
סה"ככמותמחיריח'מהות העבודהסימול

עבודות פיתוח ושיקום נופי40.00

עבודות עפר והכנת שטח40.01

4.600מ"רהסרת צמחיה וניקוי שטח40.01.0010

40.01.0020
הכשרת הקרקע,לרבות הדברת עשביה,קלטור,ישור,זיבול בכמות של 25 מ"ק/דונם לפי המפורט במפרט המצ"ב, בתור עבודה נפרדת בשטחים 

קטנים עד 1 דונם .
200מ"ר

40.01.0030
הכשרת הקרקע,לרבות הדברת עשביה,עיבוד קרקע לעומק 30 ס"מ ע"י משתת (רוטור) או כלי אחר בעל להבים לעומק הנדרש ,ישור,דישון  

וזיבול בכמות של 25 מ"ק/דונם לפי המפורט במפרט המצ"ב,
200מ"ר

40.01.0040
ריסוס שטחים בחומר הדברה מכל סוג שהוא ובכל מינון המומלץ והוראות המפקח , לקטילת שורשי צמחיה ועשבי בר, בתור עבודה נפרדת - 

עבודה + חומר.
3.100מ"ר

3.600מ"רריסוס בררני בחומר הדברה   , לקטילת צמחיה ועשבי בר רחבי עלים ,במדשאה או בשטחים מגוננים  בתור עבודה נפרדת - עבודה + חומר.40.01.0050

2.200מ"רהדברת עשבים בחורשות,מדרכות כבישים ובשטחים מרוצפים שונים באמצעות ריסוס.40.01.0060

300מ"רפריסת יריעת ניילון  שחורה בעובי 0.3 מ"מ  למניעת הצצת עשביה  בשתילת עונתיים כולל כל החומרים והעבודה.40.01.0070

40.01.0080
חישוף צמחיה ועודפי עפר בגובה עד -20  לפי גובה מתוכנן וכל הנדרש לביצוע העבודה ,כולל פינוי פסולת לאתר פינוי פסולת מאושר ע"י המשרד 

להגנת הסביבה.
700מ"ר

200מ"רעיבוד הקרקע עד לעומק של 20 ס"מ בכלים מכניים קטנים, לרבות הפיכת קרקע, תיחומה וישורה, בתור עבודה נפרדת.40.01.0090

2300מ"קחפירה כללית בשטח לעומק שאינו עולה על 1 מטר40.01.0100

2500מ"קחפירה כללית לשטח בשטח לעומק שבין 1 מטר ל3 מטר40.01.0110

3800מ"קאספקה ופיזור של אדמת גן מטיב מאושר בשטחי גינון ,לפי הוראת המפקח וכמפורט במפרט המצ"ב.40.01.0120

40.01.0130
פינוי עודפי פסולת גינון וגזם לאתר פסולת מורשה . במחיר יכללו כל הוצאות הקבלן לצורך העמסה, העברה, פריקה וקבורה של הפסולת 

כמפורט במפרט הטכני המצ"ב. הקבלן מחויב בהצגת תעודות שפיכה של אתר פינוי פסולת מאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה.
35000טון

40.01.0140
פינוי עודפי עפר או פסולת בניין לאתר פסולת מורשה . במחיר יכללו כל הוצאות הקבלן לצורך העמסה, העברה, ופריקה  של הפסולת כמפורט 

במפרט הטכני המצ"ב. הקבלן מחויב בהצגת תעודות שקילה של אתר פינוי פסולת מאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה.
5500טון

עבודות הכנה ופירוק לתשתית מדרכות40.02

40.02.0008
1. פירוט לצורך תיקון , ותיקון של שטח מרוצף או סלול קטן מ-3 מ"ר ימדד כ-3 מ"ר של שטח מצטבר במדרכה, שביל או כביש , 

לתיקונים שהמרחק בין תיקון לתיקון הינו קטן מ-60 מ'.
הערה

הערה2. בעבודות ריצוף , חיפוי מגרנוליט מקירות מגן יבוצעו  רק ע"י בעלי מקצוע עם ניסיון מוכח.40.02.0009

40.02.0010
פירוק זהיר של מדרכה או שביל , מרוצפים במרצפות מכל הסוגים. המחיר כולל פינוי, אחסנת וניקוי המרצפות, השלמות במקום שיורה המפקח 

וסילוק הפסולת לאתר פינוי פסולת .
1400מ"ר

40.02.0020
פירוק של מיסעת אספלט או שביל . המחיר כולל ניסור הגבולות במסור מכני, פירוק המבנה לפי הוראת המפקח וסילוק הפסולת לאתר פינוי 

פסולת
1500מ"ר

40.02.0030
פירוק זהיר של אבני שפה מכל הסוגים , עם או ללא יסוד בטון ( אבני שפה, אבנים משופעות,אבני צד, אבני גן , תעלות בטון וכד'). העבודה כוללת 

איחסון האבנים לפי הוראת המפקח , או סילוק הפסולת לאתר פינוי פסולת.
1200מ'

40.02.0040
פירוק זהיר של עמוד מחסום מכל סוג כולל היסוד. העבודה כוללת הפרדה וניקיון העמוד מבטון היסוד , איחסון העמוד וסילוק הפסולת לאתר 

פינוי פסולת  וניקוי האתר.
4500יח'

40.02.0050
פירוק ברזיה מכל סוג , כולל ניקוזים וכל האביזרים הנלווים, ניתוק צנרת מים עפ"י הוראת המפקח, לרבות פירוק בטון היסוד, איחסון החומר 

במקום שיורה המפקח או סילוקם לאתר פינוי פסולת
25000יח'

40.02.0060
פירוק תחומיות ו/או אלמנטי תיחום שונים, (לא כולל אבני שפה וגן), לרבות פירוק בטון היסוד, איחסון החומר במקום שיורה המפקח , סילוק 

הפסולת לאתר פינוי פסולת , מילוי בורות וניקוי האתר.
1200מ'

פארק פרס -החברה לבילוי ובידור חולון - מחירון לעבודות פיתוח גינון והשקיה



40.02.0070
פירוק זהיר של תמרורים או שלטי גן , כולל העמוד והכנתם לשימוש חוזר , איחסון החומר במקום שיורה המפקח ו/או  סילוקם לאתר פינוי 

פסולת
4500יח'

40.02.0080
פירוק זהיר של גדרות ו/או מעקות מכל הסוגים וגובה כלשהו, לרבות חגורת בטון היסוד (לרשת , פרופילים וכד') , אחסון החומר במקום שיורה 

המפקח  או סילוקם וסילוק הפסולת לאתר פינוי פסולת
3000מ'

2500מ'פירוק מדרגות מכל הסוגים וסילוק הפסולת לאתר פינוי פסולת40.02.0090

8000יח'פירוק זהיר של ספסל מכל דגם ופינוי למחסן מח' גינון ו/או לאתר פינוי פסולת40.02.0100

4000יח'פירוק זהיר של אשפתון מכל דגם ופינוי למחסן מח גינון, ו/או לאתר פינוי פסולת מאושר40.02.0110

12000יח'פירוק זהיר של מתקני משחק בודדים ופינויים ופינוי למחסן מח גינון, ו/או לאתר פינוי פסולת מאושר40.02.0120

4500מ"רפירוק קיר תומך ו/או קיר גדר מבטון ו/או מבטון בכל עובי + אבן כולל יסוד בטון בכל עומק ובכל עובי ופינוי פסולת40.02.0130

40.02.0140
פריצת (ניסור) כביש ו/או בטון ו/או גרנוליט מדרכה עד 50 ס"מ רוחב, לצורך הנחת צנרת כלשהי והחזרת השטח לקדמותו. המחיר כולל : חיתוך 

,חפירה ,פינוי החומר החפור לאתר פינוי פסולת , מילוי בחומר מהודק.
00מ'

40.02.0150
פריצת (ניסור) כביש ו/או בטון ו/או גרנוליט מדרכה ברוחב 51-100 ס"מ רוחב, לצורך הנחת צנרת כלשהי והחזרת השטח לקדמותו. המחיר כולל 

: חיתוך ,חפירה ,פינוי החומר החפור לאתר פינוי פסולת  מילוי בחומר מהודק,
00מ'

3000מ"רפירוק מסעת בטון בעובי עד 12 ס"מ וסילוק הפסולת לאתר פינוי פסולת מ40.02.0160

עבודות תיקון שבילים40.03

40.03.0010
אספקה פיזור והידוק של מצע סוג א' ו/או נחל רבה סוג א' לשבילים ,רחבות ,ומדרכות בעובי 30 ס"מ , לרבות הכנת צורת הדרך והידוק בשכבות 

כמפורט במפרט הכללי.
2200מ"ר

40.03.0020
אספקה פיזור והידוק של מצע סוג א' ו/או נחל רבה סוג א' מובא מעורב עם מלט אפור ביחס 1:10   לשבילים  ומדרכות בעובי 20 ס"מ , לרבות 

הידוק בשכבות כמפורט במפרט המצ"ב.
2500מ"ר

1000מ"ראספקת מלט לייצוב חול כמופרט במפרט המצ"ב.40.03.0030

6000מ"ראספקה, פיזור והידוק אספלט קר לתיקון עד עובי 10 ס"מ , לרבות פירוק הסדרת דפנות ופינוי פסולת40.03.0040

40.03.0050
אספקה, פיזור והידוק כבישים, מגרשי ספורט, מגרשי משחקים, מדרכות ושבילים מצופים בשכבת אספלט נושאת בעובי 5 ס"מ , סוג א', עם 

אגרגט מסימלי "1/2 , לרבות ריסוס יסוד ,ורק ממפעל מאושר ועם בדיקה מוקדמת מאושרת
6200מ"ר

7000מ"ראספקה , פיזור והידוק של אספלט קר בעובי עד 7 ס"מ , כולל גם ניקוי האתר בגמר העבודה.40.03.0060

אספקה , פיזור והידוק של אספלט קר מסוג "אקסל" (excel) של חברת "פזקר" או ש"ע בשק המכיל 20 ק"ג. ביצוע עפ"י הוראות יצרן. מחיר 40.03.0070
כולל אספקה ,הובלה,עבודה וניקוי האתר.

3000יח'

אספקה , פיזור והידוק של אספלט קר מסוג "אקסל" (excel) של חברת "פזקר" או ש"ע (אספקה בצובר). ביצוע עפ"י הוראות יצרן. מחיר כולל 40.03.0080
אספקה ,הובלה,עבודה וניקוי האתר.

55000טון

2000מ"רתיקוני שבילים ורחבות וכד' - מצע סוג א'.40.03.0090

אספקה ופיזור חומרי דישון , מצעים , חיפויים וסלעים.40.04

הערה1. כל הדשנים והמצעים יסופקו ממקור מאושר ע"י המפקח . אספקה ופיזור דשנים ומצעים עפ"י המפרט הטכני ו/או לפי הוראת המפקח.40.04.0009

35000טוןאספקה ופיזור של חלוקי נחל במידות  15/10/7 ס"מ לפי אישור המפקח.40.04.0010

38000טוןאספקה ופיזור של חלוקי נחל במידות  6-9 ס"מ לפי אישור המפקח.40.04.0020

1000יח'אספקה ופיזור קומפוסט מטיב המאושר ע"י מכון התקנים ושרות השדה , בשק 20 ליטר , לפי הוראת המפקח וכמפורט במפרט המצ"ב.40.04.0030

19000מ"קאספקה ופיזור קומפוסט  בתפזורת מטיב המאושר ע"י מכון התקנים ושרות השדה  , לפי הוראת המפקח וכמפורט במפרט המצ"ב.40.04.0040



26000מ"קאספקה ופיזור כבול מטיב מאושר, לפי הוראת המפקח.40.04.0050

10000יח'אספקה ופיזור " דשן כל" ביחס  NPK    3.2.1  או ש"ע בשקים של 25 ק"ג , לפי הנחיות המפקח.40.04.0060

24000יח'אספקה ופיזור דשן מסוג "מולטיקוט -8" או ש"ע בשקים של 25 ק"ג בשחרור איטי , לפי הנחיות המפקח.40.04.0070

3800יח'אספקה ופיזור "פרלייט 2" המיועד לגינון בלבד בשקים חומים של 100 ליטר המיועד לגינון , לפי הנחיות המפקח וכמפורט במפרט המצ"ב.40.04.0080

33000יח'אספקה ופיזור "פרלייט 2" המיועד לגינון בלבד בשק ענק המיועד לגינון  לפי הנחיות המפקח וכמפורט במפרט המצ"ב.40.04.0090

1500יח'אספקה והתקנה שרוול הזנה "פרלייט" באורך 1 מ' עפ"י הנחיות המפקח.40.04.0100

1000יח'אספקה והתקנה שרוול הזנה "פרלייט" באורך 0.5 מ' עפ"י הנחיות המפקח.40.04.0110

800יח'אספקה והתקנה שרוול הזנה "פרלייט" באורך 0.3 מ' עפ"י הנחיות המפקח.40.04.0120

1500יח'אספקה ופיזור טוף בגודל 4-20 , 0-8 או 0-4 בשק של 25 ליטר לפי הנחיות המפקח וכמפורט במפרט המצ"ב.40.04.0130

31000טוןאספקה ופיזור טוף בגודל 4-20 , 0-8 או 0-4 בשק של 1 טון לפי הנחיות המפקח וכמפורט במפרט המצ"ב.40.04.0140

20500יח'אספקה ופיזור טוף בגודל 4-20 , 0-8 או 0-4 בתפזורת לפי הנחיות המפקח וכמפורט במפרט המצ"ב.40.04.0150

40.04.0160
אספקה ופיזור תערובת בשק ענק של 1 מ"ק שהרכבה בנפח 40% כבול + 30% טוף בגודל 0-8 מסונן + 10% פתיתי קלקר +20% "קומפוסט" , 

בתוספת דשן מסוג " אוסמוקוט" לפי כמות של 4 ק"ג/מ"ק , דוגמת "סולי-גן" או ש"ע או 60% כבול , 20% טוף ו-20% ספוג בתוספת דשן 
"אוסמוקוט" או ש"ע

34000מ"ק

40.04.0170
אספקה ופיזור תערובת בשקים של 50 ליטר שהרכבה בנפח 40% כבול + 30% טוף בגודל 0-8 מסונן + 10% פתיתי קלקר +20% "קומפוסט" , 

בתוספת דשן מסוג " אוסמוקוט" או ש"ע לפי כמות של 4 ק"ג/מ"ק , דוגמת "סולי-גן" או ש"ע או 60% כבול , 20% טוף ו-20% ספוג בתוספת דשן 
"אוסמוקוט"

2300יח'

79000יח'אספקה ופיזור דשן מסוג "אוסמוקוט" מועשר במיקרואלמנטים למשך 12-14 חודשים או ש"ע בשק של 25 ק"ג , לפי הנחיות המפקח.40.04.0180

40.04.0190
אספקה ופיזור תערובת קרקע של "שחם גבעת עדה" או ש"ע בבור נטיעת העץ עפ"י הנחיות המנהל בהרכב של 25% טוף 0-8 25% טוף 4-8 25% 

קומפוסט מפרדה , 25% כבול בינוני הכולל גם דשן שחרור איטי ל-12 ח' תוספת מיקרואלמנטים כמפורט במפרט.
7500יח'

29000יח'אספקה ופיזור באתר של אבן בזלת גודל 80-160  ס"מ כולל את כל עבודות ההכנה והנחה.40.04.0200

27000יח'אספקה ופיזור באתר של אבן לקט זיו גודל 70-150  ס"מ כולל את כל עבודות ההכנה והנחה.40.04.0210

40.04.0220
אספקה ובנית סלעיה מגושי סלע קשה טבעיים , גודל אבן עפ"י החלטת המנהל. בניה מסלע בעל מבנה מלבני שטוח , משטח עליון , בניה בשכבות-

גידים אופקיים. לכל 5 מ"ר נכנסת אבן כעוגן לתוך הקיר ,בכל גובה מסלעה, כולל ביצוע עבודות עפר , אספקת סלעים , הנחת בד גיאוטכני.
38000מ'

40.04.0230
אספקה של סלעי אבן סלע קשה טבעית בגודל מעל 0.5 מ"ק /יח' , והצבתם לאחר הכנת תשתית מתאימה , ללא בניית מסלע , בהנחיית המפקח 

ובאישור המנהל.
32000יח'

40.04.0240
פירוק מסלעה ,ניקוי הסלעים , העברתם לכל אתר שיורה המפקח והצבתם מחדש לאחר הכנת תשתית כולל בד גיאוטכני מסוג "גאוטקס" של 

חברת אלטקסט החותרים או ש"ע .
10000יח'

40.04.0250
בנית מסלעה  מגושי סלע קשה טבעיים , בניה מסלע בעל מבנה מלבני שטוח , משטח עליון , בניה בשכבות-גידים אופקיים. לכל 5 מ"ר נכנסת אבן 

כעוגן לתוך הקיר ,בכל גובה מסלעה, כולל ביצוע עבודות עפר , ללא אספקת סלעים , הנחת בד גיאוטכני , מהצד הפנימי לכל הגובה
13500מ'

13500יח'הצבה של סלעי אבן סלע קשה טבעית או אחרת בגודל מעל 0.5 מ"ק /יח' ,  לאחר הכנת תשתית מתאימה , ללא בניית מסלע , ללא אספקת סלעים40.04.0260

35000יח'אספקה והתקנה של אדני רכבת | 25*15*260 ס"מ  איכותיים המשמשים לגינון40.04.0270

5000יח'פירוק הסלעים, ניקוי הסלעים  והעברתם ללכל מקום שנדרש ברחבי אזור עבודתו של הקבלן40.04.0280

1500מ'בד גיאוטכני מסוג "גאוטקס" של חברת אלטקסט החותרים או ש"ע.40.04.0290

העברה , אספקה ונטיעת עצים ושיחים40.05

הערה1. העברת עצים חשופי שורש כוללת עבודות נילוות , שימוש במנוף וטיפול עם אחריות לאחר מכן כמפורט במפרט המצ"ב40.05.0001



40.05.0002
2. שתילת עצים או שיחים שונים המסופקים ע"י החברה תכלול במחיר העמסתם , העברתם לאתר , פריקתם באתר העבודה 

ושתילתם
הערה

הערה3. במחירי אספקה ושתילת עצים ושיחים כלול טיפול ואחריות כמפורט במפרט המצ"ב40.05.0003

הערה4. העברת עצים או כריתת עצים כמפורט במצ"ב40.05.0004

הערה5. אספקת עצים תכלול מחיר העץ , העמסה , העברה לאתר , פריקה ואחריות.40.05.0005

הערה6. נטיעת עצים תכלול במחיר העץ , חפירה , דשנים וקומפוסט , שתילה , השקיה , פינוי פסולת לאתר מורשה ואחריות40.05.0006

הערה7.  ח"ש= חשופי שורש40.05.0007

40.05.0008
8. בגמר עבודות גיזום , דילול , הרמת נוף , העברה , כריתה , שתילה , נטיעה או כל עבודה המפורטת בפרק זה . יש לנקות את 

האתר ולפנות את כל הפסולת לאתר פסולת מורשה  ע"י המשרד להגנת הסביבה    על חשבון הקבלן  הניקוי והפינוי הינו חלק בלתי 
נפרד מהסעיף

הערה

הערה9. בסעיפי העצים : יחי'= עץ40.05.0009

27000יח'העתקת עצים ממינים שונים ח"ש בהיקף גזע עד 63 ס"מ בעזרת כלים מכניים.40.05.0010

30000יח'העתקת עצים ממינים שונים ח"ש בהיקף גזע עד 63 ס"מ בעבודת ידיים.40.02.0020

32000יח'העתקת עצים ממינים שונים ח"ש בהיקף גזע עד 63 ס"מ בעבודת ידיים, אבל במדרכה.40.02.0030

57000יח'העתקת עצים ממינים שונים ח"ש בהיקף גזע  64-100 ס"מ בעזרת כלים מכניים.40.02.0040

60000יח'העתקת עצים ממינים שונים ח"ש בהיקף גזע  64-100 ס"מ בעבודת ידיים.40.02.0050

50000יח'העתקת עץ זית אחד על גזע ח"ש בהיקף גזע עד 157 ס"מ ויותר .40.02.0060

23500יח'העתקת עצים הגדלים כגדר חיה בעזרת כלים מכניים.40.02.0070

25500יח'העתקת עצים הגדלים כגדר חיה בעבודת ידיים.40.02.0080

15000יח'העתקת דיקליים גובה גזע עד 1 מ'40.02.0090

22000יח'העתקת דיקליים גובה גזע עד 1.1-2.5 מ'40.02.0100

35000יח'העתקת דיקליים גובה גזע עד 2.6-7 מ'40.02.0110

30000יח'העתקת תמר מצוי ו/או וושינגטוניה ומינים נוספים ח"ש בגובה גזע עד 2.5 מ' בעבודת ידיים ו/או בכלים מכניים.40.02.0120

95000יח'העתקת תמר מצוי ו/או וושינגטוניה ומינים נוספים ח"ש בגובה גזע עד 2.5 מ' בעבודת ידיים ו/או בכלים מכניים.40.02.0130

1,60000יח'העתקת תמר מצוי ו/או וושינגטוניה  ח"ש בגובה גזע מעל 7.1 מ' .40.02.0140

50000יח'העתקת עץ זית ח"ש בוגר מפוצל בעזרת כלים מכניים.40.02.0150

40.02.0160
כריתת עץ בגובה עד 4 מ' יחד עם הגדם וגידוד לעומק של 20 ס"מ ממישור היחוס, לרבות סילוקו מהשטח לאתר פסולת מורשה לפי הנחיית 

המפקח.
30000יח'

40.02.0170
כריתת עץ בגובה עד 4.1-11 מ' יחד עם הגדם, וגידוד לעומק של 20 ס"מ ממישור היחוס, לרבות סילוקו מהשטח לאתר פסולת מורשה לפי 

הנחיית המפקח.
80000יח'

40.02.0180
כריתת עץ בגבהים מעל  11.1 מ' יחד עם הגדם, וגידוד לעומק של 20 ס"מ ממישור היחוס,ם, לרבות סילוקו מהשטח לאתר פסולת מורשה לפי 

הנחיית המפקח.
1,20000יח'

90000יח'כריתה בעצים שגובה העבודה עד 11 מטר (עד גובה פני הקרקע)40.02.0190

1,30000יח'כריתה בעצים שגובה העבודה מעל  11 מטר  ומעלה (עד גובה פני הקרקע)40.02.0200



40.02.0210
כריתת עץ תמר מצוי ו/או וושינגטוניה בגובה עד 4 מ' יחד עם הגדם , וגידוד לעומק של 20 ס"מ ממישור היחוס,לרבות סילוקו מהשטח לאתר 

פסולת מורשה.
30000יח'

40.02.0220
כריתת עץ תמר מצוי ו/או וושינגטוניה בגובה עד 4.1-11 מ' יחד עם הגדם , וגידוד לעומק של 20 ס"מ ממישור היחוס,לרבות סילוקו מהשטח 

לאתר פסולת מורשה.
60000יח'

40.02.0230
כריתת עץ תמר מצוי ו/או וושינגטוניה בגובה מעל 11.1 מ' יחד עם הגדם , וגידוד לעומק של 20 ס"מ ממישור היחוס,לרבות סילוקו מהשטח 

לאתר פסולת מורשה.
1,00000יח'

40.02.0240
דילול בעצים שגובה העבודה  מ 6 מטר עד 11 מטר בהתאם להוראות אגרונום ומנהל הגן כולל פינוי הגזם לאתר פסולת  מורשה וניקוי כל השטח 

כולל טאטוא
45000יח'

40.02.0250
דילול בעצים שגובה העבודה  מ 6 מטר ועד בכלל  בהתאם להוראות אגרונום ומנהל הגן כולל פינוי הגזם לאתר פסולת  מורשה וניקוי כל השטח 

כולל טאטוא
60000יח'

20000יח'גיזום פירות וכפות הדקלים עד 2 מ' אשר יגזמו מבסיסם ומקום החתך יהיה חלק ואחיד בגובה עבודה עד 11 מ' (כולל זיזים לאורך הגזע).40.02.0260

30000יח'גיזום פירות וכפות הדקלים עד 2 מ' אשר יגזמו מבסיסם ומקום החתך יהיה חלק ואחיד בגובה עבודה מעל  11.1 מ'.40.02.0270

40.02.0280
ניקוי גזע של עצי וושינגטוניה ודקליים אחרים אשר יגזמו מבסיסם העבודה תתבצע בעזרת סכין ומקום החתך יהיה חלק ואחיד בכל גובה 

(יחידת המידה היא על פי גובה ניקוי הכפות היבשות כולל זיזים לאורך הגזע) או קילוף הזיזים מבסיסם בעזרת סכין והשארת גזע חלק.
20000יח'

35000יח'ניקוי ענפי וושינגטוניה בעצים שבהם העבודה בכפות היבשות מעל 2 מ' אורך ובכל הגובה של העץ.40.02.0290

15000יח'ניקוי פירות עצי פיקוס(שיקמה) לכל גובה העץ כולל ניקוי האתר ופינוי הפסולת לאתר פסולת מאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה.40.02.0300

40.02.0310
קשירת ענפים באמצעות כבלים או תמיכת ענפים באמצעות מוטות הברגה עפ"י הוראת המפקח , לרבות אספקה וייצור עוגנים ואביזרים 

הדרושים העברתם לאתר, התקנה, מתיחה וכל חומרי העזר הדרושים עד 2 מ' ראשונית.כמו כן ניקוי ופינוי
25000יח'

10000יח'כנ"ל על כל מטר מעבר ל-2 מ' ראשונים.40.02.0320

40.02.0330
טיפול בשורשי העצים לפי הוראות יועץ אגרונם במדרכות, רחבות, ומגרשי משחקים. המחיר כולל ניסור השורשים, מריחתם במשחת עצים 

והחזרת השטח לקדמותו ע"י מילוי בחול, סילוק הפסולת וניקוי האתר ללא טיפול בתכסית(אספלט או ריצוף)
5000מ"א

40.02.0340
טיפול בשורשים של עצים לפי הוראות יועץ אגרונום המחיר כולל פירוק מרצפות או ניסור ופירוק אספלט, בטון או גרנוליט, חפירת תעלות 

ברוחב עד 60 ס"מ ובעומק עד 200 ס"מ בכלים מכניים או בעבודות ידיים לגילוי השורשים, ניסור השורשים, מריחה במשחת עצים.
10000מ"א

9000יח'נטיעת עצים ממיכלים או מהקרקע "3.9-"2 מקוטר גזע בעזרת כלים מכניים , לפי המפורט במפרט המצ"ב.40.02.0350

10000יח'נטיעת עצים ממיכלים או מהקרקע "3.9-"2 מקוטר גזע בעבודת ידיים שלא במדרכה , לפי המפורט במפרט המצ"ב.40.02.0360

12000יח'נטיעת עצים ממיכלים או מהקרקע "3.9-"2 מקוטר גזע בעבודת ידיים,אבל במדרכה , לפי המפורט במפרט המצ"ב.40.02.0370

15000יח'נטיעת עצים ממיכלים או מהקרקע "6-"4 מקוטר גזע בעזרת כלים מכניים , לפי המפורט במפרט המצ"ב.40.02.0380

17000יח'נטיעת עצים ממיכלים או מהקרקע "6-"4 מקוטר גזע בעבודת ידיים שלא במדרכה , לפי המפורט במפרט המצ"ב.40.02.0390

19000יח'נטיעת עצים ממיכלים או מהקרקע "6-"4 מקוטר גזע בעבודת ידיים,אבל במדרכה , לפי המפורט במפרט המצ"ב.40.02.0400

6000יח'נטיעת עצים עצים ושיחים מעוצבים על גזע ממיכלים או מהקרקע "1-1.9 קוטר גזע בעזרת כלים מכניים וכמפורט במפרט המצ"ב40.02.0410

7500יח'נטיעת עצים עצים ושיחים מעוצבים על גזע ממיכלים או מהקרקע "1-1.9 קוטר גזע בעזרת עבודת ידיים וכמפורט במפרט המצ"ב40.02.0420

40.02.0430
תוספת מחיר לעץ עבור שכבת טוף על פני צלחת בנפח 100 ליטר ובעובי 10 ס"מ מסוג 4-14 כולל סילוק אדמה מיתרת מהאתר , כעבודה נפרדת , 

כמפורט במפרט המצ"ב.
4500יח'

12000יח'אספקת עצים קוטר גזע "1.4-"1 ממיכלים או מקרקע כמפורט במפרט הטכני המצ"ב40.02.0440

15000יח'אספקת עצים קוטר גזע "1.9-"1.5 ממיכלים או מקרקע כמפורט במפרט הטכני המצ"ב40.02.0450

20000יח'אספקת עצים קוטר גזע "2.4-"2 ממיכלים או מקרקע כמפורט במפרט הטכני המצ"ב40.02.0460

25000יח'אספקת עצים קוטר גזע "2.9-"2.5 ממיכלים או מקרקע כמפורט במפרט הטכני המצ"ב40.02.0470

30000יח'אספקת עצים קוטר גזע "3.4-"3 ממיכלים או מקרקע כמפורט במפרט הטכני המצ"ב40.02.0480



35000יח'אספקת עצים קוטר גזע "3.9-"3.5 ממיכלים או במדרכה כמפורט במפרט הטכני המצ"ב40.02.0490

40000יח'אספקת עצים קוטר גזע "4.4-"4 ממיכלים או מקרקע כמפורט במפרט הטכני המצ"ב40.02.0500

48000יח'אספקת עצים קוטר גזע "4.9-"4.5 ממיכלים או מקרקע כמפורט במפרט הטכני המצ"ב40.02.0510

56000יח'אספקת עצים קוטר גזע "6-"5 ממיכלים או מהקרקע במדרכה כמפורט במפרט הטכני המצ"ב40.02.0520

2,80000יח'אספקת עץ זית עתיק, גזע אחד , קוטר גזע מעל 70 ס"מ , גובה גזע לפני פיצול ענפים לפחות 1.5 מ' . נטיעה כמפורט במפרט הטכני פרק עצים.40.02.0530

50000יח'אספקת עץ זית עתיק, גזע אחד , נטיעה כמפורט במפרט הטכני של נטיעת עצים.40.02.0540

150000יח'אספקת עצי זית מפוצלים , גובה גזעים לפחות 2 מ' , קוטר זרועות לפחות "4 , כמפורט במפרט הטכני פרק עצים.40.02.0550

17000יח'נטיעת עצי זית מפוצלים כמפורט במפרט הטכני פרק עצים.40.02.0560

10000יח'אספקת פיקוס תאילנדי וזנים שונים של בנימיני גודל 7 כמפורט במפרט הטכני המצ"ב.40.02.0570

3,30000יח'אספקת עצי דקל "תמר" מזן דרי-חידראוי, בארי, זהידי, חיאני באישור המפקח בגובה גזע 2-3 מ' (8 כפות לפחות)40.02.0580

25000יח'נטיעת עצי דקל "תמר" בגובה גזע של 2-3 מ' , לרבות שכבת טוף על פני הצלחת וצינור השקיה , כמפורט במפרט במצ"ב.40.02.0590

3,60000יח'אספקת עצי דקל "תמר" מזן דרי-חידראוי, בארי, זהידי, חיאני באישור המפקח בגובה גזע 3.1-3.9 מ' (8 כפות לפחות)40.02.0600

30000יח'נטיעת עצי דקל "תמר" בגובה גזע של 3.1-3.9 מ' , לרבות שכבת טוף על פני הצלחת וצינור השקיה , כמפורט במפרט במצ"ב.40.02.0610

4,20000יח'אספקת עצי דקל "תמר" מזן דרי-חידראוי, בארי, זהידי, חיאני באישור המפקח בגובה גזע 4-5 מ' (8 כפות לפחות)40.02.0620

50000יח'נטיעת עצי דקל "תמר" בגובה גזע של 4-5 מ' , לרבות שכבת טוף על פני הצלחת וצינור השקיה , כמפורט במפרט במצ"ב.40.02.0630

4,10000יח'אספקת עצי דקל "תמר" מזן דרי-חידראוי, בארי, זהידי, חיאני באישור המפקח בגובה גזע מעל 5.1 מ' (12 כפות לפחות)40.02.0640

50000יח'נטיעת עצי דקל "תמר" בגובה גזע של מעל 5.1 מ' , לרבות שכבת טוף על פני הצלחת וצינור השקיה , כמפורט במפרט במצ"ב.40.02.0650

6500יח'אספקת ציקאס טורסאי במיכל גודל 6 (10 ליטר)40.02.0660

16000יח'אספקת ציקאס טורסאי במיכל גודל 6 (15 ליטר)40.02.0670

18000יח'אספקת ציקאס רבולוטה במיכל גודל 7 (25ליטר)40.02.0680

31000יח'אספקת ציקאס רבולוטה במיכל גודל 7 גובה גזע 60-70 ס"מ רוחב נוף כ-80 ס"מ40.02.0690

58000יח'אספקת ציקאס רבולוטה במיכל גודל 8 גובה גזע 75-85 ס"מ רוחב נוף כ-1+ מ'.40.02.0700

1,10000יח'אספקת ציקאס רבולוטה 150 ל' ,גובה גזע 1.20+ מ' ,רוחב נוף 1.6-1.7 מ'.40.02.0710

5500יח'שתילה ממיכלים גודל 8 כמפורט במפרט המצ"ב ובטבלה לסיווג צמחים במפרט המצ"ב.40.02.0720

2800יח'שתילה ממיכלים גודל 7 גדול כמפורט במפרט המצ"ב ובטבלה לסיווג צמחים במפרט המצ"ב.40.02.0730

1600יח'שתילה ממיכלים גודל 7 רגיל כמפורט במפרט המצ"ב ובטבלה לסיווג צמחים במפרט המצ"ב.40.02.0740

1000יח'שתילה ממיכלים גודל 6 כמפורט במפרט המצ"ב ובטבלה לסיווג צמחים במפרט המצ"ב.40.02.0750

800יח'שתילת שיחים ממיכלים של גודל 5 כמפורט במפרט המצ"ב ובטבלה לסיווג צמחים במפרט המצ"ב.40.02.0760



500יח'שתילת שיחים ממיכלים של גודל 4 כמפורט במפרט המצ"ב ובטבלה לסיווג צמחים במפרט המצ"ב.40.02.0770

200יח'שתילת שיחים ממיכלים של גודל 3 כמפורט במפרט המצ"ב ובטבלה לסיווג צמחים במפרט המצ"ב.40.02.0780

100יח'שתילת צמחים מכוסות גודל 1-2 כמפורט במפרט המצ"ב ובטבלה לסיווג צמחים במפרט המצ"ב.40.02.0790

500יח'שתילת בצלי פקעות לפי 30-40 מ"ר , לפי הנחיות המפקח כמפורט במפרט המצ"ב .40.02.0800

400יח'שתילת ורדים חשופי שורש כמפורט במפרט המצ"ב .40.02.0810

0.500יח'אספקה ושתילת עונתיים במיכל גודל 1 כמפורט במפרט המצ"ב .40.02.0820

200יח'אספקת כל סוגי שתילים רב שנתיים (כולל ערערים ומטפסים) , מכלים בגודל 1-2 כמפורט במפרט המצ"ב והטבלה לסיווג צמחים.40.02.0830

600יח'אספקת כל סוגי שתילים רב שנתיים (כולל ערערים ומטפסים) , מכלים בגודל 3 כמפורט במפרט המצ"ב והטבלה לסיווג צמחים.40.02.0840

1900יח'אספקת כל סוגי שתילים רב שנתיים (כולל ערערים ומטפסים) , מכלים בגודל 4 כמפורט במפרט המצ"ב והטבלה לסיווג צמחים.40.02.0850

2500יח'אספקת כל סוגי שתילים רב שנתיים (לא כולל ערערים ומטפסים) , מכלים בגודל 5 כמפורט במפרט המצ"ב.40.02.0860

4200יח'אספקת ערער במיכלים גודל 5 , כמפורט במפרט המצ"ב.40.02.0870

3200יח'אספקת מטפסים במיכלים גודל 5 , כמפורט במפרט המצ"ב.40.02.0880

5200יח'אספקת מטפסים וערערים במיכלים גודל 6, כמפורט במפרט המצ"ב.40.02.0890

4000יח'אספקת שיחים במיכלים גודל 6 (לא כולל מטפסים וערערים), כמפורט במפרט המצ"ב.40.02.0900

1,00000דונםאספקה זריעה וטיפול בפרחי בר חורפיים במשך כל עונת הגידול הראשונה כמפורט במפרט המצ"ב.40.02.0910

50000דונםטיפול בפרחי בר חורפיים במשך כל עונת הגידול השניה ואילך כמפורט במפרט המצ"ב.40.02.0920

אספקה ושתילת מדשאות מסוגים שונים.40.06

100. יסופקו מדשאות שגדלו במשתלה בקרקע קלה או על מצע מנותק לאתר העבודה.40.06.0008

200. במחירי המדשאות כלול טיפול עם אחריות במשך 4 חודשים כמפורט במפרט המצ"ב.40.06.0009

1500מ"ראספקה ושתילת פלטות דשא מכל זן "קוקיה"  "אלטורו" , "סופר אלטורו" , "בופאלו" , "פספלון" , "דרבן" או אחר כמפורט במפרט.40.06.0010

40.06.0020
זריעת דשא דיכונדרה על גבי דשא קיים אחר לאחר כיסוח , איורור ודילול הכלולים במחיר למ"ר . יש לפזר עד 5 גרם למ"ר זרעי דיכונדרה עפ"י 

הנחיית המנהל. במקביל מפזרים דשן שחרור איטי (6-8 חודשים) , משקים להנבטה. מכסחים אחרי שבועיים אחר כך לפחות אחת לשבוע . 
המחיר כולל

200מ"ר

200מ"רשזרוע חורפי כולל זרעים ,חומרים ועבודות נלוות עפ"י הוראת המנהל.40.06.0030

חומר עזר לעצים.40.07

הערהעבודת חומרי העזר לעצים כוללת אספקה התקנה והובלה של הציוד לאתר.40.07.0009

40.07.0010
אספקה והצבת סמוכות עץ באורך כללי של 3 מ' ובקוטר משתנה לפחות 3-5 ס"מ ,עם חוד למטה , לרבות תקיעתה לעומק 0.5 מ' לפחות לתחתית 

בור הנטיעה וקשירתה בחבל לעץ כל 50 ס"מ מעל פני הקרקע ומתחת לגובה הצמרת , בעזרת שרוולים של קטעי צינור פלסטי גמיש להגנת העץ
900יח'

40.07.0020
אספקה והצבת סמוכות מצינור פלדה מגולוון בקוטר "2  עם עובי דופן 3.25 מ"מ , באורך כללי של 3 מ' לרבות הכנסתו לעומק 0.7 מ' לפחות 

לתחתית בור הנטיעה וקשירתה לעץ בחבל כל 50 ס"מ מעל פני הקרקע ועד גובה הצמרת , בעזרת שרוולים של קטעי צינור פלסטי גמיש להגנת 
העץ .

5500יח'



3300יח'אספקה והצבת עמוד גדר איסכורית ( T מפותל) ברוחב 4 ס"מ , בעובי 4 מ"מ ובאורך 2.5 מ'.40.07.0030

4000יח'תוספת מחיר לעץ עבור אספקה והנחה של חוסם שורשים מסוג פוליפז 3/250 נ.ש .אס.אר.סי , של חב' "פזקר" או ש"ע , בעת נטיעת עץ בכל קוטר.40.07.0040

עבודת ציוד חקלאי ומפעיל שיסופק ע"י הקבלן ונמצא ברשותו.40.08

40.08.0010
כיסוח דשא כולל קנטים ע"י חרמש מכני בהיקף המדשאה , סביב עצים, מתקנים וכד' ,לפי הנחיות המפקח, כמפורט במפרט המצ"ב. בשטח 

שאינו באחזקה או באחריות.
100מ"ר

100מ"רתיחוח הקרקע שתי וערב לפני שתילה ו/או ניכוש עשבים ע"י מתחחת בחורשות או גנים בהקמה לפי הנחיות המפקח וכמפורט במפרט המצ"ב.40.08.0020

100מ"רדילול מדשאות ע"י מדללת דשא , לרבות את כל העבודות , לפי הנחיית המפקח וכמפורט במפרט המצ"ב. בשטח שאינו באחזקה או בטיפול.40.08.0030

100מ"ראוורור מדשאות ע"י מאווררת דשא , לרבות את כל העבודות , לפי הנחיית המפקח וכמפורט במפרט המצ"ב. בשטח שאינו באחזקה או בטיפול.40.08.0040

100מ"רחיפוי דשא top dressing , לרבות החומר והעבודה לפי הנחיית המפקח וכמפורט במפרט המצ"ב.40.08.0050

עבודות השקיה41.00

חפירה והנחת שרוולים41.01

הערהאספקה והתקנת צינורות המשמשים כשרוול (כמפורט בתכולה) , כולל חפירה, הטמנה , כיסוי והחזרת השטח לקדמותו.41.01.0009

7200מ'צינור  160PVC מ"מ דרג 41.01.001010

2900מ'צינור  63PVC מ"מ דרג 41.01.002010

10000מ'צינור מתכת  "41.01.00304

13000מ'צינור מתכת  "41.01.00406

16000מ'צינור מתכת  "41.01.00508

26000מ'צינור מתכת  "41.01.006012

אספקה ופריסת צינורות השקיה41.02

41.02.0009
אספקה והתקנה של צינורות פוליאתילן בקטרים שונים כמפורט , דרג כמפורט, מונח בתוך חפירה כולל מחברים , יתדות , ייצוב, כיסוי והבאת 

השטח לקדמותו.
הערה

8000מ'צינור פוליאתילן 110 מ"מ דרג 10 (כולל חפירה).41.02.0010

5000מ'צינור פוליאתילן 90  מ"מ דרג 10 (כולל חפירה).41.02.0020

4000מ'צינור פוליאתילן 75 מ"מ דרג 10 (כולל חפירה).41.02.0030

2900מ'צינור פוליאתילן 63 מ"מ דרג 10 (כולל חפירה).41.02.0040

2200מ'צינור פוליאתילן 50 מ"מ דרג 10 (כולל חפירה).41.02.0050



2000מ'צינור פוליאתילן 32 מ"מ דרג 10 (כולל חפירה).41.02.0060

1800מ'צינור פוליאתילן 25 מ"מ דרג 10 (כולל חפירה).41.02.0070

4200מ'צינור פוליאתילן 90 מ"מ דרג 6  (כולל חפירה).41.02.0080

3200מ'צינור פוליאתילן 75 מ"מ דרג 6  (כולל חפירה).41.02.0090

2000מ'צינור פוליאתילן 63 מ"מ דרג 6  (כולל חפירה).41.02.0100

1700מ'צינור פוליאתילן 50 מ"מ דרג 6  (כולל חפירה).41.02.0110

1400מ'צינור פוליאתילן 40 מ"מ דרג 6  (כולל חפירה).41.02.0120

1200מ'צינור פוליאתילן 32 מ"מ דרג 6  (כולל חפירה).41.02.0130

1000מ'צינור פוליאתילן 25 מ"מ דרג 6  (כולל חפירה).41.02.0140

2500מ'צינור פוליאתילן 75 מ"מ דרג 4  (כולל חפירה).41.02.0150

1800מ'צינור פוליאתילן 63 מ"מ דרג 4  (כולל חפירה).41.02.0160

1600מ'צינור פוליאתילן 50 מ"מ דרג 4  (כולל חפירה).41.02.0170

1200מ'צינור פוליאתילן 40 מ"מ דרג 4  (כולל חפירה).41.02.0180

1000מ'צינור פוליאתילן 32 מ"מ דרג 4  (כולל חפירה).41.02.0190

700מ'צינור פוליאתילן 25 מ"מ דרג 4  (כולל חפירה).41.02.0200

500מ'צינור פוליאתילן 16 מ"מ דרג 4  (כולל חפירה).41.02.0210

אספקה והתקנת ממטירים ומתזים.41.03

12000יח'אספקה והתקנת ממטיר גיחה לטווחים של 5-12 מ' מסוג הנטר I-20 או ש"ע.41.03.0010

36000יח'אספקה והתקנת ממטיר "ריינבורד" SS 8005 נירוסטה או ש"ע ,מותקן עפ"י פרט בתוכניות.41.03.0020

5200יח'אספקה והתקנת ממטיר גיחה לטווחים 2-5 מסוג הנטר PRO או INST או ש"ע.41.03.0030

2200יח'אספקה והתקנת אל-נגר לממטיר מתכוון "HCV 3/4 או ש"ע.41.03.0040

7500יח'אספקה והתקנת ממטיר גיחה I-20 מסוג הנטר או ש"ע.41.03.0050

6500יח'אספקה והתקנת מכלול לממטיר I-20 מסוג הנטר או ש"ע.41.03.0060

5800יח'אספקה והתקנת ממטיר זרמים נעים MP תוצ הנטר ע"ג PRS או ש"ע.41.03.0070

35000יח'ממטיר גיחה על זקף בשרוול הגנה עפ"י פרט .41.03.0080

25000יח'מתז גיחה על זקף בשרוול הגנה עפ"י פרט41.03.0090

4500יח'אספקת מתז גיחה לטווחים של 2-5 מ' מסוג הנטר PRO או INST או ש"ע כולל פיה.41.03.0100



אספקה והתקנה של צינורות טפטוף.41.04

41.04.0010
אספקה ופריסת צינורות טפטוף אינטגרלי מווסת בקוטר 16 מ"מ בספיקות ומרווחי טפטפות כמפורט, כולל מחברים וייתדות ייצוב. (תחום 

ויסות מלחץ 0.5 בר ועד לחץ 3.5 בר).
4.500מ'

500מ'אספקה והתקנת צינור טפטוף מווסת בקוטר 16 מ"מ בספיקה של 2.3 ל/ש או 1.6 ל/ש מרווח כל 30 ס"מ.41.04.0020

500מ'אספקה והתקנת צינור טפטוף מווסת בקוטר 16 מ"מ בספיקה של 2.3 ל/ש או 1.6 ל/ש מרווח כל 50-60 ס"מ.41.04.0030

400מ'אספקה והתקנת צינור טפטוף מווסת בקוטר 16 מ"מ בספיקה של 2.3 ל/ש או 1.6 ל/ש מרווח כל 80-100 ס"מ.41.04.0040

41.04.0050
צינור טפטוף טמון מווסת 16 מ"מ בספיקה של 2.3 ל/ש או 1.6 ל/ש מרווח כל 30-60 ס"מ , אספקה, פריסה , הטמנה, וכיסוי של צינורות טפטוף 
אינטגרלי מווסת בקוטר 16 מ"מ בספיקות ומרווחי טפטוף כמפורט, כולל מחברים ויתדות ייצוב ,(תחום ויסות מלחץ 0.5 בר ועד לחץ 3.5 בר).

600מ'

200מ'אספקה והתקנת צינור טפטוף מווסת בקוטר 16 מ"מ בספיקה של 2.3 ל/ש או 1.6 ל/ש במרווחים משתנים.41.04.0060

אספקה והתקנת ראש מערכת עפ"י פרט.41.05

2,80000קומפ'אספקה והתקנת ראש מערכת סטנדרט "41.05.0010.1

3,40000קומפ'אספקה והתקנת ראש מערכת סטנדרט "41.05.0020.1.5

4,10000קומפ'אספקה והתקנת ראש מערכת סטנדרט "41.05.0030.2

12,00000קומפ'אספקה והתקנת ראש מערכת סטנדרט "41.05.0040.3

אספקה והתקנת תוספת להשקית טפטוף בראש המערכת עפ"י פרט.41.06

הערההפרט כולל מסנן+ווסת41.06.0009

45000קומפ'אספקה והתקנת תוספת לטפטוף בראש מערכת סטנדרט "41.06.00101

90000קומפ'אספקה והתקנת תוספת לטפטוף בראש מערכת סטנדרט "41.06.00201.5

2,00000קומפ'אספקה והתקנת תוספת לטפטוף בראש מערכת סטנדרט "41.06.00302

4,00000קומפ'אספקה והתקנת תוספת לטפטוף בראש מערכת סטנדרט "41.06.00403

אספקה והתקנת ארונות הגנה ובסיסים לראש מערכת.41.07

הערהאספקה והתקנת ארונות הגנה ובסיסים לראשי מערכת (כללי - ארונות הגנה מפוליאסטר משוריין כולל מנגנון נעילה תוצ' אורלייט או ש"ע).41.07.0009

85000יח'אספקה והתקנת ארון הגנה דגם ORM-652 גודל 60/50/23 עבור מחשה השקיה.41.07.0010

2,18500יח'אספקה והתקנת ארון הגנה דגם OR-2851 גודל 85/78/32 .41.07.0020

1,12000יח'אספקה והתקנת בסיס לארון דגם OR-2851 גודל 85/78/32 .41.07.0030

2,92100יח'אספקה והתקנת ארון הגנה דגם OR-2852 גודל 85/111/32 .41.07.0040



1,23200יח'אספקה והתקנת בסיס לארון דגם OR-2852 גודל 85/111/32 .41.07.0050

3,08800יח'אספקה והתקנת ארון הגנה דגם OR-2111 גודל 110/78/32 .41.07.0060

1,12000יח'אספקה והתקנת בסיס לארון דגם OR-2111 גודל 110/78/32 .41.07.0070

4,11000יח'אספקה והתקנת ארון הגנה דגם OR-2112 גודל 110/111/32 .41.07.0080

1,23200יח'אספקה והתקנת בסיס לארון דגם OR-2112 גודל 110/111/32 .41.07.0090

5,28700יח'אספקה והתקנת ארון הגנה דגם OR-7382 גודל 110/111/38 .41.07.0100

2,20000יח'אספקה והתקנת בסיס לארון דגם OR-7382 גודל 110/111/38 .41.07.0110

5,14100יח'אספקה והתקנת ארון הגנה דגם OR-6422 גודל 41.07.0120.132/137/42

41.07.0130
אספקה והתקנת דלת לארונות הגנה תוצרת אורלייט או ש"ע המותאמת לדגם ORM-652, OR-2852, OR 2851  כולל כל החיבורים והצירים 

הדרושים.
35000יח'

40000יח'אספקה והתקנת דלת לארונות הגנה תוצרת אורלייט או ש"ע המותאמת לדגם  OR-2112, OR -2111  כולל כל החיבורים והצירים הדרושים.41.07.0140

45000יח'אספקה והתקנת דלת לארונות הגנה תוצרת אורלייט או ש"ע המותאמת לדגם  OR-7382, OR- 6422  כולל כל החיבורים והצירים הדרושים.41.07.0150

15000יח'אספקה והתקנת מנגנון נעילה לארון הגנה כולל ידית , מנעול צירים וכל האביזרים הנדרשים.41.07.0160

אספקה והתקנת מגוף ברונזה לגינון.41.08

33000יח'אספקה והתקנת מגוף ברונזה לגינון "41.08.00103/4

48000יח'אספקה והתקנת מגוף ברונזה לגינון "41.08.00201

76000יח'אספקה והתקנת מגוף ברונזה לגינון "41.08.00301.5

96000יח'אספקה והתקנת מגוף ברונזה לגינון "41.08.00402

2,50000יח'אספקה והתקנת מגוף ברונזה לגינון "41.08.00503

אספקה והתקנת פרטי השקית עץ/דקל.41.09

1700יח'אספקה והתקנת פרט להשקית עץ.41.09.0010

2000יח'אספקה והתקנת פרט להשקית דקל.41.09.0020

אספקה והרכבת פרטי השקיה מוגנים בבריכת הגנה.41.10

30000יח'אספקה והרכבת פרט שסתום אויר41.10.0010

30000יח'אספקה והרכבת בריכת ניקוז לשלוחות טפטוף ( ברז שטיפה) , או שסתום חיבור מהיר פלסאון או ש"ע.41.10.0020

70000יח'אספקה והרכבת שוחת ביקורת בקוטר 80 ס"מ כולל מכסה דגם מנשה ברוך או ש"ע  עם כיתוב השקיה לפי הנחיות המזמין.41.10.0030



22000יח'אספקה והרכבת פרט אנטי ואקום.41.10.0040

אספקה, התקנה ובדיקה של פרט מז"ח השקיה.41.11

הערההמחיר כולל אספקה, התקנה,ובדיקה41.11.0009

2,20000יח'אספקה והתקנת מזח "1.5 ,"41.11.0010.2

1,40000יח'אספקה והתקנת מזח "41.11.0020.1

45000יח'בדיקת מז"ח ע"י מתקין מוסמך.

אספקה והרכבת פרט מגוף ידני מוגן בבריכת הגנה.41.12

60000יח'אספקה והרכבת מגוף ידני "41.12.0010.2

40000יח'אספקה והרכבת מגוף ידני "41.12.0020.1.5

30000יח'אספקה והרכבת מגוף ידני "41.12.0030.1

אספקה והתקנת פרט התחברות למקור מים.41.13

30000קומפ'אספקה והתקנת הכנה למד מים "41.13.00101

60000קומפ'אספקה והתקנת הכנה למד מים "41.13.00201.5

80000קומפ'אספקה והתקנת הכנה למד מים "41.13.00302

אספקה והרכבת אביזרים לתיקון מערכות מים קיימות.41.14

הערה1. המחירים כוללים אספקה והרכבה41.14.0008

הערה2. ביצוע תחזוקה, החלפת חלקים בהתאם למפרט המצ"ב באישור ובהנחיית המפקח41.14.0009

7400יח'אספקה והרכבת ווסת "3/4 בראש מערכת.41.14.0010

14400יח'אספקה והרכבת ווסת "1 מתכוונן.41.14.0020

45000יח'אספקה והרכבת ווסת "1.5 מתכוונן.41.14.0030

2800יח'אספקה והרכבת שסתום אויר "1/2 "אנטי ואקום".41.14.0040

28000יח'אספקה והרכבת שסתום אויר "1 אוטומטי "ארי" או ש"ע41.14.0050

28000יח'אספקה והרכבת שסתום אויר "1 משולב "ארי" או ש"ע41.14.0060

7500יח'אספקה והרכבת שסתום אויר "3/4  "אנטי ואקום" "ארי" או ש"ע41.14.0070



6900יח'אספקה והרכבת ברז אלכסון "3/4 -"41.14.00801

14800יח'אספקה והרכבת ברז אלכסון "41.14.00901.5

19800יח'אספקה והרכבת ברז אלכסון "41.14.01002

1,74500יח'אספקה והרכבת ברז אלכסון "41.14.01103

27700יח'אספקה והרכבת ברז דישון "דורות" בקוטר "41.14.01201

40100יח'אספקה והרכבת ברז דישון "דורות" בקוטר "41.14.01301.5

69300יח'אספקה והרכבת ברז דישון "דורות" בקוטר "41.14.01402

5,00000יח'אספקה והרכבת מסנן אוטומטי "41.14.0150.2

6,45000יח'אספקה והרכבת מסנן אוטומטי "41.14.0160.3

8900יח'אספקה והרכבת מסנן בקוטר "41.14.0170.3/4

20000יח'אספקה והרכבת מסנן בקוטר "41.14.0180.1

29700יח'אספקה והרכבת מסנן בקוטר "41.14.0190.1.5

84200יח'אספקה והרכבת מסנן בקוטר "41.14.0200.2

8000יח'תוספת למסנן ארוך בכל קוטר שהוא41.14.0210

27700יח'אספקה והרכבת מד-מים + פלט בקוטר "41.14.0220.1

56400יח'אספקה והרכבת מד-מים + פלט בקוטר "41.14.0230.1.5

79200יח'אספקה והרכבת מד-מים + פלט בקוטר "41.14.0240.2

5000יח'אספקה והרכבת מד לחץ הפרשי במסנן.41.14.0250

אספקה והרכבת מחשוב למערכת השקיה.41.15

הערה1. עבודת המחשוב כוללת אינטגרציה למרכז המנהל וכל הדרוש להתקנה מושלמת  של הבקר כמפורט במפרט.41.15.0009

41.15.0010p.c 1,20000יח'אספקה והתקנת תוכנת ניהול מרכזית להתקנה על מחשב

41.15.0020ac/dc 9,50000יח'אספקה והתקנת יח' קצה "אלחוטית" עד 12 ברזים

41.15.0030. AC/DC 2,10000יח'אספקה והתקנת הרחבת יח' קצה "אלחוטית" עד 12 ברזים

3,50000יח'אספקה והתקנת  יח' קצה "אלחוטית" לברז אחד כולל סוללה אינטגרלית.41.15.0040

4,40000יח'אספקה והתקנת  יח' קצה "אלחוטית" לשני ברזים כולל סוללה אינטגרלית.41.15.0050

5,56000יח'אספקה והתקנת  יח' קצה "אלחוטית" לארבעה ברזים כולל סוללה אינטגרלית.41.15.0060

6,50000יח'אספקה והתקנת  יח' קצה "אלחוטית" לשישה ברזים כולל סוללה אינטגרלית.41.15.0070



41.15.0080.AC/DC 28000יח'אספקה והתקנה סולונואיד תלת -ערכי , דו-גידי ע"ג סרגל

45000יח'פרוק יח' קצה אלחוטית.41.15.0090

1,80000יח'התקנה מחדש של יח' קצה אלחוטית כולל כל החיבורים הדרושים.41.15.0100

41.15.0110
הזנת חשמל 220VAC קבוע ממרכזיית תאורה לאירינט כולל : עבודות חשמלאי מוסמך, חצי אוטומט, שקע כבל N.Y.Y 3X2.5 MMD  עד 15 מ' , 

התקנה , אחריות לשנה, בדיקה של בודק מוסמך ואישור.
1,35000קומפ'

41.15.0120
 N.Y.Y 3X2.5 220 מעמוד תאורה עבור בקר יח' קצה "אלחוטית" כולל : עבודות חשמלאי מוסמך, חצי אוטומט, שקע כבלVAC הזנת חשמל

MMD  עד 15 מ' , התקנה , אחריות לשנה, בדיקה של בודק מוסמך ואישור.
1,35000קומפ'

41.15.0130
 DC4 אספקה והתקנת בקר השקיה לפיקוד עד 4 ברזים כולל ברז ראשי מותאם לעבודה מול ברז הידראולי וסולונואיד תלת-ערכי דו-גידי . גלקון

 או ש"ע.
65000יח'

41.15.0140
-DC אספקה והתקנת בקר השקיה לפיקוד עד 6 ברזים כולל ברז ראשי מותאם לעבודה מול ברז הידראולי וסולונואיד תלת-ערכי דו-גידי . גלקון

S6  או ש"ע.
1,00000יח'

41.15.0150
-DC אספקה והתקנת בקר השקיה לפיקוד עד 9 ברזים כולל ברז ראשי מותאם לעבודה מול ברז הידראולי וסולונואיד תלת-ערכי דו-גידי . גלקון

S9  או ש"ע.
1,20000יח'

41.15.0160
אספקה והתקנת בקר השקיה לפיקוד עד 12 ברזים כולל ברז ראשי מותאם לעבודה מול ברז הידראולי וסולונואיד תלת-ערכי דו-גידי . גלקון 

DC-S12  או ש"ע.
1,50000יח'

60000יח'פירוק ראש מערכת וארגז קיים , כולל פינוי כל פסולת לאתר פינוי פסולת מורשה וכיסוי באדמה גננית.41.15.0170

עבודות רג'י60.00

עבודות שונות ברג'י.60.01

הערה1. עבודה ביומית תשולם רק לעבודות שאין לגביהן הגדרה ומחיר בסעיפי כתב הכמויות והן נוספות על תנאי החוזה הרגיל.60.01.0007

הערה2. העבודות יבוצעו רק עפ"י הוראה מיוחדת של המפקח , בכל שעות היממה , באישורו ביומן העבודה ובהתאם למפרט המצ"ב60.01.0008

הערה3. המחיר כולל כלים וציוד , והובלתו לאתר העבודה.60.01.0009

24000ש"עעבודת מהנדס מכל סוג.60.01.0010

6000ש"עעבודת פועל מקצועי בגננות (בעל תעודת סוג  1חדש) .60.01.0020

3500ש"עעבודת פועל פשוט (ללא תעודות).60.01.0030

7000ש"עעבודת פועל פשוט לעבודות לילה ו/או חג.60.01.0040

7000ש"עעבודת פועל פשוט בשבת וחג.60.01.0050

12500ש"עעבודת טכנאי/הנדסאי מכל סוג.60.01.0060

4500ש"עעבודת רצף כולל דיסק יהלום.60.01.0070

4000ש"עעבודת צבעי מקצועי , כולל כלי העבודה הנדרשים.60.01.0080

6000ש"עעבודת צבעי מקצועי , כולל כלי העבודה נדרשים וצבע (עפ"י החלטת המפקח).60.01.0090

6000ש"עעבודת מסגר מרכיב מקצועי , כולל כלי העבודה הנדרשים.60.01.0100

22500ש"עעבודת שטח של מודד רשוי + עוזר כולל כלי העבודה הנדרשים.60.01.0110

15000ש"עעבודת משרד של מודד רשוי כולל תוכניות מחשב ע"ג דיסקט ו-2 העתקות שמש.60.01.0120



8000ש"עעבודת רתך מקצועי, כולל רתכת עם גנרטור ואלקטרודות וכל הציוד וכלי העבודה הנדרשים.60.01.0130

5500ש"עעבודת שרברב מקצועי וכלי העבודה הנדרשים.60.01.0140

4700ש"עעבודת מאבטח60.01.0150

5500ש"עעבודת חשמלאי מקצועי.60.01.0160

1,50000ש"עעבודת צוות לביצוע עבודות שונות כמפורט המפרט המצ"ב ( כולל העובדים , העבודה, כלי העבודה והרכב).60.01.0170

60.01.0180
תשלום לצוות לצרכי ניקיון וכד' בזמן ולאחר אירועים לאחר שעות העבודה הרגילות (בשעות הערב, הלילה , בערבי שבתות וחגים, שבתות 

וחגים) הצוות יכלול מנהל עבודה ושני פועלים לרבות הרכב.
28500י"ע

8500ש"עעבודת טנדר+ נהג לעבודות שונות.60.01.0190

30000ש"עעבודת צוות גיזום עם טרקטור עד 11 מ' גובה כולל 2 פועלים +מנהל עבודה+כלים+טרקטור.60.01.0200

ציוד הנדסי כולל מפעיל , הובלתו לאתר העבודה והחזרתו.60.02

הערהשימוש בציוד הנדסי, מכני או חקלאי בהתאם למפרט המצ"ב , באישור מנהל המחלקה והנחייתו. כל הכלים כוללים את המפעיל והנהג.60.01.0010

22500ש"עעבודות מעמיס אופני 950 על גלגלי גומי עם כף , כולל מפעיל או שופל או ש"ע60.01.0020

20000ש"עעבודת מחפרון JCB-3 כולל פטיש ומפעיל.60.01.0030

12000ש"עמכבש רוטט עם הנעה עצמית 8-12 טון ,כולל מפעיל.60.01.0040

19500ש"עשימוש במשאית עם ארגז מתהפך 17-20 מ"ק , כולל נהג, לרבות העמסה ופירוק, כולל המפעיל.60.01.0050

25000ש"עשימוש במשאית עם ארגז מתהפך 38-40 קוב , כולל נהג, לרבות העמסה ופירוק, כולל המפעיל.60.01.0060

60.01.0070
שימוש בעגלה נגררת בנפח של 4-5 מ"ק עם טרקטור לפינוי פסולת למקום שפך מאושר , לרבות העמסה פירוק , כולל מפעיל ( לשימוש במקרים 

מיוחדים עפ"י אישור המפקח לפני ביצוע).
18000ש"ע

5000ש"עעבודת מסור מכני לחיתוך עצי נוי ,לרבות דלק ושמן ,כולל המפעיל.60.01.0080

20000ש"עעבודת משאית מלקחיים לפינוי גזם , 15 קוב ,כולל נהג ומפעיל, לרבות העמסה ופינוי לאתר שפך מורשה.60.01.0090

4000ש"עעבודת משאבה לשאיבת מי-שופכין עם הנעה עצמית עד קוטר "3 ,כולל מפעיל.60.01.0100

3500ש"עעבודת חרמש מכני ,לרבות דלק , חוטים וכד' , כולל מפעיל.60.01.0110

5500ש"עעבודת מדחס אויר עם פטיש אחד או פטיש חשמלי (קונגו) ,כולל המפעיל ופינוי כל הפסולת לאתר פסולת מורשה.60.01.0120

5000ש"עעבודת מסור אספלט לרבות דלק ושמן ,כולל מפעיל ופינוי כל פסולת לאתר פסולת מורשה.60.01.0130

19500ש"עעבודת מיני טרקטור דוגמת "בובקט" עם כף, פטיש , מברשת ומקדח כולל המפעיל.60.01.0140

19500ש"עעבודת מיני מחפרון דוגמת "בובקט"  כולל המפעיל.60.01.0150

5500ש"עעבודת טרקטור חקלאי עם דיסק או מתחחת לעיבוד קרקע ,כולל מפעיל.60.01.0160

14000ש"עמשאית להובלה ,ציר אחד עם מנוף 12 טון/מ' ,כולל מפעיל.60.01.0170

12000ש"עעבודת טרקטור תעשייתי 175 עם כף עם עגלה 4-5 מק' כולל מפעיל.60.01.0180



60.01.0190
שימוש במשאית מנוף עם סל לגובה עד 18 מ' הפעלה עצמית מהסל ,כולל נהג מפעיל מקצועי -ליציאה לעבודות בכל שעות היממה , בשבתות 

וחגים ובערבי שבתות וחגים. הכל לפי קריאה מיוחדת של ראש האגף או מהנדס כונן ובהתראה כפי שיידרש.
22000ש"ע

60.01.0200
שימוש במשאית מנוף עם סל לגובה עד 12 מ' הפעלה עצמית מהסל ,כולל נהג מפעיל מקצועי -ליציאה לעבודות בכל שעות היממה , בשבתות 

וחגים ובערבי שבתות וחגים. הכל לפי קריאה מיוחדת של המפקח ובהתראה כפי שיידרש.
20000ש"ע

60.01.0210
שימוש במשאית מנוף עם סל לגובה עד 23 מ' הפעלה עצמית מהסל ,כולל נהג מפעיל מקצועי -ליציאה לעבודות בכל שעות היממה , בשבתות 

וחגים ובערבי שבתות וחגים. הכל לפי קריאה מיוחדת של המפקח ובהתראה כפי שיידרש.
25000ש"ע

50000ש"עשימוש במשאית מנוף עם כושר הרמה 30-50 טון . מינימום 4 שעות.60.01.0220

12000ש"עאספקת טרקטור עם סל (אפרון) לגובה 11 מ' עם הפעלה עצמית מהסל60.01.0230

70000י"עעבודה מכונה נגרות ומפעיל לקרצוף ושטיפת ריצוף בלחץ מים בשבילים, מדרכות או כד'.60.01.0240

1,50000י"עעבודה מכונה נגרות ומפעיל לקרצוף ושטיפת ריצוף בלחץ קיטור ב-300 אטמוספירות בשבילים, מדרכות או כד'.60.01.0250

20000ש"עאספקת עגלת חץ נגררת , מוארת כולל כל האביזרים הנלווים (בשטח שאינו בפיתוח) לתקופה של 4 שעות לפחות.60.01.0260

6000יח'השקית עצים במיכלית ,כולל פועל , 4 השקיות בחודש.60.01.0270


