
5/2018ביצוע תשתיות תת"ק, ריבוד ראשון ותאורה בשכונת מורשת  
שכונת מורשת - אומדנים

1עמוד   15/03/2018 החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

שכונת מורשת

01

שכונת מורשת 01
 תשתיות חשמל,תאורה ותקשורת 8פרק   01.08

01.08.01

 הכנות לתאורת חוץ 8.1פרק   01.08.01
כל המחירים כוללים אספקה, הובלה, התקנה ואחריות.

התאור בכתב הכמויות הוא תמציתי בלבד, ואינו גורע

 והמפרט המיוחד למכרז זה.08מהמפרט הטכני  

השלמות לכתב הכמיות וכן איפיוני ציוד והסברים מפורטים

יותר, ראה פירוט במפרט הטכני הרלוונטי למכרז זה.

הקבלן חייב לתמחר את הציוד לפי המצויין במכרז ולא ציוד

אחר.

 במפרט המיוחד.08.13מוביליםמובילים ראה סעיף  

כל הצנרת בחפירה מוכנה כולל חוט משיכה וסרט סימון תקני

.08לפי מפרט  

למעבר כבלי חשמל קשיחים\כפיפים בכל סוג וקוטר.

 במפרט08.13צנרת שרשוריתצנרת שרשורי ראה סעיף  

המיוחד.

 מ"מ כולל מופות יחודיות50צינור שרשורי דו שכבתי בקוטר  01.08.01.0095

8.80מ' מ"מ מניילון.8לצנרת זו כולל חוטי משיכה   15,000.00132,000.00

 מ"מ כולל מופות יחודיות80צינור שרשורי דו שכבתי בקוטר  01.08.01.0100

13.20מ' מ"מ מניילון.8לצנרת זו כולל חוטי משיכה   10,000.00132,000.00

 מ"מ כולל מופות יחודיות110צינור שרשורי דו שכבתי בקוטר  01.08.01.0105

17.60מ' מ"מ מניילון.8לצנרת זו כולל חוטי משיכה   500.008,800.00

 במפרט המיוחד.08.13שרווליםשרוולים ראה סעיף  

 מ"מ110שרוול לחציית כביש מצינור פי.וי.סי קשיח בקוטר  01.08.01.0155

 מ"מ כולל סרט סימון תקני וסימון על קרקעי בר3.6עובי דופן  

26.40מ' מטר מר לקצה הכביש.1קיימא בנקודות סיום השרוולים עד   2,500.0066,000.00

 במפרט המיוחד.08.16תאי בקרהתאי בקרה ראה סעיף  

המחיר כולל חפירה/חציבה המכסה מבטון מסוג בינוני

 ולפי פרט ביצוע.080282 סעיף 08קומפלט לפי מפרט  

 ס"מ,100 ס"מ בעומק 80תא בקרה לכבלים טרומי קוטר  01.08.01.0215

1,153.68קומפ.489 לפי ת"י   B125כולל מכסה  600.00692,208.00

130 ס"מ ובעומק 100תא בקרה לכבלים, תא טרומי בקוטר  01.08.01.0245

 ס"מ, כולל20ס"מ, כולל חפירה\חציבה כולל שכבת חצץ של  

 כולל שילוט יעוד תאביקורת,489  לפי ת"י  B125מכסה מסוג 

כולל סמל הרשות המקומית טבוע ביציקת המכסה ע"ג

1,420.32קומפ ס"מ קוטר.15פיסקית אלומיניום    20.0028,406.40

 ס"מ עבור תיקרה ומכסה80תוספת למחיר תא בקרה בקוטר  01.08.01.0255

, כולל סמל הרשות המקומית טבוע489 לפי ת"י  C250ממין 

310.64קומפ ס"מ קוטר.15ביציקת המכסה ע"ג דיסקית אלומיניום    600.00186,384.00

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



5/2018ביצוע תשתיות תת"ק, ריבוד ראשון ותאורה בשכונת מורשת  
שכונת מורשת - אומדנים

2עמוד   15/03/2018 החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

שכונת מורשת

01.08.0101.08.01

 ס"מ עבור תיקרה100תוספת למחיר תא בקרה בקוטר  01.08.01.0260

, כולל סמל הרשות המקומית489 לפי ת"י  C250ומכסה ממין 

399.52קומפ ס"מ קוטר15טבוע ביציקת המכסה ע"ג דיסקית אלומיניום    20.007,990.40

תוספת ההפרש שבין מכסה בטון עבור מכסה לתא בקרה עשוי01.08.01.0270

מייצקת וולקן  כולל  סמל המועצה/העירייה  טבוע  ביציקה

והכיתוב הרלוונטי עלהמכסה לרבות מסגרת מרובעת יצקת

  לפי פרט ביצוע , להתקנה489 לפי ת"י  B125וולקן המכסה 

177.76קומפבמדרכה. 560.0099,545.60

תוספת עבור מכסה לתא בקרה עשוי מייצקת וולקן  כולל סמל01.08.01.0285

 המועצה /העירייה טבוע ביציקה והכיתוב הרלוונטי על

 לפ04המכסה לרבות מסגרת מרובעת מייצקת וולקן במכסה ל 

577.28קומפ .לפי פרט ביצוע, להתקנה בכביש.489ת"י   60.0034,636.80

 במפרט08.12חפירות ומילוי חפירות ומילוי ראה סעיף  

המיוחד

המחיר כולל ריפוד וכיסוי חול, מילוי חוזר מהודק בשכבות ,

החפירה החזרת השטח לקדמותו וסילוק עודפי אדמה, לא

כולל צינור.

.08014,08015 סעיף 08ביצוע לפי מפרט  

מילוי - לרבות תשלום למעבדה מאושרת בגין ביצוע בדיקות.

חפירה וחציבת תעלות לכבלים ו\או לצינורות תקשורת,"עיר01.08.01.0325

חכמה",כולל בסמוך למכשול בכלים או בידיים כולל ריפוד

וכיסוי חול, מילוי וחפירה, החזרת השטח לקדמותו ילוק

44.00מ' ס"מ.40-60 ס"מ ורוחב 90עודפי אדמה. התעלה בעומק עד   25,000.001,100,000.00

תוספת לחפירה או חציבה עבור העמקת החפירה עד לעומק01.08.01.0335

17.60מ' ס"מ).90 ס"מ   (במקום 150  2,200.0038,720.00

 צינורות5 מטר להתקנת עד 12קידוח אופקי באורך עד  01.08.01.0360

 עם חוטי13.5 מ"מ יק"ע 75פלסטיים כפיף כבד שחור בקוטר  

 מ"מ- בכל שיטה שתידרש לפי תנאי הקע,8משיכה ניילון  

כולל שרוול, צנרת, חפירת בורות וכל הדרוש והחזרת השטח

5,502.64קומפלקדמותו- קומפלט. 1.005,502.64

תוספת לסעיף קידוח אופקי הנ"ל עבור כל מטר קידוח אופקי01.08.01.0365

461.12קומפנוסף. 10.004,611.20

 צינורות פי וי4תוספת מחיר לקידוח אופקי עבור התקנת עד  01.08.01.0370

 מ"מ לפי המצוין בתכניות3.5 מ"מ עובי דופן 110סי בקוטר  

88.88מ' מ"מ, המחיר למטר אורך קידו75במקום בקוטר   25.002,222.00

 ס"מ150 ס"מ ובעומק עד 40-60פתיחת מדרכה\שביל ברוחב  01.08.01.0375

לצורך הנחת צינורות כולל חציבה ומילוי התעלה בשכבות

המצע לפי הנחיות המפקח, תיקון המדרכה/שביל והחזרתמצב

71.28מ'לקדמותו כולל ריצוף או אספלט. 100.007,128.00

115.28מ'לקדמותו כולל ניסור ושיקום.המצבוהחזרתקייםכבישחצית01.08.01.0385 500.0057,640.00

 במפרט המיוחד.08.17יסודותיסודות ראה סעיף  

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



5/2018ביצוע תשתיות תת"ק, ריבוד ראשון ותאורה בשכונת מורשת  
שכונת מורשת - אומדנים

3עמוד   15/03/2018 החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

שכונת מורשת

01.08.0101.08.01

יסודות לעמודי מאור מכל סוג, לרבות ברגי יסוד והארקת

יסוד ושרוולי מעבר כנדרש,כולל שרוולי גיד הארקה, בפרטי

הביצוע.

הסעיף כולל תכנון ביצוע ע"ח הקבלן  השכרת שרותי מהנדס

ביסוס וקונסטרוקטור רשום במדור מבנים בעל ניסיון בתכנון

יסודות של עמודי מאור, את הנתונים על תקן ישלי יקבל

הקבלן מיצרן העמודים דרך מתכנן החשמל.

המחיר כולל חפירה וחציבה של הבור,מילוי חוזר , הכנת

שרוולי מעבר לפי תוכנית, כולל ברגי יסוד מחוברים ומרותכים

הארקת יסוד וכל שאר העבודות והחומרים הדרושיקומפלט.

. לפי פרט ביצוע.08052 סעיף 08לפי מפרט  

 במידות30 מ' יצוק מבטון ב - 4-5יסוד לעמוד תאורה בגובה  01.08.01.0440

532.40קומפ ס"מ. כולל הארקת יסוד ברגי יסוד ושרוולי מעבר.60/60/80  31.0016,504.40

  במידות30 מ' יצוק מבטון ב- 8יסוד לעמוד תאורה בגובה  01.08.01.0450

683.76קומפ ס"מ, כולל הארקת יסוד ברגי יסוד ושרוולי מעבר.80/80/100  343.00234,529.68

 במידות30 מ' יצוק מבטון ב- 9-10יסוד לעמוד תאורה בגובה  01.08.01.0455

1,020.80קומפ ס"מ, כולל הארקת יסוד ברגי יסוד ושרוולי מעבר.80/80/160  95.0096,976.00

עבודות פירוק וחיבורים

בתאום עם הרשות המקומית ולפי כל כללי הבטיחות

הנדרשים כולל ניתוק מהמתח. הפרוק יכלול את העמוד,

הפנסים, הזרועות, וכל ציוד המותקן על העמוד. העמוד יובל

למם שיורה המפקח.

2,951,805.12 הכנות לתאורת חוץ8.1סה"כ לפרק  

 עמודים וזרועות לתאורת חוץ 8.2פרק   01.08.02
כל המחירים כוללים אספקה, הובלה, התקנה ואחריות.

התאור בכתב הכמויות הוא תמציתי בלבד, ואינו גורע

 והמפרט המיוחד למכרז זה.08מהמפרט הטכני  

השלמות לכתב הכמיות וכן איפיוני ציוד והסברים מפורטים

יותר, ראה פירוט במפרט הטכני הרלוונטי למכרז זה.

הקבלן חייב לתמחר את הציוד לפי המצויין במכרז ולא ציוד

אחר.

 מטעם היצרןC.O.Cחלה חובה על הקבלן להציג תעודת 

וחתומה על ידו, על כל משלוח של ציוד כנדרש במפרט הטכני.

כולל הטבעת מספר של מכון התקנים

עמוד תאורה תיקני מפלדה בעל חתך עגול קוני טבול באבץ חם

2כולל פלטת יסוד, עם חיזוקים בין פלטה לגוף העמוד, הכנה  

תאי אביזרים וכל האביזרים הדרושים להצבת מוד ולחיבור

הזרוע בראשו. לפי תוכנית קומפלט העמוד בעובי דופן כנדרש

בתקן מיועד לזרוע מורכבת בראשו הנושאת פנס בגובה... מטר

מעל לכביש לרבות שוול זנד.

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



5/2018ביצוע תשתיות תת"ק, ריבוד ראשון ותאורה בשכונת מורשת  
שכונת מורשת - אומדנים

4עמוד   15/03/2018 החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

שכונת מורשת

01.08.0201.08.02

עמוד תאורה תיקני מפלדה מסוגנן דקורטיבי, בעל חתך כל

שהוא כנדרש בתכנית ו\או מיפרט. כדוגמת צח או געש

להתקנה בשצפי"ים, טבול באבץ חם כולל פלטת יסוד, עם

 תאי אביזרים וכל2חוקים בין פלטה לגוף העמוד הכנה  

האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע הנבחרת

בראשו.עמוד תאורה תיקני מפלדה מסוגנן דקורטיבי, בעלך כל

שהוא כנדרש בתכנית ו\או מיפרט. כדוגמת צח או געש

להתקנה בשצפי"ים, טבול באבץ חם כולל פלטת יסוד, עם

 תאי אביזרים ל2חיזוקים בין פלטה לגוף העמוד הכנה  

האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע הנבחרת

 במפרט המיוחד.08.18בראשו.ראה סעיף  

עמוד תאורה תיקני מפלדה מסוגנן דקורטיבי, בעל חתך כל01.08.02.0280

1,774.96קומפ מ'.5שהוא כנ"ל בגובה   31.0055,023.76

עמוד תאורה תיקני מפלדה מסוגנן דקורטיבי, בעל חתך כל01.08.02.0295

3,284.16קומפ מ'.8שהוא כנ"ל בגובה   343.001,126,466.88

עמוד תאורה תיקני מפלדה מסוגנן דקורטיבי, בעל חתך כל01.08.02.0300

3,816.56קומפ מ'.9-10שהוא כנ"ל בגובה   95.00362,573.20

זרועות

 במפרט המיוחד.08.18צביעה ראה סעיף  

צביעה בתנור של עמודי התאורה /זרועות מפלדה מגולבנת

 ( הצביעה לאווירה לאRALלעמוד בגובה עד __מ' בגוון 

ימית) כדוגמת מפרט אפוקל של צביעת פוליאסטר טהור

עפלדה מגולבנת, בציעה לפי תקן, ישראלי לצביעה על פלדה

 שנים בכתב על הצביעה5מגולוונת לרבות קבלת אחריות ל  

293.04קומפ מ' .5צביעה של עמוד בגובה עד  01.08.02.0515 31.009,084.24

514.80קומפ מ' .10צביעה של עמוד בגובה עד  01.08.02.0520 438.00225,482.40

חוליות - איפיון שאינו במשהב"ש.

 ס''מ50 ס''מ בגובה 125"חוליית בטון טרומית - טבעת בקוטר  01.08.02.0910

כולל מילוי חול לכל הגובה.החוליה תונח על מפלס הקרקע

מסביב ליסוד הבטון של עמוד התאורה עוד בטרםצבת העמוד

ותמולא בחול לאחר התקנת העמוד.החוליה תכלול ניקוז

בתחתיתה ומיועדת להגנה על עמוד תאורה מפני פגיעות

במהלך עבודות הפיתוח.טרם מילוי החול בשוחה יף החלקו

התחתון של העמוד שאמור להיות מכוסה בחול באמצעות

באמצעות כיסוי הגנה מבד/ ניילון לשמירה על מפני פגיעה

בצבע.המחיר כולל גם אספקה, הובלה וביצוע בשות לרבות

פירוק החוליה ופינוי הפסולת והעודפים בגמר עבודות הפיתוח

ו/או בהתאם להנחיות מנה"פ בהתאם להתקדמות העבודות

400.00יח'ותיקוני צבע ככל שידרשו" 469.00187,600.00

1,966,230.48 עמודים וזרועות לתאורת חוץ8.2סה"כ לפרק  

 אביזרי חשמל 8.3פרק   01.08.03

04-8145410הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה   
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5/2018ביצוע תשתיות תת"ק, ריבוד ראשון ותאורה בשכונת מורשת  
שכונת מורשת - אומדנים

5עמוד   15/03/2018 החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

שכונת מורשת

01.08.0301.08.03

כל המחירים כוללים אספקה, הובלה, התקנה ואחריות.

התאור בכתב הכמויות הוא תמציתי בלבד, ואינו גורע

 והמפרט20  ת"י 08מהמפרט הטכני הכללי למתקני חשמל   

המיוחד למכרז זה.

השלמות לכתב הכמיות וכן איפיוני ציוד והסברים מפורטים

יותר, ראה פירוט במפרט הטכני הרלוונטי למכרז זה.

הקבלן חייב לתמחר את הציוד לפי המצויין במכרז ולא ציוד

אחר.

חלה חובה על הקבלן להציג תעודת משלוח מיצרן/יבואן גופי

התאורה מעידים על רכישת גופי תאורה אורגינלים כנדרש

במכרז זה תעודת בדיקה של מכון התקנים לגופים המפקים

C.O.T  ו- C.O.Cותעודת 

 במפרט המיוחד.08.18מגשיםמגשים ראה סעיף  

מגש אביזרים עשוי  מחומר  בלתי מוליך  וכבה מאליו  עמיד 01.08.03.0150

לאש כימקלים וקורוזיה כולל מ"ז חצי אוטומטיים דו קוטבי

 נורות1 ק"א עם ניתוק אפס  (בעל מודול אחמיועד ל 10 א' 10 

 ווט מהדקים  בצבעים  לפי  ת"י כדוגמת70 - 400של  

239.36קומפ(סוג'קסי) או ש"ע מותקנים על פס. ומחווטי 328.0078,510.08

10 א' 10מגש אביזרים כנ"ל כולל מ"ז חצי אוטומטי דו קוטבי  01.08.03.0155

301.84קומפ ווט - קומפלט.70 - 400 - נורות של 2ק"א עם ניתוק אפס, ל   128.0038,635.52

 א' 10מגש אביזרים כנ"ל כולל מ"ז חצי אוטומטי , דו קוטבי  01.08.03.0160

354.64קומפ ווט קומפלט.70 - 400 נורות  של 3 ק"א עם ניתוק אפס ,ל - 10  13.004,610.32

 במפרט המיוחד.08.14כבלים נחושתכבלים נחושת ראה סעיף  

) מסוגXLPEכבל תת קרקעי טרמופלסטי רגיל או גמיש (

N2XYבחתך ---*----- מושחל בצינור מחובר לעמוד או 

למרכזייה המחיר לא כולל צינור הכבל יסתיים בקצוות

במפצמתכווצת בחום (כפפה) עם דבק

)  מסוג XLPEכבל תת קרקעי טרמופלסטי רגיל או  גמיש (01.08.03.0210

N2XY  5בחתךX10.31.68מ' ממ"ר כנ"ל 8,000.00253,440.00

) XLPEכבל תת קרקעי טרמופלסטי רגיל או  גמיש (01.08.03.0220

44.00מ' ממ"ר כנ"ל.5X16  בחתך  N2XYמסוג 20,000.00880,000.00

 במפרט המיוחד.08.21מרכזיותמרכזיות ראה סעיף 

 ומוגנותUVמרכזיות מאור בארון פוליאסטר משוריין מוגן 

בגומחת בטון מקורה לפי פרט.

 אמפר למאור כולל יסוד מבטון וארון3X80מרכזיה ל  01.08.03.0400

24,851.20קומפפוליאסטר משוריין  כנ"ל. 5.00124,256.00

 ס"מ כולל בסיס בטון 100תוספת תא למרכזית מאור ברוחב  01.08.03.0410

710.16קומפעבור פיקוד אלקטרוני אל - חוטי ללא ציוד. 5.003,550.80

טבעת הארקת יסוד היקפית למרכזית תאורה כולל פס פלדה01.08.03.0415

מגולבן מרותך לברזל היסוד ומחובר לציון היסוד של בסיס

266.64קומפהמרכזיה ובפס פלדה מאלבן _______ בלוח. 5.001,333.20

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



5/2018ביצוע תשתיות תת"ק, ריבוד ראשון ותאורה בשכונת מורשת  
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6עמוד   15/03/2018 החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

שכונת מורשת

01.08.0301.08.03

 במפרט המיוחד.08.15הארקההארקה ראה סעיף  

הערות

.080423 סעיף 08לפי מפרט  

יושחל לבסיס הבטון של העמוד דרך שרוול ע"י קיפולו  ללא

חיתוכו חיתוכו יחייב חיבור בקדוולד על ידי הקבלן .

 ממ"ר מותקן ישירות35מוליך נחושת שזור גלוי להארקה  01.08.03.0485

22.00מ'בקרקע במקביל לצינורות כולל חדירה לעמודים כולל שרוול. 28,000.00616,000.00

 ס"מ40אלקטרודת הארקה הכוללת שוחת בטון בקוטר  01.08.03.0510

. לרבות מוט489 לפי ת"י  B125 עם מיכסה מבטון 60בעומק  

50 מטר,  ומוליך נחו 3 מ"מ בעומק  19פלדה מגולוון בקוטר  

ממ"ר נחושת לחיבור בין האלקטרודה לבין תייל אפס או

 שחור בחיבורPVCהארקה ברשת עילית. (המוליך עם מעטה 

799.04קומפלאפס). 120.0095,884.80

שונותשונות

  סעיף08 דגלים, לפי מפרט  2מחזיק דגלים לעמוד תאורה   01.08.03.0590

88.88קומפ  מיוצר מאותה מתכת כמו העמוד הכל לפי פרט.080555  438.0038,929.44

חיבור קיר תאורת חג כולל בית תקע  משורין לרבות  תוספת01.08.03.0600

 ק"א בעל מודול10 א' 16מפסק  זרם  חצי אוטמטי דו קוטבי  

 ממ"רמגש ועד3X2.5אחד על מגש אביזרים וכבל  חיבור  

לבית תקע לרבות איטום  אזור  החיבור  ע"י סיליקון למניעת

132.88קומפחדירת מי גשם. - קומפלט 146.0019,400.48

איפיון סעיפים שאינם במחירון משהב"ש

 במפרט המיוחד.08.45 עד 08.23בקרת תאורה ראה סעיפים  

)  מסוג XLPEכבל תת קרקעי טרמופלסטי רגיל או  גמיש (01.08.03.0939

N2XY  2בחתךX1.5.5.00מ' ממ"ר כנ"ל 25,000.00125,000.00

בקר תאורה הנשלט ממרכז בקרה בתקשורת סלולארית01.08.03.0940

המיועד להתקנה במרכזיית התאורה הכולל סוללות גיבוי

 המשווק ע"י אנלטקEN-DLCS-GWנטענות, כדוגמת, דגם: 

בע"מ אשווה איכות וערך העונה לכל דרישות המפרט הטכני

13,750.00יח'המצ"ב. 4.0055,000.00

יחידת הרחבה של כניסות דיגיטליות לחיווי תקלות ואירועים,01.08.03.0950

המותקן במרכזיית התאורה, כדוגמת , דגם:

EN-RT-EX-9063Dהמשווק ע"י אנלטק  בע"מ או שווה 

1,625.00יח'איכות וערהעונה לכל דרישות המפרט הטכני המצ"ב. 4.006,500.00

  המותקן במרכזיית התאורהDALIיחידת מתאם תקשורת 01.08.03.0960

, כדוגמת , דגם:DALI יחידות 64לשליטה עד  

EN-CCU-Iהמשווק ע"י אנלטק  בע"מ או שווה איכות וערך

1,250.00יח'העונה לכל דשות המפרט הטכני המצ"ב. 32.0040,000.00

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

01.08.0301.08.03

 המותקנת במרכזיית התאורה אוREPEATER DALIיחידת 01.08.03.0970

 ובאורך קוDALI יחידות קצה 64בעמוד התאורה לתפעול עד  

המשווקEN-REP-DALI מטר, כדוגמת , דגם: 300של עד  

ע"אנלטק  בע"מ או שווה איכות וערך העונה לכל דרישות

1,375.00יח'המפרט הטכני המצ"ב. 32.0044,000.00

  המותקן במרכזיית התאורהDALIיחידת מגן לקו תקשורת 01.08.03.0980

 מטר,300 ובאורך קו של עד  DALI יחידות 64לתפעול עד  

המשווק ע"י אנלטק  בע"מ או והEN-DLP-1כדוגמת , דגם: 

1,000.00יח'איכות וערך העונה לכל דרישות המפרט הטכני המצ"ב. 28.0028,000.00

 המותקנתDALIיחידת בקר עצמאי לגיבוי בתקשורת 01.08.03.0990

 ובאורך קו של עדDALI יחידות 64במרכזיית התאורה עד  

המשווק ע"י אנלטקEN-DC-DALI מטר, כדוגמת , דגם: 300 

בע"מו שווה איכות וערך העונה לכל דרישות המפרט הטכני

3,500.00יח'המצ"ב. 4.0014,000.00

 המותקנת במרכזיית התאורה אוDALIיחידת ספק כוח   01.08.03.0995

 כדוגמת ,DALI יחידות קצה 64בעמוד התאורה לתפעול עד  

המשווק ע"י אנלטק  בע"מ או שווה איכEN-PS-DALIדגם: 

1,375.00יח'וערך העונה לכל דרישות המפרט הטכני המצ"ב. 36.0049,500.00

2,516,550.64 אביזרי חשמל8.3סה"כ לפרק  

 עבודות לחברת חשמל 8.7פרק   01.08.07
העבודה תבוצע בהתאם לסטנדרטים של חח"י, על הקבלן

להתעדכן בנתונים הנדרשים עם מח' החל"ב והרשת של חח"י.

כל התאומים עם חח"י הינם כלולים במחירי יחידה.

עבודות חח"י

חפירה של תעלות לכבלים ו/או לצינורות בידיים ו/או בכלים,01.08.07.0110

כולל  ריפוד וכיסוי חול, מילוי התעלה, החזרת  השטח

 ס"ורוחב ל100לקדמותו וסילוק עודפי אדמה החפירה בעומק 

  מונחים בשכבה אופקית  אחת המחיר ללא6 צינורות "3 

26.40מ'צינור. 1,200.0031,680.00

גומחת בטון מקורה לפילר מונים יחיד במידות: : רוחב פנים01.08.07.0210

40 ס"מ עומק 225  ס"מ גובה  כולל (מעל ומתחת לקרקע) 80 

1,331.44קומפס"מ, כולל חפירה/חציבה זיון ביסוס ופילוס. 20.0026,628.80

הנחה בלבד של שרוול מצינור פי.וי.סי. קשיח בחפירה מוכנה01.08.07.0290

 אינץ.4עבור  כבלים  של חברת חשמל. הצינור בקוטר של  

 מ"מ8כולל הובלה ממחסני חב' חשמל, חוט משיכה מנייל  

7.92מ'.08026 סעיף 08וסרט סימון תקני לפי מפרט   3,200.0025,344.00

הנחה בלבד של שרוול מצינור פי.וי.סי. קשיח בחפירה מוכנה01.08.07.0300

 אינץ.6עבור  כבלים  של חברת חשמל. הצינור בקוטר של  

 מ"מ8כולל הובלה ממחסני חב' חשמל, חוט משיכה מנייל  

11.44מ' לפי פרט.08026 סעיף 08וסרט סימון תקני לפי מפרט   2,400.0027,456.00

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

01.08.0701.08.07

הנחה בלבד של שרוול מצינור פי.וי.סי. קשיח בחפירה מוכנה01.08.07.0310

 אינץ.8עבור כבלים של חברת החשמל. הצינור בקוטר של  

 מ"מ8כולל הובלה ממחסני חב' חשמל, חוט  משיכה מנייל 

13.20מ' לפי פרט.08026 סעיף 08וסרט סימון תקני. לפי מפרט   1,200.0015,840.00

126,948.80 עבודות לחברת חשמל8.7סה"כ לפרק  

 צנרת תקשורת "עיר חכמה" 8.8פרק   01.08.08
 מ"מ  עם  חוט50  בקוטר 13.5צינור  פוליאתילן  מסוג  י.ק.ע.   01.08.08.0165

 מ"מ הצינור בעל פסים8  משיכה מפוליפרופילן בקוטר  

צבעוניים תוצרת מצר פלסט  או פלסטרו גבת נדרט כדוגמת

. ומפרטTבזק מונח בתעלה מוכנה הכל לפי פרט ביצוע ....

10.56מ'. כולל כל חומרי האיטום1072טכני מיוחד של בזק פרק   30,000.00316,800.00

316,800.00 צנרת תקשורת "עיר חכמה"8.8סה"כ לפרק  

 תשתיות חשמל,תאורה ותקשורת 8סה"כ לפרק   
2,951,805.12 הכנות לתאורת חוץ8.1פרק  01

1,966,230.48 עמודים וזרועות לתאורת חוץ8.2פרק  02

2,516,550.64 אביזרי חשמל8.3פרק  03

126,948.80 עבודות לחברת חשמל8.7פרק  07

316,800.00 צנרת תקשורת "עיר חכמה"8.8פרק  08

7,878,335.04סה"כ

 - סעיפים שאינם במחירון משהב"ש 99פרק   01.09
99.2פרק   01.09.02

זרועות

זרוע יחידה מסוגננת לפי פרט מותאם להתקנה על עמוד בגובה01.09.02.0461

 - ס"מ (גובה תליית פנס150 מ' באורך אופקי של עד 12-8 

1,000.00קומפ מ' בהתאמה.)12-8  297.00297,000.00

זרוע כפולה מסוגננת לפי פרט מותאם להתקנה על עמוד בגובה01.09.02.0462

 - ס"מ (גובה תליית פנס150 מ' באורך אופקי של עד 12-8 

2,000.00קומפ מ' בהתאמה.)12-8  128.00256,000.00

זרוע שלישיה מסוגננת לפי פרט מותאם להתקנה על עמוד01.09.02.0463

 - ס"מ (גובה תליית150 מ' באורך אופקי של עד 12-8בגובה  

3,000.00קומפ מ' בהתאמה.)12-8פנס   13.0039,000.00

זרוע מסוגננת יחידה לפי פרט מותאם להתקנה בראש עמוד01.09.02.0464

 מ'5 (גובה תליית פנס עד  TOP מ' להתקנת פנס יחיד 4בגובה  

1,560.00קומפבהתאמה.) 31.0048,360.00

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



5/2018ביצוע תשתיות תת"ק, ריבוד ראשון ותאורה בשכונת מורשת  
שכונת מורשת - אומדנים

9עמוד   15/03/2018 החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

שכונת מורשת

01.09.0201.09.02

תוספת למחיר עמוד תאורה עבור הכנה להתקנת מצלמות על01.09.02.0466

העמוד המחיר כולל פתח דלת נוסף לתא ציוד ,מחיצה הפרדה

 מרותך בחלל פנימיל העמוד1.25פנימית צינור מתכתי קוטר " 

עד לגובה התקנת המצלמה כולל יציאה באמצעות "מקל

1,050.00קומפסבא" כהמשך ישיר של הצינור הנ"ל. 50.0052,500.00

99.2692,860.00סה"כ לפרק  

99.3פרק   01.09.03
כל המחירים כוללים אספקה, הובלה, התקנה ואחריות.

התאור בכתב הכמויות הוא תמציתי בלבד, ואינו גורע

 והמפרט20  ת"י 08מהמפרט הטכני הכללי למתקני חשמל   

המיוחד למכרז זה.

השלמות לכתב הכמיות וכן איפיוני ציוד והסברים מפורטים

יותר, ראה פירוט במפרט הטכני הרלוונטי למכרז זה.

הקבלן חייב לתמחר את הציוד לפי המצויין במכרז ולא ציוד

אחר.

חלה חובה על הקבלן להציג תעודת משלוח מיצרן/יבואן גופי

התאורה מעידים על רכישת גופי תאורה אורגינלים כנדרש

במכרז זה תעודת בדיקה של מכון התקנים לגופים המפקים

C.O.T  ו- C.O.Cותעודת 

פנסים לתאורת חוץ

YOA-MAXI לתאורת כבישים כדוגמת דגם LEDפנס 01.09.03.0131

, מס'3000K, גוון אור  IP66 ,123Wתוצרת שרדר, הספק 

 עם500mAעקומה פוטומטרית לפי דרישת המתכנן, דרייבר  

 וכל ציוד העזר הדרוש להפעלהDALIפרוטוקותקשורת 

 מהמגש ועד לפנסXLPE 5X2.5תקינה ומושלמת כולל כבל 

5,450.00קומפקומפלט לפי פרט בחוברת פרטים.או ש"ע מאושר . 198.001,079,100.00

YOA-MAXI לתאורת כבישים כדוגמת דגם LEDפנס 01.09.03.0132

,מס'3000K, גוון אור  IP66 ,101Wתוצרת שרדר, הספק 

 עם500mAעקומה פוטומטרית לפי דרישת המתכנן, דרייבר  

 וכל ציוד העזר הדרוש להפעלה תקינהDALIפרוטוקל שורת 

 מהמגש ועד לפנס קומפלטXLPE 5X2.5ומושלמת כולל כבל 

5,000.00קומפלפי פרט בחוברת פרטים.או ש"ע מאושר . 394.001,970,000.00

YOA-MEDI לתאורת כבישים כדוגמת דגם LEDפנס 01.09.03.0133

,מס' עקומה3000K, גוון אור  IP66 ,51Wתוצרת שרדר, הספק 

 עם500mAפוטומטרית לפי דרישת המתכנן, דרייבר  

 וכל ציוד העזר הדרוש להפעלה תקינהDALIפרוטוקול שורת 

 מהמגש ועד לפנס קומפלטXLPE 5X2.5ומושלמת כולל כבל 

3,950.00קומפלפי פרט בחוברת פרטים.או ש"ע מאושר . 31.00122,450.00

99.33,171,550.00סה"כ לפרק  

 - סעיפים שאינם במחירון משהב"ש 99סה"כ לפרק   
04-8145410הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה   
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5/2018ביצוע תשתיות תת"ק, ריבוד ראשון ותאורה בשכונת מורשת  
שכונת מורשת - אומדנים

10עמוד   15/03/2018 החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

99.2692,860.00פרק  02

99.33,171,550.00פרק  03

3,864,410.00סה"כ

שכונת מורשת

01.40

40פרק   01.40

01.40.02

40.2פרק   01.40.02
 ס"מ (שברי אבן, "בקלש",10-15אבנים גדולות, בגודל של  01.40.02.0001

 ס"מ בבורות30ללא דקים), כולל אספקה והנחה בשכבות של  

90.00מ"קהנטיעה, לפי התכניות. 2,640.00237,600.00

 ס"מ (שברי אבן, "בקלש", ללא3-6אבנים קטנות, בגודל של  01.40.02.0002

 ס"מ בבורות20דקים), כולל אספקה והנחה בשכבות של  

90.00מ"קהנטיעה, לפי התכניות. 900.0081,000.00

אדמת חול חרסיתי, עם קומפוסט, כולל אספקה, ערבוב01.40.02.0003

והחדרה לחללים בשכבת שברי האבן, בבורות הנטיעה בעזרת

70.00מ"קלחץ מים. 2,016.00141,120.00

1*1*1אדמת חול חרסיתי כנ"ל, אך ללא החדרה ובמידות  01.40.02.0004

40.00מ"קס"מ. 900.0036,000.00

 ס"מ, לפי400*150*120חפירה או חציבה, של בורות בגודל  01.40.02.0006

התכניות, כולל פינוי לאתר שפיכה מאושר, או לפי הנחיית

160.00יח'המפקח (שתילה לעצים במדרכה). 800.00128,000.00

קירות תומכים מבטון מזויין ללא חיפוי אבן. כולל יסוד,01.40.02.0090

תפרים, עבודות עפר, זיון הקיר וכל העבודות והחומרים

הדרושים לצורך ביצוע הקיר בשלמות כמפורט בתוכניועד

1,412.00מ"קגובה פני פיתוח עליונים מתוכננים (או מדרכה) 1,276.001,801,712.00

קיר גדר (ניקיון) מבטון מזויין ללא חיפוי אבן. כולל יסוד,01.40.02.0100

תפרים, עבודות עפר, זיון הקיר וכל העבודות והחומרים

הדרושים לביצוע הקיר בשלמות כמפורט בתוכניותגובה הקיר

1,100.00מ"ק ס"מ ממפלס הקרקע הסופי/מדרכה.120עד   669.00735,900.00

חיפוי קירות תומכים באבן "חאמי" לפי דרישת האדריכל (ביר01.40.02.0180

זית). כולל רשת זיון מגולוונת, עיגון, קשירת אבנים, כיחול

וכל הנדרש. החיפוי גם משני צידי הקיר כשרש. כולל חיפוי צד

270.00מ"רכביש של קירות רגל בראש קקמש 4,434.001,197,180.00

 ס"מ. עובי40נדבכי ראש (קופינג) מאבן "חאמי" ברוחב עד  01.40.02.0190

 ס"מ. סוג האבן ביר זית עיבוד האבן טלטיש בכל8נראה  

119.00מ'הפיאות הנראות כולל כיחול בגוון האבן 2,539.00302,141.00

 מטר. לא כולל6קירות תומכים מקרקע משוריינת בגובה עד  01.40.02.0290

797.00מ"רקיר רגל בראש קקמש 201.00160,197.00

9 מטר ועד 6.01קירות תומכים מקרקע משוריינת בגובה מ  01.40.02.0300

965.00מ"רמטר. לא כולל קיר רגל בראש קקמש 338.00326,170.00

12 מטר ועד 9.01קירות תומכים מקרקע משוריינת בגובה מ  01.40.02.0310

1,178.00מ"רמטר. לא כולל קיר רגל בראש קקמש 357.00420,546.00

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



5/2018ביצוע תשתיות תת"ק, ריבוד ראשון ותאורה בשכונת מורשת  
שכונת מורשת - אומדנים

11עמוד   15/03/2018 החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

שכונת מורשת

01.40.0201.40.02

תוספת עבור חיפוי לאלמנטים טרומיים באבן חאמי ע"פ01.40.02.0390

התוכניות (חיפוי מתועש) כולל חיפוי חזית (צד מדרון) קירות

167.40מ"ררגל בראש קקמש 896.00149,990.40

40.25,717,556.40סה"כ לפרק  

40.3פרק   01.40.03
 ס"מ, בגוון בז',100/100/80סלע (בולדר) במידות מינימום  01.40.03.0001

280.00יח'כולל קיבוע בקרקע, לפי התכניות. 50.0014,000.00

200.00יח' ס"מ.50/50/50סלע בולדר כנ"ל, אך במידות מינימום  01.40.03.0002 240.0048,000.00

40.362,000.00סה"כ לפרק  

- שבילים, מדרכות, רחבות ומדרגות 01.40.04
ריצוף באבן טבעית מסוג "ביר זית" או שו"ע, מנוסרת01.40.04.0001

 ס"מ במקום הדק ביותר,5ומעובדת במידות שונות, בעובי  

בעיבוד ובגוון לפי המתכנן, כולל חול צמנט לפי התכני

290.00מ"ר(חלופה). 700.00203,000.00

 ס"מ,5ריצוף באבן שכבות, שטוחה, טבעית, פוליגונית, בעובי  01.40.04.0005

במקום הדק ביותר, במידות שונות בגוון בז' צהבהב, כולל

שכבת טיט וחול או חול צמנט, לפי התכניות. בוד פני האבן

220.00מ"ריהיו חלקים ומונגשים, יש לקבל אישור יועץ הנגישות. 1,852.00407,440.00

פס ריצוף מאבן שכבות טבעית "רמי" מנוסרת ומעובדת,01.40.04.0006

 ס"מ כולל יסוד40 ס"מ, במקום הדק ביותר, ברוחב 5בעובי  

250.00מ'בטון, לפי התכניות. 60.0015,000.00

תוספת לנ"ל עבור אבן קצה עבה מנוסרת ומעובדת מכל01.40.04.0011

 ס"מ לפחות עם חגורה10הפאות הנראות לעין. בעובי אבן  

 ס30X10 מזויין יצוקה באתר, במידות 20סמויה מבטון ב- 

100.00מ'ועיגון כל אבן עם קוץ מתכת לחגורה, לפי התכניות. 250.0025,000.00

ריצוף באבנים טרומיות מסוג "טבעון" של "אקרשטיין" או01.40.04.0024

 ס"מ, בגוון צבעוני עפ"י7שו"ע, בכל מידות הפרט, בעובי  

בחירת האדריכל, על בסיס צמנט לבן, כולל שכבת ח צמנט,

140.00מ"רלפי התכניות. 6,130.00858,200.00

 ס"מ, מק"ט20/20/6אבן סימון והכוונה לעיוורים, במידות  01.40.04.0043

 של "אקרשטיין" או שו"ע, בצבע לבן, כולל עיגון והנחה16981 

225.00מ"רלפי התכניות. 4.00900.00

 ס"מ, מק"ט20/20/6אבן סימון והכוונה לעיוורים, במידות  01.40.04.0044

 של "אקרשטיין" או שו"ע, בצבע לבן, כולל עיגון והנחה16971 

225.00מ"רלפי התכניות. 3.00675.00

 (תערובת אספלט צפופה)19אספלט שביל אופניים - תא"צ  01.40.04.0047

 ס"מ שכבה עליונה עם אגרגט גס דולומיטי וביטומן5בעובי  

PG68-10.40.00מ"ר 2,100.0084,000.00

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



5/2018ביצוע תשתיות תת"ק, ריבוד ראשון ותאורה בשכונת מורשת  
שכונת מורשת - אומדנים

12עמוד   15/03/2018 החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

שכונת מורשת

01.40.0401.40.04

אבן תיחום גומה לעץ (הסעיף מתייחס לארבעת החלקים01.40.04.0098

, של חברת אקרשטיין2378המרכיבים יחידה אחת),  מק"ט  

 ס"80 (קוטר פנימי  15X100X100או שו"ע, בגוון כורכרי,  

610.00יח'בגמר סופרסטון, כולל יסוד בטון, הכל לפי התכניות. 83.0050,630.00

 ס"מ, בגוון כורכרי, כולל יסוד בטון לפי10X20אבן גן במידות  01.40.04.0111

50.00מ'התכניות. 2,862.00143,100.00

סימון סמל אופניים ע"ג נתיב האופניים בצביעה ייחודית01.40.04.0126

400.00יח'מאספלט פרינט, עפ"י שבלונה, הכל לפי התכניות. 10.004,000.00

1,791,945.00סה"כ ל- שבילים, מדרכות, רחבות ומדרגות

40.5פרק   01.40.05
 גרם למ"ר250יריעה גיאוטכנית לא ארוגה, מסוג גיאופלריג  01.40.05.0001

של "אדמיר" או שו"ע, כולל אספקה, התקנה לפי התכניות

(בבורות השתילה מעל לשכבת הקרקע בין שכבת המצע

9.80מ"רלאבנים הקטנות). 4,368.0042,806.40

)HDPE מ', מיריעת פוליאתילן (1.1מגביל שורשים בגובה של  01.40.05.0002

 מ"מ מחוברת בחום ועמידה לחדירת1.8בעובי מינימום  

שורשים של "דולב הדר" או שו"ע, כולל התקנה לפי תי

50.00מ'השטח, לפי היצרן והתכניות (להגנה על תשתיות). 9,680.00484,000.00

ספסל דגם "אפק עץ" תוצרת חברת "שחם אריכא" או שו"ע,01.40.05.0003

1,845.00יח', כולל יסוד, הובלה והתקנה. הכל לפי התכנית.1216מק"ט   14.0025,830.00

ספסל דגם "אפק עץ עם משענת" תוצרת חברת "שחם אריכא"01.40.05.0004

, כולל יסוד, הובלה והתקנה. הכל לפי1220או שו"ע, מק"ט   

2,220.00יח'התכנית. 8.0017,760.00

 ליטר, תוצרת "שחם45, 3041אשפתון דגם "תמר" מק"ט  01.40.05.0005

אריכא" או שו"ע, כולל פח מגולוון ומכסה נירוסטה קשורים

בשרשרת מגולוונת, הובלה וקיבוע עפ"י הנחיות היצרןלפי

1,300.00יח'התכנית. 5.006,500.00

מגביל שורשים מיריעת רסיבלוק (רוטקונטרול) בשיווק01.40.05.0081

80, בקוטר  P.V.C או שו"ע עשוי dupont"גנרון" תוצרת 

170.00יח' ס"מ.85ס"מ, גובה   83.0014,110.00

40.5591,006.40סה"כ לפרק  

40סה"כ לפרק   
40.25,717,556.40פרק  02

40.362,000.00פרק  03

1,791,945.00- שבילים, מדרכות, רחבות ומדרגות04

40.5591,006.40פרק  05

8,162,507.80סה"כ

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



5/2018ביצוע תשתיות תת"ק, ריבוד ראשון ותאורה בשכונת מורשת  
שכונת מורשת - אומדנים

13עמוד   15/03/2018 החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

שכונת מורשת

01.41

41פרק   01.41

01.41.01

- הכשרת קרקע 01.41.01
אדמה חקלאית (אדמת גן) מטיב מאושר לאחר בדיקת קרקע01.41.01.0010

50.00מ"קכולל פיזור וישור ראשוני. 3,800.00190,000.00

ריסוס בקוטלי עשבים סיסטמיים מסוג ראונדאפ או ש"ע01.41.01.0020

1.50מ"רלקטילת עשביית בר. 9,500.0014,250.00

דשן אורגני, זבל פרות או עופות או תערובת שלהם מסוג01.41.01.0030

 קו"ב לדונם.20קומפוסט מחוטא לשטחי הגינון בכמות של  

יש להמציא אישור על החיטוי  של ספק הקומפוסט ולהערו

למפקח לפני הגעת הקומפוסט לאתר. המחיר כולל כל הנדרש

5.00מ"רלביצוע העבודה כגון שימוש בכלים מכניים וחומרי דישון. 9,500.0047,500.00

 ס"מ,25הכשרת קרקע לשתילה ונטיעה, כולל חריש לעומק  01.41.01.0040

תיחוח ויישור סופי, המחיר כולל כל הנדרש לביצוע העבודה

3.50מ"רכגון: שימוש בכלים מכניים וכו'. 9,500.0033,250.00

חפירה או חציבה של בורות שתילה לעצים בגודל01.41.01.0050

150X150X60-80ס"מ (עפ"י מפרט ותכניות) כולל מילוי 

באדמה פוריה וסימון הבורות בכלונס (בכדי לאפשר איתורם

120.00יח'במועדנטיעות), לפי התכניות כולל מילוי הבור. 540.0064,800.00

349,800.00סה"כ ל- הכשרת קרקע

- עבודות השקיה 01.41.02
צנרת השקייה

צנרת השקיה מחירי הצנרת כוללים גם חפירה וכיסוי מחירי

הצנרת כוללים את כל החיבורים והאביזרים הנדרשים לביצוע

 וכו', כל חיבורי הצנהתת קרקעיתTהעבודה, מחברים, מחברי 

ועל קרקעית יהיו במצמד ולא באביזרי שן.

 מ"מ עם63צינור שרשורי מחורר, בעל דופן כפולה, בקוטר  01.41.02.0025

", תוצרת "ויסמן פרידמן450עטיפת בד גיאוטכני מסוג "צופן  

"Uפיתוח תעשייה" או שו"ע, כולל הנחה, קיבוע ע תפסי "

8.00מ' מ' בבתי הגידול לעץ (לפי התכניות).4(ליישום ביחידות באורך   7,000.0056,000.00

11.00מ' .4 מ"מ  דרג 25צינור פוליאתילן בקוטר  01.41.02.0030 310.003,410.00

15.00מ' .4 מ"מ  דרג 32צינור פוליאתילן בקוטר  01.41.02.0040 170.002,550.00

6.00מ' .6 מ"מ  דרג 16צינור פוליאתילן בקוטר  01.41.02.0050 280.001,680.00

14.00מ' .6 מ"מ  דרג 25צינור פוליאתילן בקוטר  01.41.02.0060 3,260.0045,640.00

16.00מ' .6 מ"מ  דרג 32צינור פוליאתילן בקוטר  01.41.02.0070 1,880.0030,080.00

18.00מ' .6 מ"מ  דרג 40צינור פוליאתילן בקוטר  01.41.02.0080 1,420.0025,560.00

23.00מ' .6 מ"מ  דרג 50צינור פוליאתילן בקוטר  01.41.02.0090 890.0020,470.00

26.00מ' .6 מ"מ  דרג 63צינור פוליאתילן בקוטר  01.41.02.0100 540.0014,040.00

20.00מ' .16 מ"מ  דרג 25צינור פוליאתילן בקוטר  01.41.02.0110 260.005,200.00

50.00מ' .16 מ"מ  דרג 75צינור פוליאתילן בקוטר  01.41.02.0120 130.006,500.00
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5/2018ביצוע תשתיות תת"ק, ריבוד ראשון ותאורה בשכונת מורשת  
שכונת מורשת - אומדנים

14עמוד   15/03/2018 החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

שכונת מורשת

01.41.0201.41.02

 מ"מ מווסת רע"מ נטפים או נען דן או ש"ע,16טפטוף חום  01.41.02.0130

5.50מ' מ' לקרקע.2- מ' , כולל מייצבים כל 0.3 0.5 ל"ש כל 2.3-1.6  26,560.00146,080.00

50.00יח' טפטפות לעצים10 מ"מ עם 16טבעת מצינור  01.41.02.0140 550.0027,500.00

70.00יח'30 מ"מ עם 16טבעת מצינור  01.41.02.0150 30.002,100.00

שרוולים

מחירי השרוולים כוללים חפירה, הטמנת השרוול, כיסוי בחול

וסגירה.

50.00מ'.10 מ"מ בדרג 75שרוול פוליאטילן בקוטר  01.41.02.0180 870.0043,500.00

90.00מ'.10 מ"מ בדרג 110שרוול פוליאטילן בקוטר  01.41.02.0190 210.0018,900.00

45.00מ'.12.5 מ"מ בדרג 110 או 4. בקוטר " P.V.Cשרוול 01.41.02.0200 90.004,050.00

85.00מ'.12.5 מ"מ בדרג 160 או 6. בקוטר " P.V.Cשרוול 01.41.02.0210 120.0010,200.00

100.00מ'.12.5 מ"מ בדרג 200 או 8. בקוטר " P.V.Cשרוול 01.41.02.0220 160.0016,000.00

תוספת למחיר שרוול עבור פתיחה זהירה של אספלט/ריצוף01.41.02.0230

210.00מ'כולל החזרת המצב לקדמותו. 30.006,300.00

 הפעלות  לפי11 2    בקוטר " 44ראש מערכת לפי  פרט   01.41.02.0240

15,000.00קומפדרישת מודיעין 1.0015,000.00

 הפעלות  לפי7       2    בקוטר " 45ראש מערכת לפי  פרט  01.41.02.0250

11,000.00קומפדרישת מודיעין 1.0011,000.00

 הפעלות  לפי8       2   בקוטר " 48ראש מערכת לפי  פרט   01.41.02.0260

12,000.00קומפדרישת מודיעין 1.0012,000.00

 כולל1250/330/1100ארון הגנה  אורלייט בלומגארד במידות  01.41.02.0270

4,000.00קומפכל עבודות העפר הנדרשות ומנעול מסטר 4.0016,000.00

 מותקן על הפעלה1/2תוספת עבור שסתום ואקום מפליז " 01.41.02.0280

140.00קומפבראש מערכת. 10.001,400.00

 ואו ש"וע מותקן על3/4תוספת עבור שסתום ואקום עמק " 01.41.02.0290

72.90קומפהפעלה בראש מערכת. 5.00364.50

  מתוצרת  איריסל אגם כולל חיבור למקור מתחDC-8מחשב 01.41.02.0300

או פנל סולרי ואינטגרציה למרכז מנהל קיים לפי דרישת

11,000.00קומפמודיעין 1.0011,000.00

  מתוצרת  איריסל אגם כולל חיבור למקורDC-16מחשב 01.41.02.0310

מתח או פנל סולרי ואינטגרציה למרכז מנהל קיים לפי דרישת

13,000.00קומפמודיעין 2.0026,000.00

350.00יח'סלונואידים מסוג פולסים מותקנים על פס מתכת מגולבנת01.41.02.0320 29.0010,150.00

אביזרי השקייה שונים

 כולל תשלום2חיבור לראש המערכת  לפי פרט, בקוטר " 01.41.02.0340

6,000.00קומפהאגרה לתאגיד 3.0018,000.00

300.00קומפשטיפת המנקז לפי פרט כולל הגנה בארגז ריין ליין או ש"ע.01.41.02.0350 24.007,200.00

שסתום ואקום מחלק/ מנקז לפי פרט כולל הגנה בארגז ריין01.41.02.0360

300.00קומפליין או ש"ע. 6.001,800.00

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



5/2018ביצוע תשתיות תת"ק, ריבוד ראשון ותאורה בשכונת מורשת  
שכונת מורשת - אומדנים

15עמוד   15/03/2018 החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

שכונת מורשת

01.41.0201.41.02

 ס"מ כולל מכסה עם סמל80שוחת אביזרים מבטון בקוטר  01.41.02.0370

1,600.00קומפמודיעין וכיתוב השקיה 16.0025,600.00

641,274.50סה"כ ל- עבודות השקיה

- עבודות גינון 01.41.03
2.50יח' סמ"ק, כוסיות.125 , מיכל בנפח 1עונתיים גודל  01.41.03.0010 4,000.0010,000.00

4.80יח' סמ"ק, שקיות גידול.250, מיכל בנפח 2צמחים גודל  01.41.03.0020 1,100.005,280.00

9.00יח'.3 ליטר, גודל 1צמחים ממיכל  01.41.03.0030 8,500.0076,500.00

16.00יח'.4 ליטר, גודל 3צמחים ומטפסים ממיכל  01.41.03.0040 32,100.00513,600.00

33.00יח' ליטר נפח מיכל.6 - 5צמחים גודל  01.41.03.0050 580.0019,140.00

 ס"מ במעלה20 מדוד 1-1.5 -מעולה  קוטר גזע ''7עצים גודל  01.41.03.0060

 מ', מפותח ויפה . ממיכל בנפח2הגזע מהקרקע, גובה מינימלי  

 סמוכות3 ליטר לפחות, או מהקרקע באותו מחיר, לל 25 

250.00יח'מחוטאות לעץ. 30.007,500.00

 ס"מ במעלה20 מדוד 2-2.5 - מעולה קוטר גזע ''8עצים גודל  01.41.03.0070

 מ', מפותח ויפה . ממיכל בנפח2הגזע מהקרקע, גובה מינימלי  

 סמוכות3 ליטר לפחות, או מהקרקע באותו מחיר,ולל 50 

410.00יח'מחוטאות לעץ. 540.00221,400.00

853,420.00סה"כ ל- עבודות גינון

41סה"כ לפרק   
349,800.00- הכשרת קרקע01

641,274.50- עבודות השקיה02

853,420.00- עבודות גינון03

1,844,494.50סה"כ

גדרות ומעקות מפרופילי פלדה 01.44
גדרות ומעקות מפרופילי פלדה 01.44.01
מעקה בטיחות ממתכת פלדה מגולוונת וצבועה בתנור גובה01.44.01.0010

345.00מ' ס"מ, כולל עיגון וביטון לקרקע או לקירות120 ס"מ עד 110  708.00244,260.00

244,260.00סה"כ לגדרות ומעקות מפרופילי פלדה

סה"כ לגדרות ומעקות מפרופילי פלדה 
244,260.00גדרות ומעקות מפרופילי פלדה01

244,260.00סה"כ

51פרק   01.51
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5/2018ביצוע תשתיות תת"ק, ריבוד ראשון ותאורה בשכונת מורשת  
שכונת מורשת - אומדנים

16עמוד   15/03/2018 החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

שכונת מורשת

01.51.0101.51.01

51.1פרק   01.51.01
פירוק מבנה כבישים ומדרכות (מצע, תשתית ומילוי) בעובי עד01.51.01.0120

 ס"מ בחפירה זהירה. עבור חפירה למדידה במ"ק ראה תת80 

15.00מ"ר.2פרק   1,000.0015,000.00

9.70מ'פירוק אבן שפה קיימת לרבות פינוי וסילוק .01.51.01.0130 100.00970.00

14.10מ"רפירוק מדרכות מרוצפות מכל סוג לרבות פינוי וסילוק.01.51.01.0150 500.007,050.00

פירוק תמרור ושלט המותקן על עמוד לרבות פירוק העמוד01.51.01.0170

54.60יח'והיסוד, לרבות פינוי וסילוק. 20.001,092.00

התאמת גובה של מכסה תא ביקורת בכל קוטר שהוא, כולל01.51.01.0190

461.10יח'פירוק תקרה. 10.004,611.00

 ס"מ לצורך התחברות, בכל עובי50ניסור אספלט ברוחב עד  01.51.01.0330

14.00מ'שיידרש. 100.001,400.00

 (בחנ"מ בעל חוזק גבוה) בהיקףCLSMמילוי מבטון מסוג 01.51.01.0390

313.00מ"קתאים בגודל כלשהו. המחיר תקף לכל כמות. 100.0031,300.00

פירוק מעקה מכל חומר שהוא (בטון/פלדה) כולל סילוק או01.51.01.0410

50.00מ'ערימה למקום שיורה המפקח. 30.001,500.00

פירוק תא קליטה בודד (כולל אבן קולטת) לרבות פינוי01.51.01.0420

CLSMוסילוק, איטום הצינור ומילוי הבור הנוצר בתערובת 

302.00יח'(בחנ"מ בעל חוזק גבוה) . 5.001,510.00

פירוק תא בקרה לרבות פינוי וסילוק,כולל איטום הצינור01.51.01.0430

 (בחנ"מ בעל חוזק גבוה)CLSMומילוי הבור הנוצר בתערובת 

588.00יח'. 3.001,764.00

 מ' ךשימוש2.0פירוק זהיר והעתקה של גדר רשת בגובה עד  01.51.01.0445

חוזר לרבות כל הרכיבים והעמודים, השלמת חומר ותיקונים

ככל שנדרש להשלמת הגדר בתוואי החדש ואחסונה הזי

72.90מ'במידת הצורך. 100.007,290.00

הריסת מתקני כניסה יציאה של מעבירי מים ( עד קוטר צינור01.51.01.0450

 ס"מ) כולל רצפה, כנפיים, ריפרפ וכל הדרוש לרבות פינוי150 

711.90קומפוסילוק. 2.001,423.80

51.174,910.80סה"כ לפרק  

51.2פרק   01.51.02
18.50מ"קחפירה בכל סוגי קרקע.01.51.02.0040 20,000.00370,000.00

2.60מ"רהידוק שטחים (שתית) בבקרה מלאה לאחר חפירה/חישוף.01.51.02.0160 380,000.00988,000.00

51.21,358,000.00סה"כ לפרק  

51.3פרק   01.51.03
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5/2018ביצוע תשתיות תת"ק, ריבוד ראשון ותאורה בשכונת מורשת  
שכונת מורשת - אומדנים

17עמוד   15/03/2018 החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

שכונת מורשת

01.51.0301.51.03

20מילוי מובא מחומר נברר, מפוזר בשכבות בעובי מקס' של  01.51.03.0040

ס"מ לאחר ההידוק בהידוק מבוקר, לפי הנדרש במפרט הכללי

35.00מ"ק (המחיר כולל ההידוק). המחיר תקף לכל כת.51פרק   10,000.00350,000.00

20 ס"מ ועד 15מצע סוג א' מפוזר בשכבות בעובי שכבה מ-  01.51.03.0120

 לפי מודיפייד100%ס"מ, לאחר ההידוק בהידוק מבוקר של  

93.00מ"קאאשטו. 93,000.008,649,000.00

51.38,999,000.00סה"כ לפרק  

51.4פרק   01.51.04

51.40.00סה"כ לפרק  

51.6פרק   01.51.06
 בעומק4 ס"מ דרג 40צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר  01.51.06.0032

359.90מ' מ'.2.0עד   4,300.001,547,570.00

 בעומק4 ס"מ דרג 40צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר  01.51.06.0033

395.89מ' מ'.3.0 מ' עד 2.0  2,150.00851,163.50

 בעומק 4 ס"מ דרג 60צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר  01.51.06.0132

764.70מ' מ'.3.0מ' עד 2.0מ-  6,550.005,008,785.00

 בעומק 4 ס"מ דרג 60צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר  01.51.06.0152

836.90מ' מ'.4.0מ' עד 3.0מ-  1,150.00962,435.00

 בעומק 4 ס"מ דרג 60צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר  01.51.06.0153

920.59מ'מ'.5.0מ' עד 4.0מ-  200.00184,118.00

 בעומק 4 ס"מ דרג 60צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר  01.51.06.0154

1,012.65מ' מ'.5מעל   160.00162,024.00

 בעומק 4 ס"מ דרג 80צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר  01.51.06.0192

1,075.40מ' מ'.3.0מ' עד 2.0מ-  130.00139,802.00

  בעומק4 ס"מ דרג 80צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר  01.51.06.0212

1,160.70מ' מ'.4.0 מ' עד 3.0מ-  230.00266,961.00

  בעומק4 ס"מ דרג 80צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר  01.51.06.0214

1,276.77מ' מ'.5.0מ עד 4.0  20.0025,535.40

  בעומק4 ס"מ דרג 80צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר  01.51.06.0215

1,404.45מ' מ'.5.0מעל   60.0084,267.00

  בעומק4 ס"מ דרג 100צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר  01.51.06.0232

1,271.60מ' מ'.2.0עד   50.0063,580.00

 בעומק 4 ס"מ דרג 100צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר  01.51.06.0252

1,370.00מ' מ'.3.0מ' עד 2.0מ-  930.001,274,100.00

  בעומק4 ס"מ דרג 100צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר  01.51.06.0272

1,468.70מ' מ'.4.0מ' עד 3.0 מ-  250.00367,175.00
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5/2018ביצוע תשתיות תת"ק, ריבוד ראשון ותאורה בשכונת מורשת  
שכונת מורשת - אומדנים

18עמוד   15/03/2018 החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

שכונת מורשת

01.51.0601.51.06

  בעומק4 ס"מ דרג 100צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר  01.51.06.0273

1,615.57מ' מ'.5.0מ' עד 4.0 מ-  100.00161,557.00

  בעומק4 ס"מ דרג 100צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר  01.51.06.0274

1,777.13מ' מ'.5מעל   180.00319,883.40

 בעומק4ס"מ דרג 125צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר  01.51.06.0292

1,735.40מ' מ'.2.0עד   30.0052,062.00

 כנ"ל4 ס"מ דרג 125צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר  01.51.06.0312

1,848.00מ' מ'.3.0מ' עד 2.0בעומק  מ-  60.00110,880.00

 בעומק 4 ס"מ דרג 125צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר  01.51.06.0332

1,960.00מ' מ'.4.0מ' עד 3.0מ-  1,250.002,450,000.00

  בעומק4 ס"מ דרג 125צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר  01.51.06.0352

2,073.30מ' מ'.5.0מ' עד 4.0 מ-  40.0082,932.00

  בעומק4 ס"מ דרג 125צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר  01.51.06.0353

2,280.63מ' מ'.5.0מעל   70.00159,644.10

 בעומק 4 ס"מ דרג 150צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר  01.51.06.0372

2,200.00מ' מ'3.0מ' עד 2.0מ-  50.00110,000.00

  בעומק4 ס"מ דרג 150צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר  01.51.06.0392

2,328.50מ' מ'.4.0מ' עד 3.0 מ-  150.00349,275.00

 בעומק 4 ס"מ דרג 150צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר  01.51.06.0412

2,457.80מ' מ'.5.0מ' עד 4.0מ-  160.00393,248.00

 בעומק 4 ס"מ דרג 150צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר  01.51.06.0413

2,703.58מ' מ'.6.0מ' עד 5.0מ-  50.00135,179.00

 בעומק 4 ס"מ דרג 175צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר  01.51.06.0414

3,400.00מ' מ'.4.0מ' עד 3.0מ-  350.001,190,000.00

 בעומק 4 ס"מ דרג 180צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר  01.51.06.0415

3,500.00מ' מ'.4.0מעל   150.00525,000.00

 ס"מ, עם תא שיקוע100/100שוחה מרובעת במידות פנים  01.51.06.0520

, בעומק מעל D400 טון ממין 40 ס"מ, 60ומכסה ב.ב. קוטר  

5,242.20קומפ מ'.2.25 מ' ועד 1.75  8.0041,937.60

 ס"מ, עם תא שיקוע100/100שוחה מרובעת במידות פנים  01.51.06.0521

, בעומק מעלD400 טון ממין 40 ס"מ, 60ומכסה ב.ב. קוטר  

5,766.42קומפ מ'.2.75 מ' ועד 2.25  265.001,528,101.30

 ס"מ, עם תא שיקוע100/100שוחה מרובעת במידות פנים  01.51.06.0522

, בעומק מעלD400 טון ממין 40 ס"מ, 60ומכסה ב.ב. קוטר  

6,343.06קומפ מ'.3.25 מ' ועד 2.75  5.0031,715.30

  ס"מ, עם תא שיקוע120/100שוחה מלבנית במידות פנים  01.51.06.0528

, בעומק מעלD400 טון ממין 40 ס"מ, 60ומכסה ב.ב. קוטר  

5,100.50קומפמ'.1.75 מ' ועד 1.25  10.0051,005.00

  ס"מ, עם תא שיקוע120/100שוחה מלבנית במידות פנים  01.51.06.0536

, בעומק מעלD400 טון ממין 40 ס"מ, 60ומכסה ב.ב. קוטר  

6,343.00קומפ מ'.2.75 מ' ועד 2.25  10.0063,430.00

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



5/2018ביצוע תשתיות תת"ק, ריבוד ראשון ותאורה בשכונת מורשת  
שכונת מורשת - אומדנים

19עמוד   15/03/2018 החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

שכונת מורשת

01.51.0601.51.06

  ס"מ, עם תא שיקוע120/100שוחה מלבנית במידות פנים  01.51.06.0540

, בעומק מעלD400 טון ממין 40 ס"מ, 60ומכסה ב.ב. קוטר  

6,275.30קומפ מ'.3.25 מ' ועד 2.75  4.0025,101.20

 ס"מ, עם תא שיקוע120/100שוחה מלבנית במידות פנים  01.51.06.0544

, בעומק מעלD400 טון ממין 40 ס"מ, 60ומכסה ב.ב. קוטר  

6,984.60קומפ מ'.3.75 מ' ועד 3.25  10.0069,846.00

  ס"מ, עם תא שיקוע120/140שוחה מלבנית במידות פנים  01.51.06.0556

, בעומק מעלD400 טון ממין 40 ס"מ, 60ומכסה ב.ב. קוטר  

5,103.10קומפ מ'.1.75 מ' ועד 1.25  2.0010,206.20

  ס"מ, עם תא שיקוע120/140שוחה מלבנית במידות פנים  01.51.06.0560

, בעומק מעל D400 טון ממין 40 ס"מ, 60ומכסה ב.ב. קוטר  

5,671.60קומפ מ'.2.25 מ' עד 1.75  2.0011,343.20

  ס"מ, עם תא שיקוע120/140שוחה מלבנית במידות פנים  01.51.06.0564

 בעומק מעל D400 טון ממין 40 ס"מ, 60ומכסה ב.ב. קוטר  

6,132.70קומפ מ'.2.75 מ' ועד 2.25מעל   15.0091,990.50

  ס"מ, עם תא שיקוע120/140שוחה מלבנית במידות פנים  01.51.06.0568

, בעומק מעל D400 טון ממין 40 ס"מ, 60ומכסה ב.ב. קוטר  

6,682.70קומפ מ'.3.25 מ' ועד 2.75מעל   5.0033,413.50

 ס"מ, עם תא שיקוע120/140שוחה מלבנית במידות פנים  01.51.06.0576

, בעומק מעלD400 טון ממין 40 ס"מ , 60ומכסה ב.ב. קוטר  

8,511.40קומפ מ'.3.75  8.0068,091.20

 ס"מ, עם תא שיקוע150/150שוחה מרובעת במידות פנים  01.51.06.0584

, בעומק מעלD400 טון ממין 40 ס"מ, 60ומכסה ב.ב. קוטר  

7,020.60קומפ מ'.1.75 מ' ועד 1.25  2.0014,041.20

 ס"מ, עם תא שיקוע150/150שוחה מרובעת במידות פנים  01.51.06.0588

, בעומק מעלD400 טון ממין 40 ס"מ, 60ומכסה ב.ב. קוטר  

7,410.50קומפ מ'.2.25 מ' ועד 1.75  2.0014,821.00

 ס"מ, עם תא שיקוע150/150שוחה מרובעת במידות פנים  01.51.06.0592

, בעומק מעלD400 טון ממין 40 ס"מ, 60ומכסה ב.ב. קוטר  

8,191.90קומפ מ'.2.75 מ' ועד 2.25  6.0049,151.40

 ס"מ, עם תא שיקוע150/150שוחה מרובעת במידות פנים  01.51.06.0596

, בעומק מעלD400 טון ממין 40 ס"מ, 60ומכסה ב.ב. קוטר  

9,008.60קומפ מ'.3.25 מ' ועד 2.75  32.00288,275.20

 ס"מ, עם תא שיקוע150/150שוחה מרובעת במידות פנים  01.51.06.0600

, בעומק מעלD400 טון ממין 40 ס"מ, 60ומכסה ב.ב. קוטר  

10,392.80קומפ מ'.3.75 מ' ועד 3.25  8.0083,142.40

 ס"מ, עם תא שיקוע150/150שוחה מרובעת במידות פנים  01.51.06.0604

, בעומק מעלD400 טון ממין 40 ס"מ, 60ומכסה ב.ב. קוטר  

11,954.80קומפ מ'.4.25 מ' ועד 3.75  4.0047,819.20

 ס"מ , עם תא שיקוע150/150שוחה מרובעת במידות פנים  01.51.06.0608

4.25 ,בעומק  D 400 טון ממין 40 ס"מ , 60ומכסה ב.ב. קוטר  

13,757.00קומפ4.75ועד   6.0082,542.00

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



5/2018ביצוע תשתיות תת"ק, ריבוד ראשון ותאורה בשכונת מורשת  
שכונת מורשת - אומדנים

20עמוד   15/03/2018 החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

שכונת מורשת

01.51.0601.51.06

 ס"מ , עם תא שיקוע150/150שוחה מרובעת במידות פנים  01.51.06.0612

4.75 ,בעומק  D 400 טון ממין 40 ס"מ , 60ומכסה ב.ב. קוטר  

15,842.60קומפ5.25ועד   11.00174,268.60

 ס"מ, עם תא שיקוע150/150שוחה מרובעת במידות פנים  01.51.06.0616

 ', בעומק מעלD400 טון ממין 40 ס"מ , 60ומכסה ב.ב. קוטר  

18,238.90קומפ מ'.5.25  6.00109,433.40

 ס"מ, עם תא שיקוע120/180שוחה מרובעת במידות פנים  01.51.06.0620

 ', בעומק עדD400 טון ממין 40 ס"מ , 60ומכסה ב.ב. קוטר  

23,852.00קומפ מ'.2.25  2.0047,704.00

 ס"מ, עם תא שיקוע120/180שוחה מרובעת במידות פנים  01.51.06.0621

2.25 ', בעומק  D400 טון ממין 40 ס"מ , 60ומכסה ב.ב. קוטר  

26,000.00קומפ מ'.4.00מ' עד   6.00156,000.00

 ס"מ, עם תא שיקוע120/180שוחה מרובעת במידות פנים 01.51.06.0622

 ', בעומק מעלD400 טון ממין 40 ס"מ , 60ומכסה ב.ב. קוטר  

29,000.00קומפ מ'.4.00  2.0058,000.00

 ס"מ, עם תא שיקוע140/210שוחה מרובעת במידות פנים  01.51.06.0623

 ', בעומק עדD400 טון ממין 40 ס"מ , 60ומכסה ב.ב. קוטר  

30,000.00קומפ מ'.3.00  4.00120,000.00

 ס"מ, עם תא שיקוע140/210שוחה מרובעת במידות פנים  01.51.06.0624

3.00 ', בעומק  D400 טון ממין 40 ס"מ , 60ומכסה ב.ב. קוטר  

31,000.00קומפ מ'.4.00מ' עד   35.001,085,000.00

 ס"מ, עם תא שיקוע140/210שוחה מרובעת במידות פנים  01.51.06.0625

 ', בעומק מעלD400 טון ממין 40 ס"מ , 60ומכסה ב.ב. קוטר  

33,000.00קומפ מ'.4.00  8.00264,000.00

 ס"מ, עם תא שיקוע200/275שוחה מרובעת במידות פנים  01.51.06.0626

 ', בעומק מעלD400 טון ממין 40 ס"מ , 60ומכסה ב.ב. קוטר  

33,000.00קומפ מ'.4.00  12.00396,000.00

 ס"מ, עם תא שיקוע210/210שוחה מרובעת במידות פנים  01.51.06.0627

 ', בעומק מעלD400 טון ממין 40 ס"מ , 60ומכסה ב.ב. קוטר  

33,000.00קומפ מ'.4.00  6.00198,000.00

2,017.00יח'תא קליטה משולב.01.51.06.0673 50.00100,850.00

48/78קולטן ראשי בינוני צמוד לאבן שפה במידות פנים  01.51.06.0676

 שלMD-6 מבטון כדוגמת 40 ס"מ עם חור לצינור 110בגובה  

 מברכבדהC250וולפמן או ש"ע כולל מסגרת ורשת תיקנית  

1,819.80יח'.489או חומרים מרוכבים בכפוף לדרישות ת"י   20.0036,396.00

37/76קולטן ראשי בינוני לא צמוד לאבן שפה במידות פנים  01.51.06.0680

 שלMD-21 מבטון דוגמת 40 ס"מ עם חור לצינור 110בגובה  

 רזל כבדהC250וולפמן או ש"ע כולל מסגרת ורשת תיקנית  

1,775.00יח'.489או חומרים מרוכבים בכפוף לדרישות ת"י   10.0017,750.00

 ס"מ עם65 ס"מ ובעומק של 110/27תא תפיסה ראשי במידות  01.51.06.0681

2,017.00יח'חיבור לקולטן ראשי, כולל מסגרת ורשת כבדה. 30.0060,510.00

3,000.00יח' ס"מ כולל רשת וסורג.100/100קולטן שטח במידות  01.51.06.0682 55.00165,000.00

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



5/2018ביצוע תשתיות תת"ק, ריבוד ראשון ותאורה בשכונת מורשת  
שכונת מורשת - אומדנים

21עמוד   15/03/2018 החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

שכונת מורשת

01.51.0601.51.06

 מברזל כבדה או מחומריםC250מסגרת ורשת תקנית 01.51.06.0692

577.30יח'489מרוכבים בכפוף לדרישות ת"י   30.0017,319.00

15תוספת למחיר קולטן עבור אבן שפה מיצקת ברזל בגובה  01.51.06.0708

266.60קומפ של וולפמן או ש"ע.MZ-TL-90ס"מ מהמיסעה דגם  30.007,998.00

184.80מ"רריצוף אבן לניקוז (ריפ - ראפ).01.51.06.0820 200.0036,960.00

מתקני כניסה ויציאה למעבירי מים מבטון מזויין בהתאם01.51.06.0828

1,382.50מ"קלמפורט בתכניות.כולל פלדת זיון. 50.0069,125.00

243.80מ"ק מ'.1.0X1.0X2.0ארגזי גביונים בגודל  01.51.06.0840 50.0012,190.00

51.622,715,653.80סה"כ לפרק  

51.9פרק   01.51.09
174.20יח'אספקה והתקנה של עמוד מגולוון לתמרורי דרך מסוג עירוני.01.51.09.0030 100.0017,420.00

135.50יח'אספקה והתקנה של תמרורים מסוג עירוני ללא עמוד.01.51.09.0040 100.0013,550.00

 ס"מ, לבן15 עד 0צביעת קווי הפרדה או הדרכה ברוחב  01.51.09.0050

2.60מ'מלא/צהוב/כתום. (מדידה לפי צביעה נטו). 20,000.0052,000.00

 ס"מ,25 ס"מ עד 20צביעת איי תנועה, קווים ברוחב מ- 01.51.09.0060

19.40מ"רלבן/צהוב/כתום מלא (מדידה לפי צביעה נטו). 500.009,700.00

צביעת מעברי חציה, קו עצירה או אחרים, לבן/צהוב/כתום01.51.09.0070

22.00מ"רמלא (מדידה לפי צביעה נטו). 500.0011,000.00

29.00יח'צביעת חץ בודד.01.51.09.0080 50.001,450.00

36.10יח'צביעת חץ כפול.01.51.09.0090 50.001,805.00

50.00יח'צביעת חץ משולש.01.51.09.0100 20.001,000.00

51.9107,925.00סה"כ לפרק  

51סה"כ לפרק   
51.174,910.80פרק  01

51.21,358,000.00פרק  02

51.38,999,000.00פרק  03

51.40.00פרק  04

51.622,715,653.80פרק  06

51.9107,925.00פרק  09

33,255,489.60סה"כ

52פרק   01.52
52.1פרק   01.52.01
 ס"מ עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א'5 בעובי 25תא"צ  01.52.01.0090

29.00מ"ר.PG68-10וביטומן  80,000.002,320,000.00

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



5/2018ביצוע תשתיות תת"ק, ריבוד ראשון ותאורה בשכונת מורשת  
שכונת מורשת - אומדנים

22עמוד   15/03/2018 החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

שכונת מורשת

01.52.0101.52.01

 ס"מ עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א'6 בעובי 25תא"צ  01.52.01.0110

34.00מ"ר.PG68-10וביטומן  30,000.001,020,000.00

52.13,340,000.00סה"כ לפרק  

52.2פרק   01.52.02
1.60מ"ר ק"ג/מ"ר.0.8-1.2ריסוס ביטומן יסוד בשיעור  01.52.02.0010 115,000.00184,000.00

22.00מ'מישק התחברות אספלט קיים לאספלט חדש.01.52.02.0040 100.002,200.00

52.2186,200.00סה"כ לפרק  

52סה"כ לפרק   
52.13,340,000.00פרק  01

52.2186,200.00פרק  02

3,526,200.00סה"כ

סה"כ לשכונת מורשת 
7,878,335.04 תשתיות חשמל,תאורה ותקשורת8פרק  08

3,864,410.00 - סעיפים שאינם במחירון משהב"ש99פרק  09

408,162,507.80פרק  40

411,844,494.50פרק  41

244,260.00גדרות ומעקות מפרופילי פלדה44

5133,255,489.60פרק  51

523,526,200.00פרק  52

58,775,696.94סה"כ

קירות תומכים שטחים ציבוריים 02
פיתוח האתר 02.40
קירות תומכים 02.40.02
קירות תומכים מבטון מזויין ללא חיפוי אבן. כולל יסוד,02.40.02.0090

תפרים, עבודות עפר, זיון הקיר וכל העבודות והחומרים

הדרושים לצורך ביצוע הקירבשלמות כמפורט בתוכניותד

1,412.00מ"קגובה פני פיתוח עליונים מתוכננים (או מדרכה) 4,000.005,648,000.00

חיפוי קירות תומכים באבן חאמי לפי דרישת האדריכל (ביר02.40.02.0180

זית). כולל רשת זיון מגולוונת, עיגון, קשירת אבנים, כיחול

270.00מ"רוכל הנדרש. 9,000.002,430,000.00

 ס"מ. עובי40נדבכי ראש (קופינג) מאבן "חאמי" ברוחב עד  02.40.02.0190

 ס"מ. סוג האבן ביר זית, עיבוד האבן טלטיש בכל8נראה  

107.10מ'הפיאות הנראות כולל כיחול בגוון האבן 3,000.00321,300.00

8,399,300.00סה"כ לקירות תומכים

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



5/2018ביצוע תשתיות תת"ק, ריבוד ראשון ותאורה בשכונת מורשת  
שכונת מורשת - אומדנים

23עמוד   15/03/2018 החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

קירות תומכים שטחים ציבוריים

02.40.0202.40.02

סה"כ לפיתוח האתר 
8,399,300.00קירות תומכים02

8,399,300.00סה"כ

כבישים ופיתוח 02.51
מילוי מובא 02.51.03
מילוי מובא מחומר נברר עבור החלפת קרקע למבנים. המילוי02.51.03.0030

 ס"מ לאחר ההידוק בהידוק20מפוזר בשכבות בעובי של עד  

 (המחיר כו ההידוק)51מבוקר לפי הנדרש במפרט הכללי פרק  

35.00מ"קהמחיר תקף לכל כמות. 5,188.00181,580.00

181,580.00סה"כ למילוי מובא

סה"כ לכבישים ופיתוח 
181,580.00מילוי מובא03

181,580.00סה"כ

סה"כ לקירות תומכים שטחים ציבוריים 
8,399,300.00פיתוח האתר40

181,580.00כבישים ופיתוח51

8,580,880.00סה"כ

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



5/2018ביצוע תשתיות תת"ק, ריבוד ראשון ותאורה בשכונת מורשת  
שכונת מורשת - אומדנים

24עמוד   15/03/2018 החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין

5/2018סה"כ לביצוע תשתיות תת"ק, ריבוד ראשון ותאורה בשכונת מורשת  

סה"כ סכום פרקים לפי מבנים (לא כולל הנחות/תוספות ברמת המבנים)
7,878,335.04 תשתיות חשמל,תאורה ותקשורת8סה"כ לפרק  08

3,864,410.00 - סעיפים שאינם במחירון משהב"ש99סה"כ לפרק  09

16,561,807.80סה"כ לפיתוח האתר40

411,844,494.50סה"כ לפרק  41

244,260.00סה"כ לגדרות ומעקות מפרופילי פלדה44

33,437,069.60סה"כ לכבישים ופיתוח51

523,526,200.00סה"כ לפרק  52

5/2018סה"כ לביצוע תשתיות תת"ק, ריבוד ראשון ותאורה בשכונת מורשת  

58,775,696.94שכונת מורשת01

8,580,880.00קירות תומכים שטחים ציבוריים02

67,356,576.94סה"כ

 סה"כ במילים: 

תאריך מדד: מדד מכרז/הצעה: 

חותמת: חתימה: 

חותמת: חתימה: 
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