
9/2017מכרז להקמת שביל אופיים בעמק האלה  
 - אומדים870שביל אופים עמק האלה -  

1עמוד   26/07/2017 החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

תאורת חוץ והכות לחיבור חשמל ותקשורת .

08

תאורת חוץ והכות לחיבור חשמל ותקשורת . 08

08.01

הכות לתאורת חוץ 08.01
 מ"מ50ציור פלסטי שרשורי דו שכבתי ("קוברה") קוטר  08.01.0005

11.05מ'בחפירה מוכה כולל חוט משיכה וסרט סימון תקי. 800.008,840.00

 מ"מ3.6 מ"מ בעובי דופן 110ציור פי.וי.סי קשיח בקוטר  08.01.0017

28.05מ',בחפירה מוכה כולל חוט משיכה וסרט סימון 60.001,683.00

 ס"מ130 ס"מ בעומק 80תא בקרה לכבלים תא טרומי קוטר  08.01.0033

 ס"מ, כולל מכסה20כולל חפירה/חציבה כולל שכבה חצץ של  

1,445.00יח' כולל שילוט יעוד תא הביקורת.B125ממין  13.0018,785.00

חפירה וחציבת תעלות לכבלים ו/או לציורות בכלים או08.01.0049

בידיים כולל ריפוד וכיסוי חול, מילוי חפירה, החזרת השטח

 מ ורוחב90לקדמותו וסילוק עודפי אדמה. התעלה בעומק עד  

21.25מ' ס"מ.40-60  800.0017,000.00

חפירה ו/או חציבת תעלה לצרת בכל סוגי הקרקע, מעל08.01.0051

40מכשול (מעביר מים, קו "בזק", צרת מים וכו'), ברוחב  

ס"מ לרוחבו של המכשול, להחת צרת שרשורית כולל יקת

212.50קומפבטון להגת הצרת בהתאם לתוכיות, קומפלט. 3.00637.50

חפירה זהירה בצמוד לכבלים של חברת חשמל (מתח מוך או08.01.0052

גבוה), החפירה תבוצע ע"י כלים מכיים או בידיים עבור

40תעלה להחת צרת שרשורית בכל סוגי הקרקע, ברוחב  

55.25מ' ס"מ,המחיר כולל פיקוח חברת החשמל100ס"מ ועד עומק   50.002,762.50

תוספת לחפירה ו/או חציבה עבור הרחבת החפירה עד לרוחב08.01.0055

6.80מ' ס"מ.80  100.00680.00

 ס"מ150 ס"מ ובעומק עד 40-60פתיחת כביש קיים ברוחב  08.01.0060

לצורך החת ציורות כולל חפירה/חציבה ומילוי התעלה

 בהתאם להחית המפקח , תיקון הכביש והחזרתCLSMב-

136.00מ'המצב לקדמותו, כולל כל עבודות וחומרי העזר . 50.006,800.00

 ס"מ150 ס"מ ובעומק עד 40-60פתיחת מדרכה\שביל ברוחב  08.01.0061

CLSM לצורך החת ציורות כולל חציבה ומילוי התעלה ב-

או מצעים לפי החיות המפקח, תיקון המדרכה/שביל והחזרת

85.00מ'מצב לקדמותו כולל ריצוף או אספלט. 50.004,250.00

בצוע הגות בהצטלבות של מערכות שוות עם כבלי מתך מוך08.01.0062

של חח"י כדרש בחוק החשמל כולל שרוולים, חפירה, גישוש

 מ' ,ביצוע הגת מכיות2 מ' באורך עד 2ידית לעומק עד  

300.90קומפותרמיות הכל לפי הדרש 6.001,805.40

 מ' יצוק מבטון ב-6יסוד בטון לעמוד תאורה מכל סוג עד גובה  08.01.0074

 ס"מ כולל חפירת/חציבת הבור, הכת70/70/80 במידות 30 

שרוולי מעבר לפי תוכית, כולל ברגי יסוד מברים ומוגים וכל

642.60יח'שאר העבודות והחומרים הדרושים קומפלט. 35.0022,491.00

 מושחלN2XY(XLPEכבל טרמפולסטי תת-קרקעי טיפוס (08.01.0110

5X4 או  3X6בציור מחובר לעמוד או למרכזיה. כבל בחתך  

16.15מ'ממ"ר המחיר לא כולל ציור. 100.001,615.00

04-8145410הופק ע"י "תוכת דקל" - חיפה   
http://www.dekel.co.ilאתר דקל:  



9/2017מכרז להקמת שביל אופיים בעמק האלה  
 - אומדים870שביל אופים עמק האלה -  

2עמוד   26/07/2017 החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

תאורת חוץ והכות לחיבור חשמל ותקשורת .

08.0108.01

 מושחלN2XY(XLPEכבל טרמפולסטי תת-קרקעי טיפוס (08.01.0114

 ממ"ר3X2.5בציור מחובר לעמוד או למרכזיה. כבל בחתך  

7.65מ'המחיר לא כולל ציור. 230.001,759.50

 מושחלN2XY(XLPEכבל טרמפולסטי תת-קרקעי טיפוס (08.01.0129

 ממ"ר5X16בציור מחובר לעמוד או למרכזיה. כבל בחתך  

39.10מ'המחיר לא כולל ציור. 700.0027,370.00

 ס"מ עם רצפת חצץ60 ס"מ בעומק 60שוחת הארקה בקוטר  08.01.0156

, שילוט וצביעה קומפלט, כוללB125ומכסה מסוג 

19אלקטרודות הארקה ממוטות פלדה מצופים חושת בקוטר  

 מ' תקועים אכית בקרקע, כולל ראש1.5מ"מ וברך של  

722.50קומפקידוח, ראש הקשה ומהדק טבעת. 6.004,335.00

תוספת לאלקטרודת הארקה ה"ל עבור העמקת האלקטרודה08.01.0157

 מ' . כולל מצמד, עד לקבלת1.5בקטעים סטדרטיים של  

200.60קומפההתגדות הדרושה. קומפלט. 2.00401.20

60מכסה לתא בקרה מייצקת ברזל עם סמל העיריה בקוטר  08.01.0183

1,178.10יח' כולל פירוק וסילוק הקיים במידת הצורךD400ס"מ מסוג  13.0015,315.30

 ממ"ר מותקן ישירות35מוליך חושת שזור גלוי להארקה  08.01.2504

21.25מ'בקרקע במקביל לציורות כולל חדירה לעמודים. 800.0017,000.00

 אמפר ע"י בודק מוסמך,3X80בדיקת מתקן חשמלי בגודל עד  08.01.2514

כולל תשלום עבור הבדיקה, תיקון ליקויים ובדיקה חוזרת עד

2,340.05קומפלאישור סופי של המתקן קומפלט. 4.009,360.20

162,890.60סה"כ להכות לתאורת חוץ

עמודים וזרועות לתאורת חוץ 08.02
4 מ"מ, ובגובה  100X100 RHSעמוד תאורה מפרופיל ריבועי  08.02.0108

מ' דוגמת  תוצרת "געש אורות"/ "פ.ל.ה. הדסה" / "בן חור

מפעלי תאורה" או ש"ע מאושר צבוע במפעל היצרןפי שיטת

1,153.00יח'דופלקס (עם מיספור לפי דרישת עיריית מודיעין) 12.0013,836.00

 מ"מ לפי המפורט220עמוד תאורה מפרופיל עגול קוי הפוך  08.02.0109

 תוצרתTILION T-220 מ'  דגם 4.4במפרט הטכי, ובגובה  

ROHL  ורות לד 4000 כולל גוף תאורה בראש העמוד עםK

35Wכולל מגש אביזרי עזר (קפלט) או ש"ע מאושר ע"י , 

10,500.00יח'המזמין (עם מיספור לפי דרישת עיריית מודיעין) 23.00241,500.00

מגש אביזרי עזר לגוף תאורה בודד בתחתית העמוד08.02.0865

 מעלות130מפוליקרבוט עם סיבי זכוכית עמיד בטמפ' של עד  

 מ"מ עם גגון פח, עם2.5צלזיוס או מפח מגולבן בעובי  

, עם מהדקי הסתעפות10KA 10Aמא"זים חד פאזי לזרם  

 או ש"עSOGEXI תוצרת COPAK3 או COPAK2כדגם 

, עם פסPHONIXמאושר עם מהדקי יציאה לפסים תוצרת 

268.60יח'הארקה וכבל עד לס קומפלט. 12.003,223.20

תוספת מחיר למגש ה"ל עבור מא"ז וסף וכבל וסף לגוף08.02.0866

61.20יח'תאורה או בית תקע על עמוד. 1.0061.20

04-8145410הופק ע"י "תוכת דקל" - חיפה   
http://www.dekel.co.ilאתר דקל:  



9/2017מכרז להקמת שביל אופיים בעמק האלה  
 - אומדים870שביל אופים עמק האלה -  

3עמוד   26/07/2017 החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

תאורת חוץ והכות לחיבור חשמל ותקשורת .

08.0208.02

חיבור כבל הזה לעמוד תאורה קיים או מרכזיה קיימת08.02.0868

לרבות חציבה ביסוד הבטון במידה וידרש, הוספת מהדקים

379.95יח'וחיבור למגש ו/או למרכזיה קומפלט. 4.001,519.80

32Aהתחברות למרכזיה קיימת כולל מא"ז תלת פאזי לזרם  08.02.0869

" או ש"ע מאושר  עם הגה עלM.G" תוצרת "C60Hדגם "

הכבל עד לתא האביזרים ותוספת הגה ומהדקים, כולל עבות

פחחות, מסגרות, צביעה וחווט בלוח הקיים כולל כל העבודות

1,129.65יח'הדרשות לעבודה מושלמת ע"פ דרישת המזמין והעירייה. 4.004,518.60

 מ', כולל פירוק6העתקת עמוד תאורה קיים, גובה העמוד עד  08.02.0878

העמוד,גו"ת והתקתם מחדש במיקום חדש לפי דרישה כולל

340.00יח'חיווט. 2.00680.00

 מ' כולל יסוד העמוד וכל6פירוק עמוד תאורה בגובה עד  08.02.0879

תשתית החשמל המחוברת אליו עד למרכזיית המאור

170.00יח'והובלתם למחסי העירייה או למטמה ע"פ הוראות המזמין 45.007,650.00

יתוק קו קיים ממרכזייה קיימת, כולל יתוק הכבל, פירוק08.02.0880

המא"ז וכל העבודות וההחיות הדרשות ע"י המזמין ו/או

255.00קומפהעירייה 1.00255.00

273,243.80סה"כ לעמודים וזרועות לתאורת חוץ

אביזרי תאורה 08.03
מחירי הפסים / גופי תאורה מכל סוג שהוא כוללים ורה,

ציוד הפעלה והצתה מושלם (כולל קבל) מותקן בגוף הפס

וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד לפס קומפ'רבות

צביעה בגוון לפי בחירת המזמין . מוצרים שווי ערך מחייבים

אישור בכתב מהמתכן / המזמין

פס לתאורת רחוב  להתקה בראש עמוד או בזרוע. דגם08.03.0092

TREANGLE 4000K תוצרת AEG  .ל.ג. ורה 70 עםW,

המחיר כולל זרוע כדוגמאת זרוע הקיימת על עמודים קיימים

והרכבה על עמוד חדש או עמוד קיים וכולל פירוק והחלפת

1,900.00יח'גו"ת ישן והעברתו למחסן העירייה. 8.0015,200.00

, עשוי אלומיום צבועLEDפס לתאורת רחוב בטכולוגית 08.03.0102

 כיסוי זכוכית מחוסמת עם מתאם להתקה בראשIP66בתור 

 110W, ,  הספק ITALO דגם AECעמוד או בזרוע. חב' 

 המחיר כולל אספקה, התקה, והתאמה של1אלטרטיבה  

הגוף לעמוד תאורה קיים או חדש, כולל כל העבודות הדרשות

לחיבור מושלם כולל החלפת כבלים בין מגש עמוד התאורה

ועד לגוף תאורה, כולל החלפת מגש תאורה במידת הצורך

3,110.00יח'וכולל פירוק והחלפת גו"ת ישן והעברתו למחסן העירייה. 4.0012,440.00

04-8145410הופק ע"י "תוכת דקל" - חיפה   
http://www.dekel.co.ilאתר דקל:  



9/2017מכרז להקמת שביל אופיים בעמק האלה  
 - אומדים870שביל אופים עמק האלה -  

4עמוד   26/07/2017 החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

תאורת חוץ והכות לחיבור חשמל ותקשורת .

08.0308.03

, עשוי אלומיום צבועLEDפס לתאורת רחוב בטכולוגית 08.03.0103

 כיסוי זכוכית מחוסמת עם מתאם להתקה בראשIP66בתור 

 130W, ,  הספק ITALO דגם AECעמוד או בזרוע. חב' 

א' המחיר כולל אספקה, התקה, והתאמה של1אלטרטיבה  

הגוף לעמוד תאורה קיים או חדש, כולל כל העבודות הדרשות

לחיבור מושלם כולל החלפת כבלים בין מגש עמוד התאורה

ועד לגוף תאורה, כולל החלפת מגש תאורה במידת הצורך

3,690.00יח'וכולל פירוק והחלפת גו"ת ישן והעברתו למחסן העירייה. 19.0070,110.00

, עשוי אלומיום צבועLEDפס לתאורת רחוב בטכולוגית 08.03.0112

 כיסוי זכוכית מחוסמת עם מתאם להתקה בראשIP66בתור 

, הספקTECEO דגם SCHREDERעמוד או בזרוע. חב' 

W 110 טיבהה,2 - אלטרהמחיר כולל אספקה, התק 

והתאמה של הגוף לעמוד תאורה קיים או חדש, כולל כל

העבודות הדרשות לחיבור מושלם כולל החלפת כבלים בין

מגש עמוד התאורה ועד לגוף תאורה, כולל החלפת מגש

תאורה במידת הצורך וכולל פירוק והחלפת גו"ת ישן והעברתו

3,110.00יח'למחסן העירייה. 1.003,110.00

, עשוי אלומיום צבועLEDפס לתאורת רחוב בטכולוגית 08.03.0113

 כיסוי זכוכית מחוסמת עם מתאם להתקה בראשIP66בתור 

, הספקTECEO דגם SCHREDERעמוד או בזרוע. חב' 

W 130 טיבהה,2 - אלטרא' המחיר כולל אספקה, התק

והתאמה של הגוף לעמוד תאורה קיים או חדש, כולל כל

העבודות הדרשות לחיבור מושלם כולל החלפת כבלים בין

מגש עמוד התאורה ועד לגוף תאורה, כולל החלפת מגש

תאורה במידת הצורך וכולל פירוק והחלפת גו"ת ישן והעברתו

3,690.00יח'למחסן העירייה. 19.0070,110.00

170,970.00סה"כ לאביזרי תאורה

סה"כ לתאורת חוץ והכות לחיבור חשמל ותקשורת . 
162,890.60הכות לתאורת חוץ01

273,243.80עמודים וזרועות לתאורת חוץ02

170,970.00אביזרי תאורה03

607,104.40סה"כ

פיתוח ופי  40
סעיפי אבי שפה וגן כוללים יסוד ומשעת בטון (חגורה40.0002

0.00 תקף גם לאבים קשתיות20סמויה) מבטון ב-  0.000.00

משטחים ושבילים 40.051
10 לשבילים ומדרכות יצוק באתר בעובי 30משטח בטון ב- 40.051.0010

 ס"מ,20/20 מ"מ כל 8ס"מ, לרבות רשת ברזל מרותכת קוטר  

החלקת פי הבטון ומישקים גוון אפור או צבעוי לפי בחירת

157.25מ"רהאדריכל 40.006,290.00

04-8145410הופק ע"י "תוכת דקל" - חיפה   
http://www.dekel.co.ilאתר דקל:  



9/2017מכרז להקמת שביל אופיים בעמק האלה  
 - אומדים870שביל אופים עמק האלה -  

5עמוד   26/07/2017 החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

פיתוח ופי 

40.05140.051

6,290.00סה"כ למשטחים ושבילים

ריצוף באבים משתלבות 40.053
 ס"מ, מלביות במידות6ריצוף באבים משתלבות בעובי  40.053.0311

5 ס"מ, לרבות חול 20/20 ס"מ או רבועיות במידות 10/20 

80.75מ"רס"מ (לא כולל מצע), גוון לבחירת האדריכל אפור או צבעוי 5,500.00444,125.00

 ס"מ, רבועיות במידות7ריצוף באבים משתלבות בעובי  40.053.0520

 ס"מ (לא כולל מצע), גוון אפור ו/או5 ס"מ, לרבות חול 40/40 

116.45מ"רצבעוי לבחירת האדריכל. 875.00101,893.75

 ס"מ, דגם "מישושית ת"א6ריצוף באבים משתלבות בעובי  40.053.0803

 ס"מ,13.5/21.6 ס"מ, 13.5/14.5מסותת"  או ש"ע במידות  

 ס"מ (לא כולל מצע), גוון אפור ו/או גוון צבעוי5לרבות חול  

125.80מ"רעל בסיס מלט אפור 100.0012,580.00

אבן סימון/אזהרה מוביל לאשים כבדי ראיה (עם בליטות או40.053.2500

 ס"מ,20/20/6פסים) בהמכת ריצוף במעברי חציה, במידות  

164.90מ"רבגוון אפור ו/או צבעוי לבחירת האדריכל 200.0032,980.00

591,578.75סה"כ לריצוף באבים משתלבות

אבי שפה וגן, אבי תיחום וסריג לעצים 40.054
 ס"מ, לרבות יסוד17/25/100אבן שפה לכביש במידות  40.054.0020

ומשעת בטון, גוון אפור המחיר כולל הרכבה בסמוך לכביש

65.45מ'פעיל וקיים. 670.0043,851.50

תוספת למחיר  אבן שפה עבור החתה  בצד כביש קיים לרבות40.054.0021

חפירה, השלמת המצע (אם דרש) עבור הרכבת אבי

השפה,ריסוס ותיקון אספלט או בטון לאורך האבן שפה

23.80מ'המחיר כולל את ביצוע מישק ההתחברות הדרש. 900.0021,420.00

 ס"מ לרבות יסוד23/23/100אבן אי תועה משופעת, במידות  40.054.0029

65.45מ'ומשעת בטון, גוון אפור 120.007,854.00

 ס"מ23/15/50אבן מעבר אי תועה ללא פאזה לכים, במידות  40.054.0032

לרבות יסוד ומשעת בטון, גוון אפור  המחיר כולל הרכבה

85.00מ'בסמוך לכביש פעיל וקיים. 35.002,975.00

 ס"מ דגם "רמות משופעת",25/25/50אבן שפה במידות  40.054.0035

94.35מ'לרבות יסוד ומשעת בטון, גוון אפור 50.004,717.50

 ס"מ לרבות יסוד ומשעת בטון,10/20/100אבן גן במידות  40.054.0040

57.80מ'גוון אפור 3,300.00190,740.00

 ס"מ20/25/50 ס"מ  ו/או 20/25/100אבן שפה כביש במידות  40.054.0047

72.25מ'דגם "חריש", לרבות יסוד ומשעת בטון, גווי אפור 400.0028,900.00

אבן שפה מומכת במעבר חציה לאשים עם מוגבלות, במידות40.054.0163

 ס"מ דגם "חריש", ללא פאזה, לרבות יסוד ומשעת20/25/50 

80.75מ'בטון, גוון אפור 120.009,690.00

אבן שפה מומכת לכים למעברי חציה אצמעית/ ימית/40.054.0164

 של וולפמן או ש"עMS56  - MS57-  MS58שמאלית מדגם 

67.15מ'כולל הובלה, התקה וכל החומרים הדרשים לכך 160.0010,744.00
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9/2017מכרז להקמת שביל אופיים בעמק האלה  
 - אומדים870שביל אופים עמק האלה -  

6עמוד   26/07/2017 החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

פיתוח ופי 

40.05440.054

320,892.00סה"כ לאבי שפה וגן, אבי תיחום וסריג לעצים

עבודות מיוחדות 40.099
העתקת ספסל או זוג ספסלים בצמוד לשביל אופיים, המחיר40.099.0010

כולל פירוק והרכבה מחדש במיקום לפי בחירת האדריכל,

ביצוע רחבה מיציקת בטון או אספלט או אבן משתלבת בגוון

אפור או צבעוי לפי בחירת האדריכל (האבן תיהיה אחת

מהאבים המפורטות בכתב הכמויות) הרחבה תתבצע משביל

האופיים ועד מאחורי הספסל ומצדדיו לפי המפורט

2,500.00קומפבתוכיות. 10.0025,000.00

פירוק ברזייה קיימת והעברה למחסי העיריה או לכל מקום40.099.0020

אשר יידרש ע"י המזמין, או"ה בריכת יקוז עם שוקת לכלב

 כולל הכת בור חלחול2911כדוגמת שחם אריכא מק"ט  

מחלוקי חל (גוון וגודל לפי דרישת האדריכל) במידות עד

 מ' כהכה לברזיה מים קרים אשר תסופק ותותקן ע"י1*1*1 

המזמין, באחריות הקבלן לוודא כי אספקת המים לברזיה לא

1,750.00קומפתיפגע ולהכין ק' חשמל אשר תשולם בפרד. 3.005,250.00

30,250.00סה"כ לעבודות מיוחדות

סה"כ לפיתוח ופי  
6,290.00משטחים ושבילים051

591,578.75ריצוף באבים משתלבות053

320,892.00אבי שפה וגן, אבי תיחום וסריג לעצים054

30,250.00עבודות מיוחדות099

949,010.75סה"כ

גיון והשקיה 41
כל הצמחים והמדשאות כולל תחזוקה ע"ח הקבלן לשלושה41.0001

חודשים לקליטה עד ליבלוב כולל תשלום חשבוות השקיה.

הקבלן יהיה אחראי לקליטה מלאה של כל הצמחים

6והמדשאות. תקופת האחריות לקליטת הצמחים ושיחים  

0.00חודשים. 0.000.00

בורות לטיעה בגדלים המתאימים חפירת הבור, פיוי החומר

לאתר מורשה (כולל אגרות וכו')  ומילויים באדמה גית,

כלולים במחירי השתילה והטיעה, גודל בור לעץ היו

 מ'.1.5*1.5*1.5 

עיבוד הקרקע ואדמת גיון 41.011
 ס"מ, לרבות הפיכת הקרקע ותיחוחה20עיבוד הקרקע לעומק  41.011.0020

בכלים מכיים ויישור גי סופי, באדמות קלות וביויות,

4.08מ"ר מ"ר 250בחלקה אשר שטחה מעל   120.00489.60

 ק"ג לדום של100תוספת של דישון יסוד להכשרת השטח,  41.011.0110

4.93מ"ר ק"ג לדום של אשלגן כלורי120סופר פוספט ו-   120.00591.60

04-8145410הופק ע"י "תוכת דקל" - חיפה   
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9/2017מכרז להקמת שביל אופיים בעמק האלה  
 - אומדים870שביל אופים עמק האלה -  

7עמוד   26/07/2017 החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

גיון והשקיה

41.01141.011

20מילוי אדמת גן מטיב מעולה בתוספת קומפוסט בכמות של  41.011.0210

 ס"מ, כולל פיזור ויישור בשטח הגיון60מ"ק לדום, עובי עד  

לפי גבהים מתוכים, האדמה לפי דרישות מחלקת גים ווף

45.90מ"קעיריית מודיעין וטעוה אישור המזמין לפי אספקה לשטח. 160.007,344.00

8,425.20סה"כ לעיבוד הקרקע ואדמת גיון

טיעה 41.020
20.40יח'4טיעת שתילים גודל מס'  41.020.0040 24.00489.60

59.50יח' (כולל ערערים)6טיעת שתילים גודל מס'  41.020.0060 336.0019,992.00

25.50יח' ליטר)3 (4ורדים ממיכל מס'  41.020.0140 226.005,763.00

26,244.60סה"כ לטיעה

צרת השקיה  41.070
25 רך, קוטר 6ציורות פוליאתילן לרבות אביזרי חיבור דרג  41.070.0140

10.28מ'מ"מ 40.00411.20

32 רך, קוטר 6ציורות פוליאתילן לרבות אביזרי חיבור דרג  41.070.0150

11.73מ'מ"מ 82.00961.86

1,373.06סה"כ לצרת השקיה 

שלוחות טפטוף 41.080
 17שלוחות טפטוף מווסת, דוגמת "רעם טפים" או ש"ע,  41.080.0020

5.52מ' ס"מ40-50מ"מ, טפטפת כל   1,100.006,072.00

ברז שטיפה למקז לרבות הגה בתא בקרה טרמופלסטי41.080.0300

467.50יח'מתאים 3.001,402.50

7,474.50סה"כ לשלוחות טפטוף

עבודות מיוחדות 41.099
שיקום גיון לפי גליון תועה ופיזי, גיון והשקייה ולפי חלוקה41.099.0010

 מקטעים אשר3למקטעי עבודה המוגדרים במפרט הטכי ( 

), המחיר כולל כל1,3,4העבודה בתוך פארק קיים, מקטע  

השיקום הדרש בכדי להחזיר מצב לקדמותו לפי כיסה

לעבודה כדוג': שתילה מחדש, החזרת מדשאות לקדמותן

(באם ודרש אספקה ושתילה דשא חדש לפי דרישת המזמין),

תיקון השקייה,תיקון צרת ראשית ומשית, תיקון ראש

15,000.00קומפמערכת, תיקוים לאחר חפירות לצרת השקיה וחשמל וכו'. 3.0045,000.00

45,000.00סה"כ לעבודות מיוחדות

סה"כ לגיון והשקיה 
8,425.20עיבוד הקרקע ואדמת גיון011
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9/2017מכרז להקמת שביל אופיים בעמק האלה  
 - אומדים870שביל אופים עמק האלה -  

8עמוד   26/07/2017 החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

26,244.60טיעה020

1,373.06צרת השקיה 070

7,474.50שלוחות טפטוף080

45,000.00עבודות מיוחדות099

88,517.36סה"כ

סלילת כבישים ורחובות

51

סלילת כבישים ורחובות 51
סעיפי הפירוקים והחפירות כוללים פיוי החומר והפסולת51.0000

לאתר מוסדר וכולל כל התשלומים הדרשים, התשלום ישולם

0.00בהצגת תעודות מתאימות 0.000.00

51.10

עבודות הכה ופירוק 51.10
3.91מ"ר ס"מ20חישוף השטח בעובי עד  51.10.0020 5,400.0021,114.00

ריסוס שטחים בחומר הדברה לקטילת שורשי צמחיה ועשבי51.10.0060

1.62מ"רבר 11,000.0017,820.00

 ס"מ לגובה100-125התאמת גובה תאי מים או ביוב עד קוטר  51.10.0224

 ס"מ (ללא פירוק תקרה), כולל פרוק והרכבה מחדש של30עד  

425.00יח'מכסה או רשת קיימים 23.009,775.00

255.00יח' רשתות2פירוק תא קליטה  51.10.0240 5.001,275.00

10.20מ"ר ס"מ8פירוק מיסעת אספלט/בטון בעובי עד  51.10.0400 1,000.0010,200.00

15.30מ"ר ס"מ20 ס"מ ועד 8פירוק מיסעת אספלט/בטון בעובי מעל  51.10.0401 1,000.0015,300.00

11.90מ'יסור באספלט קיים51.10.0430 800.009,520.00

13.60מ'פירוק אבי שפה ופיויין51.10.0440 1,880.0025,568.00

14.45מ"רפירוק ריצוף אבים משתלבות51.10.0460 1,480.0021,386.00

85.00יח'פירוק עמוד עם תמרור (על עמוד אחד), לרבות פירוק יסוד51.10.0900 15.001,275.00

פירוק מעקות הולכה או הפרדה להולכי רגל, לרבות מילוי51.10.0930

29.75מ'הבור 20.00595.00

133,828.00סה"כ לעבודות הכה ופירוק

עבודות עפר 51.20
חפירה לרבות העמסה, הובלה ופיזור באתר העבודה כולל51.20.0010

פיוי לאתר מורשה ואגרות דרשות של כל חומר אשר איו

בשימוש לצורכי העבודה באתר או פסולת אשר תמצא

25.00מ"קבחפירה. 500.0012,500.00

חפירת מצע ותשתית קיימים ושימוש חוזר במיטב החומר51.20.0030

החפור כולל פיוי לאתר מורשה ואגרות דרשות של כל חומר

אשר איו בשימוש לצורכי העבודה באתר או פסולת אשר

22.95מ"קתמצא בחפירה. 400.009,180.00

63.75מ"קמילוי מובא מחומר ברר (סוג ג'), לרבות פיזור והידוק רגיל51.20.0080 12,700.00809,625.00

5.10מ"קהידוק מבוקר של מילוי51.20.0100 12,700.0064,770.00

4.25מ"רהידוק מבוקר של קרקע יסוד מקורית (הידוק שתית)51.20.0120 5,700.0024,225.00

920,300.00סה"כ לעבודות עפר
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9/2017מכרז להקמת שביל אופיים בעמק האלה  
 - אומדים870שביל אופים עמק האלה -  

9עמוד   26/07/2017 החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

סלילת כבישים ורחובות

51.2051.20

מצעים ותשתיות 51.30
מצע סוג א' לרבות פיזור והידוק מבוקר, המצע יסופק51.30.0010

110.00מ"קממחצבה מאושרת.  3,250.00357,500.00

357,500.00סה"כ למצעים ותשתיות

עבודות אספלט 51.40
2.12מ"ר ליטר/מ''ר1ציפוי יסוד באימולסיה ביטומית בשיעור של  51.40.0011 3,270.006,932.40

1.70מ"ר ליטר/מ''ר0.25ציפוי מאחה באימולסיה ביטומית בשיעור של  51.40.0014 2,120.003,604.00

 ס"מ מתערובת עם אבן6שכבה מקשרת מבטון אספלט בעובי  51.40.0023

,PG 68-10), ביטומן 1 מ"מ ("25דולומיט גודל מקסימלי  

44.00מ"רלרבות פיזור והידוק 250.0011,000.00

 ס"מ4שכבה ושאת עליוה בכבישים מבטון אספלט בעובי  51.40.0043

),3/4 מ"מ ("19מתערובת עם אבן דולומיט גודל מקסימלי  

32.30מ"ר, לרבות פיזור והידוקPG 70-10ביטומן  250.008,075.00

 ס"מ5שכבת בטון אספלט למדרכות ושבילי אופיים בעובי  51.40.0044

44.00מ"ר3/8גודל אגרגט "   3,070.00135,080.00

29.75מ'מישק התחברות אספלט קיים לאספלט חדש51.40.0210 65.001,933.75

166,625.15סה"כ לעבודות אספלט

תאי בקרה - תפיסה )קולטים( 51.64
 מ' לרבות1.25 ס"מ ובעומק 80/50תא קליטה ראשי במידות  51.64.0010

C250 ) 25  ומסגרת ממין 1אבן שפה  מיצקת,  מס' רשתות  

2,805.00יח'טון) 7.0019,635.00

תוספת לתא קליטה ראשי עבור תא קליטה אמצעי/סופי51.64.0100

 מ', לרבות אבן שפה0.45 ס"מ ובעומק פים  80/50במידות  

2,040.00יח' טון)C250 ) 25 ומסגרת ממין 1מיצקת, מס' רשתות   7.0014,280.00

33,915.00סה"כ לתאי בקרה - תפיסה )קולטים(

תמרור ושילוט 51.81
289.00יח'E.Gעמוד מגולוון כולל תמרור מסוג עירוי, דרגה 51.81.0010 63.0018,207.00

, ללאE.Gתמרור אזהרה זוהר מחזיר אור מסוג עירוי, דרגה 51.81.0015

119.00יח'עמוד 2.00238.00

, ללאE.Gתמרור הוריה זוהר מחזיר אור מסוג עירוי, דרגה 51.81.0017

119.00יח'עמוד 2.00238.00

, ללאE.Gתמרור מודיעין זוהר מחזיר אור מסוג עירוי, דרגה 51.81.0019

119.00יח'עמוד 3.00357.00

19,040.00סה"כ לתמרור ושילוט
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http://www.dekel.co.ilאתר דקל:  



9/2017מכרז להקמת שביל אופיים בעמק האלה  
 - אומדים870שביל אופים עמק האלה -  

10עמוד   26/07/2017 החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

סלילת כבישים ורחובות

51.8251.82

צביעה וסימון דרכים 51.82
2.98מ' ס"מ לבן מלא/מקווקו15 ס"מ או 12צביעת קווים ברוחב  51.82.0010 2,400.007,152.00

20.40מ"ר ס"מ)20צביעת איי תועה (קווים ברוחב  51.82.0200 60.001,224.00

22.10מ"ר ס"מ)50צביעת מעברי חצייה (קווים ברוחב  51.82.0210 363.008,022.30

22.10מ"ר ס"מ50צביעת קווי עצירה ברוחב  51.82.0220 30.00663.00

30.60יח'צביעת חץ בודד51.82.0300 10.00306.00

38.25יח'צביעת חץ כפול51.82.0310 30.001,147.50

5.10מ'צביעת אבי שפה51.82.0400 925.004,717.50

68.00יח'804סימון סמל אופיים מתוך תמרור  51.82.0470 72.004,896.00

 ס"מ באמצעות התזת כדוריות15מחיקת קווי צבע ברוחב עד  51.82.0900

11.05מ'פלדה 2,400.0026,520.00

 ס"מ באמצעות התזת כדוריות50מחיקת קווי צבע ברוחב  51.82.0920

23.80מ'פלדה 40.00952.00

47.60מ"רמחיקת שטחי צבע באמצעות התזת כדוריות פלדה51.82.0930 400.0019,040.00

31.45יח'מחיקת חץ בודד באמצעות התזת כדוריות פלדה51.82.0940 10.00314.50

38.25יח'מחיקת חץ כפול באמצעות התזת כדוריות פלדה51.82.0950 29.001,109.25

76,064.05סה"כ לצביעה וסימון דרכים

הסדרי תועה זמיים 51.099
הסדרי תועה זמיים לכל אורך תקופת הביצוע, תכום,51.099.0010

אישורם וביצועם (הכל כמפורט במוקדמות והמפרט

165,000.00קומפהטכי). 1.00165,000.00

165,000.00סה"כ להסדרי תועה זמיים

סה"כ לסלילת כבישים ורחובות 
133,828.00עבודות הכה ופירוק10

920,300.00עבודות עפר20

357,500.00מצעים ותשתיות30

166,625.15עבודות אספלט40

33,915.00תאי בקרה - תפיסה )קולטים(64

19,040.00תמרור ושילוט81

76,064.05צביעה וסימון דרכים82

165,000.00הסדרי תועה זמיים099

1,872,272.20סה"כ

קווי מים, ביוב ותיעול 57

ציורות מבטון מזויין 57.51
"F דגם "מגוקריט - 1 סוג 27ציורות מבטון מזוין, לפי ת"י  57.51.2010

4או "הידרוטייל" או ש"ע עם אטם מובה ב"קבה" דרג  

 מ', לרבות1.25 ס"מ מוחים בקרקע בעומק עד 40קוטר  

467.50מ'עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר 7.003,272.50

04-8145410הופק ע"י "תוכת דקל" - חיפה   
http://www.dekel.co.ilאתר דקל:  



9/2017מכרז להקמת שביל אופיים בעמק האלה  
 - אומדים870שביל אופים עמק האלה -  

11עמוד   26/07/2017 החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

קווי מים, ביוב ותיעול

57.5157.51

"F דגם "מגוקריט - 1 סוג 27ציורות מבטון מזוין, לפי ת"י  57.51.2011

4או "הידרוטייל" או ש"ע עם אטם מובה ב"קבה" דרג  

1.75 מ' ועד 1.25 ס"מ מוחים בקרקע בעומק מעל 40קוטר  

484.50מ'מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול  ומילוי חוזר 20.009,690.00

12,962.50סה"כ לציורות מבטון מזויין

שוחות בקרה מרובעות מחוליות טרומיות 57.62
שוחות בקרה מרובעות מחוליות טרומיות במידות פים57.62.0020

 ס"מ ממין50 ס"מ, עם תא שיקוע ומכסה ב.ב. קוטר 100/100 

D400 ) 40  1.25 טון), שלבי דריכה וכל האביזרים, בעומק מעל

5,576.00יח' מ', לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר1.75מ' ועד   1.005,576.00

שוחות בקרה מרובעות מחוליות טרומיות במידות פים57.62.0240

 ס"מ ממין50 ס"מ, עם תא שיקוע ומכסה ב.ב. קוטר 120/140 

D400 ) 40 2.75 טון), שלבי דריכה וכל האביזרים, בעומק מעל

10,132.00יח' מ', לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר3.25מ' ועד   1.0010,132.00

תוספת לשוחת בקרה מבטון טרום או יצוק עבור בייתה על57.62.1020

1,020.00קומפ ס"מ80קו יקוז קיים קוטר   1.001,020.00

16,728.00סה"כ לשוחות בקרה מרובעות מחוליות טרומיות

חיבור קווי יקוז לתאי יקוז קיים 57.65
 ס"מ לתא יקוז קיים, לרבות כל40חיבור קו יקוז קוטר  57.65.0010

עבודות החפירה, עבודות החיבור, עיבוד המתעל וכל החומרים

782.00קומפהדרושים, מותקן מושלם 5.003,910.00

3,910.00סה"כ לחיבור קווי יקוז לתאי יקוז קיים

מילוי תעלות, עטיפת חול וסימון תשתיות תת קרקעיות 57.206
 (פיוליט בחוזק מוךCLSMמילוי תעלות או בורות בתערובת  57.206.0030

מבוקר) בשפיכה חופשית ללא טפסות מיועד לסתימות מרווח

בין אבן שפה חדשה לאספלט קיים לכן כל עבודה דרשת

400.00מ"קאחרת, יבוצע באישור מראש ע"י מהל הפרויקט. 80.0032,000.00

 עם תוספת חומרCLSMמילוי תעלות או בורות בתערובת 57.206.0040

 שעות) בשפיכה חופשית ללא טפסות4להתקשות מהירה (עד  

מיועד לסתימות מרווח בין אבן שפה חדשה לאספלט קיים וכן

420.00מ"קכל עבודה דרשת אחרת, יאושר מראש ע"י מהל הפרויקט. 100.0042,000.00

74,000.00סה"כ למילוי תעלות, עטיפת חול וסימון תשתיות תת קרקעיות

סה"כ לקווי מים, ביוב ותיעול 
12,962.50ציורות מבטון מזויין51

16,728.00שוחות בקרה מרובעות מחוליות טרומיות62

3,910.00חיבור קווי יקוז לתאי יקוז קיים65

74,000.00מילוי תעלות, עטיפת חול וסימון תשתיות תת קרקעיות206

04-8145410הופק ע"י "תוכת דקל" - חיפה   
http://www.dekel.co.ilאתר דקל:  



9/2017מכרז להקמת שביל אופיים בעמק האלה  
 - אומדים870שביל אופים עמק האלה -  

12עמוד   26/07/2017 החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

107,600.50סה"כ

04-8145410הופק ע"י "תוכת דקל" - חיפה   
http://www.dekel.co.ilאתר דקל:  



9/2017מכרז להקמת שביל אופיים בעמק האלה  
 - אומדים870שביל אופים עמק האלה -  

13עמוד   26/07/2017 החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין

9/2017סה"כ למכרז להקמת שביל אופיים בעמק האלה  

9/2017סה"כ למכרז להקמת שביל אופיים בעמק האלה   
607,104.40תאורת חוץ והכות לחיבור חשמל ותקשורת .08

949,010.75פיתוח ופי 40

88,517.36גיון והשקיה41

1,872,272.20סלילת כבישים ורחובות51

107,600.50קווי מים, ביוב ותיעול57

3,624,505.21סה"כ

616,165.89          17.00%מע"מ

4,240,671.10סה"כ לתשלום כולל מע"מ

 סה"כ במילים: 

תאריך מדד: מדד מכרז/הצעה: 

חותמת: חתימה: 

חותמת: חתימה: 
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