאם לדרישות הפיקוח ,קומפלט

קומפ'

מחיר יחידה

2,202.00

תת פרק  57.03קוי ביוב
הערה  :צינורות פי.וי.סי עבה לביוב מסוג ) SN-8מיוצר לפי ת"י (884
הערה  :המחירים כוללים ספחים
 57.03.0010צנור  P.V.Cעבה לביוב בקוטר  110מ"מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ
 1.26מטר ועד  1.75מטר.

מטר

 57.03.0020צנור  P.V.Cעבה לביוב בקוטר  110מ"מ מונח בקרקע בעומק עד 1.25
מטר.

מטר

132.00

 57.03.0030צנור  P.V.Cעבה לביוב בקוטר  110מ"מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ
 1.76מטר ועד  2.25מטר.

מטר

171.00

 57.03.0040צנור  P.V.Cעבה לביוב בקוטר  110מ"מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ
 2.26מטר ועד  2.75מטר.

מטר

196.00

; 57.03.0050צנור  P.V.Cעבה לביוב בקוטר  110מ"מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ
 2.76מטר ועד  3.25מטר.

מטר

222.00

 57.03.0060צנור  P.V.Cעבה לביוב בקוטר  110מ"מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ
 3.26מטר ועד  3.75מטר.

מטר

247.00

 57.03.0070צנור  P.V.Cעבה לביוב בקוטר  110מ"מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ
 3.76מטר ועד  4.25מטר.

מטר

288.00

 57.03.0080צנור  P.V.Cעבה לביוב בקוטר  110מ"מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ
 4.26מטר ועד  4.75מטר.

מטר

327.00

 57.03.0090צנור  P.V.Cעבה לביוב בקוטר  110מ"מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ
 4.76מטר ועד  5.25מטר.

מטר

359.00

 57.03.0100צנור  P.V.Cעבה לביוב בקוטר  160מ"מ מונח בקרקע בעומק עד 1.25
מטר.

מטר

147.00

 57.03.0110צנור  P.V.Cעבה לביוב בקוטר  160מ"מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ
 1.26מטר ועד  1.75מטר.

מטר

163.00

 57.03.0120צנור  P.V.Cעבה לביוב בקוטר  160מ"מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ
 1.76מטר ועד  2.25מטר.

מטר

184.00

 57.03.0130צנור  P.V.Cעבה לביוב בקוטר  160מ"מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ
 2.26מטר ועד  2.75מטר.

מטר

209.00
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 57.03.0140צנור  P.V.Cעבה לביוב בקוטר  160מ"מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ
 2.76מטר ועד  3.25מטר.

מטר

 57.03.0150צנור  P.V.Cעבה לביוב בקוטר  160מ"מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ
 3.26מטר ועד  3.75מטר.

מטר

276.00

 57.03.0160צנור  P.V.Cעבה לביוב בקוטר  160מ"מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ
 3.76מטר ועד  4.25מטר.

מטר

313.00

 57.03.0170צנור  P.V.Cעבה לביוב בקוטר  160מ"מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ
 4.26מטר ועד  4.75מטר.

מטר

366.00

 57.03.0180צינור  P.V.Cעבה לביוב בקוטר  160מ"מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ
 4.76עד  5.25מטר.

מטר

431.00

 57.03.0190צנור  P.V.Cעבה לביוב בקוטר  200מ"מ מונח בקרקע בעומק עד 1.25
מטר.

מטר

196.00

 57.03.0200צנור  P.V.Cעבה לביוב בקוטר  200מ"מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ
 1.26מטר ועד  1.75מטר.

מטר

222.00

 57.03.0210צנור  P.V.Cעבה לביוב בקוטר  200מ"מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ
 1.76מטר ועד  2.25מטר.

מטר

255.00

 57.03.0220צנור  P.V.Cעבה לביוב בקוטר  200מ"מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ
 2.26מטר ועד  2.75מטר.

מטר

288.00

 57.03.0230צנור  P.V.Cעבה לביוב בקוטר  200מ"מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ
 2.76מטר ועד  3.25מטר.

מטר

327.00

 57.03.0240צנור  P.V.Cעבה לביוב בקוטר  200מ"מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ
 3.26מטר ועד  3.75מטר.

מטר

366.00

 57.03.0250צנור  P.V.Cעבה לביוב בקוטר  200מ"מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ
 3.76מטר ועד  4.25מטר.

מטר

404.00

 57.03.0260צנור  P.V.Cעבה לביוב בקוטר  200מ"מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ
 4.26מטר ועד  4.75מטר.

מטר

445.00

 57.03.0270צנור  P.V.Cעבה לביוב בקוטר  200מ"מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ
 4.76מטר ועד  5.25מטר.

מטר

509.00

 57.03.0280צנור  P.V.Cעבה לביוב בקוטר  250מ"מ מונח בקרקע בעומק עד 1.25
מטר.

מטר

222.00

 57.03.0290צנור  P.V.Cעבה לביוב בקוטר  250מ"מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ
 1.26מטר ועד  1.75מטר.

מטר

247.00

 57.03.0300צנור  P.V.Cעבה לביוב בקוטר  250מ"מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ
 1.76מטר ועד  2.25מטר.

מטר

276.00
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 57.03.0310צנור  P.V.Cעבה לביוב בקוטר  250מ"מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ
 2.26מטר ועד  2.75מטר.

מטר

 57.03.0320צנור  P.V.Cעבה לביוב בקוטר  250מ"מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ
 2.76מטר ועד  3.25מטר.

מטר

353.00

 57.03.0330צנור  P.V.Cעבה לביוב בקוטר  250מ"מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ
 3.26מטר ועד  3.75מטר.

מטר

390.00

 57.03.0340צנור  P.V.Cעבה לביוב בקוטר  250מ"מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ
 3.76מטר ועד  4.25מטר.

מטר

445.00

 57.03.0350צנור  P.V.Cעבה לביוב בקוטר  250מ"מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ
 4.26מטר ועד  4.75מטר.

מטר

496.00

 57.03.0360צנור  P.V.Cעבה לביוב בקוטר  250מ"מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ
 4.76מטר ועד  5.25מטר.

מטר

561.00

 57.03.0370צינור  P.V.Cעבה לביוב בקוטר  315מ"מ מונח בקרקע בעומק עד 1.25
מטר.

מטר

340.00

 57.03.0380צנור  P.V.Cעבה לביוב בקוטר  315מ"מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ
 1.26מטר ועד  1.75מטר.

מטר

366.00

 57.03.0390צנור  P.V.Cעבה לביוב בקוטר  315מ"מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ
 1.76מטר ועד  2.25מטר.

מטר

404.00

 57.03.0400צנור  P.V.Cעבה לביוב בקוטר  315מ"מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ
 2.26מטר ועד  2.75מטר.

מטר

445.00

 57.03.0410צנור  P.V.Cעבה לביוב בקוטר  315מ"מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ
 2.76מטר ועד  3.25מטר.

מטר

483.00

 57.03.0420צנור  P.V.Cעבה לביוב בקוטר  315מ"מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ
 3.26מטר ועד  3.75מטר.

מטר

522.00

 57.03.0430צנור  P.V.Cעבה לביוב בקוטר  315מ"מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ
 3.76מטר ועד  4.25מטר.

מטר

574.00

 57.03.0440צנור  P.V.Cעבה לביוב בקוטר  315מ"מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ
 4.26מטר ועד  4.75מטר.

מטר

626.00

 57.03.0450צנור  P.V.Cעבה לביוב בקוטר  315מ"מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ
 4.76מטר ועד  5.25מטר.

מטר

678.00

 57.03.0460צנור  P.V.Cעבה לביוב בקוטר  355מ"מ מונח בקרקע בעומק עד 1.25
מטר.

מטר

431.00

 57.03.0470צנור  P.V.Cעבה לביוב בקוטר  355מ"מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ
 1.26מטר ועד  1.75מטר.

מטר

457.00
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 57.03.0480צנור  P.V.Cעבה לביוב בקוטק  355מ"מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ
 1.76מטר ועד  2.25מטר.

מטר

 57.03.0490צנור  P.V.Cעבה לביוב בקוטר  355מ"מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ
 2.26מטר ועד  2.75מטר.

מטר

522.00

 57.03.0500צנור  P.V.Cעבה לביוב בקוטר  355מ"מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ
 2.76מטר ועד  3.25מטר.

מטר

561.00

 57.03.0510צנור  P.V.Cעבה לביוב בקוטר  355מ"מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ
 3.26מטר ועד  3.75מטר.

מטר

599.00

 57.03.0520צנור  P.V.Cעבה לביוב בקוטר  355מ"מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ
 3.76מטר ועד  4.25מטר.

מטר

654.00

 57.03.0530צנור  P.V.Cעבה לביוב בקוטר  355מ"מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ
 4.26מטר ועד  4.75מטר.

מטר

704.00

 57.03.0540צנור  P.V.Cעבה לביוב בקוטר  355מ"מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ
 4.76מטר ועד  5.25מטר.

מטר

756.00

 57.03.0550צנור  P.V.Cעבה לביוב בקוטר  400מ"מ מונח בקרקע בעומק עד 1.25
מטר.

מטר

496.00

 57.03.0560צנור  P.V.Cעבה לביוב בקוטר  400מ"מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ
 1.25מטר ועד  1.75מטר.

מטר

529.00

 57.03.0570צנור  P.V.Cעבה לביוב בקוטק  400מ"מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ
 1.76מטר ועד  2.25מטר.

מטר

561.00

 57.03.0580צנור  P.V.Cעבה לביוב בקוטר  400מ"מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ
 2.26מטר ועד  2.75מטר.

מטר

614.00

 57.03.0590צנור  P.V.Cעבה לביוב בקוטר  400מ"מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ
 2.76מטר ועד  3.25מטר.

מטר

666.00

 57.03.0600צנור  P.V.Cעבה לביוב בקוטר  400מ"מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ
 3.26מטר ועד  3.75מטר.

מטר

717.00

 57.03.0610צנור  P.V.Cעבה לביוב בקוטר  400מ"מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ
 3.76מטר ועד  4.25מטר.

מטר

783.00

 57.03.0620צנור  P.V.Cעבה לביוב בקוטר  400מ"מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ
 4.26מטר ועד  4.75מטר.

מטר

848.00

 57.03.0630צנור  P.V.Cעבה לביוב בקוטר  400מ"מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ
 4.76מטר ועד  5.25מטר.

מטר

918.00

 57.03.0640צנור  P.V.Cעבה לביוב בקוטר  400מ"מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ
 5.26מטר ועד  5.75מטר.

מטר

1,003.00
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 57.03.0650צנור  P.V.Cעבה לביוב בקוטר  450מ"מ מונח בקרקע בעומק עד 1.25
מטר.

מטר

 57.03.0660צנור  P.V.Cעבה לביוב בקוטר  450מ"מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ
 1.26מטר ועד  1.75מטר.

מטר

756.00

 57.03.0670צנור  P.V.Cעבה לביוב בקוטר  450מ"מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ
 1.76מטר ועד  2.25מטר.

מטר

796.00

 57.03.0680צנור  P.V.Cעבה לביוב בקוטר  450מ"מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ
 2.26מטר ועד  2.75מטר.

מטר

848.00

 57.03.0690צנור  P.V.Cעבה לביוב בקוטר  450מ"מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ
 2.76מטר ועד  3.25מטר.

מטר

899.00

 57.03.0700צנור  P.V.Cעבה לביוב בקוטר  450מ"מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ
 3.26מטר ועד  3.75מטר.

מטר

926.00

 57.03.0710צנור  P.V.Cעבה לביוב בקוטר  450מ"מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ
 3.76מטר ועד  4.25מטר.

מטר

991.00

 57.03.0720צנור  P.V.Cעבה לביוב בקוטר  450מ"מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ
 4.26מטר ועד  4.75מטר.

מטר

1,057.00

 57.03.0730צנור  P.V.Cעבה לביוב בקוטר  450מ"מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ
 4.76מטר ועד  5.25מטר.

מטר

1,121.00

 57.03.0740צנור  P.V.Cעבה לביוב בקוטר  500מ"מ מונח בקרקע בעומק עד 1.25
מטר.

מטר

823.00

 57.03.0750צנור  P.V.Cעבה לביוב בקוטר  500מ"מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ
 1.26מטר ועד  1.75מטר.

מטר

873.00

 57.03.0760צנור  P.V.Cעבה לביוב בקוטר  500מ"מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ
 1.76מטר ועד  2.25מטר.

מטר

926.00

 57.03.0770צנור  P.V.Cעבה לביוב בקוטר  500מ"מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ
 2.26מטר ועד  2.75מטר.

מטר

977.00

 57.03.0780צנור  P.V.Cעבה לביוב בקוטר  500מ"מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ
 2.76מטר ועד  3.25מטר.

מטר

1,043.00

 57.03.0790צנור  P.V.Cעבה לביוב בקוטר  500מ"מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ
 3.26מטר ועד  3.75מטר.

מטר

1,108.00

 57.03.0800צנור  P.V.Cעבה לביוב בקוטר  500מ"מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ
 3.76מטר ועד  4.25מטר.

מטר

1,172.00

 57.03.0810צנור  P.V.Cעבה לביוב בקוטר  500מ"מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ
 4.26מטר ועד  4.75מטר.

מטר

1,238.00
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 57.03.0820צנור  P.V.Cעבה לביוב בקוטר  500מ"מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ
 4.76מטר ועד  5.25מטר.

מטר

 57.03.0830צנור פלדה לביוב בקוטר " 4ע.ד 5/32" .עם ציפוי פנימי מבטון אלומינה
ועטיפה חיצונית בטון דחוס מונח בעומק עד  1.25מטר.

מטר

 57.03.0840צנור פלדה לביוב בקוטר " 4ע.ד 5/32" .עם ציפוי פנימי מבטון אלומינה
ועטיפה חיצונית בטון דחוס מונח בעומק הגדול מ  1.26מטר ועד 1.75
מטר.

מטר

 57.03.0850צנור פלדה לביוב בקוטר " 4ע.ד 5/32" .עם ציפוי פנימי בבטון אלומינה
ועטיפה חיצונית בטון דחוס מונח בעומק הגדול מ  1.76מטר ועד 2.25
מטר.

מטר

 57.03.0860צנור פלדה לביוב בקוטר " 4ע.ד 5/32" .עם ציפוי פנימי בבטון אלומינה
ועטיפה חיצונית בטון דחוס מונח בעומק הגדול מ  2.26מטר ועד 2.75
מטר.

מטר

 57.03.0870צנור פלדה לביוב בקוטר " 4ע.ד 5/32" .עם ציפוי פנימי בבטון אלומינה
ועטיפה חיצונית בטון דחוס מונח בעומק הגדול מ  2.76מטר ועד 3.25
מטר.

מטר

 57.03.0880צנור פלדה לביוב בקוטר " 4ע.ד 5/32" .עם ציפוי פנימי בבטון אלומינה
ועטיפה חיצונית בטון דחוס מונח בעומק הגדול מ  3.26מטר ועד 3.75
מטר.

מטר

 57.03.0890צנור פלדה לביוב בקוטר " 4ע.ד 5/32" .עם ציפוי פנימי בבטון אלומינה
ועטיפה חיצונית בטון דחוס מונח בעומק הגדול מ  3.76מטר ועד 4.25
מטר.

מטר

 57.03.0900צנור פלדה לביוב בקוטר " 4ע.ד 5/32" .עם ציפוי פנימי בבטון אלומינה
ועטיפה חיצונית בטון דחוס מונח בעומק הגדול מ  4.26מטר ועד 4.75
מטר.

מטר

 57.03.0910צנור פלדה לביוב בקוטר " 4ע.ד 5/32" .עם ציפוי פנימי בבטון אלומינה
ועטיפת חיצונית בטון דחוס מונח בעומק הגדול מ  4.76מטר ועד 5.25
מטר.

מטר

620.00

 57.03.0920צנור פלדה לביוב בקוטר " 6ע.ד 5/32" .עם ציפוי פנימי בבטון אלומינה
ועטיפה חיצונית בטון דחוס מונח בעומק עד  1.25מטר.

מטר

457.00

 57.03.0930צנור פלדה לביוב בקוטר " 6ע.ד 5/32" .עם ציפוי פנימי בבטון אלומינה
ועטיפה חיצונית בטון דחוס מונח בעומק הגדול מ  1.26מטר ועד 1.75
מטר.

מטר

 57.03.0940צנור פלדה לביוב בקוטר " 6ע.ד 5/32" .עם ציפוי פנימי בבטון אלומינה
ועטיפה חיצונית בטון דחוס מונח בעומק הגדול מ  1.76מטר ועד 2.25
מטר.

מטר
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 57.03.0950צנור פלדה לביוב בקוטר " 6ע.ד 5/32" .עם ציפוי פנימי בבטון אלומינה
ועטיפה חיצונית בטון דחוס מונח בעומק הגדול מ  2.26מטר ועד 2.75
מטר.

מטר

 57.03.0960צנור פלדה לביוב בקוטר " 6ע.ד 5/32" .עם ציפוי פנימי בבטון אלומינה
ועטיפה חיצונית בטון דחוס מונח בעומק הגדול מ  2.76מטר ועד 3.25
מטר.

מטר

 57.03.0970צנור פלדה לביוב בקוטר " 6ע.ד 5/32" .עם ציפוי פנימי בבטון אלומינה
ועטיפה חיצונית בטון דחוס מונח בעומק הגדול מ  3.26מטר ועד 3.75
מטר.

מטר

 57.03.0980צנור פלדה לביוב בקוטר " 6ע.ד 5/32" .עם ציפוי פנימי בבטון אלומינה
ועטיפה חיצונית בטון דחוס מונח בעומק הגדול מ  3.76מטר ועד 4.25
מטר.

מטר

 57.03.0990צנור פלדה לביוב בקוטר " 6ע.ד " 5/32עם ציפוי פנימי בבטון אלומינה
ועטיפה חיצונית בטון דחוס מונח בעומק הגדול מ  4.26מטר ועד 4.75
מטר.

מטר

 57.03.1000צנור פלדה לביוב בקוטר " 6ע.ד 5/32" .עם ציפוי פנימי בבטון אלומינה
ועטיפה חיצונית בטון דחוס מונח בעומק הגדול מ  4.76מטר ועד 5.25
מטר.

מטר

 57.03.1010צנור פלדה לביוב בקוטר " 8ע.ד 5/32" .עם ציפוי פנימי בבטון אלומינה
ועטיפה חיצונית בטון דחוס מונח בעומק עד  1.25מטר.

מטר

 57.03.1020צנור פלדה לביוב בקוטר " 8ע.ד 5/32" .עם ציפוי פנימי בבטון אלומינה
ועטיפה חיצונית בטון דחוס מונח בעומק הגדול מ  1.26מטר ועד 1.75
מטר.

מטר

 57.03.1030צנור פלדה לביוב בקוטר " 8ע.ד 5/32" .עם ציפוי פנימי בבטון אלומינה
ועטיפה חיצונית בטון דחוס מונח בעומק הגדול מ  1.76מטר ועד 2.25
מטר.

מטר

 57.03.1040צנור פלדה לביוב בקוטר " 8ע.ד 5/32" .עם ציפוי פנימי בבטון אלומינה
ועטיפה חיצונית בטון דחוס מונח בעומק הגדול מ  2.26מטר ועד 2.75
מטר.

מטר

 57.03.1050צנור פלדה לביוב בקוטר " 8ע.ד 5/32" .עם ציפוי פנימי בבטון אלומינה
ועטיפה חיצונית בטון דחוס מונח בעומק הגדול מ  2.76מטר ועד 3.25
מטר.

מטר

 57.03.1060צנור פלדה לביוב בקוטר " 8ע.ד 5/32" .עם ציפוי פנימי בבטון אלומינה
ועטיפה חיצונית בטון דחוס מונח בעומק הגדול מ  3.26מטר ועד 3.75
מטר.

מטר

 57.03.1070צנור פלדה לביוב בקוטר " 8ע.ד 5/32" .עם ציפוי פנימי בבטון אלומינה
ועטיפה חיצונית בטון דחוס מונח בעומק הגדול מ  3.76מטר ועד 4.25
מטר.

מטר
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 57.03.1080צנור פלדה לביוב בקוטר " 8ע.ד 5/32" .עם ציפוי פנימי בבטון אלומינה
ועטיפה חיצונית בטון דחוס מונח בעומק הגדול מ  4.26מטר ועד 4.75
מטר.

מטר

 57.03.1090צנור פלדה לביוב בקוטר " 8ע.ד 5/32" .עם ציפוי פנימי מבטון אלומינה
ועטיפה חיצונית בטון דחוס מונח בעומק הגדול מ  4.76מטר ועד 5.25
מטר.

מטר

796.00

 57.03.1100צנור פלדה לביוב בקוטר " 10ע.ד 5/32" .עם ציפוי פנימי מבטון אלומינה
ועטיפה חיצונית בטון דחוס מונח בעומק עד  1.25מטר .

מטר

509.00

 57.03.1110צנור פלדה לביוב בקוטר " 10ע.ד 5/32" .עם ציפוי פנימי מבטון אלומינה
ועטיפה חיצונית בטון דחוס מונח בעומק הגדול מ  1.26מטר ועד 1.75
מטר.

מטר

 57.03.1120צנור פלדה לביוב בקוטר " 10ע.ד 5/32" .עם ציפוי פנימי מבטון אלומינה
ועטיפה חיצונית בטון דחוס מונח בעומק הגדול מ  1.76מטר ועד 2.25
מטר.

מטר

 57.03.1130צנור פלדה לביוב בקוטר " 10ע.ד 5/32" .עם ציפוי פנימי מבטון אלומינה
ועטיפה חיצונית בטון דחוס מונח בעומק הגדול מ  2.26מטר ועד 2.75
מטר.

מטר

 57.03.1140צנור פלדה לביוב בקוטר " 10ע.ד 5/32" .עם ציפוי פנימי מבטון אלומינה
ועטיפה חיצונית בטון דחוס מונח בעומק הגדול מ  2.76מטר ועד 3.25
מטר.

מטר

 57.03.1150צנור פלדה לביוב בקוטר " 10ע.ד 5/32" .עם ציפוי פנימי מבטון אלומינה
ועטיפה חיצונית בטון דחוס מונח בעומק הגדול מ  3.26מטר ועד 3.75
מטר.

מטר

 57.03.1160צנור פלדה לביוב בקוטר " 10ע.ד 5/32" .עם ציפוי פנימי מבטון אלומינה
ועטיפה חיצונית בטון דחוס מונח בעומק הגדול מ  3.76מטר ועד 4.25
מטר.

מטר

 57.03.1170צנור פלדה לביוב בקוטר " 10ע.ד 5/32" .עם ציפוי פנימי מבטון אלומינה
ועטיפה חיצונית בטון דחוס מונח בעומק הגדול מ  4.26מטר ועד 4.75
מטר.

מטר

 57.03.1180צנור פלדה לביוב בקוטר " 10ע.ד 5/32" .עם ציפוי פנימי מבטון אלומינה
ועטיפה חיצונית בטון דחוס מונח בעומק הגדול מ  4.76מטר ועד 5.25
מטר.

מטר

848.00

 57.03.1190תוספת מחיר לצינור ביוב עם ציפוי פנימי מאלומינה וציפוי חיצוני מבטון
דחוס בקוטר " 4"-6עבור עטיפת "טריו" )(APC-4

מטר

67.00

 57.03.1200תוספת מחיר לצינור ביוב עם ציפוי פנימי מאלומינה וציפוי חיצוני מבטון
דחוס בקוטר " 8"-10עבור עטיפת "טריו" )(APC-4

מטר

90.00

 57.03.1210תוספת מחיר לצינור ביוב עם ציפוי פנימי מאלומינה וציפוי חיצוני מבטון
דחוס בקוטר " 20"-12עבור עטיפת "טריו" )(APC-4

מטר

144.00
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 57.03.1220הפחתת מחיר לצינור ביוב עם ציפוי פנימי מאלומינה וציפוי חיצוני מבטון
דחוס בקוטר " 4"-6עבור עטיפת "טריו" ) (APC-3בלבד ללא בטון דחוס

מטר

 57.03.1230הפחתת מחיר לצינור ביוב עם ציפוי פנימי מאלומינה וציפוי חיצוני מבטון
דחוס בקוטר " 8"-10עבור עטיפת "טריו" ) (APC-3בלבד ללא בטון דחוס

מטר

-22.00

 57.03.1240תוספת למחיר קוי ביוב בכל הקטרים וכל הסוגים עבור עומק הגדול מ-
 5.25מטר עבור כל  0.5מטר עומק נוסף

מטר

118.00

 57.03.1250תוספת מחיר לצינור פלדה בקוטר " 6"-4עבור עובי דופן " 3/16במקום
"5/32

מטר

33.00

 57.03.1260תוספת מחיר לצינור פלדה בקוטר " 10"-8עבור עובי דופן " 3/16במקום
"5/32

מטר

53.00

 57.03.1270תוספת לסעיפי צינורות מסוג כלשהו בקוטר עד " 8עבור חציבה בסלע
קשה ורצוף

מטר

60.00

 57.03.1280תוספת לסעיפי צינורות מסוג כלשהו בקוטר " 16"-10עבור חציבה בסלע
קשה ורצוף

מטר

84.00

 57.03.1290תוספת לסעיפי צינורות מסוג כלשהו בקוטר " 24"-18עבור חציבה בסלע
קשה ורצוף

מטר

109.00

 57.03.1300הכנה לחיבור בית בודד בעתיד כולל צינור ביוב משוחה קרובה אל תוך
המגרש  ,סתימת קצה הצינור בפקק וסימון ע"י ברזל זווית ועליו מרותך
שלט פח עם כיתובית מס' המגרש " ,ביוב" ועומק הצינור.

יח'

977.00

 57.03.1310סימון חיבור ביוב למגרש ע"י ברזל זווית ועליו מרותך שלט פח עם כיתובית
מס' המגרש " ,ביוב" ועומק הצינור.

יח'

163.00

 57.03.1320פקק בקצה חיבור ביוב למגרש

יח'

104.00

 57.03.1330חיבור צנור ביוב חדש מ P.V.C-או יצקת בקוטר " 6ליציאת ביוב קיימת
ממבנה כולל פירוק היציאה הקיימת

קומפ'

282.00

 57.03.1340חסימת קו ביוב קיים בקוטר " -"4 12ע"י פקקים ושאיבת הביוב לצורך
התקנת תאים חדשים

קומפ'

411.00

 57.03.1350צנור יצקת ברזל בקוטר עד " 6כולל ,ללא ראשים מונח באדמה בעומק עד
 1.25מ' או גלוי בחיבורים ליציאות ביוב מהמבנים

מטר

353.00

 57.03.1360צנור יצקת ברזל בקוטר עד " 6כולל ,ללא ראשים מונח באדמה בעומק
 1.25מ' עד  1.75מ' או גלוי בחיבורים ליציאות ביוב מהמבנים

מטר

380.00

 57.03.1370עטיפת צנרת ביוב בכל קוטר ובכל עומק בבד גיאוטכני  200גר'/מ"ר
כדוגמת  F-320המשווק ע"י "וולטה"

מ "ר

20.00

 57.03.1380פתיחת מסעה/מדרכה מרוצפת לצורך הנחת קו ביוב בכל קוטר והחזרת
המצב לקדמותו.

מ "ר

109.00
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 57.03.1390פתיחת מדרכה מאספלט לצורך הנחת קו ביוב בכל קוטר והחזרת המצב
לקדמותו

מ "ר

 57.03.1400פתיחת כביש מאספלט לצורך הנחת קו ביוב בכל קוטר והחזרת המצב
לקדמותו

מ "ר

109.00

 57.03.1410פתיחת משטח בטון בעובי עד  15ס"מ לצורך הנחת קו ביוב בכל קוטר
והחזרת המצב לקדמותו

מ "ר

238.00

 57.03.1420פתיחת דרך/משטח מצעים ותיקונו לאחר הנחת קו ביוב בכל עומק

מ "ר

69.00

 57.03.1430פריצת תואי דרך ברוחב עד  5מטר למטרת הנחת קו ביוב .הכשרת
הדרך תעשה לרמה שתאפשר נסיעת רכב עבודה בתואי.

מטר

69.00

 57.03.1440תוספת למחיר הצינור עבור עבודות דיפון בעומק מעל  4.0מ' באמצעות
מערכת תמיכות כדוגמת " ,"SLIDERAIL SYSTEMתוצרת " - "LTW
גרמניה )חב' י.נ.י.ת .שד' משה גושן  ,49קרית מוצקין( או RAIL SLIDE
 ,SHORINGתוצרת גרמניה  ) ,ES VERBAUשפיר דניאל -רח' הבנאי
 35חולון או ש"ע מאושר(

מטר

535.00

 57.03.1450תוספת למחיר הצינור עבור הורדת מפלס מי תהום וביצוע העבודה ביבש,
כמפורט במפרט הטכני ,במידה וידרש ,לפי אישור המפקח באתר

מטר

298.00

 57.03.1460סרט אזהרה אדום ברוחב של  10ס"מ ועובי  1מ"מ בחציית קו מקורות לפי
סטנדרט של חב' מקורות ,דוגמת תוצ' חב' " "BODDINGTONSמסוג
 051ע"י חב' ש.ח .מגן טכנולוגיות

מטר

 57.03.1470פתיחת כביש מע"צ קיים לצורך חציית קו ביוב בתוך שרוול בקוטר "8"-12
ובכל עומק ותיקונו בגמר הבצוע .המחיר כולל כל התיאומים הדרושים עם
מע"צ ובצוע החצייה לפי הנחיותיהם כולל הספקת שרוול) .המדידה לפי
רוחב הכביש  +השולים(

מטר

 57.03.1480קידוח אופקי מתחת לכביש ע"י שרוול בקוטר " 8"-12ובכל עומק שהוא.
המחיר כולל אספקת השרוול ,בצוע הקידוח ,השחלת צנור אדנים ,סנדלים
וכו' .כמו כן כולל המחיר את בצוע כל התיאומים הדרושים.

מטר

1,435.00

 57.03.1490עטיפת בטון מזוין לצנורות ביוב בקוטר " 6"-4ובכל עומק ,כולל הזיון.

מטר

144.00

 57.03.1500עטיפת בטון מזויין לצינורות ביוב בקוטר " 12"-8ובכל עומק ,כולל הזיון.

מטר

222.00

 57.03.1510בטון מסוג  CLSMלמילוי תעלות מעל עטיפת הצינור ועד תחתית אספלט
מדרכה  /כביש לרבות פינוי וסילוק החומר החפור

מ"ק

410.00

 57.03.1520תוספת למחיר בטון מסוג  CLSMעבור תוסף מהיר התקשרות

מ"ק

24.00

 57.03.1530צילום קו ביוב קיים באמצעות מצלמת וידאו והספקת דוח  +קלטת,
כנדרש במפרט המיוחד/כללי.

מטר

10.00

109.00

11.00

1,305.00

*** החלפת קווי ביוב בשיטת הניפוץ ***
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 57.03.1550החלפת קו ביוב קיים בקוטר " 4בשיטת הניפוץ ,לקו חדש מפוליאתילן דרג
 (10 (PE100תוצרת פלגל או ש"ע בקוטר  125מ"מ עד עומק של  2מ',
ע"י הקבלן "דרך עפר" " /דורי גולן" או קבלן אחר מאושר ,כולל צילום הקו
בתום ההחלפה )חיבור לשוחות ו/או עיבודים ימדדו בנפרד(

מטר

 57.03.1560החלפת קו ביוב קיים בקוטר " 6בשיטת הניפוץ ,לקו חדש מפוליאתילן דרג
 (10 (PE100תוצרת פלגל או ש"ע בקוטר  180מ"מ עד עומק של  2מ',
ע"י הקבלן "דרך עפר" " /דורי גולן" או קבלן אחר מאושר ,כולל צילום הקו
בתום ההחלפה )חיבור לשוחות ו/או עיבודים ימדדו בנפרד(

מטר

 57.03.1570החלפת קו ביוב קיים בקוטר " 8בשיטת הניפוץ ,לקו חדש מפוליאתילן דרג
 (10 (PE100תוצרת פלגל או ש"ע בקוטר  225מ"מ עד עומק של  2מ',
ע"י הקבלן "דרך עפר" " /דורי גולן" או קבלן אחר מאושר ,כולל צילום הקו
בתום ההחלפה )חיבור לשוחות ו/או עיבודים ימדדו בנפרד(

מטר

 57.03.1580החלפת קו ביוב קיים בקוטר " 10בשיטת הניפוץ ,לקו חדש מפוליאתילן
דרג  (10 (PE100תוצרת פלגל או ש"ע בקוטר  280מ"מ עד עומק של 2
מ' ,ע"י הקבלן "דרך עפר" " /דורי גולן" או קבלן אחר מאושר ,כולל צילום
הקו בתום ההחלפה )חיבור לשוחות ו/או עיבודים ימדדו בנפרד(

מטר

1,433.00

 57.03.1590תוספת לסעיפים  57.6.400עד  57.6.403עבור החלפת הקו בעומקים
מעל  2מ' עד עומק של  4מ'

מטר

163.00

 57.03.1600תוספת לסעיפים  57.6.400עד  57.6.403עבור החלפת הקו בעומקים
מעל  4מ' עד עומק של  6מ'

מטר

247.00

 57.03.1610תוספת לסעיפים  57.6.400עד  57.6.403עבור הגדלת קוטר הקו הקיים
ב"מדרגה" אחת כלפי מעלה )(2"+

מטר

163.00

783.00

977.00

1,043.00

* שירוול קוים *
 57.03.1620שירוול קו ביוב קיים בקוטר " 6ובכל עומק ,כולל שטיפות ,צילומים טלויזיונים
 ,ניקוי ,סילוק מכשולים ,תיקון הצינור הקיים במידת הצורך ,ביצוע מעקפי
זרימת שפכים כולל ציוד שאיבה ,קווי סניקה זמניים וכל הציוד החומרים
והעבודות הנדרשים לקבלת עבודה מושלמת

מטר

 57.03.1630שירוול קו ביוב קיים בקוטר " 8ובכל עומק ,כולל שטיפות ,צילומים טלויזיונים
 ,ניקוי ,סילוק מכשולים ,תיקון הצינור הקיים במידת הצורך ,ביצוע מעקפי
זרימת שפכים כולל ציוד שאיבה ,קווי סניקה זמניים וכל הציוד החומרים
והעבודות הנדרשים לקבלת עבודה מושלמת

מטר

 57.03.1640שירוול קו ביוב קיים בקוטר " 10ובכל עומק ,כולל שטיפות ,צילומים
טלויזיונים ,ניקוי ,סילוק מכשולים ,תיקון הצינור הקיים במידת הצורך ,ביצוע
מעקפי זרימת שפכים כולל ציוד שאיבה ,קווי סניקה זמניים וכל הציוד
החומרים והעבודות הנדרשים לקבלת עבודה מושלמת

מטר

 57.03.1650תוספת למחיר שירוול קוי ביוב עבור הגדלת קוטר בקפיצות של " 2כולל כל
המתואר לעייל

מטר

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.4
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תת פרק  57.04מתקני ביוב
הערה  :מחירי שוחות הבטון כוללים בין היתר גם איטום בין כל חלקי
השוחה בכל קוטר כנגד חדירות מים באמצעות אטם "איטופלסט"
הערה  :במידה וידרש לבצע שוחות בטון יצוקות באתר ,מחירם יהיה
בהתאם למחירי השוחות מחוליות טרומיות
 57.04.0010שוחת בקרה מחוליות טרומיות בקוטר  60ס"מ עם תקרה ומכסה בקוטר
 50ס"מ מסוג  B125בעומק עד  1.25מטר.

יח'

2,599.50

 57.04.0020שוחת בקרה מחוליות טרומיות בקוטר  60ס"מ עם תקרה ומכסה בקוטר
 50ס"מ מסוג  B125בעומק מ  1.26ועד  1.75מטר.

יח'

2,914.50

 57.04.0030שוחת בקרה מחוליות טרומיות בקוטר  80ס"מ עם תקרה ומכסה בקוטר
 60ס"מ מסוג  B125בעומק עד  1.25מטר.

יח'

2,992.50

 57.04.0040שוחת בקרה מחוליות טרומיות בקוטר  80ס"מ עם תקרה ומכסה בקוטר
 60ס"מ מסוג  B125בעומק מ  1.26ועד  1.75מטר

יח'

3,465.00

 57.04.0050שוחת בקרה מחוליות טרומיות בקוטר  80ס"מ עם תקרה ומכסה בקוטר
 60ס"מ מסוג  B125בעומק מ  1.76ועד  2.25מטר

יח'

3,859.50

 57.04.0060שוחת בקרה מחוליות טרומיות בקוטר  100ס"מ עם תקרה ומכסה
בקוטר  60ס"מ מסוג  B125בעומק עד  1.25מטר.

יח'

3,544.50

 57.04.0070שוחת בקרה מחוליות טרומיות בקוטר  100ס"מ עם תקרה ומכסה בקוטר
 60ס"מ מסוג  B125בעומק מ  1.26מטר ועד  1.75מטר.

יח'

4,252.50

 57.04.0080שוחת בקרה מחוליות טרומיות בקוטר  100ס"מ עם תקרה ומכסה בקוטר
 60ס"מ מסוג  B125בעומק מ  1.76מטר ועד  2.25מטר.

יח'

4,962.00

 57.04.0090שוחת בקרה מחוליות טרומיות בקוטר  100ס"מ עם תקרה ומכסה
בקוטר  60ס"מ מסוג  B125בעומק מ  2.26מטר ועד  2.75מטר.

יח'

5,670.00

 57.04.0100שוחת בקרה מחוליות טרומיות בקוטר  125ס"מ עם תקרה ומכסה בקוטר
 60ס"מ מסוג  B125בעומק מ  1.26מטר ועד  1.75מטר.

יח'

4,567.50

 57.04.0110שוחת בקרה מחוליות טרומיות בקוטר  125ס"מ עם תקרה ומכסה בקוטר
 60ס"מ מסוג  B125בעומק מ  1.76מטר ועד  2.25מטר.

יח'

5,512.50

 57.04.0120שוחת בקרה מחוליות טרומיות בקוטר  125ס"מ עם תקרה ומכסה בקוטר
 60ס"מ מסוג  B125בעומק מ  2.26מטר ועד  2.75מטר.

יח'

6,457.50

 57.04.0130שוחת בקרה מחוליות טרומיות בקוטר  125ס"מ עם תקרה ומכסה בקוטר
 60ס"מ מסוג  B125בעומק מ  2.76מטר ועד  3.25מטר.

יח'

7,402.50

 57.04.0140שוחת בקרה מחוליות טרומיות בקוטר  125ס"מ עם תקרה ומכסה בקוטר
 60ס"מ מסוג  B125בעומק מ  3.26מטר ועד  3.75מטר.

יח'

8,347.50
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 57.04.0150שוחת בקרה מחוליות טרומיות בקוטר  125ס"מ עם תקרה ומכסה בקוטר
 60ס"מ מסוג  B125בעומק מ  3.76מטר ועד  4.25מטר.

יח'

 57.04.0160שוחת בקרה מחוליות טרומיות בקוטר  125ס"מ עם תקרה ומכסה בקוטר
 60ס"מ מסוג  B125בעומק מ  4.25מטר ועד  4.75מטר.

יח'

10,237.50

 57.04.0170שוחת בקרה מחוליות טרומיות בקוטר  125ס"מ עם תקרה ומכסה בקוטר
 60ס"מ מסוג  B125בעומק מ  4.76מטר ועד  5.25מטר.

יח'

11,182.50

 57.04.0180שוחת בקרה מחוליות טרומיות בקוטר  125ס"מ עם תקרה ומכסה בקוטר
 60ס"מ מסוג  B125בעומק מ  5.25מטר ועד  5.75מטר.

יח'

12,127.50

 57.04.0190שוחת בקרה מחוליות טרומיות בקוטר  150ס"מ עם תקרה ומכסה בקוטר
 60ס"מ מסוג  B125בעומק מ  3.75מטר ועד  4.25מטר.

יח'

15,592.50

 57.04.0200שוחת בקרה מחוליות טרומיות בקוטר  150ס"מ עם תקרה כבדה ומכסה
בקוטר  60ס"מ מסוג  C250בעומק מ  4.26מטר ועד  4.75מטר.

יח'

17,325.00

 57.04.0210שוחת בקרה מחוליות טרומיות בקוטר  150ס"מ עם תקרה כבדה ומכסה
בקוטר  60ס"מ מסוג  C250בעומק מ  4.76מטר ועד  5.25מטר.

יח'

18,112.50

 57.04.0220שוחת בקרה מחוליות טרומיות בקוטר  150ס"מ עם תקרה כבדה ומכסה
בקוטר  60ס"מ מסוג  C250בעומק מ  5.26מטר ועד  5.75מטר.

יח'

18,900.00

 57.04.0230שוחת בקרה מחוליות טרומיות בקוטר  150ס"מ עם תקרה כבדה ומכסה
בקוטר  60ס"מ מסוג  C250בעומק מ  5.76מטר ועד  6.25מטר.

יח'

21,262.50

 57.04.0240שוחת בקרה מחוליות טרומיות בקוטר  200ס"מ עם תקרה כבדה ומכסה
בקוטר  60ס"מ מסוג  D400בעומק מ  6.25מטר ועד  6.75מטר.

יח'

23,625.00

 57.04.0250תא בקרה במידות  100/120ס"מ מותקן על קו ביוב ראשי קיים בעומק
כללי עד  2.25ס"מ כולל גילוי מיקום התקנת התא ,יציקת בטון כולל זיון,
מחברי שוחה ,איטום בנקודות החיבור בין השרוול לתא ,תקרה כבדה
ומכסה בקוטר  60ס"מ מסוג  D400כולל סולם ירידה ,כולל חסימת הקו
ע"י הפקקים  ,שאיבת הביוב וביצוע מעקף לפי הצורך

יח'

 57.04.0260תא בקרה במידות  100/120ס"מ מותקן על קו ביוב ראשי קיים בעומק
כללי מ 2.26 -מ' עד  2.75מ' ,כולל גילוי מיקום התקנת התא ,יציקת בטון
כולל זיון ,מחברי שוחה ,איטום בנקודות החיבור בין השרוול לתא ,תקרה
כבדה ומכסה בקוטר  60ס"מ מסוג  ,D400כולל סולם ירידה ,כולל
חסימת הקו ע"י הפקקים  ,שאיבת הביוב וביצוע מעקף לפי הצורך

יח'

 57.04.0270תא בקרה במידות  100/120ס"מ מותקן על קו ביוב ראשי קיים בעומק
כללי מ 2.76 -מ' עד  3.25מ' ,כולל גילוי מיקום התקנת התא ,יציקת בטון
כולל זיון ,מחברי שוחה ,איטום בנקודות החיבור בין השרוול לתא ,תקרה
כבדה ומכסה בקוטר  60ס"מ מסוג  ,D400כולל סולם ירידה ,כולל
חסימת הקו ע"י הפקקים  ,שאיבת הביוב וביצוע מעקף לפי הצורך

יח'

23,224.50

 57.04.0280תוספת למחיר שוחה עבור אטמי "איטוביב" במקום אטמים רגילים ,עבור
צנרת בקוטרים ") ,4"-8המחיר לאטם אחד(

יח'

471.00

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.4
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 57.04.0290תוספת למחיר שוחה עבור אטמי "איטוביב" במקום אטמים רגילים ,עבור
צנרת בקוטרים ") 10"-12המחיר לאטם אחד(

יח'

 57.04.0300תוספת למחיר שוחה עבור אטמי "איטוביב" במקום אטמים רגילים ,עבור
צנרת בקוטרים ") 14"-16המחיר לאטם אחד(

יח'

806.00

 57.04.0310תוספת למחיר שוחה עבור אטמי "איטוביב" במקום אטמים רגילים ,עבור
צנרת בקוטרים ") .18"-20המחיר לאטם אחד(

יח'

1,005.00

 57.04.0320תוספת למחיר שוחה עבור אטמי "איטוביב" במקום אטמים רגילים ,עבור
צנרת בקוטרים ") .20"-24המחיר לאטם אחד(

יח'

1,341.00

 57.04.0330תוספת למחיר שוחה בקוטר  80ס"מ עבור תקרה ומכסה כבד מסוג
.C250

יח'

550.00

 57.04.0340תוספת למחיר שוחה בקוטר  100ס"מ עבור תקרה ומכסה כבד מסוג
.C250

יח'

611.00

 57.04.0350תוספת למחיר שוחה בקוטר  125ס"מ עבור תקרה ומכסה כבד מסוג
.C250

יח'

732.00

 57.04.0360תוספת למחיר שוחה בקוטר  80ס"מ עבור תקרה ומכסה כבד מסוג
D400

יח'

671.00

 57.04.0370תוספת למחיר שוחה בקוטר  100ס"מ עבור תקרה ומכסה כבד מסוג
D400

יח'

732.00

 57.04.0380תוספת למחיר שוחה בקוטר  125ס"מ עבור תקרה ומכסה כבד מסוג
D400

יח'

854.00

 57.04.0390תוספת למחיר שוחה בקוטר  150ס"מ עבור תקרה ומכסה כבד מסוג
.D400

יח'

1,098.00

 57.04.0400תוספת למחיר שוחה עבור כלוב הגנה לסולם  ,בקוטר  70ס"מ מחוזק
בברגי פלב"ם .מדידה לפי אורך הכלוב

מטר

732.00

 57.04.0410תוספת למחיר שוחה בקוטר  80ס"מ עבור חולית בסיס משולבת
פוליאתילן  +בטון ,עם כניסות ויציאות בכל קוטר

יח'

671.00

 57.04.0420תוספת למחיר שוחה בקוטר  100ס"מ עבור חולית בסיס משולבת
פוליאתילן  +בטון ,עם כניסות ויציאות בכל קוטר.

יח'

806.00

 57.04.0430תוספת למחיר שוחה בקוטר  125ס"מ עבור חולית בסיס משולבת
פוליאתילן  +בטון ,עם כניסות ויציאות בכל קוטר.

יח'

939.00

 57.04.0440תוספת למחיר שוחה בקוטר  100ס"מ עבור תחתית מעובדת "אקרבייס"
עם כניסות ויציאות "6"-8

יח'

1,274.00

 57.04.0450תוספת למחיר שוחה בקוטר  125ס"מ עבור תחתית מעובדת "אקרבייס"
עם כניסות ויציאות "6"-10

יח'

1,341.00

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.4

604.00
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 57.04.0460תוספת למחיר שוחה בקוטר  150ס"מ עבור תחתית מעובדת "אקרבייס"
עם כניסות ויציאות "6"-12

יח'

 57.04.0470תוספת למחיר תא בקרה עבור מכסה יצקת ברזל מכל מין שהוא בקוטר
 50ס"מ או מרובע עם סמל הרשות במקום מכסה ב-ב

יח'

428.00

 57.04.0480תוספת למחיר תא בקרה עבור מכסה יצקת ברזל מכל מין שהוא בקוטר
 60ס"מ או מרובע עם סמל הרשות במקום מכסה ב-ב

יח'

489.00

 57.04.0490הפחתת מחיר למכסה מיצקת ברזל בקוטר  60ס"מ עבור מכסה מרובע
בגודל  60/60ס"מ לשטחים מרוצפים

יח'

-58.00

 57.04.0500הפחתת מחיר למכסה מיצקת ברזל בקוטר  60ס"מ עבור מכסה עם ציר
ונעילה קפיצית או ש"ע ממין D400

יח'

-181.00

 57.04.0510תוספת למחיר מכסה לתא בקרה עבור סגר נעילה למכסה ממין D 400
או C250

יח'

147.00

 57.04.0520שוחת בקרה לביוב מפוליאתילן בקוטר  80ס"מ ובעומק עד  1.25מטר
דוגמת "חופית" או ש"ע כולל עיצוב קרקעית מוכן

יח'

2,025.00

 57.04.0530שוחת בקרה לביוב מפוליאתילן בקוטר  100ס"מ ובעומק מ  1.26מטר ועד
 1.75מטר דוגמת "חופית" או ש"ע כולל עיצוב קרקעית מוכן

יח'

2,975.70

 57.04.0540שוחת בקרה מפוליאתילן בקוטר  100ס"מ ובעומק מ  1.76מטר ועד 2.25
מטר דוגמת "חופית" או ש"ע כולל עיצוב קרקעית מוכן

יח'

3,718.40

 57.04.0550תוספת לשוחת פוליאתילן בקוטר  80ס"מ עבור תקרה ומכסה בטון בקוטר
 50ס"מ מסוג .B125

יח'

806.00

 57.04.0560תוספת לשוחת פוליאתילן בקוטר  80ס"מ עבור תקרה ומכסה בטון בקוטר
 50ס"מ מסוג C250

יח'

972.00

 57.04.0570תוספת לשוחת פוליאתילן בקוטר  80ס"מ עבור תקרה ומכסה בטון בקוטר
 50ס"מ מסוג .D400

יח'

1,341.00

 57.04.0580תוספת לשוחת פוליאתילן בקוטר  100ס"מ עבור תקרה ומכסה בטון
בקוטר  60ס"מ מסוג . B125

יח'

1,341.00

 57.04.0590תוספת לשוחת פוליאתילן בקוטר  100ס"מ עבור תקרה ומכסה בטון
בקוטר  60ס"מ מסוג . C250

יח'

1,499.00

 57.04.0600תוספת לשוחת פוליאתילן בקוטר  100ס"מ עבור תקרה ומכסה בטון
בקוטר  60ס"מ מסוג D400

יח'

1,675.00

 57.04.0610הכנה בתא בקרה לחיבור קו ביוב בקוטר " 4"-6בעתיד.

יח'

402.00

 57.04.0620הכנה בתא בקרה לחיבור קו ביוב בקוטר " 8"-12בעתיד.

יח'

604.00

 57.04.0630הכנה בתא בקרה לחיבור קו ביוב בקוטר " 14"-16בעתיד.

יח'

806.00

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.4

1,463.00
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 57.04.0640הכנה בתא בקרה לחיבור קו ביוב בקוטר " 18"-20בעתיד.

יח'

1,073.00

 57.04.0650סתימת כניסות ויציאות מבוטלות בשוחה קיימת

קומפ'

537.00

 57.04.0660תוספת עבור בנית שוחה על קו קיים בכל עומק ובכל קוטר בו זורמים מי
ביוב לרבות ביצוע כל ההסדרים הדרושים למניעת הצפת השוחה בזמן
העבודה.

יח'

 57.04.0670תוספת עבור החלפת שוחה קיימת בכל עומק ובכל קוטר על קו שבו
זורמים מי ביוב לרבות ביצוע כל ההסדרים הדרושים למניעת הצפת
השוחה בזמן העבודה

יח'

 57.04.0680הנמכת תקרה  +מכסה בתא ביקורת בקטרים  80-100ס"מ ,עד לגובה
של  25ס"מ כולל פרוק התקרה הקימת ,סיתות החוליה שתחת לתקרה
עד הגובה הדרוש והרכבת התקרה מחדש כולל ביטון כולל תאומים
בגובה הפקק.

יח'

 57.04.0690הנמכת תקרה  +מכסה בתא ביקורת בקטרים  125-150ס"מ ,עד לגובה
של  25ס"מ כולל פרוק התקרה הקימת ,סיתות החוליה שתחת לתקרה
עד הגובה הדרוש והרכבת התקרה מחדש כולל ביטון כולל תאומים
בגובה הפקק.

יח'

 57.04.0700הנמכת תקרה  +מכסה בתא ביקורת מטיפוס קוני בקוטר  100-125ס"מ
עד לגובה של  25ס"מ כולל פרוק התקרה הקימת ,פרוק החוליה הקונית,
סיתות החוליה שתחת לחוליה הקונית עד הגבה הדרוש והרכבה מחדש
של החוליה הקונית והתקרה ,כולל ביטון ,כולל תאומים בגובה הפקק.

יח'

 57.04.0710הנמכת פקק של תא ביקורת עד הגובה המכסימאלי האפשרי ללא פרוק
התקרה )עבור פקקים המורכבים על צוארון( כולל פרוק הפקק הקים
סיתות הצוארון עד לגובה הדרוש והרכבה מחדש של הטבעת והפקק.

יח'

 57.04.0720הגבהת פקק של תא ביקורת בכל קוטר )ללא הגבהת התקרה( עד
לגובה של  20ס"מ כולל פירוק הפקק הקים ,בנית צוארון מבטון מזוין
והרכבה מחדש של הפקק.

יח'

 57.04.0730הגבהת תקרה  +פקק של תא ביקורת קים בקוטר  80ס"מ עד לגובה
של  66ס"מ באמצעות הוספת חוליה כולל פרוק התקרה והפקק הקימים,
הוספת חוליה ,הרכבה מחדש של התקרה והפקק והתאמת גובה הפקק.

יח'

 57.04.0740הגבהת תקרה  +פקק של תא ביקורת קים בקוטר  100ס"מ עד לגובה
של  66ס"מ באמצעות הוספת חוליה כולל פרוק התקרה והפקק הקימים,
הוספת חוליה ,הרכבה מחדש של התקרה והפקק והתאמת גובה הפקק.

יח'

 57.04.0750הגבהת תקרה  +פקק של תא ביקורת קים בקוטר  125ס"מ עד לגובה
של  50ס"מ באמצעות הוספת חוליה כולל פרוק התקרה והפקק הקימים,
הוספת חוליה ,הרכבה מחדש של התקרה והפקק והתאמת גובה הפקק.

יח'

 57.04.0760הגבהת תקרה  +פקק של תא ביקורת קים בקוטר  150ס"מ עד לגובה
של  50ס"מ באמצעות הוספת חוליה כולל פרוק התקרה והפקק הקימים,
הוספת חוליה ,הרכבה מחדש של התקרה והפקק והתאמת גובה הפקק.

יח'

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.4

1,609.00

2,412.00

737.00

1,005.00

1,341.00

471.00

537.00

1,073.00

1,341.00

1,609.00

2,010.00
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 57.04.0770תוספת למחיר הגבהת שוחה עבור פירוק חוליה קונית והחזרתה מעל
החוליה החדשה

יח'

 57.04.0780מכסה לתא בקרה מייצקת ברזל עם סמל העיריה בקוטר  50ס"מ מסוג
 B125כולל פירוק וסילוק הקיים במידת הצורך

יח'

1,073.00

 57.04.0790מכסה לתא בקרה מייצקת ברזל עם סמל העיריה בקוטר  50ס"מ מסוג
 C250כולל פירוק וסילוק הקיים במידת הצורך

יח'

1,255.00

 57.04.0800מכסה לתא בקרה מייצקת ברזל עם סמל העיריה בקוטר  60ס"מ מסוג
 B125כולל פירוק וסילוק הקיים במידת הצורך

יח'

1,218.00

 57.04.0810מכסה לתא בקרה מייצקת ברזל עם סמל העיריה בקוטר  60ס"מ מסוג
 C250כולל פירוק וסילוק הקיים במידת הצורך

יח'

1,474.00

 57.04.0820מכסה לתא בקרה מייצקת ברזל עם סמל העיריה בקוטר  60ס"מ מסוג
 D400כולל פירוק וסילוק הקיים במידת הצורך

יח'

1,609.00

 57.04.0830מכסה ב.ב .בקוטר  50ס"מ מסוג  B125לתא בקרה כולל החלפת הקיים

יח'

671.00

 57.04.0840מכסה ב.ב .בקוטר  50ס"מ מסוג  C250לתא בקרה כולל החלפת הקיים

יח'

871.00

 57.04.0850מכסה ב.ב .בקוטר  60ס"מ מסוג  B125לתא בקרה כולל החלפת הקיים

יח'

1,140.00

 57.04.0860מכסה ב.ב .בקוטר  60ס"מ מסוג  C250לתא בקרה כולל החלפת הקיים

יח'

1,341.00

 57.04.0870מכסה ב.ב .בקוטר  60ס"מ מסוג  D400לתא בקרה כולל החלפת הקיים

יח'

1,474.00

 57.04.0880תקרה ב.ב .לתא בקרה בקוטר  80ס"מ לעומס בינוני עם פתח אור  60או
 50ס"מ כולל החלפת הקיים

יח'

671.00

 57.04.0890תקרה ב.ב .לתא בקרה בקוטר  80ס"מ לעומס כבד עם פתח אור  60או
 50ס"מ כולל החלפת הקיים

יח'

777.00

 57.04.0900תקרה ב.ב .לתא בקרה בקוטר  100ס"מ לעומס בינוני עם פתח אור 60
או  50ס"מ כולל החלפת הקיים

יח'

838.00

 57.04.0910תקרה ב.ב .לתא בקרה בקוטר  100ס"מ לעומס כבד עם פתח אור  60או
 50ס"מ כולל החלפת הקיים

יח'

1,053.00

 57.04.0920תקרה ב.ב .לתא בקרה בקוטר  125ס"מ לעומס בינוני עם פתח אור 60
או  50ס"מ כולל החלפת הקיים

יח'

1,207.00

 57.04.0930תקרה ב.ב .לתא בקרה בקוטר  125ס"מ לעומס כבד עם פתח אור  60או
 50ס"מ כולל החלפת הקיים

יח'

1,341.00

 57.04.0940תוספת עבור חבור קו ביוב בקוטר " 6"-4לשוחה קיימת בכל עומק כולל
חפירה ,גילוי השוחה ,שינוי עיבוד פנימי ,כיסוי ואטימה על פי הנדרש.

יח'

939.00

 57.04.0950תוספת עבור חבור קו ביוב בקוטר " 8"-10לשוחה קיימת בכל עומק כולל
חפירה ,גילוי השוחה ,שינוי עיבוד פנימי ,כיסוי ואטימה על פי הנדרש.

יח'

1,207.00

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.4

306.00
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 57.04.0960תוספת עבור חבור קו ביוב בקוטר " 12"-14לשוחה קיימת בכל עומק כולל
חפירה ,גילוי השוחה ,שינוי עיבוד פנימי ,כיסוי ואטימה על פי הנדרש.

יח'

 57.04.0970תוספת עבור חבור קו ביוב בקוטר " 14"-18לשוחה קיימת בכל עומק כולל
חפירה ,גילוי השוחה ,שינוי עיבוד פנימי ,כיסוי ואטימה על פי הנדרש.

יח'

1,742.00

 57.04.0980תוספת עבור חבור קו ביוב בקוטר " 20"-24לשוחה קיימת בכל עומק כולל
חפירה ,גילוי השוחה ,שינוי עיבוד פנימי ,כיסוי ואטימה על פי הנדרש.

יח'

2,278.00

 57.04.0990מפל פנימי בשוחת בקרה בקוטר כלשהו

יח'

671.00

 57.04.1000מפל חיצוני בקוטר " 4עם עטיפת בטון מזויין בגובה עד  2מ'.

יח'

871.00

 57.04.1010מפל חיצוני בקוטר " 4עם עטיפת בטון מזויין בגובה מעל  2מ'.

יח'

1,341.00

 57.04.1020מפל חיצוני בקוטר " 6עם עטיפת בטון מזוין בעומק עד  2מ'.

יח'

1,140.00

 57.04.1030מפל חיצוני בקוטר " 6עם עטיפת בטון מזויין בעומק מעל  2מ'.

יח'

1,474.00

 57.04.1040מפל חיצוני בקוטר " 8עם עטיפת בטון מזויין בעומק עד  2מ'.

יח'

1,341.00

 57.04.1050מפל חיצוני בקוטר " 8עם עטיפת בטון מזויין בעומק מעל  2מ'.

יח'

1,877.00

 57.04.1060מפל חיצוני בקוטר " 10עם עטיפת בטון מזוין בעומק עד  2מ'.

יח'

1,675.00

 57.04.1070מפל חיצוני בקוטר " 10עם עטיפת בטון מזויין ובעומק מעל  2מ'.

יח'

2,077.00

 57.04.1080מפל חיצוני בקוטר " 12עם עטיפת בטון מזויין בעומק עד  2מ'.

יח'

2,010.00

 57.04.1090מפל חיצוני בקוטר " 12ובעומק מעל  2מ'.

יח'

2,412.00

 57.04.1100מפל חיצוני בקוטר " 14עם עטיפת בטון מזויין ובעומק עד  2מ'.

יח'

2,010.00

 57.04.1110מפל חיצוני בקוטר " 14ובעומק מעל  2מ'.

יח'

2,547.00

 57.04.1120מעבר צנור ביוב בכל קוטר דרך קיר בטון כולל החזרת המצב לקדמותו.

קומפ'

671.00

 57.04.1130מעבר צינור ביוב בכל קוטר דרך קיר אבן כולל החזרת המצב לקדמותו.

קומפ'

671.00

 57.04.1140מעבר צינור ביוב דרך גדר אבן /טרסה כולל החזרת המצב לקדמותו.

קומפ'

671.00

 57.04.1150מעבר צינור ביוב בכל קוטר דרך גדר רשת או גדר תיל כולל החזרת
המצב לקדמותו.

קומפ'

383.00

 57.04.1160שסתום אויר לביוב בקוטר " 2ללחץ עבודה  16אטמ' כולל ברז וזקף "2
דוגמת "א.ר.י ".דגם  D-020או ש"ע.

יח'

5,158.00

 57.04.1170שסתום אויר לביוב בקוטר " 3ללחץ עבודה  16אטמ' כולל ברז וזקף
דוגמת "א.ר.י ".דגם  D-020או ש"ע.

יח'

5,360.00

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.4

1,474.00
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מועצה אזורית מטה יהודה  -אגף הפיתוח
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מחירון מכרז תשתיות וכבישים 2019
סע י ף

יחידה

תאור

מחיר יחידה

 57.04.1180שסתום אויר לביוב בקוטר " 4ללחץ  16אטמ' כולל ברז וזקף דוגמת "א.ר.י
 ".דגם  D-020או ש"ע.

יח'

* 57.04.1190חול דיונות למילוי תעלות בשכבות בהידוק ובהרטבה עד לצפיפות של
 %98לרבות סילוק העפר החפור בהתאם למפרט המיוחד/כללי )מעבר
לריפוד וכיסוי הצינור ומעבר למצע תחתית הכביש(

מ"ק

* 57.04.1200מצע סוג א' למילוי תעלות בשכבות בהידוק ובהרטבה עד לצפיפות של
 %98לרבות סילוק העפר החפור בהתאם למפרט המיוחד/כללי )מעבר
לריפוד וכיסוי הצינור ומעבר למצע תחתית הכביש(

מ"ק

117.00

 57.04.1210בור ספיגה בקוטר  300ס"מ בנוי מלבני בטון מחוררים בעומק עד  5מ',
כולל חפירה  .מילוי חצץ גס ,בד גיאוטכני ,תקרה ומכסה מבטון קומפלט

קומפ'

28,219.00

 57.04.1220תוספת מחיר לבור ספיגה בקוטר  300ס"מ ובעומק עד  5מ' ,עבור כל
מטר עומק נוסף

קומפ'

5,644.00

 57.04.1230בור ספיגה בקוטר  200ס"מ בנוי מלבני בטון מחוררים בעומק עד  3מ',
כולל חפירה  .מילוי חצץ גס ,בד גיאוטכני ,תקרה ומכסה מבטון קומפלט

קומפ'

16,932.00

 57.04.1240תוספת מחיר לבור ספיגה בקוטר  200ס"מ ובעומק עד  3מ' ,עבור כל
מטר עומק נוסף

קומפ'

4,515.00

 57.04.1250קידוח ספיגה בקוטר  60ס"מ עם חוליות בטון מחוררות טרומיות בעומק
עד  5מ' ,כולל מילוי חצץ גס ,בד גיאוטכני ,צינור שרשורי ומכסה מרשת
מיצקת ,קומפלט

קומפ'

10,719.00

 57.04.1260תוספת עבור כל מטר עומק נוסף ,בקידוח הספיגה בקוטר  60ס"מ

מטר

1,341.00

 57.04.1270קידוח ספיגה בקוטר  80ס"מ עם חוליות בטון מחוררות טרומיות בעומק
עד  5מ' ,כולל מילוי חצץ גס ,בד גיאוטכני ,צינור שרשורי ומכסה מרשת
מיצקת ,קומפלט

קומפ'

12,728.00

 57.04.1280תוספת עבור כל מטר עומק נוסף ,בקידוח הספיגה בקוטר  80ס"מ

מטר

1,474.00

 57.04.1290בניית בור רקב מבטון מזויין במידות פנים  2.0/1.0מ' ובעומק נוזל של
 1.20מ' כולל אביזרים ומכסים.

קומפ'

15,406.00

 57.04.1300בור רקב מבטון מזויין במידות פנים  6.0/3.0ובעומק נוזל של  1.40מ' כולל
אביזרים ומכסים.

קומפ'

29,473.00

 57.04.1310אספקת והתקנת בור רקב מפוליאתילן במידות פנים  1.60/1.20מ'
ובעומק נוזל של  1.00מ'.

קומפ'

6,701.00

 57.04.1320אספקת והתקנת בור רקב מפוליאתילן במידות פנים  2.80/1.20מ'
ובעומק נוזל של  1.00מ'.

קומפ'

8,373.00

 57.04.1330אספקת והתקנת בור רקב מפוליאתילן  800ליטר כדוגמת חופית מק"ט
0208-st086

קומפ'

7,000.00

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.4

6,498.00

104.00
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מחירון מכרז תשתיות וכבישים 2019
סע י ף

יחידה

תאור

מחיר יחידה

 57.04.1340אספקת והתקנת בור רקב מפוליאתילן  2000ליטר כדוגמת חופית מק"ט
0208-st26

קומפ'

 57.04.1350אספקת והתקנת בור רקב מפוליאתילן  3650ליטר כדוגמת חופית מק"ט
0208-st46

קומפ'

16,000.00

 57.04.1360אספקת והתקנת בור רקב מפוליאתילן  5300ליטר כדוגמת חופית מק"ט
0208-st56

קומפ'

22,000.00

 57.04.1370אספקת והתקנת בור רקב מפוליאתילן  6900ליטר כדוגמת חופית מק"ט
0208-stc76

קומפ'

30,000.00

 57.04.1380אספקת והתקנת בור רקב מפוליאתילן  11000ליטר כדוגמת חופית מק"ט
0208-st11006

קומפ'

42,000.00

 57.04.1390סתימת בור ספיגה בחול וביטולו.

קומפ'

2,681.00

 57.04.1400גשרון נייד לגישור מעל תעלות פתוחות עבור מעבר הולכי רגל ,ברוחב עד
 2מ' כולל מעקות בהתאם לדרישות תקני בטיחות ,עשוי מפלדה מגולוונת
 /פיברגלס ,הכל בהתאם לאישור יועץ הבטיחות ,כולל העתקתו במהלך
העבודה בהתאם לדרישות הפיקוח ,קומפלט

קומפ'

9,500.00

3,350.00

תת פרק  57.05אחזקת מערכות ביוב
כל העבודות ומחירי הסעיפים בתת פרק זה ,כוללות את כל הנדרש על
מנת לבצע את העבודה ,לרבות חסימת קווים.
 57.05.0010פתיחת סתימת ביוב בכל קוטר קו עד ".16

קומפ'

600.00

 57.05.0020חצי יום ביובית  8קו"ב

קומפ'

1,400.00

 57.05.0030יום עבודה ביובית  8קו"ב

י"ע

2,400.00

 57.05.0040תוספת לעבודות על פי המחירון ,עבור קריאה דחופה שתבוצע תוך ארבע
שעות מרגע פניית המועצה.

קומפ'

1,000.00

 57.05.0050תוספת עבור עבודה שהיקפה הכולל נמוך מ  1,500 -ש"ח לא כולל מע"מ.

קומפ'

1,500.00

 57.05.0060עמוד סימון בקוטר " 3לסימון קווי ביוב ,עשוי מפלדה מגולוונת עם פקק
עליון ,צבוע בלבן אדום לסרוגין בגובה  1.5מטר ,מעל פני הקרקע כולל
יסוד בטון  30/30/30ס"מ ,כולל כיתוב בצבע על העמוד -ביוב

יח'

350.00

 57.05.0070י"ע של צוות ריסוס קווי ביוב כולל  2עובדים כולל טנדר עם מיכל ריסוס
כולל הכל לביצוע מושלם

יח'

2,500.00

 57.05.0080אספקה והתקנה של שסתום אוויר לביוב מפוליטילן " 2כדוגמת דגם סער
מקוצר של חברת א.ר.י

יח'

4,000.00

 57.05.0090אספקה והתקנה של שסתום אוויר לביוב מפוליטילן " 2כדוגמת דגם סער
ארוך של חברת א.ר.י

יח'

6,500.00

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.4
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סע י ף

יחידה

תאור

מחיר יחידה

 57.05.0100אספקה והתקנה של מעבר בין צינור ביוב אסבסט לצינור "PVC 4

יח'

350.00

 57.05.0110אספקה והתקנה של מעבר בין צינור ביוב אסבסט לצינור "PVC 6

יח'

450.00

 57.05.0120אספקה והתקנה של מעבר בין צינור ביוב אסבסט לצינור "PVC 8

יח'

600.00

 57.05.0130ביצוע עיבוד )בנצ'יק( מבטון בתא ביוב בכל קוטר ובעומק עד  2מטר ,כולל
ביטון עוקה .העבודה כולל פירוק הבנצ'יק הקיים במידת הצורך וסילוק
הפסולת לאתר מאושר.

קומפ'

 57.05.0140ביצוע עיבוד )בנצ'יק( מבטון בתא ביוב בכל קוטר ובעומק מ 2 -מטר ועד 4
מטר ,כולל ביטון עוקה .העבודה כולל פירוק הבנצ'יק הקיים במידת הצורך
וסילוק הפסולת לאתר מאושר.

קומפ'

 57.05.0150ביצוע עיבוד )בנצ'יק( מבטון בתא ביוב בכל קוטר ובעומק מ 4 -מטר ועד 6
מטר ,כולל ביטון עוקה .העבודה כולל פירוק הבנצ'יק הקיים במידת הצורך
וסילוק הפסולת לאתר מאושר.

קומפ'

 57.05.0160ביצוע עיבוד )בנצ'יק( מבטון בתא ביוב בכל קוטר ובעומק מ 6 -מטר ועד 9
מטר ,כולל ביטון עוקה .העבודה כולל פירוק הבנצ'יק הקיים במידת הצורך
וסילוק הפסולת לאתר מאושר.

קומפ'

2,500.00

 57.05.0170תיקון עיבוד )בנצ'יק( של שבר או פגיעה בעיבוד הקיים ,לשוחה בכל קוטר
ובכל עומק.

קומפ'

500.00

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.4

600.00

1,200.00

1,800.00
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מועצה אזורית מטה יהודה  -אגף הפיתוח
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מחירון מכרז תשתיות וכבישים 2019
סע י ף

יחידה

תאור

מחיר יחידה

פרק  60עבודות ביומית ופיגומים
תת פרק  60.01מחירי ש"ע פועלי בנין
 60.01.0010עובד מקצועי למקצועות בנאי ,טפסן ,רצף/חפאי ,ברזלן ,טייח וצבע.

ש"ע

84.00

 60.01.0020עובד עוזר למקצועות בנאי ,טפסן ,רצף/חפאי ,ברזלן ,טייח וצבע.

ש"ע

63.00

תת פרק  60.02מחירי ש"ע למקצועות מיוחדים המועסקים בבנין
 60.02.0010שרברב מקצועי.

ש"ע

84.00

 60.02.0020שרברב עוזר.

ש"ע

63.00

 60.02.0030חשמלאי מקצועי.

ש"ע

84.00

 60.02.0040עוזר חשמלאי.

ש"ע

63.00

 60.02.0050נגר מקצועי.

ש"ע

84.00

 60.02.0060נגר עוזר.

ש"ע

63.00

 60.02.0070מסגר מקצועי.

ש"ע

84.00

 60.02.0080עוזר למסגר.

ש"ע

63.00

 60.02.0090זגג מקצועי.

ש"ע

63.00

 60.02.0100רתך לצנרת מקצועי עם רתכת ואלקטרודות וכל הציוד הדרוש.

ש"ע

126.00

 60.02.0110עוזר לרתך צנרת.

ש"ע

84.00

תת פרק  60.03מחירים לעב' ביומית מיוחדות
 60.03.0010צילום קוי מים ,ביוב או ניקוז בקוטר כלשהו ,כולל עריכת קלטת ודו"ח
ומסירתם למזמין .אורך הקוים עד  300מ' לפי יום עבודה אחד )הצילום
לקוים קיימים,בקווים חדשים המחיר כולל צילום(

י"ע

2,331.00

 60.03.0020צוות מדידה הכולל מודד מוסמך ,עוזר מודד ומכשירי מדידה.

י"ע

2,468.00

 60.03.0030איתור/מיפוי קווים תת קרקעים באמצעות ציוד וצוות מיומן כנדרש במסמך
ג 2 -למשך  8ש"ע נטו באתר.

י"ע

3,801.00

 60.03.0040צוות צביעה וסימון כבישים ,לרבות כל סוגי הצבע והמפרטים.

י"ע

3,990.00

תת פרק  60.04מחירי ש"ע ציוד מכני הנדסי
 60.04.0010עבודת משאית רכינה  15מ"ק

י"ע

2,625.00

 60.04.0020עבודת משאית רכינה  15מ"ק עם מנוף

י"ע

3,675.00

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.4
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סע י ף

יחידה

תאור

מחיר יחידה

 60.04.0030עבודת משאית עם מנוף עד  10מטר אורך זרוע וכושר הרמת מטען 0.3
טון בפתיחה אופקית מלאה.

י"ע

 60.04.0040עבודת משאית עם מנוף עד  15מטר אורך זרוע וכושר הרמת מטען 0.6
טון בפתיחה אופקית מלאה.

י"ע

2,625.00

 60.04.0050עבודת משאית עם מנוף עד  25מטר אורך זרוע וכושר הרמת מטען 1.0
טון בפתיחה אופקית מלאה.

י"ע

4,200.00

 60.04.0060עבודת מחפרון  J.C.B-4או מקביל

י"ע

1,950.00

 60.04.0070עבודת "בובקט" או מקביל לרבות כל אביזר נלווה שידרוש המזמין ,כגון
יעה ,מטאטא ,מזלג הרמה וכד'.

י"ע

1,950.00

 60.04.0080עבודת מיני מחפרון אופני מסוג "בובקט" או מקביל

י"ע

1,950.00

 60.04.0090עבודת מיני מחפרון זחלי מסוג "בובקט" או מקביל

י"ע

1,950.00

 60.04.0100עבודת יעה )שופל( אופני קטרפילר  950או מקביל

י"ע

2,940.00

 60.04.0110מדחס שני פטישים ,לרבות מפעיל ו 2-פועלים.

ש"ע

200.00

 60.04.0120מיכלית ביוב עם מפעיל ,ציוד שאיבה ומשאבת לחץ גבוה לפתיחת סתימות
ביוב .התשלום לפי שעות עבודה בפועל ,יחסית ליום עבודה בן  8שעות.
)מינימום להזמנה  3ש"ע).

י"ע

2,500.00

 60.04.0130מכולה לפינוי פסולת ,בנפח עד  10קוב' מיועדת לפסולת שמקורה אינו
בעבודות הקבלן .כולל תאום הבאה ופינוי

יח'

998.00

 60.04.0140פינוי פסולת מהאתר אשר לא נוצרה מעבודת הקבלן .המחיר כולל איסוף,
העמסה ,הובלה למקום שפיכה מאושר פריקה ותשלום אגרה

מ"ק

126.00

 60.04.0150משאבת בטון עם זרוע עד  28/36מ' ל 10-מ"ק ראשונים.

קומפ'

1,365.00

 60.04.0160משאבת בטון עם זרוע עד  48מ' ל 10-מ"ק ראשונים.

קומפ'

1,890.00

 60.04.0170משאבת בטון עם זרוע עד  22/36מ' מעל ל  10מ"ק ראשונים.

מ"ק

42.00

 60.04.0180משאבת בטון עם זרוע עד  48מ' מעל ל  10מ"ק ראשונים.

מ"ק

48.00

 60.04.0190משאבת מייקו עם קו צנרת עד  30מ"א ל 10-מ"ק ראשונים.

קומפ'

1,890.00

 60.04.0200משאבת מייקו עם קו צנרת עד  30מ"א מעל ל 10 -מ"ק ראשונים.

מ"ק

53.00

 60.04.0210תוספת מחיר לכל מטר אורך נוסף לצנרת הנ"ל.

מטר

32.00

 60.04.0220עבודת מפלסת )מוטורגריידר(  12Gאו מקביל

י"ע

4,725.00

 60.04.0230עבודת מחפר הידראולי זחלי קטרפילר  325או מקביל )עם כף ופטיש
שבירה(

י"ע

4,725.00

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.4
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 60.04.0240עבודת מחפר הידראולי אופני  15-20טון

י"ע

4,725.00

 60.04.0250עבודת מכבש ידני קטן "בומג" או מקביל

י"ע

1,418.00

 60.04.0260עבודת מכבש רוטט ממונע  10-12טון "בומג" או מקביל

י"ע

1,785.00

 60.04.0270עבודת מכבש רוטט ממונע  17-20טון "בומג" או מקביל

י"ע

2,205.00

 60.04.0280עבודת מדחס )קומפרסור( כולל פטישים ומפעילים

ש"ע

168.00

 60.04.0290עבודת מיכלית מים  15מ"ק לפחות

י"ע

2,205.00

 60.04.0300עבודת פטיש חשמלי )קונגו( כולל מפעיל

ש"ע

116.00

 60.04.0310עבודת קבוצת אספלט )"סט גדול"( לרבות מכבשים  ,פינישר אלקטרוני
וכל הדרוש

י"ע

19,845.00

 60.04.0320עבודת קבוצת אספלט )"סט קטן"( לרבות מכבשים  ,פינישר אלקטרוני וכל
ה דר וש

י"ע

14,910.00

 60.04.0330עבודת מקרצפת אלקטרונית גדולה על בסיס קר

י"ע

13,650.00

 60.04.0340עבודת מקרצפת אלקטרונית קטנה על בסיס קר

י"ע

11,550.00

 60.04.0350עבודת "ביובית גדולה"  16מ"ק ,לשטיפת קוי ביוב וניקוז

י"ע

2,835.00

 60.04.0360עבודת משאית "מטאטא כביש" שואב לנקוי כבישים כולל סילוק הפסולת

י"ע

3,308.00

תת פרק  60.05פיגומים
 60.05.0010אספקה ,הרכבה ופירוק של פיגום לקירות חוץ של מבנה קיים ,לצורך
עבודות טיח או צבע בקירות בגובה שמעל ל 3.50-מ' מפני הקרקע,
המדידה לפי שטח חזית הפיגום.

מ "ר

 60.05.0020אספקה והרכבה של פיגום פנימי לצורך ביצוע כל סוגי העבודות בתקרות
כאשר מפלס התקרה עולה על  3.50מ' מעל מפלס הרצפה ואינו עולה על
 5.50מ' .המדידה לפי שטח התקרה.

מ "ר

 60.05.0030אספקה והרכבה של פיגום פנימי נייד ,לצורך ביצוע כל סוגי העבודות
בתקרות כאשר מפלס התקרה עולה על  3.50מ' מעל מפלס הרצפה
ואינו עולה על  5.50מ' .מחיר היחידה כולל אספקת הפיגום למשך  25ימי
עבודה.

קומפ'

 60.05.0040אספקה והרכבה של פיגום פנימי לצורך ביצוע כל סוגי העבודות בתיקרות
כאשר מפלס התיקרה עולה על  5.50מטר מעל מפלס הרצפה  .המדידה
לפי שטח התקרה.

מ "ר

 60.05.0050אספקה והרכבה של פיגום פנימי נייד ,לצורך ביצוע כל סוגי העבודות
בתיקרות כאשר מפלס התיקרה עולה על  5.50מטר מעל מפלס הרצפה
 .מחיר היחידה כולל אספקת הפיגום למשך  25ימי עבודה.

קומפ'

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.4
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 60.05.0060במת הרמה חשמלית )מספריים( לגובה עבודה עד  10מ' ,לרבות הובלה
לאתר וממנו )באישור המפקח בלבד(

י"ע

 60.05.0070זרוע מפרקית חשמלית עם במת הרמה עד לגובה עבודה  15מ' לרבות
הובלה לאתר וממנו )באישור המפקח בלבד(

י"ע

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.4

מחיר יחידה
935.00

1,024.00
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