מחירון זכייני  167-16ג' 4צפון
מס_קטלוגי
02.01.0010
02.01.0012
02.01.0015
02.01.0020
02.01.0030

תיאור מק"ט
בטון רזה יצוק מתחת לאלמנטים מבניים
בטון ב 20-להגנה על איטום
בטון רזה יצוק למילוי חללים
טבלות יסוד מבטון ב 30-במידות כלשהם.
בסיסי בטון לעמודי תאורה מבטון ב 30-בגדלים כלשהם ,משולבים בתוך
קירות
יסודות עוברים ורגלי קירות תומכים מבטון ב 30-בחתכים כלשהם.
ראשי כלונסאות מבטון ב 30-בחתכים כלשהם
קורות קשר מבטון ב 30-בחתכים כלשהם ,יצוקות ע"ג הקרקע (ללא
טפסה תחתונה).
קורות קשר מבטון ב 30-בחתכים כלשהם ,יצוקות ע"ג טפסה.
קורות ראש מבטון ב 30-בחתכים כלשהם ,יצוקות במפלס עליון קירות
חפורים ('' )''Slurryאו כלונסאות
קירות ציפוי מבטון ב 30-בעוביים כלשהם יצוקות כנגד קירות חפורים
(" )"Slurryלרבות קידוח ועיגון הקוצים לקירות חפורים.
קירות ציפוי מבטון ב 30-בעוביים כלשהם ,יצוקות כנגד כלונסאות וביניהם
( העובי לחישוב הינו אך ורק העובי התיאורטי המסומן בתוכניות מפני
הקיר לפני מישור כלונסאות הדיפון ,לא ישולם עבור הנפח שבין
הכלונסאות) לרבות קידוח ועיגון הקוצים לכלונסאות.
קירות ציפוי מבטון ב 30-בעובי עד  35ס"מ יצוקות כנגד סלע.
קירות ציפוי מבטון ב 30-בעוביים כלשהם יצוקות כנגד קירות קיימים
לרבות קידוח ועיגון הקוצים לקירות הקיימים.
מרצפי בטון ומשטחי בטון ב 30-בעוביים כלשהם.
נציבים אמצעיים מבטון ב( 30-קירות ו/או עמודים) בחתך פריזמטי קבוע
במידות וחתכים כלשהם
נציבים אמצעיים מבטון ב( 30-קירות ו/או עמודים) בעלי עיצוב מיוחד,
בחתך שאינו פריזמטי ,במידות וחתכים כלשהם
עמודי בטון ב 30-בחתך עגול בקטרים בין  40-70ס"מ.
עמודי בטון ב 30-בחתך עגול בקטרים בין  75-110ס"מ.
עמודי בטון ב 30-בחתך עגול בקטרים בין  115-150ס"מ.
עמודי בטון ב 30-בחתך עגול בקטרים בין  155-190ס"מ.
עמודי בטון ב 30-בחתך עגול בקטרים מעל  195ס"מ.
עמודי בטון ב 30-בחתך מלבני בחתכים כלשהם.
עמודי בטון ב 30-בחתך אובלי בחתכים כלשהם
עמודי בטון ב 30-בחתך משולב ,חצי עגול ומלבן.
כותרת לעמודים וניצבים מבטון ב ,30-במידות ובחתכים כלשהם.
קורת רוחב מבטון ב 30-בחתך פריזמטי קבוע אופקית ו/או משופעת
בראש עמודי בטון בתחום נציבי הגשר.
קורת רוחב מבטון ב 30-בחתך לא פריזמטי קבוע אופקית ו/או משופעת
בראש עמודי בטון בתחום נציבי הגשר.
קורות רוחב (דיאפרגמה) של מסעה מבטון ב 30-בתחום מעל נציבי הקצה

02.01.0240

קורות רוחב (דיאפרגמה) של מסעה מבטון ב 30-בתחום מעל ניצבים
אמצעים
קורות רוחב מבטון ב 30-בחתך כלשהו ,יצוקות בין קורות טרומיות
ראשיות.
קורה קשתית מבטון ב 30-במידות ובחתכים כלשהם.
יסוד מבטון מזוין ב 40-לעמוד תאורה בגובה  15מ' המותקן בין מעקות
"סטפ "
מעקי גשרים ומבני דרך מבטון ב 30-בחתכים כלשהם ,יצוקים על גבי
המיסעה או על גבי קיר בטון
כרכובים מבטון ב 30-יצוקים
קורות עליונות והגבהות מבטון ב ,30-בחתכים כלשהם
קרומים מבטון ב 40-בעובי עד  20ס" מ במידות כלשהם
השלמות יציקה והגבהות מבטון ב 30-בחתך כלשהוא לאורך תפרי
התפשטות.
השלמות יציקה מבטון ב 30-בין אלמנטי בטון טרום ובין אלמנטי בטון
טרום לקורות/מעקות
טופינג בטון ב ,30-בעוביים שונים ,יצוק מעל לוחות טרומיים.
מעצורי גזירה בנפח עד  0.3מ"ק מבטון ב 40-בראשי נציבים.

02.01.0040
02.01.0050
02.01.0060
02.01.0070
02.01.0080
02.01.0090
02.01.0100

02.01.0105
02.01.0107
02.01.0110
02.01.0120
02.01.0130
02.01.0140
02.01.0150
02.01.0160
02.01.0170
02.01.0180
02.01.0190
02.01.0191
02.01.0195
02.01.0200
02.01.0210
02.01.0220
02.01.0230

02.01.0250
02.01.0253
02.01.0256
02.01.0260
02.01.0270
02.01.0280
02.01.0286
02.01.0290
02.01.0291
02.01.0292
02.01.0295

יח' מידה
מ "ק
מ "ק
מ "ק
מ "ק
מ "ק

מחיר
480.00
470.00
470.00
850.00
1,180.00

מ "ק
מ "ק
מ "ק

870.00
890.00
900.00

מ "ק
מ "ק

980.00
960.00

מ "ק

1,120.00

מ "ק

1,260.00

מ "ק
מ "ק

980.00
1,030.00

מ "ק
מ "ק

780.00
1,160.00

מ "ק

1,250.00

מ "ק
מ "ק
מ "ק
מ "ק
מ "ק
מ "ק
מ "ק
מ "ק
מ "ק
מ "ק

1,400.00
1,320.00
1,230.00
1,140.00
1,050.00
1,300.00
1,410.00
1,500.00
1,530.00
1,160.00

מ "ק

1,220.00

מ "ק

1,240.00

מ "ק

1,230.00

מ "ק

1,150.00

מ "ק
יח'

1,130.00
1,300.00

מ "ק

1,150.00

מ "ק
מ "ק
מ "ק
מ "ק

1,110.00
1,130.00
1,370.00
1,600.00

מ "ק

1,090.00

מ "ק
יח'

820.00
530.00
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02.01.0296
02.01.0310
02.01.0320
02.01.0323
02.01.0330
02.01.0331
02.01.0332
02.01.0335
02.01.0340
02.01.0350
02.01.0355
02.01.0360
02.01.0370
02.01.0375
02.01.0380
02.01.0382
02.01.0385
02.01.0390
02.01.0395
02.01.0400
02.01.0405
02.01.0410
02.01.0415
02.01.0420
02.01.0425
02.01.0430
02.01.0435
02.01.0440
02.01.0450
02.01.0455
02.01.0460
02.01.0465
02.01.0470
02.01.0475
02.01.0480
02.01.0486
02.01.0490
02.01.0495
02.01.0500
02.01.0505
02.01.0510
02.01.0516
02.01.0520
02.01.0526
02.01.0530
02.01.0536
02.01.0540
02.01.0546
02.01.0550
02.01.0560
02.01.0565
02.01.0570

תיאור מק"ט
קורות בטון ב 30-ככותרת לקירות ,במידות ובחתכים כלשהם.
תושבות לסמכים מעל לקורות ראשי הנציבים מבטון ב 50-במידות
כלשהם.
תושבות לסמכים מעל לקורות ראשי הנציבים מבטון ב 60-במידות
כלשהם.
תושבת מבטון ב 50-בלתי מתכווץ להנחת הקורות הדרוכות
מיסעת גשר מבטון ב ,30-בחתך כלשהו ,יצוקה על גבי טפסות ,קרומים
או קורות.
השלמת מיסעה מבטון ב 30-לגשר מטיפוס קורות טרומיות יצוקה על גבי
תבניות ,תבניות אבודות ,קרומים או קורות
טבלת מיסעה מבטון ב 30-לגשר מטיפוס " יציקה מונוליטית באתר" יצוקה
על גבי מערכת טפסות
השלמות יציקה במסעות גשרים מבטון ב 50-בלתי מתכווץ לחיבור בין
קטעי מסעה קיימים
תקרות מבטון ב 30-בעובי  15ס''מ
תקרות מבטון ב 30-בעובי  20ס''מ
תקרת בטון ב 30-בעובי משתנה  20-30ס"מ.
תקרות מבטון ב 30-בעובי  25ס''מ
תקרות מבטון ב 30-בעובי  30ס''מ
תקרות מבטון ב 30-בעובי  35ס"מ
תקרות מבטון ב 30-בעובי  40ס''מ
תקרת בטון ב 30-בעובי משתנה  40-45ס"מ.
תקרות מבטון ב 30-בעובי  45ס"מ
תקרות מבטון ב 30-בעובי  50ס''מ
תקרות מבטון ב 30-בעובי  55ס"מ
תקרות מבטון ב 30-בעובי  60ס''מ
תקרות מבטון ב 30-בעובי  65ס''מ
תקרות מבטון ב 30-בעובי  70ס''מ
תקרות מבטון ב 30-בעובי  75ס''מ
תקרות מבטון ב 30-בעובי  80ס''מ
תקרות מבטון ב 30-בעובי  85ס''מ
תקרות מבטון ב 30-בעובי  90ס''מ
תקרות מבטון ב 30-בעובי  95ס''מ
תקרות מבטון ב 30-בעובי  100ס''מ
תקרות מבטון ב 30-בעובי מעל  100ס''מ
תקרות מבטון ב 30-בעובי משתנה עד  60ס"מ
קירות מבטון ב 30-בעובי  10ס"מ
קירות מבטון ב 30-בעובי  15ס"מ
קירות מבטון ב 30-בעובי  20ס"מ
קירות מבטון ב 30-בעובי  25ס"מ
קירות מבטון ב 30-בעובי  30ס"מ
קירות מבטון ב 30-בעובי  35ס"מ
קירות מבטון ב 30-בעובי  40ס"מ
קירות מבטון ב 30-בעובי  45ס"מ
קירות מבטון ב 30-בעובי  50ס"מ
קירות מבטון ב 30-בעובי  55ס"מ
קירות מבטון ב 30-בעובי  60ס"מ
קירות מבטון ב 30-בעובי  65ס"מ
קירות מבטון ב 30-בעובי  70ס"מ
קירות מבטון ב 30-בעובי  75ס"מ
קירות מבטון ב 30-בעובי  80ס"מ
קירות מבטון ב 30-בעובי  85ס"מ
קירות מבטון ב 30-בעובי  90ס"מ
קירות מבטון ב 30-בעובי  95ס"מ
קירות מבטון ב 30-בעובי  100ס"מ
קירות מבטון ב 30-בעובי מעל  100ס"מ
קירות מבטון ב 30-בעובי משתנה עד  50ס"מ
קיר חזית של נציבי קצה מבטון ב 30-בעובי כלשהוא ובגובה משתנה
לרבות צלעות אחוריות של הקיר ו /או עיבויים מקומיים.

יח' מידה
מ "ק
יח'

מחיר
1,200.00
650.00

יח'

800.00

יח'
מ "ק

500.00
1,060.00

מ "ק

1,030.00

מ "ק

1,270.00

מ "ק

1,310.00

מ "ק
מ "ק
מ "ק
מ "ק
מ "ק
מ "ק
מ "ק
מ "ק
מ "ק
מ "ק
מ "ק
מ "ק
מ "ק
מ "ק
מ "ק
מ "ק
מ "ק
מ "ק
מ "ק
מ "ק
מ "ק
מ "ק
מ "ק
מ "ק
מ "ק
מ "ק
מ "ק
מ "ק
מ "ק
מ "ק
מ "ק
מ "ק
מ "ק
מ "ק
מ "ק
מ "ק
מ "ק
מ "ק
מ "ק
מ "ק
מ "ק
מ "ק
מ "ק
מ "ק

1,300.00
1,260.00
1,185.00
1,215.00
1,115.00
1,030.00
1,020.00
1,000.00
990.00
985.00
980.00
975.00
965.00
955.00
945.00
925.00
915.00
905.00
895.00
885.00
870.00
1,075.00
1,420.00
1,350.00
1,200.00
1,180.00
1,110.00
1,090.00
1,070.00
1,050.00
1,030.00
1,010.00
990.00
970.00
950.00
930.00
910.00
900.00
880.00
860.00
840.00
830.00
1,100.00
1,080.00
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תיאור מק"ט
קורת ספסל מבוצעת בראש קיר חזית של נציבי קצה מבטון ב30 -
במידות כלשהן.
קיר סוגר אחורי של נציבי קצה מבטון ב 30-בעובי ובגובה כלשהוא.
גושים סוגרים צידיים של קירות נציבי קצה מבטון ב.30-
קירות כנפיים מבטון ב 30-בחתכים כלשהם.
ארגזי פרחים ,ספסלים וערוגות מבטון ב 30-במידות שונות ,לרבות
חלקים אופקיים ואנכיים ,שקעים ובליטות.
מהלכי מדרגות מבטון ב ,30-לרבות משטחים אופקיים  ,משופעים
בעוביים כלשהם ומשולשי מדרגות בחתכים כלשהם.
אלמנטי בטון שונים שאין להם ביטוי בסעיפי כתב הכמויות ,מבטון ב.30-
מתרסי-רעש ( קירות אקוסטיים) מבטון ב ,30-יצוקים בחלקם מעל לפני
הקרקע ובחלקם מתחת לפני הקרקע בחתך כלשהו ,לרבות בליטות,
שקעים ,כרכובים ותפרים
קירות תומכים מבטון ב 30-בחתכים כלשהם.
רצפת בטון תלויה במידות שונות בולטת מקורה ו/או מקיר
מדרכת בטון ב  30 -גמר פינה קטומה והחלקת הליקופטר.
מפתן פילוס לקיר קרקע משורין
קיר תומך כולל יסוד מבטון ב 30 -בחלק העליון של קיר קרקע משוריין
השלמות יציקה מבטון ב 30-בדופן מעקות בטון קיימים
בלוק קצה מבטון ב ,30 -מעבר בין מעקה הגשר למעקה הכביש לרבות
אביזרים לחיבור המעקה
חגורת בטון ב 30 -יצוקה כנגד המעקה בטון הקיים
טבלת גישה מבטון ב 30-בעובי כלשהו
ווטות/תושבות מבטון ב 30-במידות שונות עבור פלטות גישה.
זיז מבטון ב 30-במידות שונות בולט מקיר/קורה/עמוד
מובל מלבני לניקוז מבטון ב 30-במידות שונות ובעומק כלשהו כולל
יסודות ,רצפה ,קירות ,קורות עליונות ותחתונות ותקרות.
אלמנט בטון ב 30-לחיבור בין מעביר חדש לקיים
אלמנט מעבר מבטון ב 30 -בחתך משתנה במעקות ,לרבות כל העיגון
ומחברי מעקות הפלדה
מרצפי בטון ב 30-למעבירים תחתיים ,בעוביים שונים
קירות בטון ב 30-למעבירים תחתיים ,בעוביים שונים
תקרות בטון ב 30-למעבירים תחתיים ,בעוביים שונים
קורות תחתונות (קורות שן) של מרצפי בטון מעבירים תחתיים מבטון ב-
 30בחתך כלשהו
קורות עליונות (קורות מצח) של תקרות בטון מעבירים תחתיים מבטון ב-
 30בחתך כלשהו
תעלת ניקוז מבטון ב 30-בחתך מלבני במידות שונות.
גשר אירי מבטון ב30-
מרצפי בטון ב 30-של תעלות ניקוז ,בעוביים שונים
קירות בטון ב 30-של תעלות ניקוז ,בעוביים שונים
תקרות בטון ב 30-של תעלות ניקוז ,בעוביים שונים
שוחת מפל מבטון ב 30-במידות ובעוביים שונים
קורות תחתונות (קורות שן) של מרצפי בטון בתעלות ניקוז מבטון ב30-
בחתך כלשהו
קורות עליונות (קורות מצח) של תקרות בטון בתעלות ניקוז מבטון ב30-
בחתך כלשהו
בטון ב 30-להגבהת תעלות ניקוז קיימות בכל מידה שהיא
רולקות בטון ב 30 -משולשות במידות  5X5ס''מ עד  7X7ס''מ
רולקות בטון ב 30 -משולשות במידות  10X10ס''מ
רולקות בטון ב 30 -משולשות במידות  20X20ס''מ
תוספת מחיר עבור בטון ב 20-במקום ב15-
תוספת מחיר עבור בטון ב 30-במקום ב20-
תוספת מחיר עבור בטון ב 40-במקום ב30-
תוספת מחיר עבור בטון ב 50-במקום ב30-
תוספת מחיר עבור בטון ב 60-במקום ב30-
תוספת למחיר בטון ב 50-עבור שימוש בתערובת לבטון מצטופף מעצמו

02.01.0762

תוספת למחיר בטון ב 30-עבור שימוש בתערובת לבטון מצטופף מעצמו
SCC

02.01.0590
02.01.0600
02.01.0610
02.01.0620
02.01.0630
02.01.0640
02.01.0650

02.01.0660
02.01.0662
02.01.0663
02.01.0670
02.01.0671
02.01.0681
02.01.0682
02.01.0685
02.01.0690
02.01.0691
02.01.0692
02.01.0700
02.01.0701
02.01.0702
02.01.0703
02.01.0704
02.01.0705
02.01.0706
02.01.0707
02.01.0710
02.01.0711
02.01.0712
02.01.0713
02.01.0714
02.01.0715
02.01.0716
02.01.0717
02.01.0718
02.01.0720
02.01.0730
02.01.0733
02.01.0738
02.01.0739
02.01.0740
02.01.0750
02.01.0760
02.01.0761

יח' מידה
מ "ק

מחיר
1,170.00

מ "ק
מ "ק
מ "ק
מ "ק

1,020.00
1,080.00
1,050.00
1,500.00

מ "ק

1,340.00

מ "ק
מ "ק

1,330.00
1,150.00

מ "ק
מ "ק
מ "ק
מ "ק
מ "ק
מ "ק
מ "ק

970.00
1,200.00
1,100.00
850.00
1,000.00
1,105.00
1,200.00

מ "ק
מ "ק
מ "ק
מ "ק
מ "ק

1,200.00
850.00
1,180.00
1,340.00
980.00

מ "ק
מ "ק

920.00
1,500.00

מ "ק
מ "ק
מ "ק
מ "ק

770.00
950.00
970.00
900.00

מ "ק

1,070.00

מ "ק
מ "ק
מ "ק
מ "ק
מ "ק
מ "ק
מ "ק

950.00
900.00
770.00
980.00
1,080.00
1,250.00
930.00

מ "ק

960.00

מ "ק
מטר
מטר
מטר
מ "ק
מ "ק
מ "ק
מ "ק
מ "ק
מ "ק

1,100.00
11.00
13.00
15.00
20.00
25.00
33.00
80.00
110.00
90.00

מ "ק

67.00
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02.01.0763

תיאור מק"ט
תוספת למחיר בטון ב 40-עבור שימוש בתערובת לבטון מצטופף מעצמו

יח' מידה
מ "ק

02.01.0765

תוספת למחיר הבטון עבור שימוש מוספי הגנה בפני כלורידים ,סולפטים
ובקרקעות אגרסיביים בהתאם להוראות המפרט הטכני המיוחד

מ "ק

85.00

02.01.0767

שכבה חסינת שחיקה בשיטת הפיזור וההחדרה מתערובת "פלינטרון
 "0/4בכמות של  4ק"ג/מ"ר  2 +ק" ג צמנט מוחדרת לתוך פני הרצפה
הטריה.
הספגת הרצפה בנוזל לחיזוק פני הבטון בכמות של  0.2ליטר/מ"ר.
תוספת מחיר עבור גמר פני בטון מוחלקים בעזרת הליקופטר.
תוספת מחיר עבור גמר פני בטון מחוספסים.
קרצוף עדין של פני מיסעת הבטון
תוספת מחיר לאלמנטי הבטון השונים עבור יציקה בקווים קשתיים.
תוספת מחיר לאלמנטי הבטון השונים עבור יציקה בשיפוע העולה על .5%

מ"ר

23.00

מ"ר
מ"ר
מ"ר
מ"ר
מ "ק
מ "ק

15.00
21.00
22.00
12.00
150.00
105.00

02.01.0780
02.01.0782
02.01.0790

תוספת מחיר עבור גמר פני בטון חשוף חזותי בטפסות עץ ו/או פלדה.
תוספת מחיר לאלמנטי בטון עבור עיבודם בעקמומיות
תוספת מחיר עבור גמר פני בטון חשוף חזותי בטפסות עשויות גומי,
חומרים פולימרים או חומרים אחרים ובעלות מעטה צורני דמוי אבן חאמי
או צורה אחרת על פי דרישות המתכנן.
תוספת מחיר עבור גמר פני בטון מוחלקים בעזרת כף פלדה בתוספת
צמנט
דייס צמנטי בלתי -מתכווץ ליישום במרווח בין טבלות-פלדה בתחתית
עמודים לבין ראשי כלונסאות ובחלל בין טבלות-פלדה בתחתית מבנה
פלדה לבין ראשי עמודים נושאים מבטון ,מתחת לתושבות של עמודי
רמזורים ותאורה ,מתחת ומעל לסמכים ובחללים למילוי במידות כלשהם

מ"ר
מ "ק
מ"ר

32.00
145.00
63.00

מ"ר

21.00

יח'

162.00

02.01.0802
02.01.0810

בטון בעל חוזק מבוקר נמוך ()C.L.S.M
מוטות פלדה חלקים לזיון בטון לפי ת"י /4466חלק  ,2בכל הקטרים
והאורכים
מוטות פלדה מצולעים לזיון בטון לפי ת"י /4466חלק  ,3בכל הקטרים
והאורכים
מוטות פלדה מצולעים רתיכים לזיון בטון לפי ת"י /4466חלק  ,3בכל
הקטרים והאורכים
רשתות פלדה מרותכות לזיון בטון לפי ת"י /4466חלק  ,4בכל הקטרים
והאורכים
רשתות פלדה מגולוונות ,מרותכות לזיון בטון לפי ת"י /4466חלק  ,4בכל
הקטרים והאורכים
מצע מארגזי פוליסטירן מוקצף בגובה  20ס"מ וברוחב עד  20ס"מ מתחת
לראשי כלונס ,קורות קשר וכד'
מצע מארגזי כוורת עטופים בפוליאתילן בגובה  20ס"מ וברוחב עד 20
ס" מ מתחת לראשי כלונס ,קורות קשר וכד'
מצע מארגזי פוליסטירן מוקצף בגובה  20ס"מ וברוחב מעל  21ס"מ ועד
 30ס" מ מתחת לראשי כלונס ,קורות קשר וכד'
מצע מארגזי כוורת עטופים בפוליאתילן בגובה  20ס"מ וברוחב מעל 21
ס"מ ועד  30ס" מ מתחת לראשי כלונס ,קורות קשר וכד'
מצע מארגזי כוורת עטופים בפוליאתילן בגובה  40ס"מ וברוחב מעל 21
ס"מ ועד  30ס" מ מתחת לראשי כלונס ,קורות קשר וכד'
מצע ארגזי פוליביד חוד סכין בגובה  25ס" מ מתחת למרצפי בטון וקורות
בטון.
מצע מארגזי פוליסטירן מוקצף בגובה  20ס"מ וברוחב מעל  31ס"מ ועד
 40ס" מ מתחת לראשי כלונס ,קורות קשר וכד'
מצע מארגזי כוורת עטופים בפוליאתילן בגובה  20ס"מ וברוחב מעל 31
ס"מ ועד  40ס" מ מתחת לראשי כלונס ,קורות קשר וכד'
מצע מארגזי פוליסטירן מוקצף בגובה  20ס"מ וברוחב מעל  41ס"מ ועד
 50ס" מ מתחת לראשי כלונס ,קורות קשר וכד'
מצע מארגזי כוורת עטופים בפוליאתילן מוקצף בגובה  20ס"מ וברוחב
מעל  41ס"מ ועד  50ס"מ מתחת לראשי כלונס ,קורות קשר וכד'
מצע מארגזי פוליסטירן מוקצף בגובה  20ס"מ וברוחב מעל  51ס"מ
מתחת לראשי כלונס ,קורות קשר וכד'

מ "ק
טון

302.00
3,650.00

טון

3,730.00

טון

3,810.00

טון

4,230.00

טון

4,850.00

02.01.0768
02.01.0770
02.01.0771
02.01.0772
02.01.0775
02.01.0776

02.01.0795
02.01.0800

02.01.0820
02.01.0830
02.01.0840
02.01.0841
02.01.0850
02.01.0852
02.01.0860
02.01.0862
02.01.0865
02.01.0867
02.01.0870
02.01.0872
02.01.0880
02.01.0882
02.01.0890

מחיר
83.00

מטר

24.00

מטר

22.00

מטר

29.00

מטר

23.00

מטר

37.00

מ"ר

55.00

מטר

34.00

מטר

32.00

מטר

41.00

מטר

38.00

מ"ר

55.00
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02.01.0895
02.01.0900
02.01.0902

תיאור מק"ט
גושי פוליסטירן מוקצף מעל אלמנטי בטון
מצע מארגזי פוליסטירן מוקצף בגובה  20ס" מ מתחת למרצפים
מצע מארגזי כוורת עטופים בפוליאתילן מוקצף בגובה  20ס"מ מתחת
למרצפים
מצע מארגזי כוורת עטופים בפוליאתילן בגובה  40ס" מ מתחת למרצפים

02.01.0906

לוחות פוליגל בעובי  5מ"מ ובגובה  40ס" מ משני צדי קורת היסוד,
המדידה לכל צד קורה.
לוחות דיקט בעובי  4מ" מ מונחים על מצע ארגזי קרטון.
מצע מיריעות פוליאתילן בעובי  0.2מ" מ מתחת למרצפים.
מצע מיריעות פוליאתילן בעובי  0.3מ" מ מתחת למרצפים.
לוח צמנט בורד בעובי  5מ"מ ובגובה  40ס"מ ,בצידי קורות יסוד .המדידה
כל צד בנפרד.
לוחות פוליסטרן מוקצף  P-30בעובי  1ס"מ באלמנטים שונים
לוחות פוליסטרן מוקצף  P-30בעובי  2ס"מ באלמנטים שונים
לוחות פוליסטרן מוקצף  P-20בעובי  2ס"מ באלמנטים שונים
לוחות פוליסטרן מוקצף  P-30בעובי  3ס"מ באלמנטים שונים
לוחות פוליסטרן מוקצף  P-30בעובי  4ס"מ באלמנטים שונים
לוחות פוליסטרן מוקצף  P-30בעובי  5ס"מ באלמנטים שונים
לוחות פוליסטירן מוקצף בעובי  10ס"מ באלמנטים שונים
נקזים בקירות בטון מצינור  P.V.Cבקוטר " 2ובאורך עד  0.5מ'.
נקזים בקירות בטון מצינור  P.V.Cבקוטר " 2ובאורך מ 0.51 -מ' .עד 0.8
מ'
נקזים בקירות בטון מצינור  PVCבקוטר '' 3ובאורך עד  0.5מ'
נקזים בקירות בטון מצינור  PVCבקוטר " 3באורך מ 0.51 -עד  0.8מ'
נקזים בקירות בטון מצינור  P.V.Cבקוטר " 4ובאורך עד  0.5מ'
נקזים בקירות בטון מצינור  P.V.Cבקוטר " 4ובאורך מ 0.51 -מ' עד 0.8
מ'
תוספת מחיר לנקזים בקוטר " 2עבור כיס חצץ בגב הקיר
תוספת מחיר לנקזים בקוטר " 3עבור כיס חצץ בגב הקיר
נקז אורכי כולל צינור שרשורי מחורר בקוטר  125מ''מ
נקז אורכי כולל צינור שרשורי מחורר בקוטר  150מ''מ
תוספת מחיר לנקזים בקוטר " 4עבור כיס חצץ בגב הקיר
נקז אורכי כולל צינור שרשורי מחורר בקוטר  100מ''מ
פילטר אורכי בחתך כלשהוא במילוי חצץ נקי עטוף יריעת בד גאוטכני
יריעת ניקוז בעובי  8מ"מ ,מותקנת בגב קירות
יריעות ניקוז דו שכבתיות בעובי כולל של  9מ" מ מורכבות מיריעת פילטר
 P.Pויריעת אטימה  ,H.D.P.Eלקירות ציפוי היצוקים אל הסלע.
נקזים אופקיים בקירות תמך קרקע סלעית בקוטר  "4כולל צינור HDPE
מחורר עטוף ביריעה גאוטכנית
נקז אורכי כולל צינור שרשורי מחורר בקוטר  75מ''מ ,לרבות פילטר חצץ
ועטיפה בבד גיאוטכני
נקז אנכי כולל צינור שרשורי מחורר בקוטר  100מ''מ ,לרבות פילטר חצץ
ועטיפה בבד גיאוטכני
מישקי התכווצות (מישקי דמה)
מישקי התפשטות (מישקי הפרדה)
סתימת מישקים בחומר אלסטומרי מאושר
ברגי עיגון לבטון ("פיליפס") בקוטר עד " 1.0עם קוצים מוברגים באורך
 50ס" מ כולל קידוח והכנת חורים
מוטות מייתדים כימיים לבטון בקוטר  10מ''מ
מוטות מייתדים בקוטר  10מ'' מ ובאורכים שונים
מוטות מייתדים בקוטר  12מ'' מ ובאורכים שונים
מוטות מייתדים כימיים לבטון בקוטר  12מ''מ
מוטות מייתדים בקוטר  14מ'' מ ובאורכים שונים
מוטות מייתדים כימיים לבטון בקוטר  14מ''מ
מוטות מייתדים בקוטר  16מ'' מ ובאורכים שונים
מוטות מייתדים כימיים לבטון בקוטר  16מ''מ
מוטות מייתדים בקוטר  18מ'' מ ובאורכים שונים
מוטות מייתדים כימיים לבטון בקוטר  18מ''מ
מוטות מייתדים בקוטר  20מ'' מ ובאורכים שונים

02.01.0904

02.01.0908
02.01.0909
02.01.0910
02.01.0915
02.01.0920
02.01.0930
02.01.0935
02.01.0940
02.01.0950
02.01.0960
02.01.0965
02.01.0970
02.01.0980
02.01.0981
02.01.0982
02.01.0990
02.01.1000
02.01.1010
02.01.1015
02.01.1018
02.01.1019
02.01.1020
02.01.1021
02.01.1022
02.01.1023
02.01.1025
02.01.1031
02.01.1032
02.01.1034
02.01.1040
02.01.1050
02.01.1060
02.01.1065
02.01.1066
02.01.1067
02.01.1068
02.01.1069
02.01.1070
02.01.1072
02.01.1080
02.01.1082
02.01.1090
02.01.1092
02.01.1100

יח' מידה
מ "ק
מ"ר
מ"ר

מחיר
290.00
44.00
41.00

מ"ר

68.00

מטר

24.00

מ"ר
מ"ר
מ"ר
מטר

35.00
4.00
5.40
22.00

מ"ר
מ"ר
מ"ר
מ"ר
מ"ר
מ"ר
מ"ר
יח'
יח'

10.00
15.50
15.00
19.00
24.00
28.00
48.00
17.00
20.00

יח'
יח'
יח'
יח'

22.00
24.00
27.00
30.00

יח'
יח'
מטר
מטר
יח'
מטר
מ "ק
מ"ר
מ"ר

17.00
19.00
85.00
100.00
21.00
80.00
120.00
23.00
29.00

מטר

97.00

מטר

65.00

מטר

75.00

מטר
מטר
מטר
יח'

18.00
24.00
23.00
45.00

יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'

24.00
20.00
22.00
27.00
26.00
31.00
29.00
35.00
33.00
39.00
41.00
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02.01.1102
02.01.1110
02.01.1112
02.01.1120
02.01.1122
02.01.1128
02.01.1135
02.01.1145
02.01.1155
02.01.1165
02.01.1175
02.01.1185
02.01.1189
02.01.1192
02.01.1193
02.01.1194
02.01.1200
02.01.1210
02.01.1211
02.01.1220
02.01.1230
02.01.1240
02.01.1250

תיאור מק"ט
מוטות מייתדים כימיים לבטון בקוטר  20מ''מ
מוטות מייתדים בקוטר  22מ'' מ ובאורכים שונים
מוטות מייתדים כימיים לבטון בקוטר  22מ''מ
מוטות מייתדים בקוטר  25מ'' מ ובאורכים שונים
מוטות מייתדים כימיים לבטון בקוטר  25מ''מ
אינסרט להארכת זיון בקוטר  12מ'' מ כולל יחידת זכר ויחידת נקבה.
אינסרט להארכת זיון בקוטר  14מ'' מ כולל יחידת זכר ויחידת נקבה.
אינסרט להארכת זיון בקוטר  16מ'' מ כולל יחידת זכר ויחידת נקבה.
אינסרט להארכת זיון בקוטר  18מ'' מ כולל יחידת זכר ויחידת נקבה.
אינסרט להארכת זיון בקוטר  20מ'' מ כולל יחידת זכר ויחידת נקבה.
אינסרט להארכת זיון בקוטר  22מ'' מ כולל יחידת זכר ויחידת נקבה.
אינסרט להארכת זיון בקוטר  25מ'' מ כולל יחידת זכר ויחידת נקבה.
אינסרט להארכת זיון בקוטר  28מ" מ כולל יחידת זכר ויחידת נקבה.
מחבר מכני עם ברגים נגזרים להארכת מוטות זיון בקוטר  10-16מ''מ
מחבר מכני עם ברגים נגזרים להארכת מוטות זיון בקוטר  25-18מ''מ
אינסרט להארכת זיון בקוטר  32מ'' מ כולל יחידת זכר ויחידת נקבה.
בטון מותז מסוג ב 20-על משטחים מיועדים לייצוב בעובי  8ס''מ.
בטון מותז מסוג ב 20-על משטחים מיועדים לייצוב בעובי  10ס''מ.
התזת בטון בעובי  10ס'' מ בין כלונסאות הדיפון
בטון מותז מסוג ב 20-על משטחים מיועדים לייצוב בעובי  12ס''מ.
בטון מותז מסוג ב 20-על משטחים מיועדים לייצוב בעובי כלשהו
תוספת מחיר עבור בטון מותז מסוג ב 30-במקום ב20-
תוספת מחיר עבור צבען (פיגמנט) בבטון מותז בשכבה עליונה בעובי 2
ס''מ
תוספת מחיר עבור צבען (פיגמנט) בבטון מותז בעובי כלשהו
הגנה על משטחי בטון ואבן באמצעות חומרים למניעת השחתה בכתובות
בלתי מורשות (. )Grafitti
הגנה על משטחי בטון ואבן באמצעות חומרים למניעת השחתה במדבקות
בלתי מורשות (. )Posters
הגנה משולבת על משטחי בטון ואבן באמצעות חומרים משולבים למניעת
השחתה בכתובות ומדבקות בלתי מורשות .
ברגים כימיים מבטון בעלי עמידות גובה לשטוח מסוג  HCRבקוטר 10
מ "מ
ברגים כימיים מבטון בעלי עמידות גובה לשטוח מסוג  HCRבקוטר 20
מ "מ
השלמת ברזל זיון כהחלפה לברזל פגום
מוטות הברגה וברגים מגוולנים בקטרים מ 12-עד  16מ"מ לחיזוקים
מקומים
מוטות הברגה וברגים מגוולנים בקטרים מ 18-עד  25מ"מ לחיזוקים
מקומים
מוטות הברגה וברגים מגוולנים בקטרים מעל  25מ" מ לחיזוקים מקומים

02.02.1059
02.02.1060
02.02.1070
02.02.1080
02.02.1095
02.02.1200
02.02.1210
02.02.1220
02.02.1230
02.02.1240
02.02.1250
02.02.1430
02.02.1450
02.02.1500

הארכת מוטות זיון בקטרים  8עד  10מ"מ ,ע"י ריתוך
הארכת מוטות זיון בקוטר  12עד  16מ" מ על ידי ריתוך
הארכת מוטות זיון בקוטר  18עד  25מ" מ על ידי ריתוך
הארכת מוטות זיון בקוטר מעל  25מ" מ על ידי ריתוך
מייתדים מיוחדים לשיקום מיסעת הגשר בקוטר  14מ"מ
יציקת הטלאה מבטון צמנטי בעובי עד  15ס''מ
יציקת הטלאה מבטון פולימרי בעובי עד  15ס''מ
יציקת הטלאה מבטון משופר פולימרי בעובי עד  15ס''מ
יציקת הטלאה מבטון צמנטי בעובי מעל  15ס''מ
יציקת הטלאה מבטון פולימרי בעובי מעל  15ס"מ
יציקת הטלאה מבטון משופר פולימרי בעובי מעל  15ס"מ
ציפוי הגנה לבטון לאחר שיקום צבע על בסיס אקרילי (לא )100%
ציפוי הגנה לבטון לאחר שיקום מחומר אפוקסי
טיפול בחיבור /תפר בין קיר לרצפה או בין קיר לקיר באמצעות חומרים
גבישיים או שווה איכות מאושר
טיפול בחיבור /תפר בין קיר לרצפה או בין תקרות באמצעות חומרים
גבישיים או שווה איכות מאושר

02.01.1260
02.01.1270
02.01.1280
02.01.1290
02.01.1444
02.01.1449
02.02.1000
02.02.1011
02.02.1021
02.02.1031

02.02.1505

יח' מידה
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
מ"ר
מ"ר
מטר
מ"ר
מ "ק
מ "ק
מ"ר

מחיר
49.00
41.00
51.00
45.00
57.00
41.00
49.00
59.00
64.00
69.00
78.00
103.00
131.00
147.00
205.00
149.00
80.00
100.00
34.00
120.00
900.00
26.00
1.40

מ "ק
מ"ר

70.00
27.00

מ"ר

21.00

מ"ר

22.00

יח'

200.00

יח'

500.00

ק"ג
מטר

8.50
61.00

מטר

80.00

מטר

109.00

יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
מ"ר
מ"ר
מ"ר
מ"ר
מ"ר
מ"ר
מ"ר
מ"ר
מטר

88.00
92.00
110.00
147.00
63.00
300.00
1,290.00
1,720.00
390.00
1,540.00
2,050.00
90.00
320.00
515.00

מטר

630.00
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02.02.1510
02.02.1515
02.02.1520
02.02.1525

02.02.1530

02.02.1600
02.02.1610
02.02.1620
02.02.1800
02.02.1810
02.02.1820
02.02.1830
02.02.1840

02.02.1848

02.02.1850
02.02.1860
02.02.1862

02.02.1864
02.02.1870
02.02.1880
02.02.1890

02.02.1900

02.02.1910
02.02.1920
02.02.1930
02.02.1940
02.02.1950
02.02.1960
02.02.1970
02.02.5280
03.01.2000
03.01.2100
03.01.2200
03.01.2210
03.01.2440
03.01.2449
03.01.2450

תיאור מק"ט
איטום סדקים במשטחי בטון אנכיים (קירות) בחומרים גבישיים או שווה
איכות מאושר
איטום סדקים במשטחי בטון אופקיים (תקרות) בחומרים גבישיים או שווה
איכות מאושר
איטום סדקים במשטחי בטון אופקיים (רצפות) בחומרים גבישיים או שווה
איכות מאושר
מריחה /התזה של משטחי בטון אנכיים /אופקיים בחומרים גבישיים או
שווה איכות מאושר,במשקל כולל של  1ק"ג /מ" ר כאיטום שלילי ו/או טיפול
מונע
מריחה /התזה של משטחי בטון אנכיים /אופקיים בחומרים גבישיים או
שווה איכות מאושר,במשקל כולל של  2ק"ג /מ" ר כאיטום שלילי ו/או טיפול
מונע
הזרקת דבק אפוקסי בלחץ גבוה ,מעל  50psiבשיטת הזרקה ישירה
הזרקת דבק אפוקסי בלחץ גבוה ,מעל  50psiבשיטת הזרקה עקיפה
הזרקת דבק אפוקסי בלחץ נמוך ,עד  50psiבשיטת הזרקה ישירה
חספוס וניקוי פני בטון קיים
סיתות ,חיספוס וניקוי פני בטונים קיימים
ציפוי מוטות ברזל בקטרים שונים בחומר מגן
קידוח והוצאת גלילים ממשטחים אופקיים ואנכיים
מכלול תיקון בטונים קיימים באמצעות בטון מותז בלחץ גבוה ,לרבות:
חציבת בטונים ,ניקוי הבטון והברזל ,התזת חול ,בטון מותז וכול הנדרש
לביצוע מושלם בשטחים ובקטעים.
מישק התחברות בין בטון קיים לבטון חדש ע"י ניסור בדיסק לעומק של 2
ס" מ בכול מקום שיורה מנה" פ לרבות האיזורים המוגדרים בתכניות,
יבוצעו רק עפ"י הנחיות מנה"פ באתר.
ניקוי פני הבטונים ופלדת הזיון הקימיים בהתזת חול בזלתי באלמנטים
שונים.
תיקון סדקים שטחיים במילוי שרפים אפוקסים
טיפול בסדקים במיסעת בטון שרוחבם  3-30מ"מ בפני המיסעה בחומרים
על בסיס מטיל -מטאקרילט ובטון פולימרי טיפול על פי פרט אחיד כמופיע
במפרט המיוחד
מערכת לטיפול בפני מיסעת בטון המבוססת על חומר ( MMAמטיל -
מטאקרילט)
יציקת אלמנטים שונים כהשלמה ותיקון מבנים קיימים מבטון ב50-
אלמנטי בטון לעיבוי רכיבי בטון קיימים ע" י שימוש בתבנית חד צדדית
רצועות סיבי פחמן בהדבקה בחתך  50/1.2מ'' מ על תחתית וצידי קורות
טרומיות דרוכות אורכיות או רכיבים אחרים של הגשר באמצעות דבק
אפוקסי ,לרבות הכנת השטח
יריעות מסיבי פחמן ( יריעות חוזק חד כיווניות) לתיקון פגיעות בקורות
טרומיות דרוכות אורכיות או רכיבים אחרים של הגשר  ,לרבות הכנת
השטח
עוגנים פולימריים מסיבי זכוכית לעיגון היריעות במידות כלשהן
ציפוי אלמנטי בטון במלט הידראולי
ציפוי הגנה בהספגה (אימפרגנציה) למוטות זיון בבטון
תיקוני בטון בשכבות דקות עד עובי כולל של 10מ'' מ על ידי חומר צמנטי
משופר פולימרי
שטיפת אלמנטי בטון במכונות לחץ מים עד BAR 200
סתימת חורי ניקוז קיימים עד " 4ע"י דייס צמנטי
סתימת חורי ניקוז קיימים מעל " 4עד " 8ע"י דייס צמנטי
תיקוני בטון בשכבות דקות עד עובי כולל של 10מ''מ
קירות תמך טרומיים מבטון מזויין ב 40-כולל אביזרי הרמה
אלמנטי חזית טרומיים מבטון מזויין ב 40-בעובי עד  25ס"מ (עובי ללא
חיפוי אבן).
אלמנטי חזית מ GRC-בשפת הגשר והכנפיים
כרכובי שפה טרומיים למיסעות גשרים מבטון מזוין ב40-
קרומים טרומיים למיסעת הגשר מבטון מזוין ב 40-בעובי משתנה בין - 8
 12ס"מ
קרומים טרומיים למיסעת הגשר מבטון מזוין ב 40-בעובי כלשהו קטן מ8 -
ס "מ
קרומים טרומיים מבטון מזויין ב 40 -בעובי 10ס"מ במידות כלשהם

יח' מידה
מטר

מחיר
520.00

מטר

650.00

מטר

480.00

מ"ר

160.00

מ"ר

225.00

מטר
מטר
מטר
מ"ר
מ"ר
מטר
יח'
מ"ר

360.00
400.00
260.00
40.00
100.00
13.00
350.00
1,700.00

מטר

25.00

מ"ר

17.00

מטר
מטר

22.00
205.00

מ"ר

460.00

מ "ק
מ "ק
מטר

2,100.00
820.00
465.00

מ"ר

1,440.00

יח'
מ"ר
מ"ר
מ"ר

51.00
67.00
100.00
170.00

מ"ר
יח'
יח'
מ"ר
מ "ק
מ"ר

12.70
26.00
41.00
152.00
2,710.00
615.00

מ"ר
מטר
מ"ר

960.00
600.00
255.00

מ"ר

210.00

מ"ר

255.00
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03.01.2460
03.01.2696
03.01.2700
03.01.2710
03.01.2780
03.01.2790
03.01.2800
05.01.0010

05.01.0013

05.01.0020

05.01.0030

05.01.0033
05.01.0034
05.01.0036
05.01.0037
05.01.0038
05.01.0040

05.01.0050

05.01.0060

05.01.0070

05.01.0080

05.01.0090

05.01.0100

05.01.0110

05.01.0130
05.01.0140
05.01.0150

תיאור מק"ט
קרומיים טרומיים מבטון מזוין ב 40-במידות ועוביים שונים
פלטות גישור טרומיות מבטון מזויין ב 40 -בחתכים שונים
פלטות גישור טרומיות מבטון מזויין ב 50 -בחתכים שונים
אלמנט מבטון טרום מזוין ב ( 40-תחתון  +עליון ) בחתך ח' לפיתרון
טומאת כוהנים לרבות בליטות משופעות וקיטומים
אלמנט בטון טרום מבטון ב 40-כתבנית לקורות רוחב במידות שונות
מכסה טרומי מבטון ב 30-לסגירת תעלות
קורות טרומיות מבטון ב 40-במידות שונות
איטום פני הבטון ברכיבים הבאים במגע עם הקרקע בסביבה שאינה
משתכת  -מריחת פריימר ושתי שכבות ביטומן ,כמפורט בפרק/תת פרק
19.02.04.05
איטום פני הבטון ברכיבים הבאים במגע עם הקרקע בסביבה שאינה
משתכת  -מריחת פריימר ושתי שכבות ביטומן ,כמפורט בפרק/תת פרק
 ,19.02.04.05אבל בעובי  4מ"מ
איטום פני הבטון ברכיבים הבאים במגע עם הקרקע בסביבה משתכת -
מריחת פריימר ויישום שכבת יריעה ביטומנית אלסטומרית בעובי  4מ"מ,
כמפורט בפרק/תת פרק 19.02.04.05
איטום פני הבטון ברכיבים הבאים במגע עם הקרקע בסביבה משתכת
תוקפנית  -יישום שכבת יריעה  HDPEבעובי  2מ"מ ,כמפורט בפרק/תת
פרק 19.02.04.05
איטום פני בטון של רכיבים הבאים במגע עם הקרקע במערכת איטום
ביטומנית
איטום פני בטון של רכיבים הבאים במגע עם הקרקע במערכת איטום
ביטומני משחתי רב -רכיבי
איטום פני בטון במערכת איטום צמנטית
איטום פני בטון ברכיבים הבאים במגע עם סביבה אגרסיבית בהתאם
למפרט המיוחד
תוספת לאיטום פני הבטון הבאים במגע עם הקרקע עבור אספקה והנחה
של ארג גיאוטכני ויריעת פי.וי.סי .בעובי  0.5מיקרון
איטום מתחת לרצפה של רכיבי בטון במעבר תת-קרקעי ביריעות
ביטומניות אלסטומריות משוריינות בעובי  2מ''מ ,כולל פריימר ,חיתוכים,
חפיות  ,ריתוכים וכל החומרים והמלאכות הדרושים ,כמפורט בפרק/תת
פרק 21.07.03
איטום מתחת לרצפה של רכיבי בטון במעבר תת-קרקעי ביריעות
ביטומניות אלסטומריות משוריינות בעובי  3מ''מ ,כולל פריימר ,חיתוכים,
חפיות  ,ריתוכים וכל החומרים והמלאכות הדרושים ,כמפורט בפרק/תת
פרק 21.07.03
איטום רכיבי בטון במעבר תת -קרקעי ביריעות ביטומניות אלסטומריות
משוריינות בעובי  2מ''מ ,כולל פריימר ,חיתוכים ,חפיות ,ריתוכים וכל
החומרים והמלאכות הדרושים ,כמפורט בפרק/תת פרק 21.07.03
איטום רכיבי בטון במעבר תת -קרקעי ביריעות ביטומניות אלסטומריות
משוריינות בעובי  3מ''מ ,כולל פריימר ,חיתוכים ,חפיות ,ריתוכים וכל
החומרים והמלאכות הדרושים ,כמפורט בפרק/תת פרק 21.07.03
איטום מתחת לרצפה של רכיבי בטון במעבר תת-קרקעי ביריעות HDPE
בעובי  2מ"מ ,כולל חיתוכים ,חפיות ,ריתוכים וכל החומרים והמלאכות
הדרושים ,כמפורט בפרק/תת פרק 21.07.03
איטום מתחת לרצפה של רכיבי בטון במעבר תת-קרקעי ביריעות HDPE
בעובי  3מ"מ ,כולל חיתוכים ,חפיות ,ריתוכים וכל החומרים והמלאכות
הדרושים ,כמפורט בפרק/תת פרק 21.07.03
איטום קירות ותקרה של רכיבי בטון במעבר תת-קרקעי ביריעות HDPE
בעובי  2מ"מ ,כולל חיתוכים ,חפיות ,ריתוכים וכל החומרים והמלאכות
הדרושים ,כמפורט בפרק/תת פרק 21.07.03
איטום קירות ותקרה של רכיבי בטון במעבר תת-קרקעי ביריעות HDPE
בעובי  3מ"מ ,כולל חיתוכים ,חפיות ,ריתוכים וכל החומרים והמלאכות
הדרושים ,כמפורט בפרק/תת פרק 21.07.03
אטמי מים מP.V.C -
עצר מים מתנפח במידות  2.5X2ס'' מ להפסקת יציקה אופקית ואנכית
איטום קירות כלונסאות דיפון במעברים בהתזה בעובי  4מ''מ כולל ניקוי
חול או התזת מים בלחץ

יח' מידה
מ "ק
מ "ק
מ "ק
מ "ק

מחיר
2,110.00
2,380.00
2,430.00
1,620.00

מ "ק
מ "ק
מ "ק
מ"ר

2,280.00
1,540.00
2,340.00
33.00

מ"ר

25.00

מ"ר

68.00

מ"ר

62.00

מ"ר

37.00

מ"ר

39.00

מ"ר
מ"ר

36.00
58.00

מ"ר

20.00

מ"ר

51.00

מ"ר

57.00

מ"ר

55.00

מ"ר

59.00

מ"ר

50.00

מ"ר

58.00

מ"ר

52.00

מ"ר

63.00

מטר
מטר
מ"ר

72.00
90.00
57.00
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05.01.0151
05.01.0160
05.01.0170
05.01.0180
05.01.0185
05.01.1000
05.01.1010
05.01.1040
05.01.1120
05.01.8000
05.01.8010
05.01.8020
05.01.8030
05.01.8033
05.01.8040
05.01.8050
05.01.8060
05.01.8070
05.01.8080
05.01.8090
05.01.8100
08.02.0010

08.02.0020

08.02.0030

08.02.0031

08.02.0039
08.02.0040

תיאור מק"ט
סתימה אלסטומרית ע" ב פוליסולפיד עמיד בדלקים להפרדה בין טבלות
גישה לקירות כנפיים
איטום רכיבי פלדה במריחות קרות
איטום מישקי הפרדה בין נציבי ביניים לתעלות בטון קיימות
איטום מישקי הפרדה בין פרופילי פלדה לקיר תומך ע''י מילוי המישק
בחומר איטום
איטום מישקי הפרדה באלמנטי בטון
מערכת איטום מסעות גשרים ביריעות ביטומניות משוכללות
איטום פני מסעה באמצעות ממברנה ביטומנית
הכנת פני מיסעת הבטון הקיימת לאיטום
איטום פני טבלות גישה במערכת איטום צמנטית
נדבך חוצץ רטיבות מתחת לקירות חוץ ופנים ע''י גיזה ביטומנית  ,או
יריעה ביטומנית  ,או יריעה עם רדיד אלומיניום ברוחב עד  50ס''מ.
נדבך חוצץ רטיבות מתחת לקירות חוץ ופנים ע''י גיזה ביטומנית  ,או
יריעה ביטומנית  ,או יריעה עם רדיד אלומיניום ברוחב מעל  51ס''מ.
יציקת מדה לשיפועים מבטון ב.20-
בטקל לשיפועים במשקל מרחבי של  1200ק"ג/מ"ק
בטקל לשיפועיים במשקל מרחבי של  1200ק"ג/מ"ק
איטום גגות במערכת חד שכבתית של יריעות ביטומניות משוכללות
 S.B.Sבעובי  5מ''מ.
איטום לאורך רולקות עם יריעת חיזוק מיריעה ביטומנית משוכללת
 S.B.Sבעובי  4מ"מ.
איטום גגות במערכת דו שכבתית של יריעות ביטומניות משוכללות
 S.B.Sבעובי  4מ''מ כל אחת.
איטום גגות במערכת חד שכבתית של יריעות ביטומניות משוכללות
 A.P.Pבעובי  5מ''מ כל אחת.
איטום לאורך רולקות עם יריעת חיזוק מיריעה ביטומנית משוכללת
 A.P.Pבעובי  4מ''מ.
איטום גגות במערכת דו שכבתית של יריעות ביטומניות משוכללות
 A.P.Pבעובי  4מ''מ כל אחת.
תוספת מחיר עבור אגרגט לבן מוטבע ביריעת איטום עליונה.
חפירה ו/או חציבת תעלה בעומק עד  120ס"מ ברוחב עד  60ס"מ,
באמצעות כל כלי מכאני שיידרש לרבות חופר -תעלות או בעבודת ידיים,
בכל סוגי הקרקע כולל ריפוד וכיסוי חול ,הנחת סרט סימון תיקני ,ומילוי
החפירה במצע מהודק בשכבות ,החזרת השטח לקדמותו וסילוק עודפי
חפירה.
חפירה ו /או חציבת תעלה בעומק מ 121-עד  150ס"מ ברוחב כנדרש עד
 60ס"מ ,באמצעות כל כלי מכאני שיידרש לרבות חופר-תעלות או בעבודת
ידיים ,בכל סוגי הקרקע כולל ריפוד וכיסוי חול ,הנחת סרט סימון תיקני,
ומילוי החפירה במצע מהודק בשכבות ,החזרת השטח לקדמותו לרבות
וסילוק עודפי חפירה.
חפירה ו /או חציבת תעלה בעומק מ 151-עד  200ס"מ ברוחב כנדרש עד
 60ס"מ ,באמצעות כל כלי מכאני שיידרש לרבות חופר-תעלות או בעבודת
ידיים ,בכל סוגי הקרקע כולל ריפוד וכיסוי חול ,הנחת סרט סימון תיקני,
ומילוי החפירה במצע מהודק בשכבות ,החזרת השטח לקדמותו לרבות
וסילוק עודפי חפירה.
חפירה ו /או חציבת תעלה בעומק מ 201-עד  250ס"מ ברוחב כנדרש עד
 60ס"מ ,באמצעות כל כלי מכאני שיידרש לרבות חופר-תעלות או בעבודת
ידיים ,בכל סוגי הקרקע כולל ריפוד וכיסוי חול ,הנחת סרט סימון תיקני,
ומילוי החפירה במצע מהודק בשכבות ,החזרת השטח לקדמותו לרבות
וסילוק עודפי חפירה.
תוספת מחיר לסעיפי החפירה עבור הנחת לוחות סימון מפלסטיק עבור
סימון כבלי חמ"י
חציית משטח אספלט/בטונים ו /או פירוק ריצוף בשטח כבישים ,מדרכות
ו /או איי תנועה כולל אבני שפה מכל סוג ,באמצעות כל כלי מכאני שיידרש
לרבות חופר-תעלות ,כולל חיתוך ושבירת אספלט/בטון קיים בעומק
השכבות הקיימות ובכל שכבה שהיא ,חפירה וחציבה לרבות בעבודת
ידיים לעומק עד  150ס"מ ,ברוחב הדרוש בהתאם לכמות הצנרת.

יח' מידה
מטר

מחיר
102.00

מ"ר
מטר
מטר

63.00
42.00
47.00

מטר
מ"ר
מ"ר
מ"ר
מ"ר
מטר

38.00
66.00
71.00
10.00
48.00
30.00

מטר

59.00

מ "ק
מ "ק
מ "ק
מ"ר

650.00
400.00
470.00
64.00

מטר

40.00

מ"ר

91.00

מ"ר

61.00

מטר

38.00

מ"ר

86.00

מ"ר
מטר

3.10
31.00

מטר

40.00

מטר

48.00

מטר

56.00

מטר

5.20

מטר

66.00
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08.02.0050

תיאור מק"ט
תיקון משטח אספלט/בטונים ו /או ריצוף בשטח כבישים ,מדרכות ו/או איי
תנועה כולל ריפוד וכיסוי חול ,החלפת החומר החפור בבטון C.L.S.M
סרט סימון תיקני ,תיקון הכביש באספלט חם כולל אספקת האספלט,
הבטון ,אבני שפה והמרצפות ,החזרת המצב לקדמותו ופינוי עודפי חפירה.

יח' מידה
מטר

08.02.0054

פתיחת אספלט בטונים קיים באזור כבישים ,שוליים ,מצופים או אי תנועה
ברוחב  20ס" מ ובעומק שכבות אספלט קיימות  -ללא תלות בכמות
השכבות של האספלט וחפירה תעלה עם טרנצ'ר בעומק  100ס"מ בכל
סוגי הקרקע ,כולל ריפוד ,כיסוי ומילוי בחול ,הנחת סרט סימון תיקני ,כולל
ביטון כ 50-ס"מ מעומק התעלה בבטון  C.L.S.Mעד גובה פני האספלט
הקיימים לפי פרט בתוכנית כולל החלקת פני הבטון .החיתוך יהיה בסכין
יהלום ו /או ווידיה  -הכל בהתאם לדרישות נתיבי ישראל ע"פ הפרט.

מטר

70.00

08.02.0055

פתיחת אספלט בטונים קיים באזור כבישים ,שוליים ,מצופים או אי תנועה
ברוחב  20ס" מ ובעומק שכבות אספלט קיימות  -ללא תלות בכמות
השכבות של האספלט וחפירה תעלה עם טרנצ'ר בעומק  90ס"מ בכל
סוגי הקרקע ,כולל ריפוד ,כיסוי ומילוי בחול ,הנחת סרט סימון תיקני ,כולל
ביטון כ 40-ס"מ מעומק התעלה בבטון  C.L.S.Mעד גובה פני האספלט
הקיימים לפי פרט בתוכנית כולל החלקת פני הבטון .החיתוך יהיה בסכין
יהלום ו /או ווידיה  -הכל בהתאם לדרישות נתיבי ישראל ,כולל סידורי
בטיחות הדרושים בעת ביצוע עבודות.
פתיחת אספלט בטונים קיים באזור כבישים ,שוליים ,מצופים או אי תנועה
ברוחב עד  20ס" מ ובעומק שכבות אספלט קיימות  -ללא תלות בכמות
השכבות של האספלט וחפירה תעלה עם טרנצ'ר בעומק  50ס"מ בכל
סוגי הקרקע ,כולל ריפוד ,כיסוי ומילוי בחול ,הנחת סרט סימון תיקני ,כולל
ביטון מעומק התעלה בבטון  C.L.S.Mעד גובה פני האספלט הקיימים
לפי פרט בתוכנית כולל החלקת פני הבטון .החיתוך יהיה בסכין יהלום ו/או
ווידיה
תוספת מחיר לסעיפים  08.02.0056 08.02.0055עבור העמקת התעלה
ב 10-ס"מ
חפירה ו /או חציבה תעלה לצנרת בכל סוגי הקרקע ,מעל מכשול (מעביר
מים ,קו בזק ,צנרת מים וכו') ,ברוחב  40ס'' מ לרוחבו של המכשול להנחת
צנרת שרשורית ,כולל יציקת בטון ב 20 -להגנת הצנרת.

מטר

66.00

מטר

50.00

מטר

16.00

קומפ'

280.00

08.02.0070

יציקת בטון ב 20-נוסף להגנת צנרת מעל מכשול ו /או לכל מקום שיידרש,
(לפי דרישת מנה''פ)
עמוד סימון לחציית קו חשמל או תקשורת מכל סוג שהוא ,העמוד מפלדה
מגולוונת צבוע בשחור צהוב לסירוגין ,בגובה  1מ''א ,כולל יסוד בטון
 30*30*30ס''מ ,ושלט מיציקת אלומיניום תקנית ,כולל חפירה/חציבה
ליסוד וסילוק עודפי אדמה.
תא מעבר לצנרת תקשורת/חשמל במידות ()120X60ס"מ ,בעומק 100
ס"מ עם מכסה מלבני  4חלקים מסוג  D400מיציקת פלדה עם סימון יעוד
התא וסמל נתיבי ישראל ,כולל חפירה בכל סוגי הקרקע ,מילוי והידוק
מבוקר בשכבות סביב התא ,לרבות סילוק עודפי החפירה.
תא מעבר לצנרת תקשורת/חשמל במידות ( )120X140ס"מ ,בעומק 200
ס"מ עם מכסה מלבני  4חלקים מסוג  D400מיציקת פלדה עם סימון יעוד
התא וסמל נתיבי ישראל ,כולל שלבי דריכה ,כולל חפירה בכל סוגי
הקרקע ,מילוי והידוק מבוקר בשכבות סביב התא ,לרבות סילוק עודפי
החפירה.
תא בקרה לבקרת תנועה או תקשורת מסחרית בקוטר פנימי  125ס"מ
ובעומק  200ס"מ ,עם מכסה כבד  D400לעומס  40טון מיציקת פלדה
לפי ת"י  489עם סמל נתיבי ישראל וכיתוב בהטבעה בהתאם ליעוד
המערכת ,כולל מדרגות (סולם) ,קידוחי פתחים לצנרת ומחברי שוחה
גמישים מסוג איטוביב ,כולל חפירת הבור ,התקנת התא ,הידוק בשכבות
מבוקר סביב התא וסילוק עודפי החפירה.

מ "ק

335.00

יח'

195.00

יח'

3,000.00

יח'

5,800.00

יח'

3,300.00

08.02.0056

08.02.0057
08.02.0060

08.02.0080

08.02.0085

08.02.0086

08.02.0090

מחיר
135.00
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08.02.0100

08.02.0110

08.02.0111

08.02.0115
08.02.0120

08.02.0130

08.02.0140

08.02.0150

08.02.0160

08.02.0163

08.02.0165

08.02.0167

08.02.0170
08.02.0175

08.02.0180

תיאור מק"ט
תא בקרה לבקרת תנועה בקוטר פנימי  150ס"מ ובעומק  200ס"מ ,עם
מכסה כבד  D400לעומס  40טון מיציקת פלדה לפי ת"י  489עם סמל
נתיבי ישראל וכיתוב בהטבעה בהתאם ליעוד המערכת ,כולל מדרגות
(סולם) ,קידוחי פתחים לצנרת ומחברי שוחה גמישים מסוג איטוביב ,כולל
חפירת הבור ,התקנת התא ,הידוק בשכבות מבוקר סביב התא וסילוק
עודפי החפירה.
תא בקרה מלבני לתקשורת מסחרית דגם  2Aבמידות פנימיות 143X 91
ס"מ ובעומק  227ס"מ ,עם מכסה כבד  D400לעומס  40טון מיציקת
פלדה לפי ת"י  489עם סמל נתיבי ישראל וכיתוב בהטבעה בהתאם ליעוד
המערכת כולל מדרגות (סולם) ,קידוחי פתחים לצנרת ומחברי שוחה
גמישים מסוג איטוביב ,כולל חפירת הבור ,התקנת התא ,הידוק בשכבות
מבוקר סביב התא וסילוק עודפי החפירה.
תא בקרה מלבני לתקשורת מסחרית דגם  1Aבמידות פנימיות 127X 57
ס"מ ובעומק  192ס"מ ,עם מכסה כבד  D400לעומס  40טון מיציקת
פלדה לפי ת"י  489עם סמל נתיבי ישראל וכיתוב בהטבעה בהתאם ליעוד
המערכת כולל מדרגות (סולם) ,קידוחי פתחים לצנרת ומחברי שוחה
גמישים מסוג איטוביב ,כולל חפירת הבור בכל סוגי הקרקע  ,התקנת
התא ,התקנת רצפה לרבות דלי ניקוז וכל האמור במפרט כולל הידוק
בשכבות מבוקר סביב התא וסילוק עודפי החפירה.
תא בקרה לכבלים בנויה מבטון יצוק במידות  220X220ס"מ נטו בעומק
 100ס" מ נטו כולל חפירה /חציבה ומכסה מסוג כבד ( 40טון).
תא בקרה לחשמל עם תקרה כבדה ומכסה מיציקת פלדה  D400לעומס
 40טון לפי ת''י  489עם סמל נתיבי ישראל וכיתוב יצוקים בהטבעה לפי
סוג המערכת .התא בקוטר  150ס''מ ובעומק  2.20מ' ,עם שלבי טיפוס,
כולל חפירה /חציבה וסילוק עודפי אדמה.
תא בקרה לחשמל עם תקרה כבדה ומכסה מיציקת פלדה  D400לעומס
 40טון לפי ת''י  489עם סמל נתיבי ישראל וכיתוב יצוקים בהטבעה לפי
סוג המערכת .התא בקוטר  125ס''מ ובעומק  2.20מ' ,עם שלבי טיפוס,
כולל חפירה /חציבה וסילוק עודפי אדמה.
תא בקרה לחשמל עם תקרה כבדה ומכסה מיציקת פלדה  D400לעומס
 40טון לפי ת''י  489עם סמל נתיבי ישראל וכיתוב יצוקים בהטבעה לפי
סוג המערכת .התא בקוטר  100ס''מ ובעומק  1.75מ' ,עם שלבי
טיפוס,כולל חפירה /חציבה וסילוק עודפי אדמה.
תא בקרה לחשמל עם תקרה כבדה ומכסה מיציקת פלדה  D400לעומס
 40טון לפי ת''י  489עם סמל נתיבי ישראל וכיתוב יצוקים בהטבעה לפי
סוג המערכת .התא בקוטר  80ס''מ ובעומק  1.75מ' ,עם שלבי טיפוס,
כולל חפירה /חציבה וסילוק עודפי אדמה.
תא בקרה לחשמל עם תקרה כבדה ומכסה מיציקת פלדה  D400לעומס
 40טון לפי ת''י  489עם סמל ישראל וכיתוב יצוקים בהטבעה לפי סוג
המערכת .התא בקוטר  60ס''מ ובעומק  1.0מ' ,כולל חפירה/חציבה
וסילוק עודפי אדמה.
שוחת סימון כבל בנויה בלוקים במידות  1.5*1.5*1.5מ' עבור הזנות
חשמל למבנה כולל דיפון בלוקים ,כולל מילוי בחול ואיטום כניסות
השרוולים לפני מילוי .השוחה כוללת שלט יצוק במידות  20*20ס"מ עם
סמל "חץ חשמלי" וכיתוב "כבל".
שוחת סימון כבל בנויה בלוקים במידות  1.2*1.2*1מ' עבור הזנות חשמל
למבנה כולל דיפון בלוקים ,כולל מילוי בחול ואיטום כניסות השרוולים לפני
מילוי .השוחה כוללת שלט יצוק במידות  20*20ס"מ עם סמל "חץ
חשמלי" וכיתוב "כבל".
שוחת סימון כבל בנויה בלוקים במידות  1.0*1.0*1.5מ' עבור הזנות
חשמל למבנה כולל דיפון בלוקים ,כולל מילוי בחול ואיטום כניסות
השרוולים לפני מילוי .השוחה כוללת שלט יצוק במידות  20*20ס"מ עם
סמל "חץ חשמלי" וכיתוב "כבל".
תוספת מחיר לתא בקרה של טבעת בקוטר  150ס''מ בגובה  50ס''מ
להעמקת התא ,כולל תוספת שלבי טיפוס.
החלפת מכסה וטבעת בשוחה קיימת למכסה בקוטר  60ס"מ,דגם כבישי
 ,D400כולל הטבעת סמל נתיבי ישראל .ההחלפה כוללת את הפירוק
ופינוי הטבעת והמכסה הישנים.
תוספת מחיר לתא בקרה של טבעת בקוטר  125ס''מ בגובה  50ס''מ
להעמקת התא ,כולל תוספת שלבי טיפוס

יח' מידה
יח'

מחיר
4,080.00

יח'

6,550.00

יח'

4,500.00

קומפ'

7,040.00

יח'

4,500.00

יח'

3,220.00

יח'

2,330.00

יח'

1,770.00

יח'

1,270.00

יח'

9,500.00

יח'

4,300.00

יח'

4,500.00

יח'

560.00

קומפ'

750.00

יח'

450.00
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08.02.0210

08.02.0220

08.02.0221

08.02.0230

08.02.0231

08.02.0232

08.02.0233

08.02.0234

08.02.0235

תיאור מק"ט
תוספת מחיר לתא בקרה של טבעת בקוטר  100ס''מ בגובה  50ס''מ
להעמקת התא ,כולל תוספת שלבי טיפוס.
תוספת מחיר לתא בקרה של טבעת בקוטר  80ס''מ בגובה  50ס''מ
להעמקת התא ,כולל תוספת שלבי טיפוס.
משטח יצוק מבטון עם ברזלי זיון מסביב לשוחת ביקורת ,במידות
 200*200ס"מ ובעובי  20ס" מ כולל יישור השטח ומילוי שכבת מצע סוג
א' מהודק בעובי  20ס"מ.
משטח יצוק מבטון עם ברזלי זיון מסביב לשוחת ביקורת ,במידות
 250*250ס"מ ובעובי  20ס" מ כולל יישור השטח ומילוי שכבת מצע סוג
א' מהודק בעובי  20ס"מ.
משטח יצוק מבטון עם ברזלי זיון מסביב למרכזיית תאורה במידות
 400*250ס''מ ובעובי 20ס'' מ כולל יישור השטח ,ימולא שכבת מצע סוג
א' מהודק בעובי  20ס''מ
קידוח אופקי עד להצלחתו ,באורך עד  15מ' מתחת לכביש קיים ,בכל
שיטה שהיא כולל החדרת  4צינורות כדוגמת מריפלקס-קידוחים
מפוליאתילן ,בקוטר  110מ"מ  ,דרג  10ע"ד  8.1מ"מ ,בהתאם לתוכניות,
עם חבל משיכה מניילון שזור בקוטר  8מ"מ בכל צינור ,כולל הצנרת,
חפירת בורות ,מילוי הבורות במצע סוג א' בשכבות מהודקות וסילוק
עודפים ,כולל כל הציוד הנדרש לקידוח והחזרת פני השטח לקדמותם
בשכבות מהודקות ומבוקרות.
קידוח אופקי עד להצלחתו ,באורך עד  15מ' מתחת לכביש קיים ,בכל
שיטה שהיא כולל החדרת  4צינורות תקשורת שחור דגם בזק,
מפוליאתילן ,בקוטר  75מ"מ כל אחד ,או  2צינורות בקוטר " 4בהתאם
לתוכניות ,ע"ד לפחות  4.5מ"מ ,עם חבל משיכה מניילון שזור בקוטר 8
מ"מ בכל צינור ,כולל הצנרת ,חפירת בורות ,מילוי הבורות במצע
בשכבות מהודקות וסילוק עודפים ,כולל כל הציוד הנדרש לקידוח והחזרת
פני השטח לקדמותם בשכבות מהודקות ומבוקרות ,קומפלט.
קידוח אופקי עד להצלחתו ,באורך עד  15מ' מתחת לכביש קיים ,בכל
שיטה שהיא כולל החדרת  6צינורות כדוגמת מריפלקס-קידוחים
מפוליאתילן ,בקוטר  110מ"מ  ,דרג  10ע"ד  8.1מ"מ ,בהתאם לתוכניות,
עם חבל משיכה מניילון שזור בקוטר  8מ"מ בכל צינור ,כולל הצנרת,
חפירת בורות ,מילוי הבורות במצע סוג א' בשכבות מהודקות וסילוק
עודפים ,כולל כל הציוד הנדרש לקידוח והחזרת פני השטח לקדמותם
בשכבות מהודקות ומבוקרות.
קידוח אופקי גמיש עד להצלחתו ,באורך עד  15מ' מתחת לכביש קיים,
בכל שיטה שהיא כולל החדרת  2צינורות כדוגמת מריפלקס-קידוחים
מפוליאתילן ,בקוטר 110מ"מ  ,דרג 10ע"ד 8.1מ" מ אך לא פחות מיק"ע
 ,11בהתאם לתוכניות ,עם חבל משיכה מניילון שזור בקוטר  8מ"מ בכל
צינור ,כולל הצנרת ,חפירת בורות ,מילוי הבורות במצע סוג א' בשכבות
מהודקות וסילוק עודפים ,כולל כל הציוד הנדרש לקידוח והחזרת פני
השטח לקדמותם בשכבות מהודקות ומבוקרות.
קידוח אופקי גמיש עד להצלחתו ,באורך עד 15מ' מתחת לכביש קיים,
בכל שיטה שהיא כולל החדרת  12צינורות כדוגמת מריפלקס-קידוחים
מפוליאתילן ,בקוטר  50מ"מ  ,דרג 10ע"ד  8.1מ" מ אך לא פחות מיק"ע
 ,11בהתאם לתוכניות ,עם חבל משיכה מניילון שזור בקוטר  8מ"מ בכל
צינור ,כולל הצנרת ,חפירת בורות ,מילוי הבורות במצע סוג א' בשכבות
מהודקות וסילוק עודפים ,כולל כל הציוד הנדרש לקידוח והחזרת פני
השטח לקדמותם בשכבות מהודקות ומבוקרות.
קידוח אופקי עד להצלחתו ,באורך עד  15מ' מתחת לכביש קיים ,בכל
שיטה שהיא כולל החדרת  2צינורות תקשורת שחור דגם בזק,
מפוליאתילן בקוטר  63מ"מ כל אחד ,בהתאם לתוכניות ,עם חבל משיכה
מניילון שזור בקוטר  8מ"מ בכל צינור ,כולל הצנרת ,חפירת בורות ,מילוי
הבורות במצע בשכבות מהודקות וסילוק עודפים ,כולל כל הציוד הנדרש
לקידוח והחזרת פני השטח לקדמותם בשכבות מהודקות ומבוקרות,
קומפלט.

יח' מידה
יח'

מחיר
370.00

יח'

270.00

יח'

650.00

יח'

900.00

יח'

1,350.00

קומפ'

10,600.00

קומפ'

7,950.00

קומפ'

14,000.00

קומפ'

7,800.00

קומפ'

13,200.00

קומפ'

6,300.00
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08.02.0237

08.02.0238

08.02.0240
08.02.0241
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08.02.0244
08.02.0245
08.02.0246
08.02.0247
08.02.0248
08.02.0250

08.02.0251

08.02.0252

תיאור מק"ט
קידוח אופקי גמיש עד להצלחתו ,באורך עד 15מ' מתחת לכביש קיים,
בכל שיטה שהיא ,כולל החדרת צינור בקוטר " 20בהתאם לתוכניות ,עם
חבל משיכה מניילון שזור בקוטר  8מ"מ  ,כולל הצינור ,חפירת בורות,
מילוי הבורות במצע סוג א' בשכבות מהודקות וסילוק עודפים ,כולל כל
הציוד הנדרש לקידוח והחזרת פני השטח לקדמותם בשכבות מהודקות
ומבוקרות.
קידוח אופקי גמיש עד להצלחתו ,באורך עד 15מ' מתחת לכביש קיים,
בכל שיטה שהיא כולל החדרת  6צינורות כדוגמת מריפלקס-קידוחים
מפוליאתילן ,בקוטר  50מ"מ  ,דרג 10ע"ד  8.1מ" מ אך לא פחות מיק"ע
 ,11בהתאם לתוכניות ,עם חבל משיכה מניילון שזור בקוטר  8מ"מ בכל
צינור ,כולל הצנרת ,חפירת בורות ,מילוי הבורות במצע סוג א' בשכבות
מהודקות וסילוק עודפים ,כולל כל הציוד הנדרש לקידוח והחזרת פני
השטח לקדמותם בשכבות מהודקות ומבוקרות.
קידוח אופקי גמיש עד להצלחתו ,באורך עד 15מ' מתחת לכביש קיים,
בכל שיטה שהיא כולל החדרת  2צינורות כדוגמת מריפלקס-קידוחים
מפוליאתילן ,בקוטר 160מ"מ  ,דרג  10ע"ד  8.1מ" מ אך לא פחות
מיק"ע  ,11בהתאם לתוכניות ,עם חבל משיכה מניילון שזור בקוטר 8
מ"מ בכל צינור ,כולל הצנרת ,חפירת בורות ,מילוי הבורות במצע סוג א'
בשכבות מהודקות וסילוק עודפים ,כולל כל הציוד הנדרש לקידוח והחזרת
פני השטח לקדמותם בשכבות מהודקות ומבוקרות.
תוספת לקידוח בסעיף  08.02.0230עבור כל מטר נוסף ,מעל  15מ' כולל
כל המפורט בסעיף הנ''ל( .עד אורך  24.99מ')
תוספת לקידוח בסעיף  08.02.0231עבור כל מטר נוסף ,מעל  15מ' כולל
כל המפורט בסעיף הנ"ל( .עד אורך  24.99מ')
תוספת לקידוח בסעיף  08.02.0232עבור כל מטר נוסף ,מעל  15מ' כולל
כל המפורט בסעיף הנ''ל( .עד אורך 24.99מ')
תוספת לקידוח בסעיף  08.02.0233עבור כל מטר נוסף ,מעל  15מ' כולל
כל המפורט בסעיף הנ''ל( .עד אורך 24.99מ')
תוספת לקידוח בסעיף  08.02.0234עבור כל מטר נוסף ,מעל  15מ' כולל
כל המפורט בסעיף הנ''ל( .עד אורך 24.99מ')
תוספת לקידוח בסעיף  08.02.0235עבור כל מטר נוסף מעל  15מ' כולל
כל המפורט בסעיף הנ''ל (עד אורך 24.99מ')
תוספת לקידוח בסעיף  08.02.0236עבור כל מטר נוסף ,מעל  15מ' כולל
כל המפורט בסעיף הנ"ל( .עד אורך 24.99מ')
תוספת לקידוח בסעיף  08.02.0237עבור כל מטר נוסף ,מעל  15מ' כולל
כל המפורט בסעיף הנ"ל( .עד אורך 24.99מ')
תוספת לקידוח בסעיף  08.02.0238עבור כל מטר נוסף ,מעל  15מ' כולל
כל המפורט בסעיף הנ"ל( .עד אורך 24.99מ')
קידוח אופקי עד להצלחתו ,באורך  25מ' מתחת לכביש קיים ,בכל שיטה
שהיא כולל החדרת  4צינורות כדוגמת מריפלקס -קידוחים מפוליאתילן,
בקוטר  110מ"מ  ,דרג  10ע"ד  8.1מ"מ ,עם חבל משיכה מניילון שזור
בקוטר  8מ"מ בכל צינור ,כולל הצנרת ,חפירת בורות ,מילוי הבורות במצע
סוג א' בשכבות מהודקות ומבוקרות וסילוק עודפים ,כולל כל הציוד הנדרש
לקידוח והחזרת פני השטח לקדמותם.
קידוח אופקי עד להצלחתו ,באורך  25מ' מתחת לכביש קיים ,בכל שיטה
שהיא כולל החדרת  4צינורות תקשורת שחור דגם בזק ,מפוליאתילן,
בקוטר  75מ"מ כל אחד ,או  2צינורות בקוטר " 4בהתאם לתוכניות ,ע"ד
לפחות  4.5מ"מ ,עם חבל משיכה מניילון שזור בקוטר  8מ"מ בכל צינור,
כולל הצנרת ,חפירת בורות ,מילוי הבורות במצע סוג א' בשכבות
מהודקות ומבוקרות וסילוק עודפים ,כולל כל הציוד הנדרש לקידוח
והחזרת פני השטח לקדמותם.
קידוח אופקי גמיש עד להצלחתו ,באורך עד  25מ' מתחת לכביש קיים,
בכל שיטה שהיא כולל החדרת  10צינורות כדוגמת מריפלקס -קידוחים
מפוליאתילן ,בקוטר  200מ"מ ,דרג  10ע"ד  8.1מ" מ אך לא פחות מיק"ע
 ,11בהתאם לתוכניות ,עם חבל משיכה מניילון שזור בקוטר  8מ"מ בכל
צינור ,כולל הצנרת ,חפירת בורות ,מילוי הבורות במצע סוג א' בשכבות
מהודקות וסילוק עודפים ,כולל כל הציוד הנדרש לקידוח והחזרת פני
השטח לקדמותם

יח' מידה
קומפ'

מחיר
14,800.00

קומפ'

10,000.00

קומפ'

12,500.00

מטר

500.00

מטר

270.00

מטר

630.00

מטר

205.00

מטר

950.00

מטר

250.00

מטר

400.00

מטר

480.00

מטר

310.00

קומפ'

15,200.00

קומפ'

9,800.00

קומפ'

50,000.00
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מס_קטלוגי
08.02.0253

08.02.0254

08.02.0255

08.02.0256

08.02.0257

08.02.0258

08.02.0260
08.02.0261
08.02.0262
08.02.0263
08.02.0264
08.02.0265
08.02.0266
08.02.0267
08.02.0268

08.02.0269

תיאור מק"ט
קידוח אופקי עד להצלחתו ,באורך  25מ' מתחת לכביש קיים ,בכל שיטה
שהיא כולל החדרת  2צינורות כדוגמת מריפלקס -קידוחים מפוליאתילן,
בקוטר  63מ"מ  ,עם חבל משיכה מניילון שזור בקוטר  8מ"מ בכל צינור,
כולל הצנרת ,חפירת בורות ,מילוי הבורות במצע סוג א' בשכבות
מהודקות ומבוקרות וסילוק עודפים ,כולל כל הציוד הנדרש לקידוח
והחזרת פני השטח לקדמותם.
קידוח אופקי עד להצלחתו ,באורך  25מ' מתחת לכביש קיים ,בכל שיטה
שהיא כולל החדרת  8צינורות כדוגמת מריפלקס -קידוחים מפוליאתילן,
בקוטר  110מ"מ  ,דרג  10ע"ד  8.1מ"מ ,עם חבל משיכה מניילון שזור
בקוטר  8מ"מ בכל צינור ,כולל הצנרת ,חפירת בורות ,מילוי הבורות במצע
סוג א' בשכבות מהודקות ומבוקרות וסילוק עודפים ,כולל כל הציוד הנדרש
לקידוח והחזרת פני השטח לקדמותם.
קידוח אופקי עד להצלחתו ,באורך  25מ' מתחת לכביש קיים ,בכל שיטה
שהיא כולל החדרת  6צינורות כדוגמת מריפלקס -קידוחים מפוליאתילן,
בקוטר  110מ"מ  ,דרג  10ע"ד  8.1מ"מ ,עם חבל משיכה מניילון שזור
בקוטר  8מ"מ בכל צינור ,כולל הצנרת ,חפירת בורות ,מילוי הבורות במצע
סוג
קידוח אופקי גמיש עד להצלחתו ,באורך עד  25מ' מתחת לכביש קיים,
בכל שיטה שהיא ,כולל החדרת צינור פוליאטילן בקוטר  280מ"מ בהתאם
לתוכניות ,עם חבל משיכה מניילון שזור בקוטר  8מ"מ ,כולל הצינור,
חפירת בורות ,מילוי הבורות במצע סוג א' בשכבות מהודקות וסילוק
עודפים ,כולל כל הציוד הנדרש לקידוח והחזרת פני השטח לקדמותם
בשכבות מהודקות ומבוקרות.
קידוח אופקי גמיש עד להצלחתו ,באורך עד  50מ' מתחת למסילת רכבת
קיימת בכל שיטה שהיא כולל החדרת צינור כדוגמת מריפלקס -קידוחים
מפוליאתילן ,בקוטר  160מ"מ ,דרג  10ע"ד  11.8מ"מ ,בהתאם
לתוכניות ,עם חבל משיכה מניילון שזור בקוטר  8מ"מ בכל צינור ,כולל
הצנרת ,חפירת בורות ,מילוי הבורות במצע סוג א' בשכבות מהודקות
וסילוק עודפים ,כולל כל הציוד הנדרש לקידוח והחזרת פני השטח
לקדמותם ,לרבות תיאום עם חברת רכבת ישראל.
קידוח אופקי גמיש עד להצלחתו ,באורך עד  50מ' מתחת למסילת רכבת
קיימת בכל שיטה שהיא כולל החדרת צינור כדוגמת מריפלקס -קידוחים
מפוליאתילן ,בקוטר  200מ"מ ,דרג  10ע"ד  14.7מ"מ ,בהתאם
לתוכניות ,עם חבל משיכה מניילון שזור בקוטר  8מ"מ בכל צינור ,כולל
הצנרת ,חפירת בורות ,מילוי הבורות במצע סוג א' בשכבות מהודקות
וסילוק עודפים ,כולל כל הציוד הנדרש לקידוח והחזרת פני השטח
לקדמותם ,לרבות תיאום עם חברת רכבת ישראל.
תוספת לקידוח בסעיף  08.02.0250עבור כל מטר נוסף מעל  25מ' ,כולל
כל המפורט בסעיף הנ''ל.
תוספת לקידוח בסעיף  08.02.0251עבור כל מטר נוסף מעל  25מ' ,כולל
כל המפורט בסעיף הנ''ל.
תוספת לקידוח בסעיף  08.02.0252עבור כל מטר נוסף מעל  25מ' ,כולל
כל המפורט בסעיף הנ"ל.
תוספת לקידוח בסעיף  08.02.0253עבור כל מטר נוסף מעל  25מ' ,כולל
כל המפורט בסעיף הנ''ל.
תוספת לקידוח בסעיף  08.02.0254עבור כל מטר נוסף מעל  25מ' כולל
כל המפורט בסעיף הנ"ל
תוספת לקידוח בסעיף  08.02.0255עבור כל מטר נוסף מעל  25מ' ,כולל
כל המפורט בסעיף הנ''ל.
תוספת לקידוח בסעיף  08.02.0257עבור כל מטר נוסף מעל  50מ' כולל
כל המפורט בסעיף הנ"ל
תוספת לקידוח בסעיף  08.02.0258עבור כל מטר נוסף מעל  50מ' כולל
כל המפורט בסעיף הנ"ל
קידוח אופקי עד הצלחתו מתחת לכביש קיים בכל שיטה שהיא ,כולל
החדרת  4צינורות מריפלקס בקוטר  110מ"מ דרג  10ע"ד  8.1מ"מ עם
חבל משיכה בכל צינור ,כולל הצנרת ,חפירת בורות ,מילוי הבורות במצע
סוג א' בשכבות מהודקות וסילוק עודפים ,כולל כל הציוד הנדרש לקידוח
והחזרת פני השטח לקדמותם בשכבות מהודקות ומבוקרות.
תוספת למחיר הקידוח האופקי בסעיף  08.02.0268עבור קידוח
והחדרת צינור נוסף

יח' מידה
קומפ'

מחיר
8,240.00

קומפ'

22,700.00

קומפ'

19,600.00

קומפ'

12,500.00

קומפ'

20,200.00

קומפ'

31,200.00

מטר

500.00

מטר

270.00

מטר

1,900.00

מטר

250.00

מטר

1,000.00

מטר

750.00

מטר

385.00

מטר

450.00

מטר

560.00

מטר

125.00
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תיאור מק"ט
תוספת למחיר תא מעבר עבור ביצוע התא מעל קידוח אופקי ,כולל חיתוך
הצנרת ,חיבור הצנרת לתא והעמקת התא לפי הנדרש.
תוספת לקידוח בסעיף  08.02.0256עבור כל מטר נוסף מעל  25מ' ,כולל
כל המפורט בסעיף הנ''ל.
יסוד בטון מזויין ב 30-לעמוד תאורה עד  7מ' גובה במידות
 0.9X0.9X1.40מ' או כלונס בקוטר  1.0מטר ועומק  1.5מטר ,כולל פס
מגולוון מפלדה  50*4מ" מ מחובר בריתוך לבורגי היסוד עבור הארקת
יסוד ,כולל שרוולים מצינור שרשורי בקוטר  110מ"מ ,כולל חפירה,
חציבה ,פריצה או קידוח בכל סוגי הקרקע של בור ,הכנת תבנית עץ,
התקנת בירגי יסוד ,יציקת בטון ,ברזל הזיון ,מילוי ,הידוק וסילוק עודפי
אדמה.
יסוד בטון מזויין ב 30-לעמוד תאורה  12מ' גובה במידות 0.9X0.9X1.75
מ' או כלונס בקוטר  1.0מטר ועומק  1.8מטר ,כולל פס מגולוון מפלדה
 50X4מ" מ מחובר בריתוך לבורגי היסוד עבור הארקת יסוד ,כולל כל
הצנרת ביסוד ושרוולים מצינור שרשורי בקוטר  110מ"מ ,כולל חפירה,
חציבה ,פריצה או קידוח בכל סוגי הקרקע של בור ,הכנת תבנית עץ,
התקנת בורגי יסוד ,יציקת בטון ,ברזל הזיון ,מילוי ,הידוק וסילוק עודפי
אדמה.
יסוד בטון מזוין ב 30-לעמוד תאורה בגובה  12מ' בין מעקות STEPS
המיועד להתקנת זרוע קשתית באורך אופקי עד  4מ' ,במידות בהתאם
לתוכנית פרט ,לרבות ביצוע בשלבים :יסוד כלונס במידות קוטר  1.00מ'
ועומק  1.60מ' והמשך יציקה בתבנית במידות 0.75X 0.85X 0.40 :מ'
כולל :פס פלדה מגולוון  50X4מ"מ עבור הארקת יסוד ,ברזלי הזיון
וריתוכם כהארקת יסוד ,כל הצנרת ביסוד ושרוולים מצינור שרשורי בקוטר
 110מ" מ כולל קידוח כלונס ,חפירה/פריצה/חציבת בור בכל סוג קרקע,
חומר ייצוב כגון בנטונייט לפי הצורך ,הכנת תבנית ,התקנת כלוב ברגי
היסוד ,ברזל הזיון ,מילוי ,הידוק וסילוק עודפי חפירה.

08.02.0300

יסוד בטון מזויין ב 30-לעמוד תאורה  15מ' גובה במידות
 1.5X1.5X2.00מ' כולל פס מגולוון מפלדה  50X4מ" מ מחובר בריתוך
לבירגי היסוד עבור הארקת יסוד ,כולל שרוולים מצינור שרשורי בקוטר
 110מ"מ ,כולל חפירה ,חציבה ,פריצה או קידוח בכל סוגי הקרקע של
בור ,הכנת תבנית עץ ,התקנת בירגי יסוד ,יציקת בטון ,ברזל הזיון ,מילוי,
הידוק וסילוק עודפי אדמה.
יסוד בטון מזוין ב 30-לעמוד תאורה בגובה  15מ' בין מעקות STEPS
המיועד להתקנת זרוע קשתית באורך אופקי עד  4מ' ,במידות בהתאם
לתוכנית פרט ,לרבות ביצוע בשלבים :יסוד כלונס במידות קוטר  1.00מ'
ועומק  2.10מ' והמשך יציקה בתבנית במידות 0.75X 0.85X 0.40 :מ'
כולל :פס פלדה מגולוון  50X4מ"מ עבור הארקת יסוד ,ברזלי הזיון
וריתוכם כהארקת יסוד ,כל הצנרת ביסוד ושרוולים מצינור שרשורי בקוטר
 110מ" מ כולל קידוח כלונס ,חפירה/פריצה/חציבת בור בכל סוג קרקע,
חומר ייצוב כגון בנטונייט לפי הצורך ,הכנת תבנית ,התקנת כלוב ברגי
היסוד ,ברזל הזיון ,מילוי ,הידוק וסילוק עודפי חפירה.

08.02.0310

תכנון וביצוע יסוד בטון מזוין לעמוד תאורה בגובה  12מ' המיועד להתקנת
זרוע קשתית באורך אופקי  3עד  4מ' ,במידות לפי חישובים ותוכניות של
יועץ קרקע ומהנדס קונסטרוקציה שיזמין הקבלן על חשבונו ומאושרים על
ידי נתיבי ישראל ,כולל :פס פלדה מגולוון  50X4מ"מ עבור הארקת יסוד,
ברזלי הזיון וריתוכם כהארקת יסוד ,כל הצנרת ביסוד ושרוולים מצינור
שרשורי בקוטר  110מ"מ כולל קידוח כלונס ,חפירת/פריצת/חציבת בור
בכל סוג קרקע ,חומר ייצוב כגון בנטונייט לפי הצורך ,הכנת תבנית מתכת,
התקנת כלוב ברגי היסוד ,יציקת בטון ב ,30-ברזל הזיון ,מילוי ,הידוק וכו'
הכל בהתאם לתוכניות מהנדס הקונסטרוקציה ובאישור נתיבי ישראל,
לרבות אישור הקונסטרוקטור על ביצוע היסוד לפי תוכניותיו.

08.02.0271
08.02.0280

08.02.0290

08.02.0291

08.02.0301

יח' מידה
יח'

מחיר
880.00

מטר

900.00

יח'

930.00

יח'

1,080.00

יח'

1,160.00

יח'

2,040.00

יח'

2,280.00

יח'

1,580.00
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תיאור מק"ט
יסוד בטון מזוין ב 30-לעמוד תאורה בגובה  12מ' המיועד להתקנת זרוע
קשתית באורך אופקי  3עד  4מ' ,במידות לפי תוכניות מהנדס
הקונסטרוקציה כולל :פס פלדה מגולוון  50X4מ"מ עבור הארקת יסוד,
ברזלי הזיון וריתוכם כהארקת יסוד ,כל הצנרת ביסוד ושרוולים מצינור
שרשורי בקוטר  110מ"מ כולל קידוח כלונס ,חפירת/פריצת/חציבת בור
בכל סוג קרקע ,חומר ייצוב כגון בנטונייט לפי הצורך ,הכנת תבנית,
התקנת כלוב ברגי היסוד ,ברזל הזיון ,מילוי ,הידוק וכו' ,לרבות אישור
הקונסטרוקטור על ביצוע היסוד לפי תוכניותיו.
יסוד בטון מזוין ב 30-לעמוד תאורה בגובה  15מ' המיועד להתקנת זרוע
קשתית באורך אופקי  3עד  4מ' ,במידות לפי תוכניות מהנדס
הקונסטרוקציה כולל :פס פלדה מגולוון  50X4מ"מ עבור הארקת יסוד,
ברזלי הזיון וריתוכם כהארקת יסוד ,כל הצנרת ביסוד ושרוולים מצינור
שרשורי בקוטר  110מ"מ כולל קידוח כלונס ,חפירת/פריצת/חציבת בור
בכל סוג קרקע ,חומר ייצוב כגון בנטונייט לפי הצורך ,הכנת תבנית,
התקנת כלוב ברגי היסוד ,ברזל הזיון ,מילוי ,הידוק וכו' ,לרבות אישור
הקונסטרוקטור על ביצוע היסוד לפי תוכניותיו.
יסוד בטון מזוין ב 30-לעמוד תאורה  15מ' גובה המשולב במעקה "ניו-
גרס'" ו/או על קיר תומך
תכנון וביצוע יסוד בטון מזוין לעמוד תאורה בגובה  15מ' המיועד להתקנת
זרוע קשתית באורך אופקי  3עד  4מ' ,במידות לפי חישובים ותוכניות של
יועץ קרקע ומהנדס קונסטרוקציה שיזמין הקבלן על חשבונו ומאושרים על
ידי נתיבי ישראל ,כולל  :פס פלדה מגולוון  50X4מ"מ עבור הארקת יסוד,
ברזלי הזיון וריתוכם כהארקת יסוד ,כל הצנרת ביסוד ושרוולים מצינור
שרשורי בקוטר  110מ"מ ,כולל קידוח כלונס ,חפירת/פריצת/חציבת בור
בכל סוג קרקע ,חומר ייצוב כגון בנטונייט לפי הצורך ,הכנת תבנית מתכת,
התקנת כלוב בירגי היסוד ,יציקת בטון ב ,30-ברזל הזיון ,מילוי ,הידוק וכו'
הכל בהתאם לתוכניות מהנדס הקונסטרוקציה ובאישור נתיבי ישראל,
לרבות אישור הקונסטרוקטור על ביצוע היסוד לפי תוכניותיו.

08.02.0321

תכנון וביצוע יסוד בטון מזוין לעמוד תאורה בגובה  15מ' המשולב במעקה
"ניו-גרס'" ו/או על קיר תומך ,במידות לפי חישובים ותוכניות של יועץ
קרקע ומהנדס קונסטרוקציה שיזמין הקבלן על חשבונו ומאושרים על ידי
נתיבי ישראל ,כולל :פס פלדה מגולוון  50X4מ"מ עבור הארקת יסוד

יח'

08.02.0322

תכנון וביצוע יסוד בטון מזוין לעמוד תאורה בגובה  18מ' המיועד להתקנת
זרוע קשתית באורך אופקי  3עד  4מ' ,במידות לפי חישובים ותוכניות של
יועץ קרקע ומהנדס קונסטרוקציה שיזמין הקבלן על חשבונו ומאושרים על
ידי נתיבי ישראל ,כולל :פס פלדה מגולוון  50X4מ"מ עבור הארקת יסוד,
ברזלי הזיון וריתוכם כהארקת יסוד ,כל הצנרת ביסוד ושרוולים מצינור
שרשורי בקוטר 110מ"מ ,כולל קידוח כלונס ,חפירת/פריצת/חציבת בור
בכל סוג קרקע ,חומר ייצוב כגון בנטונייט לפי הצורך ,הכנת תבנית מתכת,
התקנת כלוב בירגי היסוד ,יציקת בטון ב ,30-ברזל הזיון ,מילוי ,הידוק וכו'
הכל בהתאם לתוכניות מהנדס הקונסטרוקציה ובאישור נתיבי ישראל,
לרבות אישור הקונסטרוקטור על ביצוע היסוד לפי תוכניותיו.

יח'

3,860.00

08.02.0330

יציקת בטון מזוין ב 30-נוסף ליסודות עמודים להגדלת יסוד בטון ,כולל
חפירה /חציבה להעמקת והגדלת בור ליסוד ,כולל הגדלת תבניות
עץ/מתכת ,כולל ברזלי הזיון וכל החומרים והעבודות הנדרשות לביצוע
תוספות ליסוד בטון ,התשלום יהיה לפי כמות במ" ק שתחושב לפי הפרש
בין מידות של יחידת יסוד בסעיף הבסיסי ובין מידות של יסוד מוגדל לפי
חישוב מהנדס הקונסטרוקציה ,ויועץ הקרקע.
ארבעה בירגי יסוד לעמוד פלדה עד  7מ' ,מרותכים ומגולוונים בכלוב,
כולל יציאת פס מגולוון בריתוך לצורך הארקה ,כולל  3אומים ודסקיות (כל
 4ברגים = יחידה)
ארבעה בירגי יסוד לעמוד פלדה  12מ' ,מרותכים ומגולוונים בכלוב ,כולל
יציאת פס מגולוון בריתוך לצורך הארקה ,כולל  3אומים ודסקיות (במקרה
של עמוד רגיל ללא מחברים שבירים) (כל  4ברגים = יחידה)

מ "ק

600.00

יח'

310.00

יח'

375.00

08.02.0316

08.02.0317
08.02.0320

08.02.0340

08.02.0350

יח' מידה
יח'

מחיר
1,470.00

יח'

1,630.00

יח'

1,680.00

יח'

2,520.00

2,540.00
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תיאור מק"ט
סט של מחברים שבירים דגם  POLE-SAFE 4100תוצרת TRANSPO
לבירגי יסוד " , 1כולל הסינור הגנה מפח מגולוון עובי  2מ"מ המאפשר
עגון ליסוד לפי תוכניות של מע"צ 4( .מחברים +ברגים +אומים +דסקיות
לעיגון העמוד +סינור הגנה = סט קמפלט לעמוד אחד = יח') .לעמוד
פלדה או אלומנים עד  16.8מ' ומשקל עמוד עד  450ק"ג תקני.

יח' מידה
יח'

מחיר
1,350.00

08.02.0362

סט של מחברים שבירים עם תברגי יסוד דגםPOLE-SAFE 5100 :
תוצרת , TRANSPOכולל הסינור הגנה  2מ" מ עובי פח מגולוון ואפשרות
עגון ליסוד לפי תוכניות של מע"צ 4( .מחברים  4+תברגי יסוד +ברגים
+אומים +דסקיות לעיגון העמוד +סינור הגנה +מחברים נתיקים לחוטי
החשמל = סט קמפלט לעמוד אחד = יח' ) .לעמוד פלדה או אלומנים
עד  16.8מ' ומשקל עמוד עד  450ק"ג תקני.
ארבעה בירגי יסוד לעמוד פלדה  15מ' ,מרותכים ומגולוונים בכלוב כולל
יציאת פס מגולוון בריתוך לצורך הארקה ,כולל  3אומים ודסקיות (כל 4
ברגים = יחידה)
סט בירגי יסוד "¼ 1לעמוד פלדה  12או  15מ' המיועד לזרוע בודדת או
כפולה באורך  3או  4מ' ,מרותכים ומגולוונים בכלוב כולל ריתוך טבעות
גישור בהיקף בירגי היסוד וריתוכם לברזלי הזיון של היסוד כהארקת יסוד
כולל יציאת פס פלדה מגולוונת  50x4מ"מ בולט  50ס"מ מהבסיס לתוך
העמוד עד למגש אביזרים ,מרותך לברזלי הזיון של היסוד והכלוב ,המחיר
כולל ברגים בכל אורך שידרש לפי תוכניות הקונסטרוקטור כולל  2צינורות
שרשוריים גמישים בקוטר  110מ"מ ו 2 -צינורות מריכף בקוטר  29בתוך
היסוד וחיבורם לצנרת המגיעה עם ההזנות ,המידות ,הצורה והביצוע
בהתאם לתוכניות הקונסטרוקטור ובתאום עימו ,כולל  3אומים ודסקיות
(כל  4ברגים = יחידה).
אספקה לאתר של סט ברגי יסוד לעמוד פלדה  18מטר גובה ,מגולוונים
בחלקם העליון ומרותכים בכלוב ,כולל פס הארקה מגולוון מרותך לצורך
הארקה ,כולל  3אומים ודיסקיות לכל בורג  .כמות הברגים יקבע ע"י
מתכנן הקונסטרוקציה .
ארבעה בירגי יסוד מגולוונים לעמוד פלדה בגובה עד  15מ' המשולב בקיר
בטון/גשר ,כולל ריתוך טבעות גישור בהיקף בירגי היסוד וריתוכם לברזלי
הזיון של היסוד כהארקת יסוד ( לרבות גישור וריתוך ברזלי הזיון להארקת
היסוד אל ברזלי הזיון של קיר הבטון) וכולל יציאת פס פלדה מגולוונת
בולט  50ס" מ מהבסיס לתוך העמוד עד למגש אביזרים  50X4מ"מ,
מרותך לברזלי הזיון של היסוד והכלוב ושל הארקת היסוד של הקיר ,כולל
 3אומים ודסקיות לכל בורג ,וכולל  2צינורות שרשורים גמישים בקוטר
 110מ"מ ו 2 -צינורות מריכף בקוטר  29בתוך היסוד וחיבורם לצנרת
המגיעה עם ההזנות ,המידות ,הצורה והביצוע בהתאם לתוכניות
הקונסטרוקטור ובתאום עימו (כל  4ברגים = יחידה)

יח'

1,350.00

יח'

470.00

יח'

580.00

קומפ'

880.00

יח'

510.00

08.02.0381

אספקה והתקנת בירגי יסוד לעמוד תאורה בגובה  18מ' (במקרה שנתיבי
ישראל מספקת לקבלן תוכניות לביצוע יסודות העמודים) המיוצרים על ידי
יצרן העמוד  4בירגי יסוד בקוטר " 1.5מרותכים ומגולוונים בכלוב כולל
יציאת פס מגולוון בריתוך לצורך הארקה ,כולל  3אומים ודסקיות (כל 4
ברגים = יחידה)  ,כולל לוח עיגון ותבנית פלדה ליציקה מדוייקת של
הברגים ,כולל ביצוע הארקת יסוד ע" י ריתוך ברזלי הזיון וכלוב בירגי
היסוד ,כולל יציאת פס מפלדה מגולוונת  50X4מ" מ מרותך עבור הארקת
יסוד ,כולל אספקה והתקנת ארבעה שרוולים מצינור שרשורי בקוטר 100
מ"מ ,הכל בהתאם למפרט ולתוכניות ובתאום עם מהנדס הקונסטרוקציה
של הפרויקט ( הכלונס הבטון והזיון כלולים בסעיפי פרק עבודות
קונסטרוקציה).

יח'

630.00

08.02.0370

08.02.0375

08.02.0377

08.02.0380
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תיאור מק"ט
ארבעה בירגי יסוד לעמוד פלדה בגובה עד  15מ' המיועד להתקנה בין
מעקות "סטפ" ,מרותכים ומגולוונים ,כולל ריתוך טבעות גישור בהיקף
בירגי היסוד וריתוכם לברזלי הזיון של היסוד כהארקת יסוד כולל יציאת
פס פלדה מגולוונת  50X4מ"מ בולט  50ס"מ מהבסיס לתוך העמוד עד
למגש אביזרים ,מרותך לברזלי הזיון של היסוד והכלוב ,וכן גישור הארקת
היסוד של מעקה הבטון אל הארקת היסוד של העמודים ,המחיר כולל
ברגים בכל אורך שידרש לפי תוכניות הקונסטרוקטור ולרבות ברגים
כפולים אם ידרש ( ברגים ליציקה ביסוד עמוד התאורה ,ברגים להארכה
בתוך החלק העליון של היסוד הבולט ממפלס הכביש בין שתי המעקות)
כולל אינסרטים מקשרים ביניהם 12 ,אומים ו 12 -דיסקיות .כולל 2
צינורות שרשוריים גמישים בקוטר 110מ"מ ו 2 -צינורות מריכף בקוטר 29
בתוך היסוד וחיבורם לצנרת המגיעה עם ההזנות ,המידות ,הצורה
והביצוע בהתאם לתוכניות הקונסטרוקטור ובתאום עימו.

יח' מידה
יח'

08.02.0390

ארבעה בירגי יסוד לעמוד פלדה בגובה עד  15מ' המיועד להתקנה על גבי
מעקה ניו-ג'רסי ,מרותכים ומגולוונים ,כולל ריתוך טבעות גישור בהיקף
בירגי היסוד וריתוכם לברזלי הזיון של היסוד כהארקת יסוד (לרבות גישור
וריתוך ברזלי הזיון אל ברזלי הזיון של המעקה) כולל יציאת פס פלדה
מגולוונת  50X4מ"מ בולט  50ס" מ מהבסיס לתוך העמוד עד למגש
אביזרים ,מרותך לברזלי הזיון של היסוד והכלוב ולהארקת היסוד של
המעקה ,המחיר כולל ברגים כפולים אם ידרש ( ברגים ליציקה ביסוד עמוד
התאורה ,ברגים להארכה בתוך מעקה הניו-ג'רסי) כולל אינסרטים
מקשרים ביניהם 12 ,אומים ו 12-דיסקיות לכל בורג( .כל  4ברגים =
יחידה) .כולל  2צינורות שרשוריים גמישים בקוטר  110מ"מ בתוך היסוד
וחיבורם לצנרת המגיעה עם ההזנות ,המידות ,הצורה והביצוע בהתאם
לתוכניות הקונסטרוקטור ובתאום עימו

יח'

580.00

08.02.0392

כיסוי הגנה אנטי ונדלי לברגי יסוד ,מפח בעובי  4מ''מ מגולוון ,בנוי משני
חלקים לפי תוכנית.
תכנון וביצוע יסוד בטון מזויין לעמוד תאורה  H.M.בגובה  20מ' במידות
לפי חישובים ותוכניות של יועץ קרקע ומהנדס קונסטרוקציה שיזמין הקבלן
על חשבונו ,מאושרים על ידי נתיבי ישראל ,כולל התקנת בירגי יסוד
המיוצרים ע" י יצרן העמוד עם לוח עיגון ותבנית פלדה ליציקה מדוייקת של
הברגים ,פס פלדה מגולוונת  50X4מ" מ מרותך עבור הארקת יסוד ,כולל
ברזלי הזיון לפי תוכנית הקונסטרוקטור וריתוכם כהארקת יסוד ,ארבעה
שרוולים מצינור שרשורי בקוטר  100מ"מ ,כולל קידוח כלונס,
חפירת/פריצת/חציבת בור ,בכל סוגי הקרקע ,חומר ייצוב כגון בנטונייט
לפי הצורך ,הכנת תבנית מתכת ,יציקת בטון ב ,30-ברזלי הזיון ,מילוי,
הידוק וכו' לרבות אישור הקונסטרוקטור על ביצוע היסוד לפי תוכניותיו.

יח'

190.00

יח'

12,100.00

08.02.0410

תכנון וביצוע יסוד בטון מזויין לעמוד תאורה  H.M.בגובה  25מ' במידות
לפי חישובים ותוכניות של יועץ קרקע ומהנדס קונסטרוקציה שיזמין הקבלן
על חשבונו ,מאושרים על ידי נתיבי ישראל ,כולל התקנת בירגי יסוד
המיוצרים ע" י יצרן העמוד עם לוח עיגון ותבנית פלדה ליציקה מדוייקת של
הברגים ,פס פלדה מגולוונת  50X4מ" מ מרותך עבור הארקת יסוד ,כולל
ברזלי הזיון לפי תוכניות הקונסטרוקטור ,וריתוכם כהארקת יסוד ,ארבעה
שרוולים מצינור שרשורי בקוטר  100מ"מ ,כולל קידוח כלונס,
חפירת/פריצת/חציבת בור ,בכל סוגי הקרקע ,חומר ייצוב כגון בנטונאית
לפי הצורך ,הכנת תבנית מתכת ,יציקת בטון ב ,30-ברזל הזיון ,מילוי,
הידוק וכו' לרבות אישור הקונסטרוקטור על ביצוע היסוד לפי תוכניותיו

יח'

13,170.00

08.02.0400

מחיר
580.00
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תיאור מק"ט
תכנון וביצוע יסוד בטון מזויין לעמוד תאורה  H.M.בגובה  30מ' במידות
לפי חישובים ותוכניות של יועץ קרקע ומהנדס קונסטרוקציה שיזמין הקבלן
על חשבונו ,מאושרים על ידי נתיבי ישראל ,כולל התקנת בירגי יסוד
המיוצרים ע" י יצרן העמוד עם לוח עיגון ותבנית פלדה ליציקה מדוייקת של
הברגים ,פס פלדה מגולוונת  50X4מ" מ מרותך עבור הארקת יסוד ,כולל
ברזלי הזיון לפי תוכניות הקונסטרוקטור ,וריתוכם כהארקת יסוד ,ארבעה
שרוולים מצינור שרשורי בקוטר  100מ"מ ,כולל קידוח כלונס,
חפירת/פריצת/חציבת בור ,בכל סוגי הקרקע ,חומר ייצוב כגון בנטונאית
לפי הצורך ,הכנת תבנית מתכת ,יציקת בטון ב ,30-ברזלי הזיון ,מילוי,
הידוק וכו' לרבות אישור הקונסטרוקטור על ביצוע היסוד לפי תוכניותיו.

יח' מידה
יח'

מחיר
14,800.00

08.02.0430

תכנון וביצוע יסוד בטון מזויין לעמוד תאורה  H.M.בגובה  35מ' במידות
לפי חישובים ותוכניות של יועץ קרקע ומהנדס קונסטרוקציה שיזמין הקבלן
על חשבונו ,מאושרים על ידי נתיבי ישראל ,כולל התקנת בירגי יסוד
המיוצרים ע" י יצרן העמוד עם לוח עיגון ותבנית פלדה ליציקה מדוייקת של
הברגים ,פס פלדה מגולוונת  50X4מ" מ מרותך עבור הארקת יסוד ,כולל
ברזלי הזיון לפי תוכניות הקונסטרוקטור ,וריתוכם כהארקת יסוד ,ארבעה
שרוולים מצינור שרשורי בקוטר  100מ"מ ,כולל קידוח כלונס,
חפירת/פריצת/חציבת בור ,בכל סוגי הקרקע ,חומר ייצוב כגון בנטונאית
לפי הצורך ,הכנת תבנית מתכת ,יציקת בטון ב ,30-ברזלי הזיון ,מילוי,
הידוק וכו' לרבות אישור הקונסטרוקטור על ביצוע היסוד לפי תוכניותיו.

יח'

16,500.00

08.02.0440

תכנון וביצוע יסוד בטון לעמוד תאורה  H.M.בגובה  40מ' במידות לפי
חישובים ותוכניות של יועץ קרקע ומהנדס קונסטרוקציה שיזמין הקבלן על
חשבונו ,מאושרים על ידי נתיבי ישראל ,כולל התקנת בירגי יסוד המיוצרים
ע" י יצרן העמוד עם לוח עיגון ותבנית פלדה ליציקה מדוייקת של הברגים,
פס פלדה מגולוונת  50X4מ" מ מרותך עבור הארקת יסוד ,כולל אספקה
והתקנת ברזלי הזיון לפי תוכניות הקונסטרוקטור ,וריתוכם כהארקת יסוד,
ארבעה שרוולים מצינור שרשורי בקוטר  100מ"מ ,כולל קידוח כלונס,
חפירת/פריצת/חציבת בור ,בכל סוגי הקרקע ,חומר ייצוב כגון בנטונאית
לפי הצורך ,הכנת תבנית מתכת ,יציקת בטון ב ,30-ברזלי הזיון ,מילוי,
הידוק וכו' לרבות אישור הקונסטרוקטור על ביצוע היסוד לפי תוכניותיו.

יח'

18,700.00

08.02.0450

תכנון וביצוע יסוד בטון מזויין לעמוד תאורה  H.M.בגובה  45מ' במידות
לפי חישובים ותוכניות של יועץ קרקע ומהנדס קונסטרוקציה שיזמין הקבלן
על חשבונו ,מאושרים על ידי נתיבי ישראל ,כולל התקנת בירגי יסוד
המיוצרים ע" י יצרן העמוד עם לוח עיגון ותבנית פלדה ליציקה מדוייקת של
הברגים ,פס פלדה מגולוונת  50X4מ" מ מרותך עבור הארקת יסוד ,כולל
ברזלי הזיון לפי תוכניות הקונסטרוקטור ,וריתוכם כהארקת יסוד ,ארבעה
שרוולים מצינור שרשורי בקוטר  100מ"מ ,כולל קידוח כלונס,
חפירת/פריצת/חציבת בור ,בכל סוגי הקרקע ,חומר ייצוב כגון בנטונאית
לפי הצורך ,הכנת תבנית מתכת ,יציקת בטון ב ,30-ברזלי הזיון ,מילוי,
הידוק וכו' לרבות אישור הקונסטרוקטור על ביצוע היסוד לפי תוכניותיו.

יח'

24,000.00

08.02.0460

בירגי יסוד לעמוד תאורה  H.M.בגובה עד  45מ' המיוצרים על ידי יצרן
העמוד ,כולל לוח עיגון ותבנית פלדה ליציקה מדוייקת של הברגים ,כולל
ביצוע הארקת יסוד ע" י ריתוך ברזלי הזיון וכלוב בירגי היסוד ,כולל יציאת
פס מפלדה מגולוונת  50X4מ" מ מרותך עבור הארקת יסוד ,כולל אספקה
והתקנת ארבעה שרוולים מצינור שרשורי בקוטר  100מ"מ ,הכל בהתאם
למפרט ולתוכניות ובתאום עם מהנדס הקונסטרוקציה.

יח'

4,750.00

08.02.0465

אספקה לאתר העבודה של סט בירגי יסוד לעמוד תאורה  H.Mבגובה עד
 45מ' ( במקרה שקבלן מבצע התקנה של עמוד  HMקיים) הכל בהתאם
למפרט ולתוכניות ובתאום עם מהנדס הקונסטרוקציה.
משטח שרות וטיפול כולל דרך גישה ,לעמוד תאורה  H.M.בגובה עד 45
מ' ,משולי אספלט הכביש ועד העמוד ,עשויים מבטון ב 30-בעובי 20
ס"מ ,מידות לפי תוכנית ,עם שתי רשתות זיון  10X10ס"מ מברזל  5מ"מ
מרותכת להארקת היסוד ,כולל ישור השטח ,מילוי כורכר מהודק בשכבות,
גובה מילוי לפחות  30ס"מ.

יח'

4,500.00

מ"ר

135.00

08.02.0470
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08.02.0479

08.02.0480

08.02.0490

08.02.0500

08.02.0503
08.02.0504
08.02.0505
08.02.0506
08.02.0507
08.02.0508
08.02.0510

08.02.0515

08.02.0516

08.02.0517

08.02.0520

08.02.0525

08.02.0526

08.02.0527

08.02.0528
08.02.0529
08.02.0530

תיאור מק"ט
צינור פלסטי שרשורי גמיש דו שכבתי קוטר  220מ"מ דגם "מגנום" או
"קוברה גמיש" או שווה איכות מאושר ,עם חוט משיכה מניילון שזור
בקוטר  8מ" מ וחיבורים אטומים בין הצינורות.
צינור פלסטי שרשורי גמיש דו שכבתי קוטר  160מ"מ דגם "מגנום" ,או
"קוברה גמיש" או שווה איכות מאושר ,עם חוט משיכה מניילון שזור
בקוטר  8מ" מ וחיבורים אטומים בין הצינורות.
צינור פלסטי שרשורי גמיש דו שכבתי קוטר  110מ"מ דגם "מגנום" ,או
"קוברה גמיש" או שווה איכות מאושר ,עם חוט משיכה מניילון שזור
בקוטר  8מ" מ וחיבורים אטומים בין הצינורות.
צינור פלסטי שרשורי גמיש דו שכבתי קוטר  75מ"מ דגם "מגנום" או
"קוברה גמיש" או שווה איכות מאושר ,עם חוט משיכה מניילון שזור
בקוטר  8מ" מ וחיבורים אטומים בין הצינורות.
צינור פלסטי שרשורי גמיש דו שכבתי קוטר  50מ"מ דגם "מגנום" או
"קוברה גמיש" או שווה איכות מאושר ,עם חוט משיכה מניילון שזור
בקוטר  8מ" מ וחיבורים אטומים בין הצינורות.
צינורות פלסטים כפיפים פ"נ "כבה מאליו" בקוטר  75מ"מ ,הנחה בחפירה
או ביציקה
צינורות פלסטים כפיפים פ"נ "כבה מאליו" בקוטר  50מ"מ ,הנחה בחפירה
או ביציקה
צינורות פלסטים כפיפים פ"נ "כבה מאליו" בקוטר  40מ"מ ,הנחה בחפירה
או ביציקה ,כולל קופסאות וחומרי עזר
צינורות פלסטים כפיפים פ"נ "כבה מאליו" בקוטר  32מ"מ ,הנחה בחפירה
או ביציקה ,כולל קופסאות וחומרי עזר
צינורות פלסטים כפיפים פ"נ "כבה מאליו" בקוטר  25מ"מ ,הנחה בחפירה
או ביציקה ,כולל קופסאות וחומרי עזר
צינורות פלסטים כפיפים פ"נ "כבה מאליו" בקוטר  20מ"מ ,הנחה בחפירה
או ביציקה ,כולל קופסאות וחומרי עזר
צינור תקשורת שחור דגם בזק מפוליאטילן ( )H.D.P.Eקוטר  75מ"מ
עובי דופן  4.5מ"מ ,עם חוט משיכה מניילון שזור בקוטר  8מ"מ וחיבורים
אטומים בין הצינורות.
צינור מופוליאטילן ( ) H.D.P.Eבקוטר  63מ''מ ,יק''ע  11לפי תקן בזק
לתקשורת ,הצינור עם פסי סימון בצבע כנדרש לפי סוג המערכת שבתכנון
(אדום,ירוק,צהוב,כתום) ,כולל חוט נילון שזור  8מ''מ עבור סיבים
אופטיים או תקשורת מסחרית או בקרת תנועה.
צינור מופוליאטילן ( ) H.D.P.Eבקוטר  50מ''מ ,יק''ע  11לפי תקן בזק
לתקשורת ,הצינור עם פסי סימון בצבע כנדרש לפי סוג המערכת שבתכנון
(אדום,ירוק,צהוב,כתום) ,כולל חוט נילון שזור  8מ''מ עבור סיבים
אופטיים או תקשורת מסחרית או בקרת תנועה.
צינור מופוליאטילן ( ) H.D.P.Eבקוטר  50מ"מ ,יק"ע  13.5לפי תקן בזק
לתקשורת ,הצינור עם פסי סימון בצבע כנדרש לפי סוג המערכת שבתכנון
(אדום ,ירוק,צהוב,כתום) ,כולל חוט נילון שזור  8מ"מ עבור סיבים
אופטיים או תקשורת מסחרית או בקרת תנועה.
צינור תקשורת שחור דגם בזק מפוליאטילן ( )H.D.P.Eקוטר  50מ''מ
עובי דופן  3.7מ''מ ,עם חוט משיכה מניילון שזור בקוטר  8מ''מ וחיבורים
אטומים בין הצינורות.
צינור שחור מפוליאטילן ( )H.D.P.Eדרג  10קוטר  110מ"מ עובי דופן
 8.1מ"מ ,עם חוט משיכה מניילון שזור בקוטר  8מ" מ וחיבורים אטומים
בין הצינורות.
צינור שחור פוליאטילן ( ) H.D.P.Eדרג  10בקוטר  160מ"מ ,עובי דופן
 11.8מ" מ עם חוט משיכה מניילון שזור בקוטר  8מ"מ  ,וחיבורים
אטומים בין הצינורות .
צינור שחור פוליאטילן ( ) H.D.P.Eדרג  10בקוטר  200מ"מ ,עובי דופן
 14.7מ" מ עם חוט משיכה מניילון שזור בקוטר  8מ"מ  ,וחיבורים
אטומים בין הצינורות .
צינור  P.V.Cקשיח בקוטר '' 12דרג  ,10עובי דופן  8.6מ''מ עם חוט
משיכה מנילון שזור בקוטר  8מ''מ.
צינור  P.V.Cקשיח בקוטר '' 10דרג  ,10עובי דופן  8.6מ''מ עם חוט
משיכה מנילון שזור בקוטר  8מ''מ.
צינור  P.V.Cקשיח בקוטר '' ,8דרג  ,10עובי דופן  8.6מ''מ עם חוט
משיכה מנילון שזור בקוטר  8מ''מ.

יח' מידה
מטר

מחיר
75.00

מטר

38.00

מטר

18.00

מטר

9.00

מטר

8.50

מטר

11.20

מטר

10.20

מטר

8.80

מטר

5.80

מטר

4.90

מטר

3.90

מטר

20.00

מטר

16.60

מטר

12.70

מטר

13.30

מטר

9.60

מטר

33.00

מטר

55.00

מטר

95.00

מטר

145.00

מטר

108.00

מטר

72.00
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תיאור מק"ט
הובלה ממחסני חברת החשמל והנחה בחפירה מוכנה הנמדדת בנפרד,
של צנרת חשמל בקוטר ''8
צינור  P.V.Cקשיח בקוטר '' ,6דרג  ,10עובי דופן  6.2מ''מ ,עם חוט
משיכה מנילון שזור בקוטר  8מ''מ.
צינור  P.V.Cקשיח בקוטר " ,4דרג  12.5עובי דופן  5.4מ"מ ,עם חוט
משיכה מניילון שזור בקוטר  8מ"מ ,וחיבורים אטומים בין הצינורות.
צינור  P.V.Cקשיח בקוטר '' ,4דרג  10עובי דופן  4.2מ''מ ,עם חוט
משיכה מניילון שזור בקוטר  8מ''מ ,וחיבורים אטומים בין הצינורות.
הנחת צנרת בקטרים " 8"-6כשרוולים לחציות חברת החשמל ( הצנרת
מסופקת על ידי חברת החשמל )
צינור מפוליאטילן ( )H.D.P.Eבקוטר  75מ"מ ,יק"ע  13.5לפי תקן בזק
לתקשורת ,עם שכבת סיליקור פנימית ,הצינור עם פסי סימון בצבע כנדרש
לפי סוג המערכת שבתכנון (אדום ,ירוק ,צהוב ,כתום) ,כולל חוט נילון
שזור  8מ"מ ,עבור סיבים אופטיים או תקשורת מסחרית או בקרת תנועה.

08.02.0570

צינור מפוליאטילן ( )H.D.P.Eבקוטר  63מ''מ ,יק''ע  13.5לפי תקן בזק
לתקשורת ,הצינור עם פסי סימון בצבע כנדרש לפי סוג המערכת שבתכנון
(אדום ,ירוק ,צהוב ,כתום) ,כולל חוט נילון שזור  8מ''מ עבור סיבים
אופטיים או תקשורת מסחרית או בקרת תנועה.
צינור מפוליאטילן ( )H.D.P.Eבקוטר  50מ''מ ,יק''ע  13.5לפי תקן בזק
לתקשורת ,הצינור עם פסי סימון בצבע כנדרש לפי סוג המערכת שבתכנון
(אדום ,ירוק ,צהוב ,כתום) ,כולל חוט נילון שזור  8מ''מ עבור סיבים
אופטיים או תקשורת מסחרית או בקרת תנועה.
צינור פלדה מגלוון קוטר  168מ''מ ,עובי דופן  3.96מ''מ ,עם חוט משיכה
מנילון שזור  8מ''מ  -להתקנה גלויה כולל קשתות ,חיבורים ,הארקה,
חיזוקים וכל ציוד העזר
צינור פלדה מגלוון קוטר  219מ''מ ,עובי דופן  3.96מ''מ ,עם חוט משיכה
מנילון שזור  8מ''מ  -להתקנה גלויה כולל קשתות ,חיבורים ,הארקה,
חיזוקים וכל ציוד העזר
צינור פלדה מגלוון קוטר  250מ''מ ,עובי דופן  3.96מ''מ ,עם חוט משיכה
מנילון שזור  8מ''מ  -להתקנה גלויה כולל קשתות ,חיבורים ,הארקה,
חיזוקים וכל ציוד העזר
צינור פלדה מגולוון קוטר " ,14עובי דופן  3/16מ"מ להנחה ,לרבות חוט
משיכה מניילון שזור בקוטר  8מ"מ.
צינור מרירון קשיח בקוטר " 1.5מותקן על קיר בטון מתחת לגשר ,כולל
מופות וזוויות וכל האביזרים התקניים הנדרשים לחיזוק וקיבוע ,ו/או צינור
מריכף בקוטר  29מ"מ ביציקת הבטון ,כולל קופסאות חיבורים ו/או מעבר.

08.02.0590

צינור פלסטי מסוג מריכף בקוטר  29מ"מ ,מושחל במעברים שמתחת
לכבישים או /ו בצנרת שרשורית שמעל מכשול ,או/ו בצנרת שרשורית
שביסוד המרכזיה  -הכנה למוליך הארקה ,כולל חבל משיכה מניילון שזור
בחתך  8מ"מ.
צינור שרשורי מפלדה מגולוונת עם מעטה  PVCבקוטר  23מ"מ -
להתקנה גלויה בין קופסת חיבורים בקונסטרוקציית שלט בגשר שילוט
לבין גוף תאורה .
צינור פלדה מגלוון קוטר חיצוני  89מ"מ ,עובי דופן  4.76מ"מ ,כולל חוט
משיכה מניילון שזור בקוטר  8מ"מ.
צינור פלדה מגלוון קוטר חיצוני  273מ"מ ,עובי דופן  6.35מ"מ ,כולל חוט
משיכה מניילון שזור בקוטר  8מ"מ.
צינור פלדה מגלוון קוטר חיצוני  168מ"מ ,עובי דופן  4.76מ"מ ,כולל חוט
משיכה מניילון שזור בקוטר  8מ"מ.
צינור פלדה מגלוון קוטר  250מ"מ ,עובי דופן  3.96מ"מ ,כולל חוט משיכה
מניילון שזור בקוטר  8מ"מ.
צינור פלדה מגלוון קוטר חיצוני  219מ"מ ,עובי דופן  6.35מ"מ ,כולל חוט
משיכה מניילון שזור בקוטר  8מ"מ.
צינור פלדה מגלוון קוטר חיצוני  114מ"מ ,עובי דופן  4.76מ"מ ,כולל חוט
משיכה מניילון שזור בקוטר  8מ"מ.
צינור פלדה מגולוון בקוטר  50מ''מ ,עובי דופן  3.65מ''מ ,עם חוט
משיכה מנילון שזור  8מ''מ

08.02.0540
08.02.0549
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08.02.0580
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08.02.0589

08.02.0591

08.02.0592
08.02.0593
08.02.0594
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08.02.0596
08.02.0598
08.02.0599
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187.00

מטר

245.00

מטר

105.00

מטר

57.00
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תיאור מק"ט
צינור פלדה מגלוון קוטר '' ,1.5כולל חוט משיכה מניילון שזור בקוטר 8
מ''מ ,אביזרי ההתקנה והזוויות.
צינור פלדה מגלוון קוטר '' ,1כולל חוט משיכה מניילון שזור בקוטר  8מ''מ
כולל כל אביזרי התקנה והזוויות.
צינור פלדה מגלוון קוטר  114מ''מ ,עובי דופן  3.96מ''מ ,עם חוט משיכה
מנילון שזור  8מ''מ  -להתקנה גלויה כולל קשתות ,חיבורים ,הארקה,
חיזוקים וכל ציוד העזר
כבל  4x150 N2XYממ''ר ,כולל סופיות (מפצלת) מתכווצות עם 4
אצבעות מתוצרת ''רייקם'' או ''מגלן'' או שווה איכות מאושר ,לסגירת
קצוות הכבל.
כבל  3X95+50 N2XYממ''ר ,כולל סופיות (מפצלת) מתכווצות עם 4
אצבעות מתוצרת ''רייקם'' או ''מגלן'' או שווה איכות מאושר ,לסגירת
קצוות הכבל.
כבל  X 4 N2XY95ממ''ר ,כולל סופיות (מפלצת) מתכווצות עם 5
אצבעות מתוצרת ''רייקם'' או ''מגלן'' או שווה איכות מאושר ,לסגירת
קצוות הכבל.
כבל  X 4 N2XY70ממ''ר ,כולל סופיות (מפלצת) מתכווצות עם 5
אצבעות מתוצרת ''רייקם'' או ''מגלן'' או שווה איכות מאושר ,לסגירת
קצוות הכבל.
כבל  3X70+35 N2XYממ''ר ,כולל סופיות (מפצלת) מתכווצות עם
4אצבעות מתוצרת ''רייקם'' או ''מגלן'' או שווה איכות מאושר ,לסגירת
קצוות הכבל.
כבל  50X5 N2XYממ''ר ,כולל סופיות (מפלצת) מתכווצות עם  5אצבעות
מתוצרת ''רייקם'' או ''מגלן'' או שווה איכות מאושר ,לסגירת קצוות הכבל.

08.02.0611

כבל  N2XY 4*120ממ"ר ,כולל סופיות (מפלצת) מתכווצות עם 4
אצבעות מתוצרת "רייקם" או "מגלן" או שווה איכות מאושר ,לסגירת
קצוות הכבל.
כבל  3X50+25 N2XYממ''ר ,כולל סופיות (מפצלת) מתכווצות עם 4
אצבעות מתוצרת ''רייקם'' או ''מגלן'' או שווה איכות מאושר ,לסגירת
קצוות הכבל.
כבל  3X35+16 N2XYממ''ר ,כולל סופיות (מפצלת) מתכווצות עם 4
אצבעות מתוצרת ''רייקם'' או ''מגלן'' או שווה איכות מאושר ,לסגירת
קצוות הכבל.
כבל  35X5 N2XYממ''ר ,כולל סופיות (מפלצת) מתכווצות עם  5אצבעות
מתוצרת ''רייקם'' או ''מגלן'' או שווה איכות מאושר ,לסגירת קצוות הכבל.

08.02.0628

כבל  3X25+16 N2XYממ''ר ,כולל סופיות (מפלצת) מתכווצות עם 4
אצבעות מתוצרת ''רייקם'' או ''מגלן'' או שווה איכות מאושר ,לסגירת
קצוות הכבל.
כבל ( N2XY(4*25ממ"ר כולל סופיות (מפלצת) מתכווצות עם  4אצבעות
מתוצרת "רייקם" או "מגלן" או שווה איכות מאושר לסגירת קצוות הכבל.

יח' מידה
מטר

מחיר
40.00

מטר

32.00

מטר

100.00

מטר

258.00

מטר

159.00

מטר

172.00

מטר

125.00

מטר

118.00

מטר

104.00

מטר

210.00

מטר

88.00

מטר

64.00

מטר

78.00

מטר

53.00

מטר

59.00

08.02.0630

כבל  25X5 N2XYממ''ר ,כולל סופיות (מפלצת) מתכווצות עם  5אצבעות
מתוצרת ''רייקם'' או ''מגלן'' או שווה איכות מאושר ,לסגירת קצוות הכבל.

מטר

61.00

08.02.0640

כבל  16X5 N2XYממ''ר ,כולל סופיות (מפלצת) מתכווצות עם  5אצבעות
מתוצרת ''רייקם'' או ''מגלן'' או שווה איכות מאושר ,לסגירת קצוות הכבל.

מטר

40.00

08.02.0642

כבל  16X4 N2XYממ''ר ,כולל סופיות (מפלצת) מתכווצות עם  5אצבעות
מתוצרת ''רייקם'' או ''מגלן'' או שווה איכות מאושר ,לסגירת קצוות הכבל.

מטר

34.00

08.02.0650

כבל  10X5 N2XYממ''ר ,כולל סופיות (מפלצת) מתכווצות עם  5אצבעות
מתוצרת ''רייקם'' או ''מגלן'' או שווה איכות מאושר ,לסגירת קצוות הכבל.

מטר

29.00

08.02.0652

כבל  6X10 N2XYממ''ר ,כולל סופיות (מפצלת) מתכווצות עם  6אצבעות
מתוצרת ''רייקם'' או ''מגלן'' או שווה איכות מאושר ,לסגירת קצוות הכבל.

מטר

36.00

08.02.0602
08.02.0603

08.02.0605

08.02.0606

08.02.0607

08.02.0608

08.02.0609

08.02.0610

08.02.0612

08.02.0618

08.02.0620

08.02.0629
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תיאור מק"ט
כבל  6X5 N2XYממ''ר ,כולל סופיות (מפלצת) מתכווצות עם  5אצבעות
מתוצרת ''רייקם'' או ''מגלן'' או שווה איכות מאושר ,לסגירת קצוות הכבל.

יח' מידה
מטר

08.02.0670

כבל  4X5 N2XYממ''ר ,כולל סופיות (מפלצת) מתכווצות עם  5אצבעות
מתוצרת ''רייקם'' או ''מגלן'' או שווה איכות מאושר ,לסגירת קצוות הכבל.

מטר

15.00

08.02.0675

כבל  16X3 N2XYממ''ר ,כולל סופיות (מפצלת) מתכווצות עם  3אצבעות
מתוצרת ''רייקם'' או ''מגלן'' או שווה איכות מאושר ,לסגירת קצוות הכבל.

מטר

27.00

08.02.0680

כבל  10X3 N2XYממ''ר ,כולל סופיות (מפלצת) מתכווצות עם  3אצבעות
מתוצרת ''רייקם'' או ''מגלן'' או שווה איכות מאושר ,לסגירת קצוות הכבל.

מטר

18.50

08.02.0690

כבל  6X3 N2XYממ''ר ,כולל סופיות (מפלצת) מתכווצות עם  3אצבעות
מתוצרת ''רייקם'' או ''מגלן'' או שווה איכות מאושר ,לסגירת קצוות הכבל.

מטר

15.00

08.02.0700

כבל  4X3 N2XYממ"ר ,כולל סופיות (מפלצת) מתכווצות עם  3אצבעות
מתוצרת "רייקם" או "מגלן" או שווה איכות מאושר ,לסגירת קצוות הכבל.

מטר

10.60

08.02.0702

כבל מסוג  N2XYבחתך  5X2.5ממ" ר מונח על תעלה או מושחל בצינור

מטר

10.00

08.02.0703

כבל מסוג  N2XYבחתך  5X1.5ממ" ר מונח על תעלה או מושחל בצינור

מטר

8.20

08.02.0704

כבל מסוג  N2XYבחתך  3X1.5ממ" ר מונח על תעלה או מושחל בצינור

מטר

5.90

08.02.0707

מוליך הארקה מנחושת גלויה ושזורה בחתך  16ממ''ר ,מונח בחפירה
בקרקע ו /או מושחל בצינורות שפורטו בנפרד ,כולל חיבורו.
מוליך הארקה מנחושת גלויה ושזורה בחתך  25ממ''ר ,מונח בחפירה
בקרקע ו /או מושחל בצינורות שפורטו בנפרד ,כולל חיבורו.
מוליך הארקה מנחושת גלויה ושזורה בחתך  35ממ''ר ,מונח בחפירה
בקרקע ו /או מושחל בצינורות שפורטו בנפרד ,כולל חיבורו.
מוליך הארקה מנחושת גלויה ושזורה בחתך  50ממ''ר ,מונח בחפירה
בקרקע ו /או מושחל בצינורות שפורטו בנפרד ,כולל חיבורו.
מוליך הארקה מנחושת גלויה ושזורה בחתך  70ממ''ר ,מונח בחפירה
בקרקע ו /או מושחל בצינורות שפורטו בנפרד ,כולל חיבורו.
מוליך הארקה מנחושת גלויה ושזורה בחתך  95ממ''ר ,מונח בחפירה
בקרקע ו /או מושחל בצינורות שפורטו בנפרד ,כולל חיבורו.
מוליך הארקה מבודד  PVCירוק צהוב ,מנחושת שזורה בחתך  16ממ''ר,
מונח בחפירה בקרקע או /ו מושחל בצינורות שפורטו בנפרד ,כולל חיבורו.

מטר

10.60

מטר

15.00

מטר

17.00

מטר

26.00

מטר

36.00

מטר

45.00

מטר

11.50

08.02.0748

מוליך הארקה מבודד  PVCירוק צהוב ,מנחושת שזורה בחתך  25ממ''ר,
מונח בחפירה בקרקע או /ו מושחל בצינורות שפורטו בנפרד ,כולל חיבורו.

מטר

15.50

08.02.0750

מוליך הארקה מבודד  PVCירוק צהוב ,מנחושת שזורה בחתך  35ממ''ר,
מונח בחפירה בקרקע או /ו מושחל בצינורות שפורטו בנפרד ,כולל חיבורו.

מטר

19.00

08.02.0751

מוליך הארקה מבודד  PVCירוק צהוב ,מנחושת שזורה בחתך  50ממ''ר,
מונח בחפירה בקרקע או /ו מושחל בצינורות שפורטו בנפרד ,כולל חיבורו.

מטר

27.00

08.02.0752

מוליך הארקה מבודד  PVCירוק צהוב ,מנחושת שזורה בחתך  70ממ''ר,
מונח בחפירה בקרקע ו /או מושחל בצינורות שפורטו בנפרד ,כולל חיבורו.

מטר

38.00

08.02.0753

מוליך הארקה מבודד  PVCירוק צהוב ,מנחושת שזורה בחתך  95ממ''ר,
מונח בחפירה בקרקע או /ו מושחל בצינורות שפורטו בנפרד ,כולל חיבורו.

מטר

50.00

08.02.0760

כבל  2.5X3 N2XYממ'' ר מושחל בתוך עמוד ובזרוע מגוף התאורה
למגש האבטחה ,כולל חיבורים חשמליים וכל חומרי העזר הנדרשים.
כבל  3X2.5 N2XYממ''ר ,כולל סופיות (מפצלת) מתכווצות עם 3
אצבעות מתוצרת ''רייקם'' או ''מגלן'' או שווה איכות מאושר ,לסגירת
קצוות הכבל.

מטר

6.80

מטר

7.60

08.02.0708
08.02.0710
08.02.0720
08.02.0730
08.02.0740
08.02.0747

08.02.0761

מחיר
18.50
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תיאור מק"ט
כבל פיקוד מסוג  XLPEבחתך  12X1.5ממ" ר מונח על תעלה או מושחל
בצינור
כבל פיקוד מסוג  XLPEבחתך  16X1.5ממ" ר מונח על תעלה או מושחל
בצינור
כבל תת קרקעי מסוג  50X 4 N2XY-XLPEממ"ר ,כולל חיתוך קצוות
ובדיקת מגר ,הכנה עבור חברת חשמל מעמוד ח" ח למרכזיה למאור,
מושחל בצינור פלדה בירידה מעמוד ח" ח ומושחל בצינור שרשורי המונח
בתעלה שפורטו בנפרד ,בתאום עם ח"ח.
כבל תת קרקעי מסוג  150X 4 N2XY-XLPEממ"ר ,כולל חיתוך קצוות
ובדיקת מגר ,הכנה עבור חברת חשמל מעמוד ח" ח למרכזיה למאור,
מושחל בצינור פלדה בירידה מעמוד ח" ח ומושחל בצינור שרשורי המונח
בתעלה שפורטו בנפרד ,בתאום עם ח"ח.
כבל מסוכך  2X0.9לחיווט בין בקרי טמפ' לבקר .KOYO
אספקה לאתר של עמוד פלדה קוני בחתך עגול בגובה  4מטר ,טבול
באבץ חם ,למהירות רוח  47מ' לשניה ,וכל האביזרים והברגים לחיבור
הזרועות.
אספקה לאתר של עמוד מפלדה קוני בחתך עגול מהדגם המאושר ע"י
נתיבי ישראל ,בגובה  5מ' (גובה כולל הזרוע) ,טבול באבץ חם ,למהירות
רוח  47מ' לשניה ,וכל האביזרים והברגים לחיבור הזרועות.
אספקה לאתר של עמוד מפלדה קוני בחתך עגול מהדגם המאושר ע"י
נתיבי ישראל ,בגובה  6מ' (גובה כולל הזרוע) ,טבול באבץ חם ,למהירות
רוח  47מ' לשניה ,וכל האביזרים והברגים לחיבור הזרועות.
אספקה לאתר של עמוד מפלדה קוני בחתך עגול מהדגם המאושר ע"י
נתיבי ישראל ,בגובה  8מ' (גובה כולל הזרוע) ,טבול באבץ חם ,למהירות
רוח  47מ' לשניה ,וכל האביזרים והברגים לחיבור הזרועות.
אספקה לאתר של עמוד פלדה דקורטיבי בחתך עגול מדורג ( 3דירוגים-
" )"4"6"8בגובה  8מ' ,מיועד לנשיאת זרוע בודדת ,כפולה ,משולשת או
מרובעת באורך אופקי עד  4מ'  ,טבול באבץ חם וצבוע בתנור למהירות
רוח  47מ" ש וכל האביזרים והברגים לחיבור הזרועות.
אספקה לאתר של עמוד מפלדה קוני בחתך עגול מהדגם המאושר ע"י
נתיבי ישראל ,בגובה  7מ' (גובה כולל הזרוע) ,טבול באבץ חם ,למהירות
רוח  47מ' לשניה ,וכל האביזרים והברגים לחיבור הזרועות.
אספקה לאתר של עמוד מפלדה מתומן בחתך מתומן מהדגם המאושר
ע"י נתיבי ישראל ,בגובה  12מ' (גובה כולל הזרוע) ,מיועד לנשיאת זרוע
בודדת או כפולה באורך אופקי עד  1.5מטר ,טבול באבץ חם ,למהירות
רוח  47מ' לשניה ,וכל האביזרים והברגים לחיבור הזרועות.

08.02.0820

אספקה לאתר של עמוד מפלדה קוני בחתך עגול מהדגם המאושר ע''י
נתיבי ישראל ,בגובה  12מ' (גובה כולל הזרוע) ,מיועד לנשיאת זרוע
בודדת או כפולה באורך אופקי עד  1.5מטר ,טבול באבץ חם ,למהירות
רוח  47מ' לשניה ,וכל האביזרים והברגים לחיבור הזרועות.
אספקה לאתר של עמוד מפלדה קוני בחתך עגול המיועד להתקנה על
יסוד בין מעקות  STEPSמהדגם המאושר ע"י נתיבי ישראל ,בגובה 12
מ' (גובה כולל הזרוע) ,מיועד לנשיאת זרוע כפולה באורך אופקי  1.5מטר,
טבול באבץ חם ,למהירות רוח  47מ' לשניה ,וכל האביזרים והברגים
לחיבור הזרועות.
אספקה לאתר של עמוד מפלדה קוני בחתך עגול המיועד להתקנה על
יסוד בין מעקות  STEPSמהדגם המאושר ע"י נתיבי ישראל ,בגובה 12
מ' (גובה כולל הזרוע) ,מיועד לנשיאת זרוע כפולה באורך אופקי  3עד 4
מטר ,טבול באבץ חם ,למהירות רוח  47מ' לשניה ,וכל האביזרים
והברגים לחיבור הזרועות.
אספקה לאתר של עמוד מפלדה קוני בחתך עגול מהדגם המאושר ע''י
נתיבי ישראל ,בגובה  12מ' (גובה כולל הזרוע) ,מיועד לנשיאת זרוע
בודדת או כפולה באורך אופקי  3עד  4מטר ,טבול באבץ חם ,למהירות
רוח  47מ' לשניה ,וכל האביזרים והברגים לחיבור הזרועות.
אספקה לאתר של עמוד מפלדה קוני בחתך עגול מהדגם המאושר ע"י
נתיבי ישראל ,בגובה  15מ' (גובה כולל הזרוע) ,מיועד לנשיאת זרוע
בודדת או כפולה באורך אופקי עד  1.5מטר ,טבול באבץ חם ,למהירות
רוח  47מ' לשניה ,וכל האביזרים והברגים לחיבור הזרועות.

08.02.0765
08.02.0770

08.02.0780

08.02.0783
08.02.0788

08.02.0790

08.02.0800

08.02.0805

08.02.0807

08.02.0810

08.02.0811

08.02.0825

08.02.0827

08.02.0830

08.02.0840

יח' מידה
מטר

מחיר
16.00

מטר

22.00

מטר

92.00

מטר

280.00

מטר
יח'

7.10
1,300.00

יח'

1,450.00

יח'

1,600.00

יח'

1,810.00

יח'

2,370.00

יח'

1,700.00

יח'

3,400.00

יח'

2,400.00

יח'

2,240.00

יח'

2,700.00

יח'

2,800.00

יח'

3,300.00
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תיאור מק"ט
אספקה לאתר של עמוד מפלדה מתומן בחתך מתומן מהדגם המאושר
ע"י נתיבי ישראל ,בגובה  15מ' (גובה כולל הזרוע) ,מיועד לנשיאת זרוע
בודדת או כפולה באורך אופקי עד  1.5מטר ,טבול באבץ חם ,למהירות
רוח  47מ' לשניה ,וכל האביזרים והברגים לחיבור הזרועות.

08.02.0845

אספקה לאתר של עמוד מפלדה קוני בחתך עגול המיועד להתקנה על
יסוד בין מעקות  STEPSמהדגם המאושר ע"י נתיבי ישראל ,בגובה 15
מ' (גובה כולל הזרוע) ,מיועד לנשיאת זרוע כפולה באורך אופקי  1.5מטר,
טבול באבץ חם ,למהירות רוח  47מ' לשניה ,וכל האביזרים והברגים
לחיבור הזרועות.
אספקה לאתר של עמוד מפלדה קוני בחתך עגול המיועד להתקנה על
יסוד בין מעקות  STEPSמהדגם המאושר ע"י נתיבי ישראל ,בגובה 15
מ' (גובה כולל הזרוע) ,מיועד לנשיאת זרוע כפולה באורך אופקי  3עד 4
מטר ,טבול באבץ חם ,למהירות רוח  47מ' לשניה ,וכל האביזרים
והברגים לחיבור הזרועות.
אספקה לאתר של עמוד מפלדה קוני בחתך עגול מהדגם המאושר ע''י
נתיבי ישראל ,בגובה  15מ' (גובה כולל הזרוע) ,מיועד לנשיאת זרוע
בודדת או כפולה באורך אופקי  3עד  4מטר ,טבול באבץ חם ,למהירות
רוח  47מ' לשניה ,וכל האביזרים והברגים לחיבור הזרועות.
אספקה לאתר של עמוד מפלדה קוני בחתך עגול מהדגם המאושר ע"י
נתיבי ישראל ,בגובה 18מ' (גובה כולל הזרוע) ,מיועד לנשיאת זרוע
בודדת או כפולה באורך אופקי  3עד  4מטר ,טבול באבץ חם ,למהירות
רוח  47מ' לשניה ,וכל האביזרים והברגים לחיבור הזרועות.
אספקה לאתר של עמוד מפלדה קוני בחתך עגול מהדגם המאושר ע"י
נתיבי ישראל ,בגובה 18מ' (גובה כולל הזרוע) ,מיועד לנשיאת זרוע
בודדת או כפולה באורך אופקי עד  1.5מטר ,טבול באבץ חם ,למהירות
רוח  47מ' לשניה ,וכל האביזרים והברגים לחיבור הזרועות.
אספקה לאתר של עמוד מפלדה מיוחד קוני בחתך עגול מותאם להתקנה
על גבי מעקה ניו-ג'רסי /קיר בטון מזויין מהדגם המאושר ע"י נתיבי ישראל,
בגובה  11.2מ' (גובה כולל הזרוע) ,מיועד לנשיאת זרוע בודדת או כפולה
באורך אופקי עד  1.5מ' ,טבול באבץ חם ,עם פלטת יסוד מלבנית מתאים
להתקנה על מעקה ניו-ג'רסי /קיר בטון ולמהירות רוח  47מ' לשניה ,כולל
כל האביזרים והברגים לחיבור הזרועות.
אספקה לאתר של עמוד מפלדה מיוחד קוני בחתך עגול מותאם להתקנה
על גבי מעקה ניו-ג'רסי /קיר בטון מזויין מהדגם המאושר ע"י נתיבי ישראל,
בגובה  11.2מ' (גובה כולל הזרוע) ,מיועד לנשיאת זרוע בודדת או כפולה
באורך אופקי  3עד  4מ' ,טבול באבץ חם ,עם פלטת יסוד מלבנית מתאים
להתקנה על מעקה ניו-ג'רסי /קיר בטון ולמהירות רוח  47מ' לשניה ,כולל
כל האביזרים והברגים לחיבור הזרועות.
אספקה לאתר של עמוד מפלדה מיוחד קוני בחתך עגול מותאם להתקנה
על גבי מעקה ניו-ג'רסי /קיר בטון מזויין מהדגם המאושר ע"י נתיבי ישראל,
בגובה  14.2מ' (גובה כולל הזרוע) ,מיועד לנשיאת זרוע בודדת או כפולה
באורך אופקי עד  1.5מ' ,טבול באבץ חם ,עם פלטת יסוד מלבנית מתאים
להתקנה על מעקה ניו-ג'רסי /קיר בטון ולמהירות רוח  47מ' לשניה ,כולל
כל האביזרים והברגים לחיבור הזרועות.
אספקה לאתר של עמוד מפלדה מיוחד קוני בחתך עגול מותאם להתקנה
על גבי מעקה ניו-ג'רסי /קיר בטון מזויין מהדגם המאושר ע"י נתיבי ישראל
 ,בגובה  14.2מ' (גובה כולל הזרוע) ,מיועד לנשיאת זרוע בודדת או
כפולה באורך אופקי  3עד  4מ' ,טבול באבץ חם ,עם פלטת יסוד מלבנית
מתאים להתקנה על מעקה ניו-ג'רסי /קיר בטון ולמהירות רוח  47מ'
לשניה ,כולל כל האביזרים והברגים לחיבור הזרועות.
תוספת למחיר אספקה לאתר של עמוד מפלדה קוני בחתך עגול מהדגם
המאושר ע"י נתיבי ישראל ,עבור מטר נוסף לגובה ,לרבות השינוי בקוטר
העמוד בהתאמה לשינוי הגובה.
אספקה לאתר של עמוד תאורה מפלדה טבול באבץ חם ,למהירות רוח
 47מ' לשניה ,כולל פלטת יסוד עם חיזוקים בין הפלטה לגוף העמוד,
הכנה לתא אביזרים וכל האביזרים והברגים הדרושים להצבת העמוד
ולחיבור הזרוע בראשו ,העמוד בעל חתך עגול אחיד מצינור קוטר "4
בגובה  6מטר ,צבוע בתנור במפעל היצרן בגוון לפי בחירת המזמין.

08.02.0847

08.02.0850

08.02.0851

08.02.0852

08.02.0860

08.02.0870

08.02.0880

08.02.0890

08.02.0895

08.02.0896

יח' מידה
יח'

מחיר
4,300.00

יח'

3,400.00

יח'

3,800.00

יח'

3,900.00

יח'

11,300.00

יח'

10,800.00

יח'

2,450.00

יח'

2,750.00

יח'

3,500.00

יח'

3,900.00

יח'

480.00

יח'

1,450.00
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08.02.0901
08.02.0905
08.02.0910
08.02.0911
08.02.0912
08.02.0913
08.02.0915

08.02.0916

08.02.0917
08.02.0918

08.02.0920
08.02.0925

08.02.0930
08.02.0931
08.02.0932
08.02.0935

08.02.0936

08.02.0940

08.02.0945
08.02.0947

08.02.0948

08.02.0965
08.02.0970
08.02.0971

תיאור מק"ט
אספקה לאתר של זרוע יחידה קונית ,באורך אופקי עד  1.5מ' מותאמת
לעמוד פלדה קוני ,למהירות רוח  47מ' לשניה.
אספקה לאתר של זרוע יחידה לעמוד מתומן ,באורך אופקי עד  1.5מ'
מותאמת לעמוד פלדה מתומן ,למהירות רוח  47מ' לשניה.
אספקה לאתר של זרוע יחידה באורך אופקי עד  1.0מ' מותאמת להתקנה
על עמוד למהירות רוח  47מ' לשניה.
אספקה לאתר של זרוע כפולה קונית ,באורך אופקי עד  1.5מ' מותאמת
לעמוד פלדה קוני ,למהירות רוח  47מ' לשניה.
אספקה לאתר של זרוע כפולה לעמוד מתומן ,באורך אופקי עד  1.5מ'
מותאמת לעמוד פלדה מתומן ,למהירות רוח  47מ' לשניה.
אספקה לאתר של זרוע שלישיה קונית ,באורך אופקי עד  1.5מ' מותאמת
לעמוד פלדה קוני ,למהירות רוח  47מ' לשניה.
אספקה לאתר של זרוע כפולה קונית ,באורך אופקי עד  2.0מ' מותאמת
לעמוד פלדה קוני ,למהירות רוח  47מ' לשניה.
אספקה לאתר של זרוע יחידה דקורטיבית באורך אופקי  2.0מ' מותאמת
לעמוד פלדה בחתך עגול ,דקורטיבי ומדורג  ,הזרוע מגולוונת וצבועה
בתנור  ,הזרוע מתוכננת למהירות רוח  47מ' לשניה.
אספקה לאתר של זרוע כפולה דקורטיבית באורך אופקי  2.0מ' מותאמת
לעמוד פלדה בחתך עגול ,דקורטיבי ומדורג  ,הזרוע מגולוונת וצבועה
בתנור  ,הזרוע מתוכננת למהירות רוח  47מ' לשניה.
אספקה לאתר של זרוע יחידה קונית ,באורך אופקי עד  2.0מ' מותאמת
לעמוד פלדה קוני ,למהירות רוח  47מ' לשניה.
אספקה לאתר של זרוע כפולה  ,קשתית באורך אופקי עד  1.5מ' ,
מותאמת לעמוד פלדה קוני בחתך עגול בגובה  12או  15מ' למהירות 47
מ' לשניה
אספקה לאתר של זרוע יחידה קשתית באורך אופקי  3מ' ,מותאמת
לעמוד פלדה קוני  12או  15מ' ,למהירות רוח  47מ' לשניה.
אספקה לאתר של זרוע יחידה קשתית ,מגולוונת בשלמות באורך אופקי
 3.5מ' ,מותאמת לעמוד פלדה קוני  12או  15מ' ,למהירות רוח  47מ'
לשניה.
אספקה לאתר של זרוע יחידה קשתית באורך אופקי  4מ' ,מותאמת
לעמוד פלדה קוני  12או  15מ' ,למהירות רוח  47מ' לשניה.
אספקה לאתר של זרוע כפולה קשתית באורך אופקי  3מ' ,מותאמת
לעמוד פלדה קוני  12או 15מ' ,למהירות רוח  47מ' לשניה.
אספקה לאתר של זרוע שלישיה קשתית באורך אופקי  3מ' ,מותאמת
לעמוד פלדה קוני  12או  15מ' ,למהירות רוח  47מ' לשניה.
אספקה לאתר של זרוע כפולה "מזלג" מפלדה מגולוונת ,מתאימה לעמוד
בגובה עד  18מ'  .הזרוע תהיה לפי תוכנית פרט באורך  1.5מ' מתאימה
למהירות רוח  47מטר/שניה.
אספקה לאתר של זרוע משולשת "מזלג" מפלדה מגולוונת ,מתאימה
לעמוד בגובה עד  18מ' .הזרוע תהיה לפי תכנית פרט באורך  1.5מ'
מתאימה למהירות רוח  47מטר/שניה
מחזיק דגלים כפול (ניתן לפירוק) לשני דגלים ,מפלדה מגולוון בעובי 4
מ"מ ,לעמוד פלדה הכולל מעצור למוט הדגל ועם פתח לניקוז מים
בתחתית הצינור של הדגל.
מתאם עבור גו"ת להתקנה בראש עמוד קוני ,מפלדה מגולוונת באורך 25
ס" מ ובקוטר מותאם לראש עמוד קוני ולגו"ת המיועד.
מתאם עבור גו" ת בודד להתקנה בראש עמוד בעל חתך עגול אחיד,
מפלדה מגולוונת באורך ובקוטר המותאם לראש העמוד ולגו"ת המיועד,
צבוע בתנור במפעל היצרן בגוון לפי בחירת המזמין.
מתאם עבור שני גו" ת להתקנה בראש עמוד בעל חתך עגול אחיד ,מפלדה
מגולוונת באורך ובקוטר המותאם לראש העמוד ולגו"ת המיועד ,צבוע
בתנור במפעל היצרן בגוון לפי בחירת המזמין.
צלחת דקורטיבית לעמוד תאורה
הצבת עמוד פלדה בגובה עד  15מ' על יסוד בטון ,כולל הרכבת זרועות,
פנסים ,נורות ,מגשים ,אביזרים וחיבורים כנדרש ,פילוס ואיזון.
הצבת עמוד פלדה בגובה מ 15.01 -מ' עד  18.00מ' על יסוד בטון ,כולל
הרכבת זרועות ,פנסים ,נורות ,מגשים ,אביזרים וחיבורים כנדרש ,פילוס
ואיזון.

יח' מידה
יח'

מחיר
270.00

יח'

240.00

יח'

260.00

יח'

530.00

יח'

360.00

יח'

830.00

יח'

580.00

יח'

460.00

יח'

700.00

יח'

425.00

יח'

530.00

יח'

700.00

יח'

780.00

יח'

900.00

יח'

1,260.00

יח'

1,400.00

יח'

700.00

יח'

870.00

יח'

74.00

יח'

180.00

יח'

200.00

יח'

290.00

יח'
יח'

260.00
450.00

יח'

660.00
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תיאור מק"ט
אספקה לאתר של מגש מחומר פלסטי כבה מאליו לפנס אחד ,כולל
מהדקים מדגם  BC2ו BC3 -תוצרת  SOGEXIאו תוצרת מגלן פלסטיק,
בהתאם לנדרש ,לכבלים בחתך עד  35ממ"ר כל אחד ,כולל פס
למבטיחים חצי אוטומטיים ופס לחיבורי הארקה ,כולל מבטיח חצי
אוטומטי דו קוטבי עם ניתוק אפס  10KA ,2X10ACעם כיסוי.
אספקה לאתר של מגש מחומר פלסטי כבה מאליו לשני פנסים ,כולל
מהדקים מדגם  BC2ו BC3 -תוצרת  SOGEXIאו תוצרת מגלן פלסטיק,
בהתאם לנדרש ,לכבלים בחתך עד  35ממ"ר כל אחד ,כולל פס
למבטיחים חצי אוטומטיים ופס לחיבורי הארקה ,כולל שני מבטיחים חצי
אוטומטי דו קוטבי עם ניתוק אפס  10KA ,2X10ACעם כיסוי.
אספקה לאתר של מגש מחומר פלסטי כבה מאליו לשלושה פנסים ,כולל
מהדקים מדגם  BC2ו BC3 -תוצרת  SOGEXIאו תוצרת מגלן פלסטיק,
בהתאם לנדרש ,לכבלים בחתך עד  35ממ"ר כל אחד ,כולל פס
למבטיחים חצי אוטומטיים ופס לחיבורי הארקה ,כולל שלושה מבטיחים
חצי אוטומטי דו קוטבי עם ניתוק אפס  10KA ,2X10ACעם כיסוי.

יח' מידה
יח'

מחיר
225.00

יח'

260.00

יח'

325.00

08.02.0992

אספקה לאתר של מגש מפח עם פרשפן לפנס אחד ,כולל מהדקים מדגם
 BC2ו BC3 -תוצרת  SOGEXIאו תוצרת מגלן פלסטיק ,בהתאם
לנדרש ,לכבלים בחתך עד  35ממ"ר כל אחד ,כולל פס למבטיחים חצי
אוטומטיים ופס לחיבורי הארקה ,כולל מבטיח חצי אוטומטי דו קוטבי עם
ניתוק אפס 2X10AC ,או  ,10KA 2X6CAעם כיסוי.

יח'

300.00

08.02.0993

אספקה לאתר של מגש מפח עם פרשפן לשני פנסים ,כולל מהדקים
מדגם  BC2ו BC3 -תוצרת  SOGEXIאו תוצרת מגלן פלסטיק ,בהתאם
לנדרש ,לכבלים בחתך עד  35ממ"ר כל אחד ,כולל פס למבטיחים חצי
אוטומטיים ופס לחיבורי הארקה ,כולל שני מבטיחים חצי אוטומטי דו
קוטבי עם ניתוק אפס  2X10ACאו  ,10KA 2X6CAעם כיסוי.

יח'

325.00

08.02.0994

אספקה לאתר של מגש מפח עם פרשפן לשלושה פנסים ,כולל מהדקים
מדגם  BC2ו BC3 -תוצרת  SOGEXIאו תוצרת מגלן פלסטיק ,בהתאם
לנדרש ,לכבלים בחתך עד  35ממ"ר כל אחד ,כולל פס למבטיחים חצי
אוטומטיים ופס לחיבורי הארקה ,כולל שלושה מבטיחים חצי אוטומטי דו
קוטבי עם ניתוק אפס  2X10AC,או  10KA , 2X6ACעם כיסוי.

יח'

380.00

08.02.0997

אספקה לאתר של מגש מחומר פלסטי כבה מאליו לארבעה פנסים ,כולל
מהדקים מדגם  BC2ו BC3 -תוצרת  SOGEXIאו תוצרת מגלן פלסטיק,
בהתאם לנדרש ,לכבלים בחתך עד  35ממ"ר כל אחד ,כולל פס
למבטיחים חצי אוטומטיים ופס לחיבורי הארקה ,כולל ארבעה מבטיחים
חצי אוטומטי דו קוטבי עם ניתוק אפס  10KA ,2X10ACעם כיסוי.

יח'

500.00

08.02.1000

אספקה לאתר של עמוד תאורה בגובה  20מ' דגם  PZ550תוצרת
 ,SIDERPALLIאו שווה איכות מאושר ,קוני רב צלעות מפלדה מגולוונת,
עם פתח כבד ,עם פלטת יסוד ,כולל מערכת הרמה/הורדה ,ראש עליון
קבוע עם זרועות ,כיסוי עליון ותחתון ,קולט ברק תקני ,כתר יורד ל 8 -עד
 10פנסים עם נעילה מכנית ,תיבת חיבורי חשמל על הכתר ,כבלי הנעה
מפלדה ,כבל הזנה לפנסים ,מערכת מכנית תחתונה עם יחידת ווי
בטיחות ,עם מערכת בלימת חירום דינמית ,יחידת מעבר לשרשרת
ומערכת מפסיקי גבול ,תיבת הזנת חשמל והגנות בתא אביזרים בבסיס
העמוד (לוח חשמל פנימי) כנדרש במפרט 3 ,זרועות מתפרקות לאחזקה.
העמוד עם גו" ת וכל מרכיביו יחושבו לאזור מהירות רוח  47מ' לשניה.
אספקת העמוד כוללת את כל המערכות ,הציוד והחומרים הדרושים
להשלמת עמוד התאורה כנדרש במפרט המיוחד לרבות בירגי יסוד וכל
הבדיקות והאישורים.

יח'

50,500.00

08.02.0990

08.02.0991
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08.02.1020

08.02.1030

08.02.1040

תיאור מק"ט
אספקה לאתר של עמוד תאורה בגובה  25מ' דגם  PZ550תוצרת
 ,SIDERPALLIאו שווה איכות מאושר ,קוני רב צלעות מפלדה מגולוונת,
עם פתח כבד ,עם פלטת יסוד ,כולל מערכת הרמה/הורדה ,ראש עליון
קבוע עם זרועות ,כיסוי עליון ותחתון ,קולט ברק תקני ,כתר יורד ל 8 -עד
 10פנסים עם נעילה מכנית ,תיבת חיבורי חשמל על הכתר ,כבלי הנעה
מפלדה ,כבל הזנה לפנסים ,מערכת מכנית תחתונה עם יחידת ווי
בטיחות ,עם מערכת בלימת חירום דינמית ,יחידת מעבר לשרשרת
ומערכת מפסיקי גבול ,תיבת הזנת חשמל והגנות בתא אביזרים בבסיס
העמוד (לוח חשמל פנימי) כנדרש במפרט 3 ,זרועות מתפרקות לאחזקה.
העמוד עם גו" ת וכל מרכיביו יחושבו לאזור מהירות רוח  47מ' לשניה.
אספקת העמוד כוללת את כל המערכות ,הציוד והחומרים הדרושים
להשלמת עמוד התאורה כנדרש במפרט המיוחד לרבות בירגי יסוד וכל
הבדיקות והאישורים.
אספקה לאתר של עמוד תאורה בגובה  30מ' דגם  PZ550תוצרת
 ,SIDERPALLIאו שווה איכות מאושר ,קוני רב צלעות מפלדה מגולוונת,
עם פתח כבד ,עם פלטת יסוד ,כולל מערכת הרמה/הורדה ,ראש עליון
קבוע עם זרועות ,כיסוי עליון ותחתון ,קולט ברק תקני ,כתר יורד ל 8 -עד
 10פנסים עם נעילה מכנית ,תיבת חיבורי חשמל על הכתר ,כבלי הנעה
מפלדה ,כבל הזנה לפנסים ,מערכת מכנית תחתונה עם יחידת ווי
בטיחות ,עם מערכת בלימת חירום דינמית ,יחידת מעבר לשרשרת
ומערכת מפסיקי גבול ,תיבת הזנת חשמל והגנות בתא אביזרים בבסיס
העמוד (לוח חשמל פנימי) כנדרש במפרט 3 ,זרועות מתפרקות לאחזקה.
העמוד עם גו" ת וכל מרכיביו יחושבו לאזור מהירות רוח  47מ' לשניה.
אספקת העמוד כוללת את כל המערכות ,הציוד והחומרים הדרושים
להשלמת עמוד התאורה כנדרש במפרט המיוחד לרבות בירגי יסוד וכל
הבדיקות והאישורים.
אספקה לאתר של עמוד תאורה בגובה  35מ' דגם  PZ550תוצרת
 ,SIDERPALLIאו שווה איכות מאושר ,קוני רב צלעות מפלדה מגולוונת,
עם פתח כבד ,עם פלטת יסוד ,כולל מערכת הרמה/הורדה ,ראש עליון
קבוע עם זרועות ,כיסוי עליון ותחתון ,קולט ברק תקני ,כתר יורד ל 8 -עד
 10פנסים עם נעילה מכנית ,תיבת חיבורי חשמל על הכתר ,כבלי הנעה
מפלדה ,כבל הזנה לפנסים ,מערכת מכנית תחתונה עם יחידת ווי
בטיחות ,עם מערכת בלימת חירום דינמית ,יחידת מעבר לשרשרת
ומערכת מפסיקי גבול ,תיבת הזנת חשמל והגנות בתא אביזרים בבסיס
העמוד (לוח חשמל פנימי) כנדרש במפרט 3 ,זרועות מתפרקות לאחזקה.
העמוד עם גו" ת וכל מרכיביו יחושבו לאזור מהירות רוח  47מ' לשניה.
אספקת העמוד כוללת את כל המערכות ,הציוד והחומרים הדרושים
להשלמת עמוד התאורה כנדרש במפרט המיוחד לרבות בירגי יסוד וכל
הבדיקות והאישורים.
אספקה לאתר של עמוד תאורה בגובה  40מ' דגם  PZ550תוצרת
 ,SIDERPALLIאו שווה איכות מאושר ,קוני רב צלעות מפלדה מגולוונת,
עם פתח כבד ,עם פלטת יסוד ,כולל מערכת הרמה/הורדה ,ראש עליון
קבוע עם זרועות ,כיסוי עליון ותחתון ,קולט ברק תקני ,כתר יורד ל 8 -עד
 10פנסים עם נעילה מכנית ,תיבת חיבורי חשמל על הכתר ,כבלי הנעה
מפלדה ,כבל הזנה לפנסים ,מערכת מכנית תחתונה עם יחידת ווי
בטיחות ,עם מערכת בלימת חירום דינמית ,יחידת מעבר לשרשרת
ומערכת מפסיקי גבול ,תיבת הזנת חשמל והגנות בתא אביזרים בבסיס
העמוד (לוח חשמל פנימי) כנדרש במפרט 3 ,זרועות מתפרקות לאחזקה.
העמוד עם גו" ת וכל מרכיביו יחושבו לאזור מהירות רוח  47מ' לשניה.
אספקת העמוד כוללת את כל המערכות ,הציוד והחומרים הדרושים
להשלמת עמוד התאורה כנדרש במפרט המיוחד לרבות בירגי יסוד וכל
הבדיקות והאישורים.

יח' מידה
יח'

מחיר
59,000.00

יח'

67,600.00

יח'

75,200.00

יח'

89,000.00
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תיאור מק"ט
אספקה לאתר של עמוד תאורה בגובה  45מ' דגם  PZ550תוצרת
 ,SIDERPALLIאו שווה איכות מאושר ,קוני רב צלעות מפלדה מגולוונת,
עם פתח כבד ,עם פלטת יסוד ,כולל מערכת הרמה/הורדה ,ראש עליון
קבוע עם זרועות ,כיסוי עליון ותחתון ,קולט ברק תקני ,כתר יורד ל 8 -עד
 10פנסים עם נעילה מכנית ,תיבת חיבורי חשמל על הכתר ,כבלי הנעה
מפלדה ,כבל הזנה לפנסים ,מערכת מכנית תחתונה עם יחידת ווי
בטיחות ,עם מערכת בלימת חירום דינמית ,יחידת מעבר לשרשרת
ומערכת מפסיקי גבול ,תיבת הזנת חשמל והגנות בתא אביזרים בבסיס
העמוד (לוח חשמל פנימי) כנדרש במפרט 3 ,זרועות מתפרקות לאחזקה.
העמוד עם גו" ת וכל מרכיביו יחושבו לאזור מהירות רוח  47מ' לשניה.
אספקת העמוד כוללת את כל המערכות ,הציוד והחומרים הדרושים
להשלמת עמוד התאורה כנדרש במפרט המיוחד לרבות בירגי יסוד וכל
הבדיקות והאישורים.
מערכת התראה למטוסים עם פנס כפול דגם  F22תוצרת " "THORNאו
דגם לב  2982או שווה איכות מאושר ,עם כיסוי אדום ,כולל נורות 55W
(או  100Wבדגם של לב  )2982אורך חיים  8000שעות וכולל זרוע
לחיבור לעמוד ,המערכת תעמוד בתקן  FAAארה" ב ותתאים לדרישות
רשות התעופה בישראל וצה"ל ,כולל האביזרים הנדרשים להתקנה
מושלמת על העמוד.
מערכת הורדה והרמה חיצונית ניידת על גלגלים לשרות הכוללת  :מערכת
הורדה והרמה לעמוד תאורה בגובה עד  45מ' המפורט בסעיפי אספקה
של עמודי התאורה ,מתאימה לעד  10פנסים ,להתקנה על דופן העמוד,
כולל מנוע חשמלי ,גיר ,שרשרת פלדה ,עגלה לוח פיקוד והפעלה מרחוק,
כבל מאריך לבדיקת הפנסים 3 ,זרועות מתכתיות מתפרקות להתקנה על
העמוד בזמן תחזוקה .וכל החומרים והאביזרים הדרושים להפעלה
מושלמת.
לוח חשמל חיצוני צמוד לעמוד גבוה  H.M.בנוי בתוך ארון מתכת מגולוון
וצבוע בתנור במידות לפחות  100*60*25ס" מ המורכב מחוץ לעמוד עם
הכנות להעברת כבלים לתוך העמוד ,הלוח כולל מנעול צילינדר דגם נתיבי
ישראל ,וכולל לוח החשמל הפנימי בנוי מקופסאות  CIהמורכבות על
פלטת פח מגולוונת  ,אביזרים ,מהדקים לחיבור כבלים ,שילוט וסימון.

08.02.1091

לוח חשמל להזנות עמוד תאורה בגובה  25-45מטר בנוי מקופסאות CI
להתקנה בחלל העמוד ,כולל ציוד מותקן בקופסאות ,אינטרלוק מכני
וחשמלי ,לרבות פסי צבירה ,מהדקים ,וחיווט ,שילוט פנימי וחיצוני וכל ציוד
העזר הדרוש.
הצבת עמוד תאורה  H.M.בגובה  20עד  30מ' כולל התקנה והרכבה
מושלמת של כל מערכות העמוד לפי מכלול הסעיפים שבכתב כמויות זה,
הצבת העמוד כוללת התקנה וחיבור של גופי התאורה על הכתר ,נורות
ואביזרי עזר לגופי התאורה ,הכנסת כבל הזנה לעמוד וחיבורו ,התקנת
לוח החשמל בעמוד ,מערכת בלימת חירום ,מערכת הורדה ,וכל
האישורים הנדרשים למיניהם כגון אישור ממודד מוסמך על פילוס ואיזון
העמוד ,אישור מהנדס בטיחות על מערכת ההורדה וההרמה ,ואישורי
נציגי הספק המורשים להתקנה כנדרש של העמוד והפנסים.
הצבת עמוד תאורה  H.M.בגובה  35עד  45מ' כולל התקנה והרכבה
מושלמת של כל מערכות העמוד לפי מכלול הסעיפים שבכתב כמויות זה,
הצבת העמוד כוללת התקנה וחיבור של גופי התאורה על הכתר ,נורות
ואביזרי עזר לגופי התאורה ,הכנסת כבל הזנה לעמוד וחיבורו ,התקנת
לוח החשמל בעמוד ,מערכת בלימת חירום ,מערכת הורדה ,וכל
האישורים הנדרשים למיניהם כגון אישור ממודד מוסמך על פילוס ואיזון
העמוד ,אישור מהנדס בטיחות על מערכת ההורדה וההרמה ,ואישורי
נציגי הספק המורשים להתקנה כנדרש של העמוד והפנסים.
אספקה לאתר של נורת נל"ג  70Wטובולרית עם קסנון דגם LUCALOX
 LU150/XO/T/40תוצרת  GEאו נורה משופרת עם קסנון כנ"ל תוצרת
אוזרם או פיליפס.
אספקה לאתר של נורת נל"ג  150Wטובולרית עם קסנון דגם
 LUCALOX LU150/XO/T/40תוצרת  GEאו נורה משופרת עם קסנון
כנ" ל תוצרת אוזרם או פיליפס.

08.02.1060

08.02.1070

08.02.1090

08.02.1100

08.02.1110

08.02.1208

08.02.1210

יח' מידה
יח'

מחיר
102,000.00

יח'

3,500.00

יח'

19,600.00

קומפ'

6,800.00

יח'

3,400.00

יח'

9,300.00

יח'

11,500.00

יח'

52.00

יח'

61.00
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08.02.1230

08.02.1240
08.02.1270

08.02.1280

08.02.1290

08.02.1300

08.02.1310

08.02.1320

תיאור מק"ט
אספקה לאתר של נורת נל"ג  250Wטובולרית עם קסנון דגם
 ,LUCALOX LU250/XO/T/40תוצרת  GEאו נורה משופרת עם קסנון
כנ" ל תוצרת אוזרם או פיליפס.
אספקה לאתר של נורת נל"ג  400Wטובולרית עם קסנון דגם
 LUCALOX LU400/XO/T/40תוצרת  GEאו נורה משופרת עם קסנון
כנ" ל תוצרת אוזרם או פיליפס.
אספקה לאתר של נורת נל''ג  1000Wטובולרית מותאמת לגו''ת ,תפוקת
אור 140000לומן תוצרת  GEאו אוסרם או פיליפס.
אספקה לאתר של גוף תאורת כביש  400Wנל"ג מאושר ע"י נתיבי ישראל
דגם  ,LUNOIDE VP2תוצרת  AECמכוון לעקומה פוטומטרית -TLN05
 IES.07מותאם לנורת נל"ג טובולרית  400Wהגופים יותקנו ויכוונו בזויות
בהתאם לתוכניות וחישובי התאורה ,כולל אביזרי הדלקה אורגינליים
שאושרו לדגם הנ"ל ,משנק מצת וקבל ,בהתאם למפרט והתוכניות
קומפלט .או גוף תאורה שווה איכות (שאושר ע"י נתיבי ישראל בנוהל
הסמכת ספקים וגו"ת) עם תכונות פוטומטריות העונות על דרישות
הפרוייקט.
אספקה לאתר של גוף תאורת כביש  250Wנל"ג מאושר ע"י נתיבי ישראל
דגם  ,LUNOIDE VP2תוצרת  AECמכוון לעקומה פוטומטרית -TLN05
 IES.01מותאם לנורת נל"ג טובולרית  250Wהגופים יותקנו ויכוונו
בזויות בהתאם לתוכניות וחישובי התאורה ,כולל אביזרי הדלקה
אורגינליים שאושרו לדגם הנ"ל ,משנק מצת וקבל ,בהתאם למפרט
והתוכניות קומפלט .או גוף תאורה שווה איכות (שאושר ע"י נתיבי ישראל
בנוהל הסמכת ספקים וגו"ת) עם תכונות פוטומטריות העונות על דרישות
הפרוייקט.
אספקה לאתר של גוף תאורת כביש  150Wנל"ג מאושר ע"י נתיבי ישראל
דגם  ,LUNOIDE VP2תוצרת  AECמכוון לעקומה פוטומטרית -TLN05
 IES.05מותאם לנורת נל"ג טובולרית  150Wהגופים יותקנו ויכוונו בזויות
בהתאם לתוכניות וחישובי התאורה ,כולל אביזרי הדלקה אורגינליים
שאושרו לדגם הנ"ל ,משנק מצת וקבל ,בהתאם למפרט והתוכניות
קומפלט .או גוף תאורה שווה איכות (שאושר ע"י נתיבי ישראל בנוהל
הסמכת ספקים וגו"ת) עם תכונות פוטומטריות העונות על דרישות
הפרוייקט.
אספקה לאתר של גוף תאורת כביש  400Wנל"ג מאושר ע"י נתיבי ישראל
דגם  ,KAOS-2תוצרת  AECמכוון לעקומה פוטומטרית
 AEC00598.IESמותאם לנורת נל"ג טובולרית  400Wהגופים יותקנו
ויכוונו בזויות בהתאם לתוכניות וחישובי התאורה ,כולל אביזרי הדלקה
אורגינליים שאושרו לדגם הנ"ל ,משנק מצת וקבל ,בהתאם למפרט
והתוכניות קומפלט .או גוף תאורה שווה איכות (שאושר ע"י נתיבי ישראל
בנוהל הסמכת ספקים וגו"ת) עם תכונות פוטומטריות העונות על דרישות
הפרוייקט.
אספקה לאתר של גוף תאורת כביש  400Wנל"ג מאושר ע"י נתיבי ישראל
דגם  ,KAOS-2תוצרת  AECמכוון לעקומה פוטומטרית
 AEC00599.IESמותאם לנורת נל"ג טובולרית  400Wהגופים יותקנו
ויכוונו בזויות בהתאם לתוכניות וחישובי התאורה ,כולל אביזרי הדלקה
אורגינליים שאושרו לדגם הנ"ל ,משנק מצת וקבל ,בהתאם למפרט
והתוכניות קומפלט .או גוף תאורה שווה איכות (שאושר ע"י נתיבי ישראל
בנוהל הסמכת ספקים וגו"ת) עם תכונות פוטומטריות העונות על דרישות
הפרוייקט.
אספקה לאתר של גוף תאורת כביש  250Wנל"ג מאושר ע"י נתיבי ישראל
דגם  ,KAOS-2תוצרת  AECמכוון לעקומה פוטומטרית
 AEC00591.IESמותאם לנורת נל"ג טובולרית  250Wהגופים יותקנו
ויכוונו בזויות בהתאם לתוכניות וחישובי התאורה ,כולל אביזרי הדלקה
אורגינליים שאושרו לדגם הנ"ל ,משנק מצת וקבל ,בהתאם למפרט
והתוכניות קומפלט .או גוף תאורה שווה איכות (שאושר ע"י נתיבי ישראל
בנוהל הסמכת ספקים וגו"ת) עם תכונות פוטומטריות העונות על דרישות
הפרוייקט.

יח' מידה
יח'

מחיר
70.00

יח'

89.00

יח'

275.00

יח'

1,200.00

יח'

1,190.00

יח'

1,170.00

יח'

1,200.00

יח'

1,200.00

יח'

1,185.00
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08.02.1350

08.02.1354

08.02.1355

08.02.1356

08.02.1357

תיאור מק"ט
אספקה לאתר של גוף תאורת כביש  250Wנל"ג מאושר ע"י נתיבי ישראל
דגם  ,KAOS-2תוצרת  AECמכוון לעקומה פוטומטרית
 AEC00592.IESמותאם לנורת נל"ג טובולרית  250Wהגופים יותקנו
ויכוונו בזויות בהתאם לתוכניות וחישובי התאורה ,כולל אביזרי הדלקה
אורגינליים שאושרו לדגם הנ"ל ,משנק מצת וקבל ,בהתאם למפרט
והתוכניות קומפלט .או גוף תאורה שווה איכות (שאושר ע"י נתיבי ישראל
בנוהל הסמכת ספקים וגו"ת) עם תכונות פוטומטריות העונות על דרישות
הפרוייקט.
אספקה לאתר של גוף תאורת כביש  150Wנל"ג מאושר ע"י נתיבי ישראל
דגם  ,KAOS-2תוצרת  AECמכוון לעקומה פוטומטרית
 AEC00877.IESמותאם לנורת נל"ג טובולרית  150Wהגופים יותקנו
ויכוונו בזויות בהתאם לתוכניות וחישובי התאורה ,כולל אביזרי הדלקה
אורגינליים שאושרו לדגם הנ"ל ,משנק מצת וקבל ,בהתאם למפרט
והתוכניות קומפלט .או גוף תאורה שווה איכות (שאושר ע"י נתיבי ישראל
בנוהל הסמכת ספקים וגו"ת) עם תכונות פוטומטריות העונות על דרישות
הפרוייקט.
אספקה לאתר של גוף תאורת כביש  150Wנל"ג מאושר ע"י נתיבי ישראל
דגם  ,KAOS-2תוצרת  AECמכוון לעקומה פוטומטרית
 AEC00878.IESמותאם לנורת נל"ג טובולרית  150Wהגופים יותקנו
ויכוונו בזויות בהתאם לתוכניות וחישובי התאורה ,כולל אביזרי הדלקה
אורגינליים שאושרו לדגם הנ"ל ,משנק מצת וקבל ,בהתאם למפרט
והתוכניות קומפלט .או גוף תאורה שווה איכות (שאושר ע"י נתיבי ישראל
בנוהל הסמכת ספקים וגו"ת) עם תכונות פוטומטריות העונות על דרישות
הפרוייקט.
אספקה לאתר של גוף תאורת כביש  150Wנל"ג מאושר ע"י נתיבי ישראל
דגם ( ,M-400A-MDCLזכוכית שטוחה) ,תוצרת GENERAL
 ELECTRICמכוון לעקומה פוטומטרית -M400A ST150W-CL17507
 01S.iesמותאם לנורת נל"ג טובולרית  150Wהגופים יותקנו ויכוונו
בזויות בהתאם לתוכניות וחישובי התאורה ,כולל אביזרי הדלקה
אורגינליים שאושרו לדגם הנ"ל ,משנק מצת וקבל ,בהתאם למפרט
והתוכניות ,או גוף תאורה שווה איכות (שאושר ע"י נתיבי ישראל בנוהל
הסמכת ספקים וגו"ת) עם תכונות פוטומטריות העונות על דרישות
הפרוייקט.
אספקה לאתר של גוף תאורת כביש  150Wנל"ג מאושר ע"י נתיבי ישראל
דגם  AMBAR-3,תוצרת  ,SCHREDERמכוון לעקומה פוטומטרית
 -AMBAR 3 _1975_SON-T_150_273665.iesמותאם לנורת נל"ג
טובולרית  150Wהגופים יותקנו ויכוונו בזויות בהתאם לתוכניות וחישובי
התאורה ,כולל אביזרי הדלקה אורגינליים שאושרו לדגם הנ"ל ,משנק
מצת וקבל ,בהתאם למפרט והתוכניות  .או גוף תאורה שווה איכות
(שאושר ע" י נתיבי ישראל בנוהל הסמכת ספקים וגו"ת) עם תכונות
פוטומטריות העונות על דרישות הפרוייקט.
אספקה לאתר של גוף תאורת כביש  150Wנל"ג מאושר ע"י נתיבי ישראל
דגם  AMBAR-3,תוצרת  ,SCHREDERמכוון לעקומה פוטומטרית
 -AMBAR 3 _1975_SON-T_150_273666.iesמותאם לנורת נל"ג
טובולרית  150Wהגופים יותקנו ויכוונו בזויות בהתאם לתוכניות וחישובי
התאורה ,כולל אביזרי הדלקה אורגינליים שאושרו לדגם הנ"ל ,משנק
מצת וקבל ,בהתאם למפרט והתוכניות או גוף תאורה שווה איכות
(שאושר ע" י נתיבי ישראל בנוהל הסמכת ספקים וגו"ת) עם תכונות
פוטומטריות העונות על דרישות הפרוייקט.
אספקה לאתר של גוף תאורת כביש  150Wנל"ג מאושר ע"י נתיבי
ישראל דגם  AMBAR-3,תוצרת  ,SCHREDERמכוון לעקומה
פוטומטרית  -AMBAR 3 _1975_SON-T_150_273667.iesמותאם
לנורת נל"ג טובולרית  150Wהגופים יותקנו ויכוונו בזויות בהתאם
לתוכניות וחישובי התאורה ,כולל אביזרי הדלקה אורגינליים שאושרו לדגם
הנ"ל ,משנק מצת וקבל ,בהתאם למפרט והתוכניות  .או גוף תאורה שווה
איכות (שאושר ע" י נתיבי ישראל בנוהל הסמכת ספקים וגו"ת) עם תכונות
פוטומטריות העונות על דרישות הפרוייקט.

יח' מידה
יח'

מחיר
1,185.00

יח'

1,170.00

יח'

1,170.00

יח'

1,230.00

יח'

1,330.00

יח'

1,330.00

יח'

1,330.00
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תיאור מק"ט
אספקה לאתר של גוף תאורה  150W FORWARD THROWנל"ג
מאושר ע" י נתיבי ישראל עם רפלקטור  ,FWTדגם (DECASHIELD
( ,DSME-400( 400זכוכית שטוחה) תוצרת ,GENERAL ELECTRIC
מכוון לעקומה פוטומטרית -DECASHIELD ST150W-CL17507-06I
 ,S.IESמותאם לנורת נל"ג טובולרית  150Wהגופים יותקנו ויכוונו בזויות
בהתאם לתוכניות וחישובי התאורה ,כולל אביזרי הדלקה אורגינליים
שאושרו לדגם הנ"ל ,משנק מצת וקבל ,בהתאם למפרט והתוכניות ,או גוף
תאורה שווה איכות (שאושר ע" י נתיבי ישראל בנוהל הסמכת ספקים
וגו"ת) עם תכונות פוטומטריות העונות על דרישות הפרוייקט.

יח' מידה
יח'

מחיר
2,190.00

08.02.1360

אספקה לאתר של גוף תאורה  400W FORWARD THROWנל"ג
מאושר ע" י נתיבי ישראל עם רפלקטור  ,FWTדגם  ,Q5תוצרת ,AEC
מכוון לעקומה פוטומטרית  ,AEC00876.IESמותאם לנורת נל"ג
טובולרית  400Wהגופים יותקנו ויכוונו בזויות בהתאם לתוכניות וחישובי
התאורה ,כולל אביזרי הדלקה אורגינליים שאושרו לדגם הנ"ל ,משנק
מצת וקבל ,בהתאם למפרט והתוכניות קומפלט .או גוף תאורה שווה
איכות (שאושר ע" י נתיבי ישראל בנוהל הסמכת ספקים וגו"ת) עם תכונות
פוטומטריות העונות על דרישות הפרוייקט.
אספקה לאתר של גוף תאורה  400W , FORWARD THROWנל"ג
מאושר ע" י נתיבי ישראל עם רפלקטור  ,FWTדגם  ,TOP-404תוצרת
 ,CARANDINIמכוון לעקומה פוטומטרית  ,4GM-7920.IESמותאם
לנורת נל"ג טובולרית  400Wהגופים יותקנו ויכוונו בזויות בהתאם
לתוכניות וחישובי התאורה ,כולל אביזרי הדלקה אורגינליים שאושרו לדגם
הנ"ל ,משנק מצת וקבל ,בהתאם למפרט והתוכניות ,או גוף תאורה שווה
איכות (שאושר ע" י נתיבי ישראל בנוהל הסמכת ספקים וגו"ת) עם תכונות
פוטומטריות העונות על דרישות הפרוייקט.
אספקה לאתר של גוף תאורת כביש  400Wנל"ג מאושר ע"י נתיבי ישראל
דגם  AMBAR-3,תוצרת  ,SCHREDERמכוון לעקומה פוטומטרית
 -AMBAR 3 _1975_SON T_400_271811.iesמותאם לנורת נל"ג
טובולרית  400Wהגופים יותקנו ויכוונו בזויות בהתאם לתוכניות וחישובי
התאורה ,כולל אביזרי הדלקה אורגינליים שאושרו לדגם הנ"ל ,משנק
מצת וקבל ,בהתאם למפרט והתוכניות  .או גוף תאורה שווה איכות
(שאושר ע" י נתיבי ישראל בנוהל הסמכת ספקים וגו"ת) עם תכונות
פוטומטריות העונות על דרישות הפרוייקט.
אספקה לאתר של גוף תאורת כביש  400Wנל"ג מאושר ע"י נתיבי ישראל
דגם  AMBAR-3,תוצרת  ,SCHREDERמכוון לעקומה פוטומטרית
 -AMBAR 3 _1975_SON T_400_271812.iesמותאם לנורת נל"ג
טובולרית  400Wהגופים יותקנו ויכוונו בזויות בהתאם לתוכניות וחישובי
התאורה ,כולל אביזרי הדלקה אורגינליים שאושרו לדגם הנ"ל ,משנק
מצת וקבל ,בהתאם למפרט והתוכניות  .או גוף תאורה שווה איכות
(שאושר ע" י נתיבי ישראל בנוהל הסמכת ספקים וגו"ת) עם תכונות
פוטומטריות העונות על דרישות הפרוייקט.
אספקה לאתר של גוף תאורת כביש  400Wנל"ג מאושר ע"י נתיבי ישראל
דגם  AMBAR-3,תוצרת  ,SCHREDERמכוון לעקומה פוטומטרית
 -AMBAR 3 _1975_SON T_400_271813.iesמותאם לנורת נל"ג
טובולרית  400Wהגופים יותקנו ויכוונו בזויות בהתאם לתוכניות וחישובי
התאורה ,כולל אביזרי הדלקה אורגינליים שאושרו לדגם הנ"ל ,משנק
מצת וקבל ,בהתאם למפרט והתוכניות  .או גוף תאורה שווה איכות
(שאושר ע" י נתיבי ישראל בנוהל הסמכת ספקים וגו"ת) עם תכונות
פוטומטריות העונות על דרישות הפרוייקט.
אספקה לאתר של גוף תאורה  400W FORWARD THROWנל"ג
מאושר ע" י נתיבי ישראל עם רפלקטור  ,FWTדגם  ,PROTONתוצרת
 ,GRECHIמכוון לעקומה פוטומטרית ,01PROTST4001023.IES
מותאם לנורת נל"ג טובולרית  400Wהגופים יותקנו ויכוונו בזויות בהתאם
לתוכניות וחישובי התאורה ,כולל אביזרי הדלקה אורגינליים שאושרו לדגם
הנ"ל ,משנק מצת וקבל ,בהתאם למפרט והתוכניות ,או גוף תאורה שווה
איכות (שאושר ע" י נתיבי ישראל בנוהל הסמכת ספקים וגו"ת) עם תכונות
פוטומטריות העונות על דרישות הפרוייקט.

יח'

2,420.00

יח'

2,420.00

יח'

1,350.00

יח'

1,350.00

יח'

1,350.00

יח'

1,960.00

08.02.1364

08.02.1365

08.02.1366

08.02.1367

08.02.1369
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תיאור מק"ט
אספקה לאתר של גוף תאורה  250W FORWARD THROWנל"ג
מאושר ע" י נתיבי ישראל עם רפלקטור  ,FWTדגם  ,Q5תוצרת ,AEC
מכוון לעקומה פוטומטרית  ,AEC00875.IESמותאם לנורת נל"ג
טובולרית  250Wהגופים יותקנו ויכוונו בזויות בהתאם לתוכניות וחישובי
התאורה ,כולל אביזרי הדלקה אורגינליים שאושרו לדגם הנ"ל ,משנק
מצת וקבל ,בהתאם למפרט והתוכניות  ,או גוף תאורה שווה איכות
(שאושר ע" י נתיבי ישראל בנוהל הסמכת ספקים וגו"ת) עם תכונות
פוטומטריות העונות על דרישות הפרוייקט.
אספקה לאתר של גוף תאורה  250W FORWARD THROWנל"ג
מאושר ע" י נתיבי ישראל עם רפלקטור  ,FWTדגם  ,PROTONתוצרת
 ,GRECHIמכוון לעקומה פוטומטרית ,01PROTST2501032.IES
מותאם לנורת נל"ג טובולרית  250Wהגופים יותקנו ויכוונו בזויות בהתאם
לתוכניות וחישובי התאורה ,כולל אביזרי הדלקה אורגינליים שאושרו לדגם
הנ"ל ,משנק מצת וקבל ,בהתאם למפרט והתוכניות ,או גוף תאורה שווה
איכות (שאושר ע" י נתיבי ישראל בנוהל הסמכת ספקים וגו"ת) עם תכונות
פוטומטריות העונות על דרישות הפרוייקט.

08.02.1374

אספקה לאתר של גוף תאורה  150W , FORWARD THROWנל"ג
מאושר ע" י נתיבי ישראל עם רפלקטור  ,FWTדגם  ,TOP-404תוצרת
 ,CARANDINIמכוון לעקומה פוטומטרית  ,IES.305-5883מותאם
לנורת נל"ג טובולרית  150Wהגופים יותקנו ויכוונו בזויות בהתאם
לתוכניות וחישובי התאורה ,כולל אביזרי הדלקה אורגינליים שאושרו לדגם
הנ"ל ,משנק מצת וקבל ,בהתאם למפרט והתוכניות ,או גוף תאורה שווה
איכות (שאושר ע" י נתיבי ישראל בנוהל הסמכת ספקים וגו"ת) עם תכונות
פוטומטריות העונות על דרישות הפרוייקט.
אספקה לאתר של גוף תאורת כביש  250Wנל"ג מאושר ע"י נתיבי ישראל
דגם  AMBAR-3,תוצרת  ,SCHREDERמכוון לעקומה פוטומטרית
 -AMBAR 3 _1975_SON- T_250_271822.iesמותאם לנורת נל"ג
טובולרית  250Wהגופים יותקנו ויכוונו בזויות בהתאם לתוכניות וחישובי
התאורה ,כולל אביזרי הדלקה אורגינליים שאושרו לדגם הנ"ל ,משנק
מצת וקבל ,בהתאם למפרט והתוכניות  .או גוף תאורה שווה איכות
(שאושר ע" י נתיבי ישראל בנוהל הסמכת ספקים וגו"ת) עם תכונות
פוטומטריות העונות על דרישות הפרוייקט.
אספקה לאתר של גוף תאורת כביש  250Wנל"ג מאושר ע"י נתיבי
ישראל דגם  AMBAR-3,תוצרת  ,SCHREDERמכוון לעקומה
פוטומטרית  -AMBAR 3 _1975_SON- T_250_271823.iesמותאם
לנורת נל"ג טובולרית  250Wהגופים יותקנו ויכוונו בזויות בהתאם
לתוכניות וחישובי התאורה ,כולל אביזרי הדלקה אורגינליים שאושרו לדגם
הנ"ל ,משנק מצת וקבל ,בהתאם למפרט והתוכניות  .או גוף תאורה שווה
איכות (שאושר ע" י נתיבי ישראל בנוהל הסמכת ספקים וגו"ת) עם תכונות
פוטומטריות העונות על דרישות הפרוייקט.
אספקה לאתר של גוף תאורה  250W FORWARD THROWנל"ג
מאושר ע" י נתיבי ישראל עם רפלקטור  ,FWTדגם (DECASHIELD
( ,DSME-400( 400זכוכית שטוחה) תוצרת ,GENERAL ELECTRIC
מכוון לעקומה פוטומטרית -DECASHIELD ST250W-CL17507-13I
 ,S.IESמותאם לנורת נל"ג טובולרית  250Wהגופים יותקנו ויכוונו בזויות
בהתאם לתוכניות וחישובי התאורה ,כולל אביזרי הדלקה אורגינליים
שאושרו לדגם הנ"ל ,משנק מצת וקבל ,בהתאם למפרט והתוכניות ,או גוף
תאורה שווה איכות (שאושר ע" י נתיבי ישראל בנוהל הסמכת ספקים
וגו"ת) עם תכונות פוטומטריות העונות על דרישות הפרוייקט.

08.02.1379

אספקה לאתר של גוף תאורת כביש  250Wנל"ג מאושר ע"י נתיבי ישראל
דגם ( ,M-400A-MDCLזכוכית שטוחה) ,תוצרת GENERAL
 ELECTRICמכוון לעקומה פוטומטרית -M400A ST250W-CL17507
 11S.iesמותאם לנורת נל"ג טובולרית  250Wהגופים יותקנו ויכוונו
בזויות בהתאם לתוכניות וחישובי התאורה ,כולל אביזרי הדלקה
אורגינליים שאושרו לדגם הנ"ל ,משנק מצת וקבל ,בהתאם למפרט
והתוכניות ,או גוף תאורה שווה איכות (שאושר ע"י נתיבי ישראל בנוהל
הסמכת ספקים וגו"ת) עם תכונות פוטומטריות העונות על דרישות
הפרוייקט.

08.02.1371

08.02.1375

08.02.1376

08.02.1378

יח' מידה
יח'

מחיר
2,370.00

יח'

1,940.00

יח'

1,925.00

יח'

1,350.00

יח'

1,350.00

יח'

2,215.00

יח'

1,240.00
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תיאור מק"ט
אספקה לאתר של גוף תאורה  150W FORWARD THROWנל"ג
מאושר ע" י נתיבי ישראל עם רפלקטור  ,FWTדגם  ,Q5תוצרת ,AEC
מכוון לעקומה פוטומטרית  ,AEC00874.IESמותאם לנורת נל"ג
טובולרית  150Wהגופים יותקנו ויכוונו בזויות בהתאם לתוכניות וחישובי
התאורה ,כולל אביזרי הדלקה אורגינליים שאושרו לדגם הנ"ל ,משנק
מצת וקבל ,בהתאם למפרט והתוכניות ,או גוף תאורה שווה איכות
(שאושר ע" י נתיבי ישראל בנוהל הסמכת ספקים וגו"ת) עם תכונות
פוטומטריות העונות על דרישות הפרוייקט.
אספקה לאתר של גוף תאורה  150W FORWARD THROWנל"ג
מאושר ע" י נתיבי ישראל עם רפלקטור  ,FWTדגם  ,PROTONתוצרת
 ,GRECHIמכוון לעקומה פוטומטרית ,01PROTST1501053.IES
מותאם לנורת נל"ג טובולרית  150Wהגופים יותקנו ויכוונו בזויות בהתאם
לתוכניות וחישובי התאורה ,כולל אביזרי הדלקה אורגינליים שאושרו לדגם
הנ"ל ,משנק מצת וקבל ,בהתאם למפרט והתוכניות ,או גוף תאורה שווה
איכות (שאושר ע" י נתיבי ישראל בנוהל הסמכת ספקים וגו"ת) עם תכונות
פוטומטריות העונות על דרישות הפרוייקט.

08.02.1390

אספקה לאתר של גוף תאורת כביש  400Wנל"ג מאושר ע"י נתיבי
ישראל דגם  ,MC3תוצרת  SCHREDERמכוון לעקומה פוטומטרית
MC3_SMOOTH FLAT GLASS_1289_S ON-T_400_-48
 1115Deg_981902.iesמותאם לנורת נל"ג טובולרית  400Wהגופים
יותקנו ויכוונו בזויות בהתאם לתוכניות וחישובי התאורה ,כולל אביזרי
הדלקה אורגינליים שאושרו לדגם הנ"ל ,משנק מצת וקבל ,בהתאם
למפרט והתוכניות ,או גוף תאורה שווה איכות (שאושר ע"י נתיבי ישראל
בנוהל הסמכת ספקים וגו"ת) עם תכונות פוטומטריות העונות על דרישות
הפרוייקט.
אספקה לאתר של גוף תאורת כביש  400Wנל"ג מאושר ע"י נתיבי
ישראל דגם  ,MC3תוצרת  SCHREDERמכוון לעקומה פוטומטרית
MC3_SMOOTH FLAT GLASS_1289_S ON-T_400_-44 151
 5Deg_981906.iesמותאם לנורת נל"ג טובולרית  400Wהגופים יותקנו
ויכוונו בזויות בהתאם לתוכניות וחישובי התאורה ,כולל אביזרי הדלקה
אורגינליים שאושרו לדגם הנ"ל ,משנק מצת וקבל ,בהתאם למפרט
והתוכניות ,או גוף תאורה שווה איכות (שאושר ע"י נתיבי ישראל בנוהל
הסמכת ספקים וגו"ת) עם תכונות פוטומטריות העונות על דרישות
הפרוייקט.
אספקה לאתר של גוף תאורה  400W FORWARD THROWנל"ג
מאושר ע" י נתיבי ישראל עם רפלקטור  ,FWTדגם (DECASHIELD
( ,DSME-400( 400זכוכית שטוחה) תוצרת ,GENERAL ELECTRIC
מכוון לעקומה פוטומטרית -DECASHIELD DSM400-CL17507-07I-S
 ,IES.1מותאם לנורת נל"ג טובולרית  400Wהגופים יותקנו ויכוונו בזויות
בהתאם לתוכניות וחישובי התאורה ,כולל אביזרי הדלקה אורגינליים
שאושרו לדגם הנ"ל ,משנק מצת וקבל ,בהתאם למפרט והתוכניות ,או גוף
תאורה שווה איכות (שאושר ע" י נתיבי ישראל בנוהל הסמכת ספקים
וגו"ת) עם תכונות פוטומטריות העונות על דרישות הפרוייקט.

08.02.1402

אספקה לאתר של גוף תאורת כביש  400Wנל"ג מאושר ע"י נתיבי ישראל
דגם ( ,M-400A-MDCLזכוכית שטוחה) ,תוצרת GENERAL
 ELECTRICמכוון לעקומה פוטומטרית -M400A ST400W
 CL17507-03S-4.IESמותאם לנורת נל"ג טובולרית  400Wהגופים
יותקנו ויכוונו בזויות בהתאם לתוכניות וחישובי התאורה ,כולל אביזרי
הדלקה אורגינליים שאושרו לדגם הנ"ל ,משנק מצת וקבל ,בהתאם
למפרט והתוכניות ,או גוף תאורה שווה איכות (שאושר ע"י נתיבי ישראל
בנוהל הסמכת ספקים וגו"ת) עם תכונות פוטומטריות העונות על דרישות
הפרוייקט.

08.02.1382

08.02.1400

08.02.1401

יח' מידה
יח'

מחיר
2,370.00

יח'

1,920.00

יח'

1,370.00

יח'

1,370.00

יח'

2,250.00

יח'

1,250.00
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08.02.1410

08.02.1420

08.02.1430

08.02.1440

08.02.1450

08.02.1460

08.02.1470

תיאור מק"ט
אספקה לאתר של גוף תאורת כביש  250Wנל"ג מאושר ע"י נתיבי
ישראל דגם  ,MC3תוצרת  SCHREDERמכוון לעקומה פוטומטרית
MC3_SMOOTH FLAT GLASS_1289_S ON-T_250_-43 135
 5Deg_881452B .iesמותאם לנורת נל"ג טובולרית  250Wהגופים
יותקנו ויכוונו בזויות בהתאם לתוכניות וחישובי התאורה ,כולל אביזרי
הדלקה אורגינליים שאושרו לדגם הנ"ל ,משנק מצת וקבל ,בהתאם
למפרט והתוכניות ,או גוף תאורה שווה איכות (שאושר ע"י נתיבי ישראל
בנוהל הסמכת ספקים וגו"ת) עם תכונות פוטומטריות העונות על דרישות
הפרוייקט.
אספקה לאתר של גוף תאורת כביש  250Wנל"ג מאושר ע"י נתיבי
ישראל דגם  ,MC3תוצרת  SCHREDERמכוון לעקומה פוטומטרית
MC3_SMOOTH FLAT GLASS_1289_S ON-T_250_-43 134
 5Deg_98223B .iesמותאם לנורת נל"ג טובולרית  250Wהגופים
יותקנו ויכוונו בזויות בהתאם לתוכניות וחישובי התאורה ,כולל אביזרי
הדלקה אורגינליים שאושרו לדגם הנ"ל ,משנק מצת וקבל ,בהתאם
למפרט והתוכניות ,או גוף תאורה שווה איכות (שאושר ע"י נתיבי ישראל
בנוהל הסמכת ספקים וגו"ת) עם תכונות פוטומטריות העונות על דרישות
הפרוייקט.
אספקה לאתר של גוף תאורת כביש  250Wנל"ג מאושר ע"י נתיבי ישראל
דגם  ,MC3תוצרת  SCHREDERמכוון לעקומה פוטומטרית
MC3_SMOOTH FLAT GLASS_1289_S ON-T_250_-49 145
 5Deg_982235 .iesמותאם לנורת נל"ג טובולרית  250Wהגופים יותקנו
ויכוונו בזויות בהתאם לתוכניות וחישובי התאורה ,כולל אביזרי הדלקה
אורגינליים שאושרו לדגם הנ"ל ,משנק מצת וקבל ,בהתאם למפרט
והתוכניות ,או גוף תאורה שווה איכות (שאושר ע"י נתיבי ישראל בנוהל
הסמכת ספקים וגו"ת) עם תכונות פוטומטריות העונות על דרישות
הפרוייקט.
אספקה לאתר של גוף תאורת כביש  150Wנל"ג מאושר ע"י נתיבי
ישראל דגם  ,MC3תוצרת  SCHREDERמכוון לעקומה פוטומטרית
MC3_SMOOTH FLAT GLASS_1289_S ON-T_150_-43 130
 5Deg_881422 .iesמותאם לנורת נל"ג טובולרית  150Wהגופים
יותקנו ויכוונו בזויות בהתאם לתוכניות וחישובי התאורה ,כולל אביזרי
הדלקה אורגינליים שאושרו לדגם הנ"ל ,משנק מצת וקבל ,בהתאם
למפרט והתוכניות ,או גוף תאורה שווה איכות (שאושר ע"י נתיבי ישראל
בנוהל הסמכת ספקים וגו"ת) עם תכונות פוטומטריות העונות על דרישות
הפרוייקט.
אספקה לאתר של גוף תאורת כביש  400Wנל"ג מאושר ע"י נתיבי
ישראל דגם  ,LUMADAתוצרת  GRECHIמכוון לעקומה פוטומטרית
 010400LUMADAVPHPST.iesמותאם לנורת נל"ג טובולרית 400W
הגופים יותקנו ויכוונו בזויות בהתאם לתוכניות וחישובי התאורה ,כולל
אביזרי הדלקה אורגינליים שאושרו לדגם הנ"ל ,משנק מצת וקבל,
בהתאם למפרט והתוכניות ,או גוף תאורה שווה איכות (שאושר ע"י נתיבי
ישראל בנוהל הסמכת ספקים וגו"ת) עם תכונות פוטומטריות העונות על
דרישות הפרוייקט.
אספקה לאתר של גוף תאורת כביש  400Wנל"ג מאושר ע"י נתיבי
ישראל דגם  ,LUMADAתוצרת  GRECHIמכוון לעקומה פוטומטרית
 030400LUMADAVPHPST.iesמותאם לנורת נל"ג טובולרית 400W
הגופים יותקנו ויכוונו בזויות בהתאם לתוכניות וחישובי התאורה ,כולל
אביזרי הדלקה אורגינליים שאושרו לדגם הנ"ל ,משנק מצת וקבל,
בהתאם למפרט והתוכניות ,או גוף תאורה שווה איכות (שאושר ע"י נתיבי
ישראל בנוהל הסמכת ספקים וגו"ת) עם תכונות פוטומטריות העונות על
דרישות הפרוייקט.
אספקה לאתר של גוף תאורת כביש  400Wנל"ג מאושר ע"י נתיבי
ישראל דגם  ,LUMADAתוצרת  GRECHIמכוון לעקומה פוטומטרית
 060400LUMADAVPHPST.iesמותאם לנורת נל"ג טובולרית 400W
הגופים יותקנו ויכוונו בזויות בהתאם לתוכניות וחישובי התאורה ,כולל
אביזרי הדלקה אורגינליים שאושרו לדגם הנ"ל ,משנק מצת וקבל,
בהתאם למפרט והתוכניות ,או גוף תאורה שווה איכות (שאושר ע"י נתיבי
ישראל בנוהל הסמכת ספקים וגו"ת) עם תכונות פוטומטריות העונות על
דרישות הפרוייקט.

יח' מידה
יח'

מחיר
1,350.00

יח'

1,350.00

יח'

1,350.00

יח'

1,340.00

יח'

1,230.00

יח'

1,230.00

יח'

1,230.00
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08.02.1490

08.02.1500

08.02.1510

08.02.1520

08.02.1530

08.02.1540

תיאור מק"ט
אספקה לאתר של גוף תאורת כביש  250Wנל"ג מאושר ע"י נתיבי
ישראל דגם  ,LUMADAתוצרת  GRECHIמכוון לעקומה פוטומטרית
 020250LUMADAVPHPST.iesמותאם לנורת נל"ג טובולרית 250W
הגופים יותקנו ויכוונו בזויות בהתאם לתוכניות וחישובי התאורה ,כולל
אביזרי הדלקה אורגינליים שאושרו לדגם הנ"ל,משנק מצת וקבל ,בהתאם
למפרט והתוכניות ,או גוף תאורה שווה איכות (שאושר ע"י נתיבי ישראל
בנוהל הסמכת ספקים וגו"ת) עם תכונות פוטומטריות העונות על דרישות
הפרוייקט.
אספקה לאתר של גוף תאורת כביש  250Wנל"ג מאושר ע"י נתיבי
ישראל דגם  ,LUMADAתוצרת  GRECHIמכוון לעקומה פוטומטרית
 030250LUMADAVPHPST.iesמותאם לנורת נל"ג טובולרית 250W
הגופים יותקנו ויכוונו בזויות בהתאם לתוכניות וחישובי התאורה ,כולל
אביזרי הדלקה אורגינליים שאושרו לדגם הנ"ל,משנק מצת וקבל ,בהתאם
למפרט והתוכניות ,או גוף תאורה שווה איכות (שאושר ע"י נתיבי ישראל
בנוהל הסמכת ספקים וגו"ת) עם תכונות פוטומטריות העונות על דרישות
הפרוייקט.
אספקה לאתר של גוף תאורת כביש  250Wנל"ג מאושר ע"י נתיבי
ישראל דגם  ,LUMADAתוצרת  GRECHIמכוון לעקומה פוטומטרית
 050250LUMADAVPHPST.iesמותאם לנורת נל"ג טובולרית 250W
הגופים יותקנו ויכוונו בזויות בהתאם לתוכניות וחישובי התאורה ,כולל
אביזרי הדלקה אורגינליים שאושרו לדגם הנ"ל,משנק מצת וקבל ,בהתאם
למפרט והתוכניות ,או גוף תאורה שווה איכות (שאושר ע"י נתיבי ישראל
בנוהל הסמכת ספקים וגו"ת) עם תכונות פוטומטריות העונות על דרישות
הפרוייקט.
אספקה לאתר של גוף תאורת כביש  150Wנל"ג מאושר ע"י נתיבי
ישראל דגם  ,LUMADAתוצרת  GRECHIמכוון לעקומה פוטומטרית
 010150LUMADAVPHPST.iesמותאם לנורת נל"ג טובולרית 150W
הגופים יותקנו ויכוונו בזויות בהתאם לתוכניות וחישובי התאורה ,כולל
אביזרי הדלקה אורגינליים שאושרו לדגם הנ"ל,משנק מצת וקבל ,בהתאם
למפרט והתוכניות ,או גוף תאורה שווה איכות (שאושר ע"י נתיבי ישראל
בנוהל הסמכת ספקים וגו"ת) עם תכונות פוטומטריות העונות על דרישות
הפרוייקט.
אספקה לאתר של גוף תאורת כביש  150Wנל"ג מאושר ע"י נתיבי
ישראל דגם  ,LUMADAתוצרת  GRECHIמכוון לעקומה פוטומטרית
 020150LUMADAVPHPST.iesמותאם לנורת נל"ג טובולרית 150W
הגופים יותקנו ויכוונו בזויות בהתאם לתוכניות וחישובי התאורה ,כולל
אביזרי הדלקה אורגינליים שאושרו לדגם הנ"ל,משנק מצת וקבל ,בהתאם
למפרט והתוכניות ,או גוף תאורה שווה איכות (שאושר ע"י נתיבי ישראל
בנוהל הסמכת ספקים וגו"ת) עם תכונות פוטומטריות העונות על דרישות
הפרוייקט.
אספקה לאתר של גוף תאורת כביש  150Wנל"ג מאושר ע"י נתיבי
ישראל דגם  ,LUMADAתוצרת  GRECHIמכוון לעקומה פוטומטרית
 030150LUMADAVPHPST.iesמותאם לנורת נל"ג טובולרית 150W
הגופים יותקנו ויכוונו בזויות בהתאם לתוכניות וחישובי התאורה ,כולל
אביזרי הדלקה אורגינליים שאושרו לדגם הנ"ל,משנק מצת וקבל ,בהתאם
למפרט והתוכניות ,או גוף תאורה שווה איכות (שאושר ע"י נתיבי ישראל
בנוהל הסמכת ספקים וגו"ת) עם תכונות פוטומטריות העונות על דרישות
הפרוייקט.
אספקה לאתר של גוף תאורת כביש  150Wנל"ג מאושר ע"י נתיבי
ישראל דגם  ,LUMADAתוצרת  GRECHIמכוון לעקומה פוטומטרית
 060150LUMADAVPHPST.iesמותאם לנורת נל"ג טובולרית 150W
הגופים יותקנו ויכוונו בזויות בהתאם לתוכניות וחישובי התאורה ,כולל
אביזרי הדלקה אורגינליים שאושרו לדגם הנ"ל,משנק מצת וקבל ,בהתאם
למפרט והתוכניות ,או גוף תאורה שווה איכות (שאושר ע"י נתיבי ישראל
בנוהל הסמכת ספקים וגו"ת) עם תכונות פוטומטריות העונות על דרישות
הפרוייקט.

יח' מידה
יח'

מחיר
1,200.00

יח'

1,200.00

יח'

1,200.00

יח'

1,180.00

יח'

1,180.00

יח'

1,180.00

יח'

1,180.00

עמוד  36מתוך 164

מחירון זכייני  167-16ג' 4צפון
מס_קטלוגי
08.02.1542

08.02.1544

08.02.1545

08.02.1550

08.02.1560

08.02.1570

08.02.1580

תיאור מק"ט
אספקה לאתר של גוף תאורת כביש  150Wנל"ג מאושר ע"י נתיבי ישראל
דגם  ARIANE-600זכוכית קמורה ,תוצרת  GRECHIמכוון לעקומה
פוטומטרית  050150IPERBOLEVLHPST.iesמותאם לנורת נל"ג
טובולרית  150Wהגופים יותקנו ויכוונו בזויות בהתאם לתוכניות וחישובי
התאורה ,כולל אביזרי הדלקה אורגינליים שאושרו לדגם הנ"ל ,משנק
מצת וקבל ,בהתאם למפרט והתוכניות ,או גוף תאורה שווה איכות
(שאושר ע" י נתיבי ישראל בנוהל הסמכת ספקים וגו"ת) עם תכונות
פוטומטריות העונות על דרישות הפרוייקט.
אספקה לאתר של גוף תאורת כביש  250Wנל"ג מאושר ע"י נתיבי ישראל
דגם  ,ARIANE-600תוצרת  GRECHIמכוון לעקומה פוטומטרית
 050250IPERBOLEVLHPST.IESמותאם לנורת נל"ג טובולרית
 250Wהגופים יותקנו ויכוונו בזויות בהתאם לתוכניות וחישובי התאורה,
כולל אביזרי הדלקה אורגינליים שאושרו לדגם הנ"ל ,משנק מצת וקבל,
בהתאם למפרט והתוכניות ,או גוף תאורה שווה איכות (שאושר ע"י נתיבי
ישראל בנוהל הסמכת ספקים וגו"ת) עם תכונות פוטומטריות העונות על
דרישות הפרוייקט.
אספקה לאתר של גוף תאורת כביש  400Wנל"ג מאושר ע"י נתיבי ישראל
דגם  ARIANE-600זכוכית קמורה ,תוצרת  GRECHIמכוון לעקומה
פוטומטרית  050400IPERBOLEVLHTST.iesמותאם לנורת נל"ג
טובולרית  400Wהגופים יותקנו ויכוונו בזויות בהתאם לתוכניות וחישובי
התאורה ,כולל אביזרי הדלקה אורגינליים שאושרו לדגם הנ"ל ,משנק
מצת וקבל ,בהתאם למפרט והתוכניות ,או גוף תאורה שווה איכות
(שאושר ע" י נתיבי ישראל בנוהל הסמכת ספקים וגו"ת) עם תכונות
פוטומטריות העונות על דרישות הפרוייקט.
אספקה לאתר של גוף תאורת כביש  400Wנל"ג מאושר ע"י נתיבי
ישראל דגם אינטרסיטי לורד ,תוצרת געש מכוון לעקומה פוטומטרית
 CL222407-03S.ies-875805מותאם לנורת נל"ג טובולרית 400W
הגופים יותקנו ויכוונו בזויות בהתאם לתוכניות וחישובי התאורה ,כולל
אביזרי הדלקה אורגינליים שאושרו לדגם הנ"ל ,משנק מצת וקבל,
בהתאם למפרט והתוכניות ,או גוף תאורה שווה איכות (שאושר ע"י נתיבי
ישראל בנוהל הסמכת ספקים וגו"ת) עם תכונות פוטומטריות העונות על
דרישות הפרוייקט.
אספקה לאתר של גוף תאורת כביש  250Wנל"ג מאושר ע"י נתיבי ישראל
דגם אינטרסיטי לורד ,תוצרת געש מכוון לעקומה פוטומטרית -875804
 CL222407-02S.iesמותאם לנורת נל"ג טובולרית  250Wהגופים
יותקנו ויכוונו בזויות בהתאם לתוכניות וחישובי התאורה ,כולל אביזרי
הדלקה אורגינליים שאושרו לדגם הנ"ל ,משנק מצת וקבל ,בהתאם
למפרט והתוכניות ,או גוף תאורה שווה איכות (שאושר ע"י נתיבי ישראל
בנוהל הסמכת ספקים וגו"ת) עם תכונות פוטומטריות העונות על דרישות
הפרוייקט.
אספקה לאתר של גוף תאורת כביש  150Wנל"ג מאושר ע"י נתיבי ישראל
דגם אינטרסיטי לורד ,תוצרת געש מכוון לעקומה פוטומטרית -875803
 CL222407-01S-2.iesמותאם לנורת נל"ג טובולרית  150Wהגופים
יותקנו ויכוונו בזויות בהתאם לתוכניות וחישובי התאורה ,כולל אביזרי
הדלקה אורגינליים שאושרו לדגם הנ"ל ,משנק מצת וקבל ,בהתאם
למפרט והתוכניות ,או גוף תאורה שווה איכות (שאושר ע"י נתיבי ישראל
בנוהל הסמכת ספקים וגו"ת) עם תכונות פוטומטריות העונות על דרישות
הפרוייקט.
אספקה לאתר של גוף תאורת כביש  400Wנל"ג מאושר ע"י נתיבי
ישראל דגם  ,OVFתוצרת  COOPER LIGHTINGמכוון לעקומה
פוטומטרית  OVF40S3DE.iesמותאם לנורת נל"ג טובולרית 400W
הגופים יותקנו ויכוונו בזויות בהתאם לתוכניות וחישובי התאורה ,כולל
אביזרי הדלקה אורגינליים שאושרו לדגם הנ"ל ,משנק מצת וקבל,
בהתאם למפרט והתוכניות ,או גוף תאורה שווה איכות (שאושר ע"י נתיבי
ישראל בנוהל הסמכת ספקים וגו"ת) עם תכונות פוטומטריות העונות על
דרישות הפרוייקט.

יח' מידה
יח'

מחיר
1,180.00

יח'

1,210.00

יח'

1,210.00

יח'

1,200.00

יח'

1,190.00

יח'

1,170.00

יח'

1,190.00
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תיאור מק"ט
אספקה לאתר של גוף תאורת כביש  250Wנל"ג מאושר ע"י נתיבי
ישראל דגם  ,OVFתוצרת  COOPER LIGHTINGמכוון לעקומה
פוטומטרית  OVF25S3DE.iesמותאם לנורת נל"ג טובולרית 250W
הגופים יותקנו ויכוונו בזויות בהתאם לתוכניות וחישובי התאורה ,כולל
אביזרי הדלקה אורגינליים שאושרו לדגם הנ"ל ,משנק מצת וקבל,
בהתאם למפרט והתוכניות ,או גוף תאורה שווה איכות (שאושר ע"י נתיבי
ישראל בנוהל הסמכת ספקים וגו"ת) עם תכונות פוטומטריות העונות על
דרישות הפרוייקט.
אספקה לאתר של גוף תאורת כביש  150Wנל"ג מאושר ע"י נתיבי
ישראל דגם  ,OVFתוצרת  COOPER LIGHTINGמכוון לעקומה
פוטומטרית  OVF15S2DE.iesמותאם לנורת נל"ג טובולרית 150W
הגופים יותקנו ויכוונו בזויות בהתאם לתוכניות וחישובי התאורה ,כולל
אביזרי הדלקה אורגינליים שאושרו לדגם הנ"ל ,משנק מצת וקבל,
בהתאם למפרט והתוכניות ,או גוף תאורה שווה איכות (שאושר ע"י נתיבי
ישראל בנוהל הסמכת ספקים וגו"ת) עם תכונות פוטומטריות העונות על
דרישות הפרוייקט.
אספקה לאתר של גוף תאורה  400W FORWARD THROWנל"ג
מאושר ע" י נתיבי ישראל עם רפלקטור  ,FWTדגם ,HPTR-TRIBUTE
תוצרת  ,COOPER LIGHTINGמכוון לעקומה פוטומטרית
 ,TR40S4FE.IESמותאם לנורת נל"ג טובולרית  400Wהגופים יותקנו
ויכוונו בזויות בהתאם לתוכניות וחישובי התאורה ,כולל אביזרי הדלקה
אורגינליים שאושרו לדגם הנ"ל ,משנק מצת וקבל ,בהתאם למפרט
והתוכניות ,או גוף תאורה שווה איכות (שאושר ע"י מעצ בנוהל הסמכת
ספקים וגו"ת) עם תכונות פוטומטריות העונות על דרישות הפרוייקט.

08.02.1650

אספקה לאתר של גוף תאורה  250W FORWARD THROWנל"ג
מאושר ע" י נתיבי ישראל עם רפלקטור  ,FWTדגם ,HPTR-TRIBUTE
תוצרת  ,COOPER LIGHTINGמכוון לעקומה פוטומטרית
 ,TR25S4FE.IESמותאם לנורת נל"ג טובולרית  250Wהגופים יותקנו
ויכוונו בזויות בהתאם לתוכניות וחישובי התאורה ,כולל אביזרי הדלקה
אורגינליים שאושרו לדגם הנ"ל ,משנק מצת וקבל ,בהתאם למפרט
והתוכניות ,או גוף תאורה שווה איכות (שאושר ע"י נתיבי ישראל בנוהל
הסמכת ספקים וגו"ת) עם תכונות פוטומטריות העונות על דרישות
הפרוייקט.
אספקה לאתר של גוף תאורה  150W FORWARD THROWנל"ג
מאושר ע" י נתיבי ישראל עם רפלקטור  ,FWTדגם ,HPTR-TRIBUTE
תוצרת  ,COOPER LIGHTINGמכוון לעקומה פוטומטרית
 ,TR15S4FE.IESמותאם לנורת נל"ג טובולרית  150Wהגופים יותקנו
ויכוונו בזויות בהתאם לתוכניות וחישובי התאורה ,כולל אביזרי הדלקה
אורגינליים שאושרו לדגם הנ"ל ,משנק מצת וקבל ,בהתאם למפרט
והתוכניות ,או גוף תאורה שווה איכות (שאושר ע"י נתיבי ישראל בנוהל
הסמכת ספקים וגו"ת) עם תכונות פוטומטריות העונות על דרישות
הפרוייקט.
אספקה לאתר של גוף תאורת  1000W HIGH MASTנל"ג מאושר ע"י
נתיבי ישראל דגם  ,HMXתוצרת  ,COOPER LIGHTINGמכוון
לעקומה פוטומטרית ( ,HMX9SCM.IES (FLAT GLASSמותאם לנורת
נל"ג טובולרית  ,1000Wהגופים יותקנו ויכוונו בזויות בהתאם לתוכניות
וחישובי התאורה ,כולל אביזרי הדלקה אורגינליים שאושרו לדגם הנ"ל,
משנק ,מצת וקבל ,כולל כל האביזרים והמתאמים הדרושים להתקנת
הגופים ואיזונם על גבי טבעת (כתר) נעה בעמוד  H.M.בהתאם למפרט
והתוכניות ,או גוף תאורה שווה איכות (שאושר ע"י נתיבי ישראל בנוהל
הסמכת ספקים וגו"ת) עם תכונות פוטומטריות העונות על דרישות
הפרוייקט.
מסתיר אור אחורי דגם  OA1153מותאם לגוף תאורת הצפה 1000W
 HIGH MASTנתרן בלחץ גבוה תוצרת  COOPER LIGHTINGדגם
 , HMXמסתיר האור אחורי יהיה אורגינלי תוצרת יצרן גו"ת ,להתקנה
בהתאם לתוכניות ובאישור מנה"פ.

08.02.1600

08.02.1640

08.02.1660

08.02.1670

08.02.1680

יח' מידה
יח'

מחיר
1,170.00

יח'

1,170.00

יח'

1,900.00

יח'

1,870.00

יח'

1,870.00

יח'

3,110.00

יח'

400.00
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תיאור מק"ט
אספקה לאתר של גוף תאורת  1000W HIGH MASTנל"ג מאושר ע"י
נתיבי ישראל דגם  ,HMAAתוצרת  ,GENERAL ELECTRICמכוון
לעקומה פוטומטרית ( ,GE176318.IES (SAG GLASS LENSמותאם
לנורת נל"ג טובולרית  ,1000Wהגופים יותקנו ויכוונו בזויות בהתאם
לתוכניות וחישובי התאורה ,כולל אביזרי הדלקה אורגינליים שאושרו לדגם
הנ"ל ,משנק ,מצת וקבל ,כולל כל האביזרים והמתאמים הדרושים
להתקנת הגופים ואיזונם על גבי טבעת (כתר) נעה בעמוד  H.M.בהתאם
למפרט והתוכניות ,או גוף תאורה שווה איכות (שאושר ע"י נתיבי ישראל
בנוהל הסמכת ספקים וגו"ת) עם תכונות פוטומטריות העונות על דרישות
הפרוייקט.
מסתיר אור אחורי מכל סוג מותאם לגוף תאורת הצפה 1000W HIGH
 MASTנתרן בלחץ גבוה תוצרת  GENERAL ELECTRICדגם HMAA
 ,מסתיר האור אחורי יהיה אורגינלי תוצרת יצרן גו"ת ,להתקנה בהתאם
לתוכניות ובאישור מנה"פ.
אספקה לאתר של גוף תאורה  1000W FORWARD THROWנל"ג
מאושר ע" י נתיבי ישראל עם רפלקטור  ,FWTדגם ,DECASHIELD
תוצרת  ,GENERAL ELECTRICמכוון לעקומה פוטומטרית
 ,GE178986.IESמותאם לנורת נל"ג טובולרית  ,1000Wהגופים יותקנו
ויכוונו בזויות בהתאם לתוכניות וחישובי התאורה ,כולל אביזרי הדלקה
אורגינליים שאושרו לדגם הנ"ל ,משנק ,מצת וקבל ,כולל כל האביזרים
והמתאמים הדרושים להתקנת הגופים ואיזונם על גבי טבעת (כתר) נעה
בעמוד  H.M.בהתאם למפרט והתוכניות ,או גוף תאורה שווה איכות
(שאושר ע" י נתיבי ישראל בנוהל הסמכת ספקים וגו"ת) עם תכונות
פוטומטריות העונות על דרישות הפרוייקט.
אספקה לאתר של גוף תאורה  1000W FORWARD THROWנל"ג
מאושר ע" י נתיבי ישראל עם רפלקטור  ,FWTדגם (GALLERIA GLX
( ,FLAT GLASSתוצרת  ,COOPER LIGHTINGמכוון לעקומה
פוטומטרית  ,GLX9SFTFG.IESמותאם לנורת נל"ג טובולרית ,1000W
הגופים יותקנו ויכוונו בזויות בהתאם לתוכניות וחישובי התאורה ,כולל
אביזרי הדלקה אורגינליים שאושרו לדגם הנ"ל ,משנק ,מצת וקבל ,כולל
כל האביזרים והמתאמים הדרושים להתקנת הגופים ואיזונם על גבי
טבעת (כתר) נעה בעמוד  H.M.בהתאם למפרט והתוכניות ,או גוף
תאורה שווה איכות (שאושר ע" י נתיבי ישראל בנוהל הסמכת ספקים
וגו"ת) עם תכונות פוטומטריות העונות על דרישות הפרוייקט.

08.02.1700

אספקה לאתר של גוף תאורת כביש  400Wנל"ג מאושר ע"י נתיבי
ישראל דגם  ,QSA-10תוצרת  CARANDINIמכוון לעקומה פוטומטרית
 ies.120091-90-1מותאם לנורת נל"ג טובולרית  400Wהגופים יותקנו
ויכוונו בזויות בהתאם לתוכניות וחישובי התאורה ,כולל אביזרי הדלקה
אורגינליים שאושרו לדגם הנ"ל ,משנק מצת וקבל ,בהתאם למפרט
והתוכניות ,או גוף תאורה שווה איכות (שאושר ע"י נתיבי ישראל בנוהל
הסמכת ספקים וגו"ת) עם תכונות פוטומטריות העונות על דרישות
הפרוייקט.
אספקה לאתר של גוף תאורת כביש  250Wנל"ג מאושר ע"י נתיבי
ישראל דגם  ,QSA-10תוצרת  CARANDINIמכוון לעקומה פוטומטרית
 ies.120071-90-1מותאם לנורת נל"ג טובולרית  250Wהגופים יותקנו
ויכוונו בזויות בהתאם לתוכניות וחישובי התאורה ,כולל אביזרי הדלקה
אורגינליים שאושרו לדגם הנ"ל ,משנק מצת וקבל ,בהתאם למפרט
והתוכניות ,או גוף תאורה שווה איכות (שאושר ע"י נתיבי ישראל בנוהל
הסמכת ספקים וגו"ת) עם תכונות פוטומטריות העונות על דרישות
הפרוייקט.
אספקה לאתר של גוף תאורת כביש  150Wנל"ג מאושר ע"י נתיבי
ישראל דגם  ,QSA-10תוצרת  CARANDINIמכוון לעקומה פוטומטרית
 ies.120051-90-1מותאם לנורת נל"ג טובולרית  150Wהגופים יותקנו
ויכוונו בזויות בהתאם לתוכניות וחישובי התאורה ,כולל אביזרי הדלקה
אורגינליים שאושרו לדגם הנ"ל ,משנק מצת וקבל ,בהתאם למפרט
והתוכניות ,או גוף תאורה שווה איכות (שאושר ע"י נתיבי ישראל בנוהל
הסמכת ספקים וגו"ת) עם תכונות פוטומטריות העונות על דרישות
הפרוייקט.

08.02.1684

08.02.1686

08.02.1690

08.02.1710

08.02.1720

יח' מידה
יח'

מחיר
3,250.00

יח'

660.00

יח'

3,750.00

יח'

3,300.00

יח'

1,200.00

יח'

1,200.00

יח'

1,170.00
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08.02.1730

08.02.1735

08.02.1740

08.02.1750

08.02.1755

08.02.1760

08.02.1765
08.02.1770

08.02.1771

08.02.1780

08.02.1790

08.02.1800

08.02.1805

08.02.1810

08.02.1820

תיאור מק"ט
יסוד בטון מזוין ב 30-משותף למרכזיה למאור ולארון מונים בחיבור עד
 3X100Aכולל חפירה ו/או חציבה ,ברזלי זיון מרותכים כהארקת יסוד,
כולל פס מגולוון מפלדה  50*4מ" מ מחובר בריתוך לבורגי היסוד ,מסגרת
לביסוס הארונות ,צנרת ביסוד ,מילוי והידוק מבוקר סביב היסוד וסילוק
עודפי החפירה.
יסוד בטון מזויין ב 30-למרכזיה למאור כולל חפירה ו/או חציבה ,ברזלי זיון
מרותכים כהארקת יסוד ,כולל פס מגולוון מפלדה  50*4מ"מ מחובר
בריתוך לבורגי היסוד ,מסגרת לביסוס הארונות ,צנרת ביסוד ,מילוי והידוק
מבוקר סביב היסוד וסילוק עודפי החפירה.
יסוד בטון מזויין ב 30-למרכזיה למאור  ,3X160Aעד  ,3X250Aכולל
חפירה ו/או חציבה ,ברזלי זיון מרותכים כהארקת יסוד ,כולל פס מגולוון
מפלדה  50*4מ" מ מחובר בריתוך לבורגי היסוד ,מסגרת לביסוס
הארונות ,צנרת ביסוד ,מילוי והידוק מבוקר סביב היסוד וסילוק עודפי
החפירה.
גומחת בטון מזויין ב 30-לפילר מונים ח"ח עבור חיבור  3X100Aבמידות
 :רוחב פנים  80ס"מ ,גובה  200ס"מ עומק  40ס"מ כולל הצבה וביסוס
בהתאם לתוכניות ובתאום עם ח"ח ובאישור מנה"פ.
יסוד בטון מזויין ב 30-לארונות חשמל ותקשורת לעיל בגובה עד  30ס"מ
מפני הקרקע ,כולל חפירה ו/או חציבה ,ברזלי זיון מרותכים כהארקת
יסוד ,מסגרת לביסוס הארונות ,צנרת ביסוד ,מילוי והידוק מבוקר סביב
היסוד וסילוק עודפי החפירה.
פילר מונים ח"ח ,לחיבור עד  3X100Aעשוי ארונות אטומים מפוליאסטר
משוריין ,כולל קופסאות אבטחה עם מבטיחים למונים הכל בהתאם
לסטנדרט ח"ח ובתאום עימם.
גומחת בטון מזוין ב 30-במידות פנים  1400X2100X700מ''מ כולל
תקרת בטון ,חפירה ו/או חציבה ,התקנה וכל הדרוש
מרכזיה למאור חיבור עד  ,3X100Aעשויה ארונות אטומים מפוליאסטר
משוריין ,כולל לוח החשמל בנוי מקופסאות  ,CIוכל הציוד והאביזרים
הנדרשים מותקן בארונות הנ"ל ,בהתאם לתוכניות ,כולל ביצוע איזון
עומסים לשלוש הפאזות.
מרכזיה למאור חיבור עד  3X100Aעשויה ארונות מתכת אטומים  ,כולל
לוח החשמל בנוי  ,וכל הציוד והאביזרים הנדרשים מותקן בארונות הנ"ל,
בהתאם לתוכניות ,כולל ביצוע איזון עומסים לשלוש הפאזות.
מרכזיה למאור  ,3X160Aעשויה ארונות אטומים מפוליאסטר משוריין,
כולל לוח החשמל בנוי מקופסאות  ,CIוכל הציוד והאביזרים הנדרשים
מותקן בארונות הנ"ל ,בהתאם לתוכניות ,כולל ביצוע איזון עומסים לשלוש
הפאזות.
מרכזיה למאור  ,3X200Aעשויה ארונות אטומים מפוליאסטר משוריין,
כולל לוח החשמל בנוי מקופסאות  ,CIוכל הציוד והאביזרים הנדרשים
מותקן בארונות הנ"ל ,בהתאם לתוכניות ,כולל ביצוע איזון עומסים לשלוש
הפאזות.
מרכזיה למאור  ,3X250Aעשויה ארונות אטומים מפוליאסטר משוריין,
כולל לוח החשמל בנוי מקופסאות  ,CIוכל הציוד והאביזרים הנדרשים
מותקן בארונות הנ"ל ,בהתאם לתוכניות ,כולל ביצוע איזון עומסים לשלוש
הפאזות.
מרכזייה לדימר מפוליאסטר משוריין עם דלת פתיחה וגגון אינטגרלי כולל
מסגרת להתקנה על בסיס בטון ,נעילה ע" י צילנדר וסידור נוסף לתליית
מנעול
תא מנייה (למדידה ואבטחה) ח"ח ,עבור חיבור עד  3X250Aעשוי ארון
פח כולל מסגרת לביסוס וכל הנדרש להתקנת ציוד המדידה ,בהתאם
לסטנדרט ח"ח ובתאום עימם.
יסוד בטון מזוין ב 30-לתא מנייה ח"ח ( עשוי ארון פח) ,כולל חפירה ו/או
חציבה ,ברזלי זיון מרותכים כהארקת יסוד ,יציאת פס מגולוון מפלדה
 50*4מ" מ מחובר בריתוך לבורגי היסוד ,מסגרת לביסוס הארונות ,צנרת
בקוטר  100מ"מ ביסוד ,הידוק מבוקר סביב היסוד ,החזרת השטח
לקדמותו וסילוק עודפי החפירה ,הכל בתאום עם ח"ח ובהתאם
להנחיותיהם ( ,במקרה של יסוד בטון משותף למרכזיה ולתא המנייה לא
יהיה כל שינוי במחירי היסודות).

יח' מידה
יח'

מחיר
1,500.00

יח'

1,730.00

יח'

1,700.00

יח'

1,600.00

קומפ'

1,800.00

יח'

3,450.00

קומפ'

2,650.00

יח'

30,000.00

יח'

30,500.00

יח'

40,000.00

יח'

43,000.00

יח'

45,000.00

יח'

8,000.00

יח'

4,400.00

קומפ'

1,300.00
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תיאור מק"ט
גומחת בטון מזוין ב 30-לתא מנייה (מדידה ואבטחה) ח"ח (לתא מנייה
עשוי פוליסטר) לחיבור עד  3X250Aבמידות :רוחב פנים כ 80 -ס"מ,
גובה  200ס"מ עומק  60ס" מ כולל תעלת כבלים וצנרת יצוקה מבטון
מתחת לגומחה ,הצבה וביסוס בהתאם לתוכניות ,בתאום עם ח"ח
ובאישור מנה"פ.
גומחת בטון מזוין ב 30 -ייצוק למרכזיית הדלקה בגובה  2300מ"מ
לפחות מעל פני הקרקע ו 1000-מ"מ בתוך האדמה ,עומק  750מ"מ
הגומחה תהיה ברוחב שיתאים להתקנת כל הארונות הצרכן וחח"י עם
מרווחים של  10ס" מ לפחות בין דפנות הארונות לקירות הגומחה  .בכל
מקרה לא יופחת האורך מ 2650-מ"מ ,כולל רשת  15X15ס"מ מברזל
זיון בקוטר  5מ"מ מימנום ,כולל דלתות פלדה בעובי  4מ"מ עם מסגרת
חיזוקים פנימיים ,מנעול בריח ,הכל מגלוון וצבוע ,הגומחה מחוברת
למשטח וליסוד המרכזייה
גומחת בטון מזוין ב 30 -יצוק לארונות חשמל בגובה  2100מ"מ ,עומק
 700מ"מ וברוחב  1400מ"מ ,כולל רשת  15X15ס" מ מברזל זיון בקוטר
 8מ"מ מינימום ,כולל דלתות פלדה בעובי  4מ" מ עם מסגרת חיזוקים
פנימיים ,מנעול בריח ורתק ,הכל מגולוון וצבוע ,הגומחה מחוברת למשטח
וליסוד הארונות
גומחת בטון מזוין ב 30 -יצוק לארונות חשמל בגובה  2100מ"מ ,עומק
 400מ"מ וברוחב  1400מ"מ ,כולל רשת  15X15ס" מ מברזל זיון בקוטר
 8מ"מ מינימום ,כולל דלתות פלדה בעובי  4מ" מ עם מסגרת חיזוקים
פנימיים ,מנעול בריח ורתק ,הכל מגולוון וצבוע ,הגומחה מחוברת למשטח
וליסוד הארונות
ממסר פחת מתכוונן אינטגרלי המותאם ומכוייל למאמ" ת ראשי במרכזיה
למאור כולל כל האביזרים ,לרבות מגעי עזר וחיווט ,לניתוק המפסק
הראשי במקרה של תקלה וזאת במידה והתנגדות הארקה של המתקן לא
תעמוד בדרישות ח" ח ולא ניתן יהיה לשפר את ההארקה ,הכל בתאום
ואישור ח"ח והמתכנן ,הכיול יבוצע ע"י ח" ח או מהנדס בודק של המתקן.

08.02.1842

ארון למע' כריזה להתקנת חוץ מפוליאסטר משוריין  IP55כפול בעומק
במידות  1100X785X700מ''מ
ארון למע' טמ'' ס להתקנת חוץ מפוליאסטר משוריין  IP55במידות
 1100X590X320מ''מ
ארון חשמל להתקנת חוץ מפוליאסטר משוריין  IP55במידות
 1100X590X320מ''מ
ארון למפסק ראשי להזנה לארון חלוקה למעבר תת''ק להארקת חוץ
מפוליאסטר משוריין  IP65במידות 400X300X 200מ''מ.
פירוק מרכזיה למאור קיימת כולל :פרוק חיבורי החשמל וכבלי ההזנה
לתאורה ( ,או איתור חיבורים ובידודם ושילוטם) עפ"י הנדרש בתכנון,
תיאום עם חח"י לניתוק ההספקה ,העברת המרכזיה והכבלים למקום
שיורה מנה"פ ,כולל הוצאת יסוד הבטון והעברתו לאתר איסוף פסולת
מוכר ע" י הרשויות המוסמכות ומילוי החפירה בשכבות מצע סוג א'
מהודק ,כולל החזרת פני השטח לקדמותם.
פירוק בקר חיסכון באנרגיה קיים כולל :פרוק חיבורי החשמל וכבלי
ההזנה ,העברת הבקר למקום שיורה מנה"פ ,כולל הוצאת יסוד הבטון
והעברתו לאתר איסוף פסולת מוכר ע" י הרשויות המוסמכות ומילוי
החפירה בשכבות מצע סוג א' מהודק ,כולל החזרת פני השטח לקדמותם.

08.02.1835

08.02.1837

08.02.1838

08.02.1840

08.02.1844
08.02.1846
08.02.1848
08.02.1850

08.02.1860

יח' מידה
יח'

מחיר
2,200.00

קומפ'

6,250.00

קומפ'

3,200.00

קומפ'

2,660.00

קומפ'

1,600.00

קומפ'

9,450.00

קומפ'

8,920.00

קומפ'

8,920.00

קומפ'

4,750.00

יח'

1,380.00

יח'

800.00

08.02.1870

פירוק והעתקת מרכזית תאורה קיימת בגודל  3X80Aכולל  :פרוק
המרכזיה והתקנתה במיקום החדש על יסוד חדש שפורט בנפרד ,כולל
הכנות ותאום עם ח" ח לביצוע העתקת החיבור ,כולל הוצאת יסוד הבטון,
והעברתו לאתר איסוף פסולת מוכר ע" י הרשויות המוסמכות ומילוי
החפירה בשכבות מצע סוג א' מהודק ,כולל החזרת פני השטח לקדמותם.

קומפ'

3,100.00

08.02.1880

פירוק והעתקת מרכזית תאורה קיימת בגודל מעל  3X100Aעד 3X250A
כולל  :פרוק המרכזיה ותא מנייה  ,התקנתם במיקום החדש על יסוד חדש
שפורט בנפרד ,כולל הכנות ותאום עם ח" ח לביצוע העתקת החיבור ,כולל
הוצאת יסוד הבטון ,והעברתו לאתר איסוף פסולת מוכר ע"י הרשויות
המוסמכות ומילוי החפירה בשכבות מצע סוג א' מהודק ,כולל החזרת פני
השטח לקדמותם.

קומפ'

3,300.00

עמוד  41מתוך 164

מחירון זכייני  167-16ג' 4צפון
מס_קטלוגי
08.02.1885
08.02.1890

08.02.1900

08.02.1901

08.02.1902
08.02.1909
08.02.1910

08.02.1920

08.02.1921

תיאור מק"ט
פירוק והעתקת ארון חשמל
ניתוק ופירוק הזנות וכבלי חשמל ומוליכי הארקה לכל מעגלי חשמל
לתאורה מהמרכזיה שפורקה וחיבורם אל המרכזיה במיקומה החדש
לרבות שליפת כבלים שאינם בשימוש ,כולל ביצוע מופות לכבלי כח
(שפורטו בנפרד) וכולל הארכת הכבלים במידה וידרש בכבל מאותו סוג
הקיים ,הארכת מוליכי הארקה וחיבורם ע" י מהדקים קנדיים או שרוול
לחיצה ( 2חיבורים לכל הארכה) כל החיבורים והארכות הכבלים ומוליכי
הארקה שיבוצעו בתוך תא מעבר (פורט בנפרד) שיבוצע ליד המרכזיה
שפורקה.
מופת חיבורים תוצרת  RAYCHEMאו שווה איכות ,עמידה למים
והמתאימה לכבלי כח ,בכל חתך הנדרש ,כולל שרוולים מתכווצים וכל
הנדרש בהתאם לחתך הכבלים ומספר המוליכים ,להתקנה רק באישור
המתכנן.
מופות לחיבור צנרת עד חתך  110מ'' מ מפוליאתילן ו/או שרשורי בעל
דופן כפולה חלקה מבפנים דגם ''מגנום'' בין צינורות באדמה ,כולל
חפירה ,מלוי חוזר באדמה וחוט משיכה.
מופות לחיבור גמיש לצנרת בחתך עד  110מ'' מ מפוליאתילן ו/או שרשורי
בעל דופן כפולה חלקה מבפנים דגם ''קוברה''
יחידת דיזל גנרטור בהספק  275KVAלעבודה רצופה ( ,)PRIMEלרבות
מצברים
יחידת דיזל  -גנרטור תלת פאזית מיוצב בהספק  70KVAעם חופת מזג
אויר ,היחידה תהיה עצמאית כדוגמת דגם  P-77Eתוצרת
 F.G.WILSONאו שווה איכות מאושר .היחידה כוללת ,בנוסף ליחידה
המרכזית המותקנת בתוכה :לוח אוטמטי כולל בקר ,מתקן החלפת
אספקת חשמל מרשת ח" ח לגנרטור בלוח המרכזייה ,מיכל דלק המותקן
בבסיס היחידה ,אמצעי התראה למצב הדלק ,מצברים ,מטען ,לוח בקרה
והפעלות ,ווסת אלקטרוני אוטומטי לייצוב מתחי יציאה .החופה תהיה
בנויה מפח מגולוון  2.5מ" מ לפחות ותהיה מוגנת נגד קורוזיה וצבועה
בתנור ,כולל מתקן השתקה ל DBA-65 -למרחק  7מטר ,כולל מערכת
עיכוב לגניבות כדוגמת איתורן ,לרבות המנוי לתקופה של  12חודשים
המנוי.
יחידת דיזל  -גנרטור תלת פאזית מיוצב בהספק  110KVAעם חופת מזג
אויר ,היחידה תהיה עצמאית כדוגמת דגם  P-110Eתוצרת
 F.G.WILSONאו שווה איכות מאושר .היחידה כוללת ,בנוסף ליחידה
המרכזית המותקנת בתוכה :לוח אוטמטי כולל בקר ,מתקן החלפת
אספקת חשמל מרשת לגנרטור בלוח המרכזייה ,מיכל דלק המותקן
בבסיס היחידה ,אמצעי התראה למצב הדלק ,מצברים ,מטען ,לוח בקרה
והפעלות ,ווסת אלקטרוני אוטומטי לייצוב מתחי יציאה .החופה תהיה
בנויה מפח מגולוון  2.5מ" מ לפחות ותהיה מוגנת נגד קורוזיה וצבועה
בתנור ,כולל מתקן השתקה ל 65DBA -למרחק  7מטר ,כולל מערכת
עיכוב לגניבות כדוגמת איתורן ,לרבות המנוי לתקופה של  12חודשים.
הובלה ,התקנה ,הפעלה ,ותחזוקה מלאה של דיזל גנרטור מיוצב ,עד
 60KVAלפעולה מתמשכת ( )CONTINOUSעם חופה לכל תנאי מזג
אויר מושתקת לרמה של  65DBAלמרחק  7מטר ,כולל אספקת סולר,
לרבות לוח חשמל לחלוקה עם אבטחה מיתוג ופיקוד לחיבור מתקני
תאורה עם הפעלה אוטומטית מפוטו צל ומשעון (עם גיבוי ביניהם) ,חיבור
למיתקן התאורה הזמנית כולל מערכת הארקת גנרטור וכל האמצעים
הדרושים כדי למלא את דרישות חוק החשמל ושל מהנדס בודק מוסמך
ומנה"פ ,כולל בדיקה של הבודק המוסמך ,כולל תחזוקה שוטפת והספקת
דלק סדירה ,טיפולים ואיתורן לרבות מנוי  -מחיר לחודש עבודה באתר.
(הציוד בבעלות הקבלן ,בגמר השימוש יפרק הקבלן את הגנרטור ויחזירו
למחסניו) .המדידה לפי חודש .הביצוע רק באישור מנה"פ.

יח' מידה
יח'
קומפ'

מחיר
620.00
2,200.00

יח'

330.00

קומפ'

84.00

יח'

85.00

קומפ'

190,000.00

קומפ'

106,000.00

קומפ'

125,000.00

חודש

13,000.00
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08.02.1922

תיאור מק"ט
הובלה ,התקנה ,הפעלה ,ותחזוקה מלאה של דיזל גנרטור מיוצב ,עד
 30KVAלפעולה מתמשכת ( )CONTINOUSעם חופה לכל תנאי מזג
אויר מושתקת לרמה של  65DBAלמרחק  7מטר ,כולל אספקת סולר,
לרבות לוח חשמל לחלוקה עם אבטחה מיתוג ופיקוד לחיבור מתקני
תאורה עם הפעלה אוטומטית מפוטו צל ומשעון (עם גיבוי ביניהם) ,חיבור
למיתקן התאורה הזמנית כולל מערכת הארקת גנרטור וכל האמצעים
הדרושים כדי למלא את דרישות חוק החשמל ושל מהנדס בודק מוסמך
ומנה"פ ,כולל בדיקה של הבודק המוסמך ,כולל תחזוקה שוטפת והספקת
דלק סדירה ,טיפולים ואיתורן לרבות מנוי  -מחיר לחודש עבודה באתר.
(הציוד בבעלות הקבלן ,בגמר השימוש יפרק הקבלן את הגנרטור ויחזירו
למחסניו) .המדידה לפי חודש .הביצוע רק באישור מנה"פ.

יח' מידה
חודש

08.02.1924

הובלה ,התקנה ,הפעלה ,ותחזוקה מלאה של דיזל גנרטור מיוצב ,עד
 60KVAלפעולה מתמשכת ( )CONTINOUSעם חופה לכל תנאי מזג
אויר מושתקת לרמה של  65DBAלמרחק  7מטר ,כולל אספקת סולר,
לרבות לוח חשמל לחלוקה עם אבטחה מיתוג ופיקוד לחיבור מתקני
תאורה עם הפעלה אוטומטית מפוטו צל ומשעון (עם גיבוי ביניהם) ,חיבור
למיתקן התאורה הזמנית כולל מערכת הארקת גנרטור וכל האמצעים
הדרושים כדי למלא את דרישות חוק החשמל ושל מהנדס בודק מוסמך
ומנה"פ ,כולל בדיקה של הבודק המוסמך ,כולל תחזוקה שוטפת והספקת
דלק סדירה ,טיפולים ואיתורן לרבות מנוי  -באספקה מיידית תוך 24
שעות .מחיר לחודש עבודה באתר( .הציוד בבעלות הקבלן ,בגמר
השימוש יפרק הקבלן את הגנרטור ויחזירו למחסניו) .המדידה לפי י"ע (
במידה ונדרשת פעולת הגנרטור מעל  15יום ישולם לפי סעיף
 .)08.02.5700הביצוע רק באישור מנה"פ.

י"ע

08.02.1925

אספקה הובלה והתקנת גנראטור לשעת חירום להתקנת חוץ
 -OUTDOORסמוך למרכזיה לתאורת רחובות ,הספק - 250KVA
לעומס רצוף .חופה תואמת להתקנת חוץ ,כולל מערכת השתקה ומיכל
דלק חיצוני  4000ליטר ואמבטיית ריקון ,ארון פיקוד והחלפת הזנות.
הארקת שיטה/והגנה נפרדת  ,בסיס בולמי זעזוע ,ריתוך מסגרת גנראטור
לפלטות פלדה ביסוד הבטון למניעת גניבת הציוד ,וכל הנדרש לפי מפרט
טכני עד לפעילות מושלמת של המערכת  ,בדיקה ואישור ע"י הרשויות.

קומפ'

209,000.00

08.02.1930

יסוד בטון מזוין ב 30-ומשטח טיפולים עבור יחידת דיזל גנרטור .כולל
הארקת יסוד ופס הארקות מגולוון ,וברזלי זיון מרותכים וכל הצנרתביסוד,
סוג הבטון והזיון יהיו לפי חישובים ותוכנית של מהנדס קונסטרוקציה
מטעם הקבלן שתוגש לאישור מנה''פ מראש.
מיכל דלק יומי בנפח  1000ליטר לרבות מילוי כל המיכל בסולר
משאבת דלק עם מנוע חשמלי מוגן בהתאם לסיווג סביבת פעולה ,לרבות
כל החיבורים המכניים והחשמליים
מערכת פליטת חום ופליטת גזים ,לרבות התאמת פתחים ליציאה
מהמבנה.
מערכת אינסטלציה וחיבור חשמל של כל מערכת ,לרבות הארקות וכו'.
לחצן חירום להדממת הגנרטור בהתאם לדרישת שירותי כבאות.
משאבת סולר ידנית
סט כלים לאחזקת המערכת
העברת ביקורת משרד התשתיות עד לקבלת אישור בכתב לתקינות כלל
המערכת.
הארקות למתקן גנרטור ,בהתאם לתקנות ולחוק החשמל ,באמצעות
מוליכי נחושת בחתך עד  150ממ"ר  ,כולל ,בדיקת מתקן הגנרטור
והמרכזיה המחוברת אליו ע''י מהנדס בודק ,עד לאישור המתקן.
תעלת כבלים ברוחב  100מ"מ ובעומק  85מ" מ מרשת ברזל מגולוונת,
קבועה על קיר או תלויה מתקרה ,לרבות חיזוקי ברזל  ,מתלים ,זויות,
מגולוונים מוצר מדף מחברים ומהדקי הארקה.
תעלת כבלים ברוחב  400מ"מ ובעומק  85מ" מ מרשת ברזל מגולוונת,
קבועה על קיר או תלויה מתקרה ,לרבות חיזוקי ברזל ,מתלים ,זויות,
מגולוונים מוצר מדף מחברים ומהדקי הארקה.
תעלת פח מגולוון וצבוע בעובי  4מ''מ וברוחב  10עד  20ס''מ מותקנת על
עמוד/מבנה מיועדת להגנה על כבל חשמל.

קומפ'

1,800.00

קומפ'
קומפ'

7,400.00
2,000.00

קומפ'

6,000.00

קומפ'
קומפ'
קומפ'
קומפ'
קומפ'

3,000.00
550.00
1,100.00
1,000.00
1,800.00

קומפ'

2,100.00

מטר

35.00

מטר

66.00

מטר

69.00

08.02.1931
08.02.1932
08.02.1933
08.02.1935
08.02.1936
08.02.1937
08.02.1938
08.02.1939
08.02.1940

08.02.1946

08.02.1947

08.02.1950

מחיר
10,100.00

750.00
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תיאור מק"ט
תעלת כבלים ברוחב  200מ"מ ובעומק  85מ" מ מרשת ברזל מגולוונת,
קבועה על קיר או תלויה מתקרה ,לרבות חיזוקי ברזל ,מתלים ,זויות,
מחברים ומהדקי הארקה.
תעלת כבלים ברוחב  300מ"מ ובעומק  85מ" מ מרשת ברזל מגולוונת,
קבועה על קיר או תלויה מתקרה ,לרבות חיזוקי ברזל ,מתלים ,זויות,
מחברים ומהדקי הארקה.
תעלת כבלים עשויה  60X60 PVCמ"מ ,כולל מכסה ,סופיות ,התקנים
לתפיסת כבלים ,גוון "לבן  -קרם"
תעלת כבלים עשויה  120X60 PVCמ"מ ,כולל מכסה ,סופיות ,התקנים
לתפיסת כבלים ,גוון "לבן  -קרם"
תעלת כבלים עשויה  100X100 PVCמ"מ ,כולל מכסה ,סופיות ,התקנים
לתפיסת כבלים ,גוון "לבן  -קרם"
חיבור הזנה חדשה לבסיס של עמוד תאורה קיים כולל חפירה מסביב
ליסוד ,חציבה /חדירה ליסוד של העמוד והחדרת כבל התחברות להזנה
במגש כולל החלפת מהדקים וחיבור מוליך הארקה בקרקע ,וסגירת
הפתח בתעלת פח מגולוון בעובי  2מ"מ ,מילוי החפירה ,תיקוני בטון
ליסוד ,הידוק והחזרת המצב לקדמותו.
התחברות מתקן תאורה למרכזיית תאורה קיימת ,כולל החדרת כבלים
ומוליכי הארקה לפי מס' המעגלים המתחברים דרך היסוד וכולל כל
החיבורים והתאומים הדרושים כולל תוספת או עידכון שילוט למעגלים
במרכזיה בהתאם להזנות חשמל והתוכניות ואיטום הצנרת.
צביעת עמוד תאורה קיים בכל גובה וסוג בפסים בצבע שחור לבן מעל
לגלוון עד גובה  1.8מ' ,כולל ניקוי עמוד ע" י מסיר צבע לפני צביעתו וכל
העבודות הדרושות.
מכסה מפלדה ,מגולוון מותאם לפתח עמוד קיים עם נעילה,התקנה
בעמוד כולל חיבור והוספת כבל מפלדה מגולוונת שזור גמיש מבודד
באורך  60ס"מ
ביצוע מספור על עמוד צבוע או מגולוון קיים באתר בעזרת שבלונה בצבע
שחור המתאים לברזל מגולוון ,הסימון הכולל מספר לוח חשמל ,מספר
מעגל תאורה ,מספר סידורי של העמוד בתוך במעגל.
התקנה של מגש אביזרים לעד שני פנסים  ,בעמוד תאורה קיים בגובה
עד  15מטר ,כולל חיווט ,חיבורי הזנות חשמל וחומרי עזר.
טעינה ,הובלה ופריקת גוף תאורה עד  400ואט שפורק ,כולל אביזרי
הדלקה ממחסני נתיבי ישראל .או ממקום אחר לאתר.
התקנה וחיבור של גוף תאורה עד  400ואט שפורק ,כולל אביזרי הדלקה.

08.02.1997

טעינה ,הובלה ופריקת גוף תאורה  1000ואט שפורק ,כולל אביזרי
הדלקה ממחסני נתיבי ישראל או ממקום אחר לאתר.
פרוק עמוד תאורת גן קיים מפלדה בגובה עד  1מ' ,כולל פירוק חיבורי
חשמל וכבל ההזנה ובידודם ,והעברתו למקום שיורה מנה''פ.
פרוק עמוד תאורה קיים מפלדה בגובה עד  18מ' ,כולל זרועות ,פנסים
וכל מרכיביו ,כולל פירוק חיבורי חשמל וכבל ההזנה ובידודם ,והעברתו
למקום שיורה מנה''פ.
פירוק פנס מעמוד תאורה קיים כולל פירוק מגש האביזרים ,חיבורי
החשמל וכבל הזנה מהמגש לפנס והעברתם למקום שיורה מנה''פ
פירוק פנס תאורה מעמוד תאורה פלדה או עץ ,ניקוי הפנס והרפלקטור,
החלפת נורה בחדשה ,כיוון עקומה פוטומטרית בפנס עפ"י התכנון
והתקנתו על עמוד תאורה אחר לרבות חיבורו החשמלי למגש האביזרים

08.02.2010

פרוק יסוד בטון של עמוד קיים ,הוצאתו והעברתו לאתר איסוף פסולת
המאושר ע'' י הרשויות המוסמכות ,ובאישור מנה''פ ,כולל החזרת פני
השטח לקדמותם במילוי מצע סוג א' מהודק בשכבות לרבות תיקון
אספלט ו/או ריצוף.
טעינה ,הובלה ופריקת זרוע יחידה או כפולה שפורקה לעמוד פלדה
ממחסני נתיבי ישראל או ממקום אחר לאתר.
טעינה ,הובלה ופריקת עמוד פלדה שפורק בגובה עד  15מ' ממחסני
נתיבי ישראל או ממקום אחר לאתר.
טעינה ,הובלה ופריקת עמוד פלדה שפורק בגובה מ 15.01-מ' ועד 18.00
מ' ממחסני נתיבי ישראל או ממקום אחר לאתר.

08.02.1952

08.02.1953
08.02.1954
08.02.1955
08.02.1960

08.02.1970

08.02.1980

08.02.1985

08.02.1990

08.02.1991
08.02.1995
08.02.1996

08.02.1998
08.02.2000

08.02.2001
08.02.2002

08.02.2012
08.02.2014
08.02.2016

יח' מידה
מטר

מחיר
46.00

מטר

51.00

מטר

23.00

מטר

38.00

מטר

42.00

יח'

340.00

קומפ'

850.00

יח'

180.00

יח'

185.00

יח'

27.00

יח'

99.00

יח'

46.00

יח'

130.00

יח'

84.00

יח'

120.00

יח'

360.00

קומפ'

95.00

קומפ'

200.00

יח'

200.00

יח'

40.00

יח'

170.00

יח'

180.00
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תיאור מק"ט
טעינה ,הובלה ופריקה של עמוד תאורה  H.M.מפירוק בגובה מ 20 -מ'
עד  45מ' כולל כל הציוד והמערכות ממחסני נתיבי ישראל או ממקום אחר
לאתר.
פרוק עמוד תאורה  H.M.קיים בגובה עד  45מטר כולל כתר ,זרועות
,פנסים ,כבלים ,לוחות חשמל פנימיים וחיצוניים וכו' כולל פירוק מכני
והחשמלי  ,פירוק חיבורי החשמל בידודם וסימונם ופינוי כל מרכיב ממרכבי
העמוד כאשר הוא ארוז ועטוף ,למקום שיורה מנה"פ.
פרוק יסוד קיים של עמוד תאורה  ,H.Mכולל פרוק הצנרת וחיבורי
החשמל בידודם וסימונם שליפת הכבלים ,הריסת  1מטר מהיסוד הקיים,
עד לפחות  0.5מטר מתחת לפני האספלט המתוכננים ,פינוי היסוד
למקום שיורה מנה" פ מילוי החפירה במצע סוג א' מהודק בשכבות
בהתאם למבנה הכביש ,לרבות תיקון אספלט ו/או ריצוף.
פירוק עמוד תאורה קיים ,בגובה עד  15מ' אחסנתו עד להתקנה והכנתו
להתקנה חוזרת בפרוייקט ,כולל פירוק חיבורי חשמל בעמוד ובידודם,
ניקוי פנסים ורפלקטורים ,החלפת נורה ,כיוון עקומה פוטומרית בפנס,
ניקוי העמוד ע"י מסיר צבע לפני צביעתו ,צביעת העמוד לפי הנחיות
מנה" פ ובהתאם למפרט ,סימון העמוד בעזרת שבלונה והכנת העמוד,
הפנסים והאביזרים לשימוש בהתקנה חוזרת שתשולם בנפרד.

08.02.2045

חיבור ציפוי  PVCאנטי סטטי בחדר תקשורת ,בתוך קופסאות פלסטיק
 20X20ס" מ שקועות בקיר החדר עם מוליכי נחושת  25ממ"ר ,בצינור
בקוטר  23מ" מ אל פס הארקות בחדר תחת חלל רצפה צפה ,כולל מוליך
נחושת  25ממ"ר ,בצינור בקוטר  23מ" מ אל פס השוואת פוטנציאלים,
כולל מהדקי חיבור ושילוט פנימי וחיצוני
תשתית הכנה לתאורה בגשר שילוט כולל  :קופסת חיבורים ואבטחה
מבודדת  IP-65מפוליאסטר משוריין ,דגם  C-43תוצרת עינבר או שווה
איכות במידות  40X30X20ס"מ ,עם פס דין ופס הארקה ,עם ידית ונעילה
מותקנת על עמוד הבטון של גשרי שילוט ,צינור פוליאתילן קשיח
( ,)H.D.P.Eיק"ע  11בקוטר  32מ" מ טמון ביציקת הבטון בעמוד הגשר
מהקופסה ועד קצה עליון של העמוד ,צינור פוליאתילן קשיח ()H.D.P.E
דרג  10בקוטר  75מ" מ טמון ביסוד הבטון של הגשר ועד קופסת
האבטחה ובהתאם לתוכניות.
מבטיח חצי אוטומטי דו קוטבי  10KA , 16ACוממסר פחת 2X25A
רגישות  ,30MAעם כיסויים ושילוט עבור הזנת ראש מערכת השקייה,
ההתקנה בעמוד התאורה המזין.
חפירה לגילוי פסק בצנרת חח" י כוללת חפירת בור בכל גודל ועומק נדרש,
דיפון הידוק וכיסוי בשכבת מצע א' לאחר גמר השחלת חח"י.
חיבור צנרת חדשה לתא בקרה קיים ,כולל חפירה ,ביצוע חורים חדשים
וסתימתם בבטון ,הגנה על כבלים קיימים בזמן ביצוע העבודה ,ניקוי התא,
מילוי חצץ והחזרת פני השטח לקדמותו ,המחיר לכל כמות הצנרת
החדשה המתחברת לתא הבקרה.
פירוק והחלפת תקרת בטון לתא מעבר קיים בקוטר עד  150ס"מ ,לתקרה
כבדה  D400לעומס  40טון כולל אספקה הובלה והתקנת התקרה
החדשה לרבות התאמת הגובה ,איטום וחומרי העזר הנדרשים ופינוי
התקרה המפורקת מהאתר למקום שיורה מנה"פ.
פירוק והחלפת מכסה ומסגרת לתא מעבר קיים ,למכסה כבד D400
לעומס  40טון מיציקת פלדה לפי ת"י  489עם סמל נתיבי ישראל וכיתוב
בהטבעה בהתאם ליעוד המערכת ,המכסה בקוטר  60ס"מ ,כולל אספקה
והתקנת המכסה ומסגרת תואמת לתקרה חדשה או קיימת לרבות איטום
וחומרי העזר הנדרשים ופינוי המכסה המפורק מהאתר למקום שיורה
מנה"פ.
ניקוי צנרת קיימת בין שני תאי מעבר ,כולל פתיחת סתימות ,הכנסת חוט
משיכה בקוטר  8מ" מ מנילון שזור וכולל ניקוי התאים בקצוות הצנרת מכל
סוג של פסולת ומילוי חצץ בעובי  5ס"מ ( המחיר קומפלט עבור  2תאי
מעבר וכל הצנרת הקיימת בין שני התאים) .עבור תשתית קיימת
המיועדת לשימוש במתקן הקבוע ,הביצוע רק לפי דרישה ובאישור מנה"פ
מראש.
סתימת צנרת קיימת בכל קוטר שהוא נגד חדירת עכברים (יחידה =
סתימה בצינור אחד)

08.02.2020

08.02.2030

08.02.2040

08.02.2050

08.02.2060

08.02.2065
08.02.2070

08.02.2073

08.02.2075

08.02.2080

08.02.2085

יח' מידה
יח'

מחיר
4,300.00

יח'

7,650.00

יח'

1,700.00

יח'

615.00

קומפ'

580.00

יח'

2,100.00

יח'

380.00

קומפ'

500.00

קומפ'

320.00

יח'

970.00

יח'

800.00

קומפ'

520.00

יח'

55.00
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תיאור מק"ט
טיפול של הקבלן מול ח" ח לביצוע חיבור חדש או הגדלת חיבור קיים ע"י
חברת החשמל למתקן חשמל לתאורה ,כולל תאומים ואישורים הדרושים,
הגשת תוכניות ,הזמנת ביקורת ולווי ח" ח בזמן הביקורת וכל עבודות
העזר והכנות לפי דרישת ח"ח ,עד לקבלת החיבור הנדרש ואישור ח"ח
לחיבור המתקן ,כולל תשלום עבור הבדיקות.
בדיקת המתקן החשמלי על ידי מהנדס חשמל בודק מוסמך ,כולל תיקון
הליקויים במידה ויתגלו עד לקבלת אישור הבודק לתקינות המתקן
החשמלי לפי חוק החשמל ובהתאם לנדרש במפרט ,לרבות מסירת
תעודת רישום ובדיקה של המתקן עם תוצאות הבדיקה ואישורו לחיבור
המתקן למתח.
אספקה לאתר של עמוד עץ בגובה  10מ' ,מותקן בקרקע או בקוביית בטון.

08.02.2100

יח' מידה
קומפ'

מחיר
1,800.00

קומפ'

1,620.00

יח'

575.00

08.02.2120

עוגן לעמוד עץ בגובה  10מ' עם מבדד מתאים כולל תיל העוגן שזור
מפלדה מצופה באבץ בחתך  70ממ"ר ,התקן מבדד ביצה ,מהדקי שק
טבעות ,כיסוי פלסטי צהוב לעוגן ,אדן בטון ,חפירה /חציבה של בור בעומק
 2מ' ,הצבה נכונה של אדן בתוך הבור כיסוי הבור והידוק כל הברגים,
אומים ,אביזרי עזר וחומרי עזר הדרושים להתקנה תקינה של העוגן
וקשירת תיל העוגן לעמוד עץ ,לפי תקנות החשמל ,לרשתות עיליות.

קומפ'

410.00

08.02.2130
08.02.2140

עמוד משען לעמוד עץ ,כולל אדנים ,מוט ,בורג ,וו לעיגון וכו'.
אספקה לאתר של זרוע יחידה מפלדה מגולוונת בקוטר '' 2ובאורך עד 5
מ''א לפנס מותקנת על עמוד עץ.
אספקה לאתר של ארגז הסתעפות ואבטחה מותקן על עמוד עץ ,אטום
בדרגת הגנה  IP-65במידות חוץ  300*220*160מ"מ ,עשוי מפוליאסטר
משוריין או קופסת  CIומתאים להתקנה בתנאי חוץ ,כל הכניסות ויציאות
של כבלים בארגז יהיו אטומים כלפי מטה ,כולל כל האביזרים וחיזוקים
הדרושים להתקנה תקינה על העמוד .הארגז כולל בתוכו מא"ז דו קוטבי
 ,10KA , 10ACעם ניתוק אפס ,כיסוי פלסטי ,פס הארקה ומהדקי
הסתעפות לפאזות ול"אפס" כדוגמת  SOGEXIמדגם  BC-2או  BC-3או
"מגלן פלסטיקה".
כבל תא" מ מאלומניום בחתך  25X6ממ"ר ברשת עילית על עמודי עץ,
כולל מהדקי כל האביזרים והמחברים תיקניים לחיבור כבלי תא"מ
מאלומיניום ,לרבות כל הנחוץ לחיבור בקופסאות חיבורים המותקנים
בראש עמוד עץ.
כבל עילי נחושת  N2XYבחתך  16X5ממ" ר עם תיל נושא מפלדה
מגווולנת בקוטר  8מ" מ שזורה בחתך לא פחות מ 40 -ממ"ר לתנאי חוץ
מתוח בין עמודי עץ ומחובר בארגזי הסתעפות על עמוד עץ ,כבל עילי
יתלה על גבי תיל נושא באמצעות חבקים מתאימים או התקני תלייה
נאותים אחרים כל  30ס"מ ,סעיף זה כולל את כל האביזרים וחומרי העזר
הדרושים לחיבור והתקנה תקינה של הכבל.
כבל עילי נחושת  N2XYבחתך  25X5ממ" ר עם תיל נושא מפלדה
מגווולנת בקוטר  8מ" מ שזורה בחתך לא פחות מ 40 -ממ"ר לתנאי חוץ
מתוח בין עמודי עץ ומחובר בארגזי הסתעפות על עמוד עץ ,כבל עילי
יתלה על גבי תיל נושא באמצעות חבקים מתאימים או התקני תלייה
נאותים אחרים כל  30ס"מ ,סעיף זה כולל את כל האביזרים וחומרי העזר
הדרושים לחיבור והתקנה תקינה של הכבל.
אספקה הובלה והתקנה לשימוש זמני של גוף תאורת כביש  250Wנל"ג
מדגם מאושר ע" י נתיבי ישראל מכוון לעקומה פוטומטרית בהתאם
לתוכניות כולל נורת נל"ג טובולרית  250Wעם קסנון דגם
 ,LUCALOX LU250/XO/T/40תוצרת  GEאו נורה משופרת כנ"ל
תוצרת אוזרם או פיליפס ,כולל אביזרי הדלקה אורגינליים שאושרו לדגם
הנ"ל ,לרבות פירוק גו" ת לאחר סיום העבודה והובלתו למחסני הקבלן.

יח'
יח'

560.00
220.00

יח'

180.00

מטר

55.00

מטר

37.00

מטר

51.00

יח'

680.00

08.02.2180

קובית בטון כבסיס לעמוד תאורה מעץ במידות 1X1X1מ' ,עם פינות
קטומות צבוע לבן ,כולל צינור פלדה לעמוד וכולל אוזניות הרמה ,בהתאם
למפרט ולתוכניות.

יח'

650.00

08.02.2110

08.02.2150

08.02.2160

08.02.2170

08.02.2171

08.02.2175
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תיאור מק"ט
הצבת עמוד עץ בגובה  10מ' כולל חפירה /חציבה או קידוח בור יסוד
בעומק של  2מ' ,או בתוך קוביית בטון ,לפי בחירת ואישור מנה"פ ,צביעה
בצבע ביטומני של חלק העמוד הנמצא בקרקע ,הצבה נכונה של העמוד
בתוך הבור ,מילוי הבור ,הידוק וכו' .ביצוע שילוט ,התקנת זרועות ,פנסים,
נורות ,ארגז הסתעפות ואבטחה ,חיזוק כבלי רשת עילית בעמוד וחיבורם
בארגז ,הספקה התקנה וחיבור כבל מסוג  2.5X3 N2XYבממ"ר ,מושחל
בזרוע מהפנס לארגז אבטחה כולל צינור הגנה לכבלים מותקנים בעמוד.

יח' מידה
יח'

08.02.2200

פרוק עמוד תאורה מעץ קיים באתר ,כולל פרוק חיבורי החשמל על
העמוד ,פרוק הזרוע ,הפנס ,האביזרים וכל ציוד העזר ,הובלה ופריקה
לכל מקום שיורה מנה"פ.
פרוק והצבה מחדש במקום של עמוד עץ תומך לעמוד עץ ,כולל אדן מבטון
ומוט מגולוון לעמוד הנתמך.
פרוק והתקנה מחדש של עוגן לעמוד עץ ,כולל כל החלקים הנדרשים,
חפירה ו/או חציבה ,מותקן במקום הנדרש.
פרוק והצבה מחדש במקום של עמוד עץ בגובה  10מ' ,לרבות העתקת
קוביית בטון כולל חפירת בור בקרקע והצבה נכונה של העמוד בקרקע ו/או
על קוביית הבטון ,כולל כל מרכיביו ,פנסים זרועות ,קופסת חיבורים
תעלת פח וכבלי הזנה עיליים ו/או תת קרקעיים.
התחברות מתקן התאורה הזמנית למרכזית תאורה ,או לגנרטור ,או
לעמוד תאורה של מתקן קיים או לכל מקור הזנה אחר על פי התכנון
והנחיות מנה"פ ,כולל התאומים הדרושים ,לרבות חדירה ליסוד בטון וכל
החיבורים והמהדקים ,כולל אספקה והתקנת קופסת  CIעם מהדקים3 ,
מא" זים מגושרים  10KA 25A-Cמימסר פחת  4X25MAרגישות
 30MAבמרכזיה למאור או בעמוד תאורה המזין או בעמוד עץ ,כולל
תוספת או עידכון שילוט למעגלים במרכזיה או בעמוד התאורה בהתאם
להזנות חשמל.
אספקה ,התקנה ,חיבור ( לרבות חיבור למקור ההזנה) ,הפעלה ואחזקת
תאורה זמנית על עמודי עץ ,תשלום השימוש עבור שדה קומפלט (יסוד
בטון ,עמוד מותקן בקרקע או ביסוד בטון ,עוגנים ,עמוד תומך ,זרועות ,
כבלים  ,פנסים מדגמים המאושרים ע"י נתיבי ישראל ,קופסאות אבטחה,
כבל הזנה לפנסים ,כבל הזנה עילי עם תייל נושא מפלדה עד העמוד
הבא) ללילה אחד של הפעלה .המדידה לפי שדה/לילה (הציוד בבעלות
הקבלן)
פרוק שדה תאורה זמנית והעברתו לקטע אחר .המדידה לפי שדה.
פרוק שדה תאורה זמנית וסילוקו מאתר העבודה ,בחזרה למחסני הקבלן.
המדידה לפי שדה.
אספקה לאתר של עמוד עץ בגובה  10מ' ,מותקן בקרקע או בקוביית
בטון ,לרבות פירוק לאחר סיום העבודה והובלה למחסני הקבלן .
עוגן לעמוד עץ בגובה  10מ' עם מבדד מתאים כולל תיל העוגן שזור
מפלדה מצופה באבץ בחתך  70ממ"ר ,התקן מבדד ביצה ,מהדקי שק
טבעות ,כיסוי פלסטי צהוב לעוגן ,אדן בטון ,חפירה /חציבה של בור בעומק
 2מ' ,הצבה נכונה של אדן בתוך הבור כיסוי הבור והידוק כל הברגים,
אומים ,אביזרי עזר וחומרי עזר הדרושים להתקנה תקינה של העוגן
וקשירת תיל העוגן לעמוד עץ ,לפי תקנות החשמל ,לרשתות עיליות,
לרבות פירוק לאחר סיום העבודה והובלה למחסני הקבלן .
עמוד משען לעמוד עץ ,כולל אדנים ,מוט ,בורג ,וו לעיגון וכו' ,לרבות פירוק
לאחר סיום העבודה והובלה למחסני הקבלן.
אספקה לאתר של זרוע יחידה מפלדה מגולוונת בקוטר " 2ובאורך עד 5
מ"א לפנס מותקנת על עמוד עץ ,לרבות פירוק לאחר סיום העבודה
והובלה למחסני הקבלן.
אספקה לאתר של ארגז הסתעפות ואבטחה מותקן על עמוד עץ ,אטום
בדרגת הגנה  IP-65במידות חוץ  300*220*160מ"מ ,עשוי מפוליאסטר
משוריין או קופסת  CIומתאים להתקנה בתנאי חוץ ,כל הכניסות ויציאות
של כבלים בארגז יהיו אטומים כלפי מטה ,כולל כל האביזרים וחיזוקים
הדרושים להתקנה תקינה על העמוד .הארגז כולל בתוכו מא"ז דו קוטבי
 ,10KA ,10ACעם ניתוק אפס ,כיסוי פלסטי ,פס הארקה ומהדקי
הסתעפות לפאזות ול"אפס" כדוגמת  SOGEXIמדגם  BC-2או  BC-3או
"מגלן פלסטיקה" ,לרבות פירוק לאחר סיום העבודה והובלה למחסני
הקבלן .

יח'

215.00

יח'

280.00

יח'

160.00

יח'

420.00

08.02.2210
08.02.2220
08.02.2230

08.02.2240

08.02.2250

08.02.2260
08.02.2270
08.02.2272
08.02.2273

08.02.2274
08.02.2275

08.02.2276

קומפ'

מחיר
290.00

1,000.00

יח'

11.30

יח'
יח'

280.00
205.00

יח'

495.00

קומפ'

320.00

יח'

330.00

יח'

170.00

יח'
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תיאור מק"ט
כבל תא" מ מאלומניום בחתך  25X6ממ"ר ברשת עילית על עמודי עץ,
כולל מהדקי כל האביזרים והמחברים תיקניים לחיבור כבלי תא"מ
מאלומיניום ,לרבות כל הנחוץ לחיבור בקופסאות חיבורים המותקנים
בראש עמוד עץ  ,לרבות פירוק לאחר סיום העבודה והובלה למחסני
הקבלן.
כבל עילי נחושת  N2XYבחתך  16X5ממ" ר עם תיל נושא מפלדה
מגווולנת בקוטר  8מ" מ שזורה בחתך לא פחות מ 40-ממ"ר לתנאי חוץ
מתוח בין עמודי עץ ומחובר בארגזי הסתעפות על עמוד עץ ,כבל עילי
יתלה על גבי תיל נושא באמצעות חבקים מתאימים או התקני תלייה
נאותים אחרים כל  30ס"מ ,סעיף זה כולל את כל האביזרים וחומרי העזר
הדרושים לחיבור והתקנה תקינה של הכבל  ,לרבות פירוק לאחר סיום
העבודה והובלה למחסני הקבלן.
קובית בטון כבסיס לעמוד תאורה מעץ במידות  1X1X1מ' ,עם פינות
קטומות צבוע לבן ,כולל צינור פלדה לעמוד וכולל אוזניות הרמה ,בהתאם
למפרט ולתוכניות  ,לרבות פירוק לאחר סיום העבודה והובלה למחסני
הקבלן.
הובלה ,ניקוי ושיפוץ של גוף תאורה ,אשר יפורק במסגרת עבודה
בפרוייקט זה והתקנתו על עמוד עץ לצורך תאורה זמנית ,כולל החלפת
נורה וכל ציוד עזר הדרוש ,לרבות פירוק לאחר סיום העבודה והובלה
למקום שיורה מנה"פ.
מרכזיית הדלקה ולוח מונים ,חיבור עד  80X3אמפא ,נולל תאי פוליאסטר
משוריין ,הציוד מותקן בקופסאות  CIעם קלפות וכל האביזרים והחומרים
הדרושים להפעלה מרכזיית התאורה לתאורה זמנית ,לרבות פירוק
המרכזיה לאחר סיום העבודה והובלה למחסני הקבלן.

08.02.2284

כבל מסוג  2.5X3 N2XYממ"ר ,מושחל בזרוע מהפנס לארגז אבטחה
כולל צינור הגנה לכבלים מותקנים בעמוד ,לרבות פירוק לאחר סיום
העבודה והובלה למחסני הקבלן .
בדיקת המתקן החשמלי לתאורה זמנית על ידי מהנדס חשמל בודק
מוסמך ,כולל תיקון הליקויים במידה ויתגלו עד לקבלת אישור הבודק
לתקינות המתקן החשמלי לפי חוק החשמל ,מסירת תעודת רישום
ובדיקה של המתקן עם תוצאות הבדיקה ואישור לחיבור המתקן למתח.
הארקת יסוד למעבר תחתי  BOXבעל שטח ריצפה עד  80מ"ר,
באמצעות ריתוך ברזלי הזיון של יסודות המעבר התחתי ויצירת טבעת
גישור היקפית סגורה בהיקף המבנה מפס פלדה מגולוון היקפי בחתך
 50X4ממ" ר המונח ביציקות הבטון או ע" י ריתוך ברזלי הזיון בקוטר 12
מ"מ לפחות של המבנה ,בתוך הכלונסאות ,בעמודים ,בקורות ובקירות,
כולל :גישורים רוחביים לטבעת כל  10מ' ,ריתוך וחיבור בין טבעת הגישור
לפלדת הזיון האנכית שביסודות המבנה הטמונים באדמה ,ליצירת רציפות
חשמלית נאותה בינהם ,לרבות גישורים ליצירת רציפות חשמלית בין חלקי
מבנה המבודדים זה מזה ,הריתוכים יהיו בכל נק' החיבור באורך  5ס"מ
לפחות ,לרבות ביצוע גישורים גמישים בתפרי ההתפשטות ,הוצאת
"קוצים" מפלדה מגולוונת ליציאות חוץ מטבעת הגישור מכל צד של
המבנה (ב 4-פינות המבנה) ,כולל פסי פלדה מגולוונים לחיבורי מעקות
הפלדה ,קופסאות ביקורת.
הארקת יסוד למעבר תחתי  BOXבעל שטח ריצפה מ 81 -ועד 120מ"ר,
באמצעות ריתוך ברזלי הזיון של יסודות המעבר התחתי ויצירת טבעת
גישור היקפית סגורה בהיקף המבנה מפס פלדה מגולוון היקפי בחתך
 50X4ממ" ר המונח ביציקות הבטון או ע" י ריתוך ברזלי הזיון בקוטר 12
מ"מ לפחות של המבנה ,בתוך הכלונסאות ,בעמודים ,בקורות ובקירות,
כולל :גישורים רוחביים לטבעת כל  10מ' ,ריתוך וחיבור בין טבעת הגישור
לפלדת הזיון האנכית שביסודות המבנה הטמונים באדמה ,ליצירת רציפות
חשמלית נאותה בינהם ,לרבות גישורים ליצירת רציפות חשמלית בין חלקי
מבנה המבודדים זה מזה ,הריתוכים יהיו בכל נק' החיבור באורך  5ס"מ
לפחות ,לרבות ביצוע גישורים גמישים בתפרי ההתפשטות ,הוצאת
"קוצים" מפלדה מגולוונת ליציאות חוץ מטבעת הגישור מכל צד של
המבנה (ב 4-פינות המבנה) ,כולל פסי פלדה מגולוונים לחיבורי מעקות
הפלדה ,קופסאות ביקורת.

08.02.2278

08.02.2279

08.02.2282

08.02.2283

08.02.2290

08.02.2300

08.02.2310
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41.00
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34.00

יח'
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יח'

210.00

קומפ'

יח'

27,000.00

6.80

קומפ'

1,480.00

קומפ'

4,750.00

קומפ'

5,320.00
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08.02.2330

08.02.2340

08.02.2350

תיאור מק"ט
הארקת יסוד למעבר תחתי  BOXבעל שטח ריצפה מ 121 -ועד
160מ"ר ,באמצעות ריתוך ברזלי הזיון של יסודות המעבר התחתי ויצירת
טבעת גישור היקפית סגורה בהיקף המבנה מפס פלדה מגולוון היקפי
בחתך  50X4ממ" ר המונח ביציקות הבטון או ע" י ריתוך ברזלי הזיון
בקוטר  12מ"מ לפחות של המבנה ,בתוך הכלונסאות ,בעמודים ,בקורות
ובקירות ,כולל :גישורים רוחביים לטבעת כל  10מ' ,ריתוך וחיבור בין
טבעת הגישור לפלדת הזיון האנכית שביסודות המבנה הטמונים באדמה,
ליצירת רציפות חשמלית נאותה בינהם ,לרבות גישורים ליצירת רציפות
חשמלית בין חלקי מבנה המבודדים זה מזה ,הריתוכים יהיו בכל נק'
החיבור באורך  5ס"מ לפחות ,לרבות ביצוע גישורים גמישים בתפרי
ההתפשטות ,הוצאת "קוצים" מפלדה מגולוונת ליציאות חוץ מטבעת
הגישור מכל צד של המבנה (ב 4-פינות המבנה) ,כולל פסי פלדה
מגולוונים לחיבורי מעקות הפלדה ,קופסאות ביקורת.
הארקת יסוד למעבר תחתי  BOXבעל שטח ריצפה מ 161 -ועד 200
מ"ר ,באמצעות ריתוך ברזלי הזיון של יסודות המעבר התחתי ויצירת
טבעת גישור היקפית סגורה בהיקף המבנה מפס פלדה מגולוון היקפי
בחתך  50X4ממ" ר המונח ביציקות הבטון או ע" י ריתוך ברזלי הזיון
בקוטר  12מ"מ לפחות של המבנה ,בתוך הכלונסאות ,בעמודים ,בקורות
ובקירות ,כולל :גישורים רוחביים לטבעת כל  10מ' ,ריתוך וחיבור בין
טבעת הגישור לפלדת הזיון האנכית שביסודות המבנה הטמונים באדמה,
ליצירת רציפות חשמלית נאותה בינהם ,לרבות גישורים ליצירת רציפות
חשמלית בין חלקי מבנה המבודדים זה מזה ,הריתוכים יהיו בכל נק'
החיבור באורך  5ס"מ לפחות ,לרבות ביצוע גישורים גמישים בתפרי
ההתפשטות ,הוצאת "קוצים" מפלדה מגולוונת ליציאות חוץ מטבעת
הגישור מכל צד של המבנה (ב 4-פינות המבנה) ,כולל פסי פלדה
מגולוונים לחיבורי מעקות הפלדה ,קופסאות ביקורת.
הארקת יסוד למעבר תחתי  BOXבעל שטח ריצפה מ 201 -ועד 240
מ"ר ,באמצעות ריתוך ברזלי הזיון של יסודות המעבר התחתי ויצירת
טבעת גישור היקפית סגורה בהיקף המבנה מפס פלדה מגולוון היקפי
בחתך  50X4ממ" ר המונח ביציקות הבטון או ע" י ריתוך ברזלי הזיון
בקוטר  12מ"מ לפחות של המבנה ,בתוך הכלונסאות ,בעמודים ,בקורות
ובקירות ,כולל :גישורים רוחביים לטבעת כל  10מ' ,ריתוך וחיבור בין
טבעת הגישור לפלדת הזיון האנכית שביסודות המבנה הטמונים באדמה,
ליצירת רציפות חשמלית נאותה בינהם ,לרבות גישורים ליצירת רציפות
חשמלית בין חלקי מבנה המבודדים זה מזה ,הריתוכים יהיו בכל נק'
החיבור באורך  5ס"מ לפחות ,לרבות ביצוע גישורים גמישים בתפרי
ההתפשטות ,הוצאת "קוצים" מפלדה מגולוונת ליציאות חוץ מטבעת
הגישור מכל צד של המבנה (ב 4-פינות המבנה) ,כולל פסי פלדה
מגולוונים לחיבורי מעקות הפלדה ,קופסאות ביקורת.
הארקת יסוד למעבר תחתי  BOXבעל שטח ריצפה מ 241 -ועד 300
מ"ר ,באמצעות ריתוך ברזלי הזיון של יסודות המעבר התחתי ויצירת
טבעת גישור היקפית סגורה בהיקף המבנה מפס פלדה מגולוון היקפי
בחתך  50X4ממ" ר המונח ביציקות הבטון או ע" י ריתוך ברזלי הזיון
בקוטר  12מ"מ לפחות של המבנה ,בתוך הכלונסאות ,בעמודים ,בקורות
ובקירות ,כולל :גישורים רוחביים לטבעת כל  10מ' ,ריתוך וחיבור בין
טבעת הגישור לפלדת הזיון האנכית שביסודות המבנה הטמונים באדמה,
ליצירת רציפות חשמלית נאותה בינהם ,לרבות גישורים ליצירת רציפות
חשמלית בין חלקי מבנה המבודדים זה מזה ,הריתוכים יהיו בכל נק'
החיבור באורך  5ס"מ לפחות ,לרבות ביצוע גישורים גמישים בתפרי
ההתפשטות ,הוצאת "קוצים" מפלדה מגולוונת ליציאות חוץ מטבעת
הגישור מכל צד של המבנה (ב 4-פינות המבנה) ,כולל פסי פלדה
מגולוונים לחיבורי מעקות הפלדה ,קופסאות ביקורת.

יח' מידה
קומפ'

מחיר
5,500.00

קומפ'

5,800.00

קומפ'

6,650.00

קומפ'

7,600.00
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תיאור מק"ט
הארקת יסוד למעבר תחתי  BOXבעל שטח ריצפה מ 301 -ועד 360
מ"ר ,באמצעות ריתוך ברזלי הזיון של יסודות המעבר התחתי ויצירת
טבעת גישור היקפית סגורה בהיקף המבנה מפס פלדה מגולוון היקפי
בחתך  50X4ממ" ר המונח ביציקות הבטון או ע" י ריתוך ברזלי הזיון
בקוטר  12מ"מ לפחות של המבנה ,בתוך הכלונסאות ,בעמודים ,בקורות
ובקירות ,כולל :גישורים רוחביים לטבעת כל  10מ' ,ריתוך וחיבור בין
טבעת הגישור לפלדת הזיון האנכית שביסודות המבנה הטמונים באדמה,
ליצירת רציפות חשמלית נאותה בינהם ,לרבות גישורים ליצירת רציפות
חשמלית בין חלקי מבנה המבודדים זה מזה ,הריתוכים יהיו בכל נק'
החיבור באורך  5ס"מ לפחות ,לרבות ביצוע גישורים גמישים בתפרי
ההתפשטות ,הוצאת "קוצים" מפלדה מגולוונת ליציאות חוץ מטבעת
הגישור מכל צד של המבנה (ב 4-פינות המבנה) ,כולל פסי פלדה
מגולוונים לחיבורי מעקות הפלדה ,קופסאות ביקורת.
הארקת יסוד למעבר תחתי  BOXבעל שטח ריצפה מ 361 -ועד 420
מ"ר ,באמצעות ריתוך ברזלי הזיון של יסודות המעבר התחתי ויצירת
טבעת גישור היקפית סגורה בהיקף המבנה מפס פלדה מגולוון היקפי
בחתך  50X4ממ" ר המונח ביציקות הבטון או ע" י ריתוך ברזלי הזיון
בקוטר  12מ"מ לפחות של המבנה ,בתוך הכלונסאות ,בעמודים ,בקורות
ובקירות ,כולל :גישורים רוחביים לטבעת כל  10מ' ,ריתוך וחיבור בין
טבעת הגישור לפלדת הזיון האנכית שביסודות המבנה הטמונים באדמה,
ליצירת רציפות חשמלית נאותה בינהם ,לרבות גישורים ליצירת רציפות
חשמלית בין חלקי מבנה המבודדים זה מזה ,הריתוכים יהיו בכל נק'
החיבור באורך  5ס"מ לפחות ,לרבות ביצוע גישורים גמישים בתפרי
ההתפשטות ,הוצאת "קוצים" מפלדה מגולוונת ליציאות חוץ מטבעת
הגישור מכל צד של המבנה (ב 4-פינות המבנה) ,כולל פסי פלדה
מגולוונים לחיבורי מעקות הפלדה ,קופסאות ביקורת.
הארקת יסוד למעבר תחתי  BOXבעל שטח ריצפה מ 421 -ועד 480
מ"ר ,באמצעות ריתוך ברזלי הזיון של יסודות המעבר התחתי ויצירת
טבעת גישור היקפית סגורה בהיקף המבנה מפס פלדה מגולוון היקפי
בחתך  50X4ממ" ר המונח ביציקות הבטון או ע" י ריתוך ברזלי הזיון
בקוטר  12מ"מ לפחות של המבנה ,בתוך הכלונסאות ,בעמודים ,בקורות
ובקירות ,כולל :גישורים רוחביים לטבעת כל  10מ' ,ריתוך וחיבור בין
טבעת הגישור לפלדת הזיון האנכית שביסודות המבנה הטמונים באדמה,
ליצירת רציפות חשמלית נאותה בינהם ,לרבות גישורים ליצירת רציפות
חשמלית בין חלקי מבנה המבודדים זה מזה ,הריתוכים יהיו בכל נק'
החיבור באורך  5ס"מ לפחות ,לרבות ביצוע גישורים גמישים בתפרי
ההתפשטות ,הוצאת "קוצים" מפלדה מגולוונת ליציאות חוץ מטבעת
הגישור מכל צד של המבנה (ב 4-פינות המבנה) ,כולל פסי פלדה
מגולוונים לחיבורי מעקות הפלדה ,קופסאות ביקורת.
תוספת מחיר לסעיף הארקת יסוד למעבר תחתי  BOXבעל שטח ריצפה
מעל  480מ''ר ,עבור כל מ'' ר נוסף כולל כל הנדרש בסעיף הנ''ל.

08.02.2391

הארקת כל השירותים החשמליים והמתכתיים בתחום מעבר
תחתי/מנהרה ע" י חיבור לפס ההארקות ,לפי מפרט וקובץ התקנות ,כולל
קונסטרוקציות התעלות ,מכלול הסולמות והציוד המתכתי ודלתות ארונות
החשמל .המחיר כולל גם חוטי הארקה מבודדים שלא יפחתו מחתך של
 10ממ"ר .הארקה תעלת כבלים יבוצע ע"י גיד הארקה  10ממ"ר שיונח
לאורך התעלה ויחובר ע"י בורג  Uכל  3מ' או לכל קטע של תעלה עם
ארכו פחות מ 3 -מ'.
יציאה חיצונית (קוץ) מהארקת יסוד בקיר בטון בעזרת קופסה משוריינת
אטומה כדוגמת "פטיש" או שווה איכות מאושר ,במידות  15X15ס"מ
ובעומק  10ס"מ ,לרבות בורג ופס מגולוון וחיבור להארקת יסוד .הקופסה
שקועה ביציקה כולל שילוט "הארקה".
אספקה והתקנה של קופסת פלסטיק  100x100x50מ"מ בקירות ,כולל
פס מגולוון  4x30מ" מ מרותך להארקת היסוד.
פס השוואת פוטנצילים עשוי מנחושת במידות  40X4מ''מ באורך  50ס''מ
לפחות ,המותקן בקופסה כולל חורים ,ברגים ואומים לחיבורי הארקה.

08.02.2403

גישור גמיש מפס פלדה מגולוון בחתך מינימלי של  12ממ''ר ,כולל חיבור
לטבעת הארקת יסוד

08.02.2370

08.02.2380

08.02.2390

08.02.2400

08.02.2401
08.02.2402

יח' מידה
קומפ'

מחיר
8,600.00

קומפ'

10,000.00

קומפ'

12,300.00

מ"ר

קומפ'

22.00

3,000.00

יח'

180.00

יח'

120.00

יח'

220.00

יח'

120.00
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תיאור מק"ט
פס השוואת פוטנצילים עשוי מנחושת במידות חתך  50X4מ''מ ,באורך
 30ס''מ לפחות ,המותקן בקופסה כולל חורים ,ברגים ואומים לחיבורי
הארקה .
פס השוואת פוטנצילים עשוי מנחושת במידות חתך  40X4מ''מ ,באורך
 30ס''מ לפחות ,המותקן בקופסה כולל חורים ,ברגים ואומים לחיבורי
הארקה.
פס הארקות עשוי נחושת במידות  40X4מ"מ עם  7ברגי חיבור לפחות
ואומי פרפר ,כולל קופסת  CIמתאימה עם יציאות אנטיגרונים והתקנה
מושלמת.
הארקת יסוד לגשר בעל פלטה עליונה בשטח כולל עד  1500מ"ר
באמצעות ריתוך ברזלי הזיון של יסודות הגשר ופלטות המסעה ויצירת
טבעת גישור היקפית סגורה בהיקף המבנה מפס פלדה מגולוון היקפי
בחתך  50X4ממ" ר המונח ביציקות הבטון או ע" י ריתוך ברזלי הזיון
בקוטר  12מ"מ לפחות של המבנה ,בתוך הכלונסאות ,בעמודים ,בקורות
ובקירות ,כולל :גישורים רוחביים לטבעת כל  10מ' ,ריתוך וחיבור בין
טבעת הגישור לפלדת הזיון האנכית שביסודות המבנה הטמונים באדמה,
ליצירת רציפות חשמלית נאותה בינהם ,לרבות גישורים בין חלקי מבנה
המבודדים זה מזה ליצירת רציפות חשמלית ,הריתוכים יהיו בכל נק'
החיבור באורך  5ס"מ לפחות ,לרבות ביצוע גישורים גמישים בתפרי
ההתפשטות ,הוצאת "קוצים" מפלדה מגולוונת ליציאות חוץ מטבעת
הגישור מכל צד של המבנה (ב 4-פינות המבנה) ,כולל פסי פלדה
מגולוונים לחיבורי מעקות הפלדה ,קופסאות ביקורת.
הארקת יסוד לגשר בעל פלטה עליונה בשטח כולל מ 1501 -עד 2000
מ" ר באמצעות ריתוך ברזלי הזיון של יסודות הגשר ופלטות המסעה
ויצירת טבעת גישור היקפית סגורה בהיקף המבנה מפס פלדה מגולוון
היקפי בחתך  50X4ממ" ר המונח ביציקות הבטון או ע" י ריתוך ברזלי הזיון
בקוטר  12מ"מ לפחות של המבנה ,בתוך הכלונסאות ,בעמודים ,בקורות
ובקירות ,כולל :גישורים רוחביים לטבעת כל  10מ' ,ריתוך וחיבור בין
טבעת הגישור לפלדת הזיון האנכית שביסודות המבנה הטמונים באדמה,
ליצירת רציפות חשמלית נאותה בינהם ,לרבות גישורים בין חלקי מבנה
המבודדים זה מזה ליצירת רציפות חשמלית ,הריתוכים יהיו בכל נק'
החיבור באורך  5ס"מ לפחות ,לרבות ביצוע גישורים גמישים בתפרי
ההתפשטות ,הוצאת "קוצים" מפלדה מגולוונת ליציאות חוץ מטבעת
הגישור מכל צד של המבנה (ב 4-פינות המבנה) ,כולל פסי פלדה
מגולוונים לחיבורי מעקות הפלדה ,קופסאות ביקורת.

08.02.2430

הארקת יסוד לגשר בעל פלטה עליונה בשטח כולל מ 2001 -עד 2500
מ" ר באמצעות ריתוך ברזלי הזיון של יסודות הגשר ופלטות המסעה
ויצירת טבעת גישור היקפית סגורה בהיקף המבנה מפס פלדה מגולוון
היקפי בחתך  50X4ממ" ר המונח ביציקות הבטון או ע" י ריתוך ברזלי הזיון
בקוטר  12מ"מ לפחות של המבנה ,בתוך הכלונסאות ,בעמודים ,בקורות
ובקירות ,כולל :גישורים רוחביים לטבעת כל  10מ' ,ריתוך וחיבור בין
טבעת הגישור לפלדת הזיון האנכית שביסודות המבנה הטמונים באדמה,
ליצירת רציפות חשמלית נאותה בינהם ,לרבות גישורים בין חלקי מבנה
המבודדים זה מזה ליצירת רציפות חשמלית ,הריתוכים יהיו בכל נק'
החיבור באורך  5ס"מ לפחות ,לרבות ביצוע גישורים גמישים בתפרי
ההתפשטות ,הוצאת "קוצים" מפלדה מגולוונת ליציאות חוץ מטבעת
הגישור מכל צד של המבנה (ב 4-פינות המבנה) ,כולל פסי פלדה
מגולוונים לחיבורי מעקות הפלדה ,קופסאות ביקורת.

08.02.2405

08.02.2406

08.02.2410

08.02.2420

יח' מידה
יח'

מחיר
240.00

יח'

200.00

יח'

310.00

קומפ'

23,000.00

קומפ'

26,400.00

קומפ'

29,500.00
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תיאור מק"ט
הארקת יסוד לגשר בעל פלטה עליונה בשטח כולל מ 2501 -עד 3000
מ" ר באמצעות ריתוך ברזלי הזיון של יסודות הגשר ופלטות המיסעה
ויצירת טבעת גישור היקפית סגורה בהיקף המבנה מפס פלדה מגולוון
היקפי בחתך  50X4ממ" ר המונח ביציקות הבטון או ע" י ריתוך ברזלי הזיון
בקוטר  12מ"מ לפחות של המבנה ,בתוך הכלונסאות ,בעמודים ,בקורות
ובקירות ,כולל :גישורים רוחביים לטבעת כל  10מ' ,ריתוך וחיבור בין
טבעת הגישור לפלדת הזיון האנכית שביסודות המבנה הטמונים באדמה,
ליצירת רציפות חשמלית נאותה בניהם ,לרבות גישורים בין חלקי מבנה
המבודדים זה מזה ליצירת רציפות חשמלית ,הריתוכים יהיו בכל נק'
החיבור באורך  5ס"מ לפחות ,לרבות ביצוע גישורים גמישים בתפרי
ההתפשטות ,הוצאת "קוצים" מפלדה מגולוונת ליציאות חוץ מטבעת
הגישור מכל צד של המבנה (ב 4-פינות המבנה) ,כולל פסי פלדה
מגולוונים לחיבורי מעקות הפלדה ,קופסאות ביקורת.

יח' מידה
קומפ'

מחיר
34,500.00

08.02.2450

הארקת יסוד לגשר בעל פלטה עליונה בשטח כולל מ 3001 -עד 3500
מ" ר באמצעות ריתוך ברזלי הזיון של יסודות הגשר ופלטות המיסעה
ויצירת טבעת גישור היקפית סגורה בהיקף המבנה מפס פלדה מגולוון
היקפי בחתך  50X4ממ" ר המונח ביציקות הבטון או ע" י ריתוך ברזלי הזיון
בקוטר  12מ"מ לפחות של המבנה ,בתוך הכלונסאות ,בעמודים ,בקורות
ובקירות ,כולל :גישורים רוחביים לטבעת כל  10מ' ,ריתוך וחיבור בין
טבעת הגישור לפלדת הזיון האנכית שביסודות המבנה הטמונים באדמה,
ליצירת רציפות חשמלית נאותה בניהם ,לרבות גישורים בין חלקי מבנה
המבודדים זה מזה ליצירת רציפות חשמלית ,הריתוכים יהיו בכל נק'
החיבור באורך  5ס"מ לפחות ,לרבות ביצוע גישורים גמישים בתפרי
ההתפשטות ,הוצאת "קוצים" מפלדה מגולוונת ליציאות חוץ מטבעת
הגישור מכל צד של המבנה (ב 4-פינות המבנה) ,כולל פסי פלדה
מגולוונים לחיבורי מעקות הפלדה ,קופסאות ביקורת.

קומפ'

37,200.00

08.02.2460

הארקת יסוד לגשר בעל פלטה עליונה בשטח כולל מ 3501 -עד 4000
מ" ר באמצעות ריתוך ברזלי הזיון של יסודות הגשר ופלטות המיסעה
ויצירת טבעת גישור היקפית סגורה בהיקף המבנה מפס פלדה מגולוון
היקפי בחתך  50X4ממ" ר המונח ביציקות הבטון או ע" י ריתוך ברזלי הזיון
בקוטר  12מ"מ לפחות של המבנה ,בתוך הכלונסאות ,בעמודים ,בקורות
ובקירות ,כולל :גישורים רוחביים לטבעת כל  10מ' ,ריתוך וחיבור בין
טבעת הגישור לפלדת הזיון האנכית שביסודות המבנה הטמונים באדמה,
ליצירת רציפות חשמלית נאותה בניהם ,לרבות גישורים בין חלקי מבנה
המבודדים זה מזה ליצירת רציפות חשמלית ,הריתוכים יהיו בכל נק'
החיבור באורך  5ס"מ לפחות ,לרבות ביצוע גישורים גמישים בתפרי
ההתפשטות ,הוצאת "קוצים" מפלדה מגולוונת ליציאות חוץ מטבעת
הגישור מכל צד של המבנה (ב 4-פינות המבנה) ,כולל פסי פלדה
מגולוונים לחיבורי מעקות הפלדה ,קופסאות ביקורת.

קומפ'

39,600.00

08.02.2461

תוספת למחיר הארקת יסוד לגשר בעל פלטה עליונה בשטח כולל מ-
 3501עד  4000מ" ר עבור הארקה כפולה לאזור בהשפעת הגנה קטודית
באמצעות מערכת הארקה מבודדת ביסודות ,עמודים ובקורות הגשר
,קופסאות ביקורת  ,אלקטרודת הארקה  ,מעברי פסי פלדה העוברים
בראשי הכלונסאות וכ" ו לפי תוכנית והנחיות יועץ הגנה קטודית.

קומפ'

12,100.00

08.02.2462

תוספת למחיר הארקת יסוד לגשר בעל פלטה עליונה בשטח כולל עד
 5500מ" ר בעבור ביצוע תוספות להארקת יסוד עבור אזור בהשפעת
הגנה קטודית .באמצאות מערכת הארקה כפולה הכוללת מערכת הארקה
מבודדת ומערכת רגילה ביסודות בעמודים ובניצבי הקצה ,כולל :מערכת
הארקה מבודדת ו,הוצאת "קוצים" כפול מפלדה מגולוונת ליציאות חוץ
מטבעת הגישור בכול עמוד וניצב במעבר בניהם לפלטת הגשר ,וקופסאות
ביקור ,וכו'.
תוספת מחיר לסעיף הארקת יסוד לגשר בעל שטח פלטה עליונה מעל
 4000מ''ר ,עבור כל מ'' ר נוסף כולל כל הנדרש בסעיף הנ''ל.

קומפ'

14,300.00

08.02.2470

מ"ר

14.00
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תיאור מק"ט
ביצוע הארקת יסוד למבנה בטון של גשרי שילוט באמצעות ריתוך ברזלי
הזיון של יסודות המבנה ויצירת טבעת גישור היקפית סגורה בהיקף מבנה
הבטון מפס פלדה מגולוון בחתך  50X4ממ" ר מונח ביציקת הבטון או ע"י
ריתוך ברזלי הזיון בקוטר  12מ" מ לפחות של המבנה וחיבור לפלדת הזיון
האנכית שביסודות המבנה הטמונים באדמה ,כך שתיוצר רציפות
חשמלית נאותה ביניהם ,כולל יציאות חוץ מטבעת הגישור מכל צד של
מבנה גשר השילוט בפינות המבנה ,בקופסה משוריינת דגם "פטיש" או
שווה איכות מאושר  ,במידות  15X15ס"מ ובעומק  10ס"מ ,לרבות בורג
ופס מגולוון .הקופסה שקועה ביציקה כולל שילוט "הארקה".

יח' מידה
קומפ'

מחיר
1,710.00

08.02.2482

מערכת כליא ברק הכוללת אספקת והתקנת מוט פלדה מלא מגולוון באבץ
חם בקוטר  10מ"מ ( תאושר אופציה חליפית של פס פלדה מגולוון באבץ
חם במידות  30x4מ"מ) עבור מערכת הקליטה/הארקה ,מוליך נחושת
מבודד  PVCבחתך  95ממ" ר עם מהדק קנדי בשני קצותיו בצינור "1.5
ביציקת מבנה עבור מערכת ההורדה ,כולל אספקת והתקנת אלקטרודות
הארקה בתוך שוחה ,קופסאות ,גישורים ,ריתוכים ,חבקים ,הגבהות,
חיזוקים ,הכל בהתאם להגדרות ולמופיע בתכנית ,כולל חפירה סביב
מבנה להטמנת השוחות וטבעות ההארקה ,כולל בדיקות רציפות וטיב
הארקה עד מתן אישור לתקינות המערכת

קומפ'

3,800.00

08.02.2490

מתקן הארקת יסוד עפ" י חוק החשמל למעקה ניו-ג'רסי ,או קיר בטון ,או
תעלת ניקוז מבטון ,כולל יצירת רציפות חשמלית באמצעות ריתוכים של
ברזלי זיון אופקיים ואנכיים בקוטר  12מ" מ לפחות ובעזרת פס פלדה
במידות  50X4ממ" ר טמונים ביציקות הבטון של המעקה/הקיר לכל
אורכם ,וביצוע ריתוכים אל ברזלי הזיון של המבנה ואל פס הארקות היוצא
אל פתח העמוד וכלוב בירגי היסוד של ע.ת .בכל נקודות החיבור ,כולל כל
ברזלי הזיון ופסי הארקות ,כולל יציאות חוץ בקצוות מכל צד של הקיר
בפינות ,בקופסה משוריינת דגם "פטיש" או שווה איכות מאושר במידות
 15X15ס"מ ובעומק  10ס"מ ,לרבות בורג ופס מגולוון .הקופסה שקועה
ביציקה כולל שילוט "הארקה".
אלקטרודת הארקה אנכית בקוטר  18.5מ''מ ובאורך  3מ' ,כולל כל
האביזרים.
בריכת ביקורת לאלקטרודה אנכית ,בקוטר  60ס"מ ועומק  50ס"מ ,כולל
מכסה מיציקת פלדה לעומס  12.5טון עם סמל נתיבי ישראל וכיתוב
בהטבעה לפי סטנדרט נתיבי ישראל ,כולל חפירת הבור ,התקנת התא,
הידוק מבוקר בשכבות סביב התא וסילוק עודפי חפירה.
גוף תאורת דרכים מבוסס LEDדגם  15ממשפחה מאושרת לשימוש
בנתיבי ישראל בע"מ ,שטף האור התחלתי בין  10,000ל 13,000 -לומן,
ירידת שטף האור המותרת לאחר  36000שעות בעירה של מכלול גוף
התאורה עד  90%מערך התחלתי לפחות
גוף תאורת דרכים מבוסס  LEDדגם  25ממשפחה מאושרת לשימוש
בנתיבי ישראל בע"מ ,שטף האור התחלתי בין  13,100ל 18,000 -לומן,
ירידת שטף האור המותרת לאחר  36000שעות בעירה של מכלול גוף
התאורה עד  90%מערך התחלתי לפחות
גוף תאורת דרכים מבוסס  LEDדגם  40ממשפחה מאושרת לשימוש
בנתיבי ישראל בע"מ ,שטף האור התחלתי בין  18,100ל 22,000 -לומן,
ירידת שטף האור המותרת לאחר  36000שעות בעירה של מכלול גוף
התאורה עד  90%מערך התחלתי לפחות
תוספת מחיר למרכזיית תאורה מכל סוג עבור מערכת החלפה ח''ח -
גנרטור  ,כולל כל ציוד הנדרש מותקן במרכזיה לפי תכנון
הובלה,התקנה ,הצבת וחיבור של מרכזית הדלקה חדשה או קיימת כולל
סגירת ברגיי -יסוד ,הרכבת כל האביזרים ,הכנסת כבלי חשמל לתוך חלל
קופסאות  CIוחיבורם ,הכל כמפורט במפרט ובתוכניות להשלמת החיבור
והפעלת המרכזייה.
קבל תלת פאזי  7.5קוא"ר  ,כולל נגדי פריקה ,לרבות התקנה בלוח
מרכזית תאורה קיימת ,כולל כל השינויים המכאניים והחשמליים הנדרשים
להתקנה והפעלה.
קבל תלת פאזי  5קוא"ר  ,כולל נגדי פריקה ,לרבות התקנה בלוח מרכזית
תאורה קיימת ,כולל כל השינויים המכאניים והחשמליים הנדרשים
להתקנה והפעלה.

מטר

15.30

יח'

265.00

יח'

650.00

יח'

3,170.00

יח'

3,330.00

יח'

3,840.00

קומפ'

7,750.00

קומפ'

2,000.00

יח'

1,260.00

יח'

1,010.00

08.02.2500
08.02.2510

08.02.3050

08.02.3054

08.02.3058

08.02.5190
08.02.5200

08.02.5201

08.02.5202
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תיאור מק"ט
קופסה בדרגת הגנה  , IP-65עשוייה פוליקרבונט משוריין  , CI -במידות
 360*250*130מ"מ ,כולל אנטיגרונים וקלפה קפיצית מותקנת עם כל
האביזרים והחיזוקים הנדרשים.
מגען תלת קוטבי לזרם עד  30אמפר  ,AC3לרבות התקנה בלוח מרכזית
תאורה קיימת ,כולל כל השינויים המכאניים והחשמליים הנדרשים
להתקנה והפעלה.
מנתק נתיכים בעומס תלת קוטבי לזרם עד  100אמפר  ,עם נתיכים
 , HRCלרבות התקנה בלוח מרכזית תאורה קיימת ,כולל כל השינויים
המכאניים והחשמליים הנדרשים להתקנה והפעלה.
ממסר השהיה אלקטרוני ,עם מגע מתחלף  ,לרבות התקנה בלוח מרכזית
תאורה קיימת ,כולל כל השינויים המכאניים והחשמליים הנדרשים
להתקנה והפעלה.
מא" ז תלת קוטבי לזרם נומינלי עד  40אמפר  ,כושר ניתוק  10קילואמפר,
לרבות התקנה בלוח מרכזית תאורה קיימת ,כולל כל השינויים המכאניים
והחשמליים הנדרשים להתקנה והפעלה.
ממסר פיקוד נשלף  8פינים 3 ,קבוצות מגעים ,זרם נומינלי למגע 10
אמפר ,כולל בסיס תושבת ,לרבות התקנה בלוח מרכזית תאורה קיימת,
כולל כל השינויים המכאניים והחשמליים הנדרשים להתקנה והפעלה.

08.02.5210

מפסק זרם בורר לפיקוד דגם פקט 4 ,מצבים תוצרת  K.Mאו שווה איכות
מאושר ,להתקנה בלוח מרכזית תאורה קיימת ,לרבות פירוקים וחיבורים
הנדרשים.
החלפת פוטו צל דגם נתיבי ישראל במרכזיית מאור קיימת
שעון אסטרונומי ערוץ  1מדגם מאושר ע'' י נתיבי ישראל והתקנתו בלוח
מרכזית תאורה קיימת ,כולל כל שינויים המכאניים והחשמליים הנדרשים
להתקנה והפעלה מושלמת ,לרבות פירוק השעון הישן קומפלט.

08.02.5221

שעון אסטרונומי כדוגמת  GYR LANDISדגם  21KZBאו שווה איכות
מאושר ,לרבות התקנה בלוח מרכזית תאורה קיימת ,כולל כל שינויים
המכאניים והחשמליים הנדרשים להתקנה והפעלה מושלמת
התקנת שעון אסטרונומי בלוח מרכזית תאורה קיימת
מפסק זרם  100A/80Aמסוג מאושר ע"י נתיבי ישראל עם הגנות
אלקטרוניות תרמיות ומגנטיות ניתנות לכיול  ,1.5In -10Inבלוח מרכזית
תאורה קיימת לרבות פירוק מפסק קיים בלוח וכל שינויים מכאניים
וחשמליים הנדרשים להתקנה והפעלה מושלמת.
מפסק זרם  125Aמסוג מאושר ע" י נתיבי ישראל עם הגנות אלקטרוניות
תרמיות ומגנטיות ניתנות לכיול  ,1.5In -10Inבלוח מרכזית תאורה קיימת
לרבות פירוק מפסק קיים בלוח וכל שינויים מכאניים וחשמליים הנדרשים
להתקנה והפעלה מושלמת.
שדרוג מרכזיית תאורה קיימת  3X80Aלצורך התאמתה לתפקוד עם בקר
אנרגיה ,כולל כל ציוד הנדרש בתכניות השדרוג מותקן בקופסאות ,CI
לרבות ניתוקים וחיבורים ,לרבות כל ציוד העזר הנדרש.
ציפוי /צביעת הגנה של ארונות חשמל בחומר מאושר ע''י אגף מו''פ של
נתיבי ישראל .התשלום לפי שטח של משטח הצבוע ,מ''ר.
פירוק בקר אנרגיה קיים ,לרבות פירוק יסוד בטון ,מילוי הבור במצע א'
בשכבות מהודקות ,ניתוק חיבורי חשמל ,כבלים והובלת והבקר אנרגיה
למקום שיורה מנה''פ (עד  100ק''מ) או הכנה להתקנה חוזרת.
מכסה מגן ליסוד בטון עמוד תאורה מפח פלדה מגולוון בעובי  1.5מ"מ
מרותך לאומים בלבד ,לרבות איטום שרוולי לכבלים עם חומר מקציף-
להגנת יסודות בטון עמודי תאורה.
ביצוע מדידה ע" י מודד מוסמך בעזרת מכשירי מדידה מיוחדים ,כדי לקבל
ערכי גובה של מוליכי חשמל ברשתות עיליות כלפי יסוד ,עמודי התאורה
כולל ערכים של  :מרחק אופקי מרחק אנכי ,מרחק אוירי ישיר וזוית ,כולל
מדידת גובה של עמודים ומוליכים מעל פני הקרקע ,או כל מדידה אחרת
לפי דרישת נתיבי ישראל ,סימונן ומסירתן של תוצאות המדידות למנה"פ
על גבי תוכנית ודפי מדידה החתומים ע" י מודד מוסמך התשלום יהיה לפי
שעות עבודה.
בדיקת איכות חשמל /הרמוניות במרכזיות תאורה עד  3X250אמפר ע''י
בודק מתמחה בנושא איכות החשמל ,כולל הכנת דו'' ח מסכם והמלצות

08.02.5204

08.02.5205

08.02.5207

08.02.5208

08.02.5209

08.02.5215
08.02.5220

08.02.5225
08.02.5230

08.02.5232

08.02.5240

08.02.5245
08.02.5260

08.02.5280

08.02.5290

08.02.5291

יח' מידה
יח'

מחיר
350.00

יח'

320.00

יח'

270.00

יח'

300.00

יח'
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יח'

150.00

קומפ'
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יח'
יח'
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1,200.00

יח'

1,800.00

יח'
יח'
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1,800.00

יח'

650.00

קומפ'

7,500.00

מ"ר

30.00

יח'
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יח'
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ש"ע
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קומפ'
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תיאור מק"ט
העתקת תשתית חיבור חשמל להזנת שלט מואר מסוג כל שהוא אשר
מועתק במסגרת הפרויקט לרבות איתור קו הזנה ומקור הזנה.
פירוק גוף תאורה קיים בעמוד תאורה  ,H.Mכולל פירוקי חיבורי חשמל
והובלתו למקום שיורה מנה" פ או הכנה להתקנה חוזרת ,כולל ניקוי הפנס
והחלפת נורה ,לרבות כל ציוד ועבודות עזר.
הכנות בכתר בעמוד  H.Mקיים להתקנת גוף תאורה כולל התקני חיבור
לכתר וכל הדרוש לחיבור פנס נוסף.
התקנה בלבד של גוף תאורה חדש או מפורק על עמוד תאורה קיים
בגובה עד  15מטר  ,כולל חיבורי חשמל ,התאמת זרוע ,לרבות כל ציוד
ועבודות העזר.
התקנה בלבד של גוף תאורה חדש או מפורק על עמוד תאורה קיים
 H.Mבגובה עד  45מטר  ,כולל חיבורי חשמל ,התאמת כתר ,לרבות
מהדקים וכל ציוד ועבודות העזר.
בדיקה ואישור כשירות עמוד תאורה  H.Mבכל גובה  ,שפורק לשימוש
חוזר .הבדיקה ע" י קונסטרוקטור מורשה וספק/יבואן העמוד בארץ.
אספקה ,הרכבה ,התקנה ובנייה באתר של גשרון (מעבר מעל תעלת
ניקוז) עבור תחזוקת עמוד  , H.Mעשוי מתכת מגולוונת כולל מעקה הגנה
בצדדים ומדרך עשוי פח ממורג למניעת החלקה ,בהתאם לתוכניות.

08.02.5320

כבל תא" מ מאלומניום בחתך ( )4X50+2X25ממ"ר ברשת עילית על
עמודי עץ ,כולל מהדקי כל האביזרים והמחברים תיקניים לחיבור כבלי
תא" מ מאלומיניום ,לרבות כל הנחוץ לחיבור בקופסאות חיבורים
המותקנים בראש עמוד עץ.
עומס השראי בהספק עד  15קו" אר עבור מערכת סינון הרמונית ,מותקן
בתא נפרד בארון המסנן ,כולל כל ציוד ,אביזרים וחומרי עזר הנדרשים
לפעולה תקינה
חיבור מוליכי הארקה מנחושת ע''י ריתוך  CADWELDללא תלות
בכמות המוליכים בחיבור.
מסנן הרמונית מס'  3-7למרכזיית תאורה עם חיבור ח"ח של 40-63
אמפר ,כולל ארון מפוליאסטר משוריין או מפח עם תא נפרד לעומס
אשראי ,לוח חשמל ,יחידת פיקוד אינטגרלית ,מערכת אורור ,יסוד לארון
וכל ציוד העזר הנדרש להפעלה תקינה של המסנן .המסנן יהיה מסוג
מאושר ע"י נתיבי ישראל.
מסנן הרמוניות מס'  , 3-7אך למרכזיית תאורה עם חיבור 80 - 100
אמפר כולל ארון מפוליאסטר משוריין או מפח עם תא נפרד לעומס
אשראי ,לוח חשמל ,יחידת פיקוד אינטגרלית ,מערכת איוורור ,יסוד לארון
וכל ציוד העזר הנדרש להפעלה תקינה של המסנן .המסנן יהיה מסוג
מאושר ע"י נתיבי ישראל.
מסנן הרמוניות מס'  , 3-7אך למרכזיית תאורה עם חיבור 100 160-
אמפר כולל ארון מפוליאסטר משוריין או מפח עם תא נפרד לעומס
אשראי ,לוח חשמל ,יחידת פיקוד אינטגרלית ,מערכת איוורור ,יסוד לארון
וכל ציוד העזר הנדרש להפעלה תקינה של המסנן .המסנן יהיה מסוג
מאושר ע"י נתיבי ישראל.
גילוי תאי מעבר קיימים אשר כוסו עם אדמה או אספלט ,לרבות התאמת
גובה ומכסה של תאי מעבר הקיימים לפני שטח והחזרת מצב השטח
מסביב לתא לקדמותו  -לפי אישור מנה"פ.
פירוק תא מעבר קיים בכל קוטר שהוא והעתקתו למקום עליו יורה המפקח

08.02.5719

חפירה סביב עמוד קיים ,גילוי צנרת ומוליך הארקה קיימים ,שחרור
הכבלים והצנרת והארקה בעמוד ושליפתם מהעמוד ,העברה וחיבור
מחדש בעמוד החדש .מילוי וסילוק עודפים
הוצאת כבל חשמל הטמון האדמה בצורה זהירה וחיבורו לעמוד תאורה
סמוך ,העבודה כוללת את גילוי הכבל ,הוצאתו והתקנתו בחפירה חדשה
(שנמד דת בנפרד) ,החדרה ליסוד בטון של עמוד התאורה וחיבורו
למהדקים בעמוד התאורה ,כולל המהדקים וכיסוי תעלת הכבל הישנה
והחדשה
פירוק כבל קיים המושחל בצנרת תת קרקעית בין עמודי תאורה קיימים,
ללא פגיעה בצנרת הקיימת ,כולל פירוק חיבורי החשמל ובידודם ,והובלת
הכבל למחסני נתיבי ישראל או לכל מקום אחר עד  100ק"מ ,לפי הנחית
מנהל פרויקט.

08.02.5303

08.02.5305
08.02.5310

08.02.5312

08.02.5314
08.02.5316

08.02.5330

08.02.5340
08.02.5350

08.02.5360

08.02.5370

08.02.5711

08.02.5712

08.02.5720

08.02.5721
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75.00

יח'
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יח'
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יח'
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קומפ'
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קומפ'
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קומפ'
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מטר

4.20
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תיאור מק"ט
פירוק כבל קיים המושחל בצנרת תת קרקעית בין עמודי תאורה הקיימים,
כולל פירוק חיבורי חשמל ובידודם  ,הכנת הכבל להתקנה חוזרת בתחום
הפרויקט  ,לרבות אכסון באתר בהתאם לשלבי הביצוע .הכל בתיאום
ואישור מנהל הפרויקט.
התקנת כבל תת קרקעי שפורק במסגרת הפרויקט או מסופק ע"י המזמין
בצנרת תת קרקעית קיימת או חדשה ,כולל כל החיבורים הנדרשים,
בדיקת תקינות הכבל לפני ההתקנה ,לרבות סופיות מתכווצות עם 5
אצבעות מתוצרת "רייקם" או "מגלן" או שווה איכות מאושר ,בשני הקצוות
של כל קטע הכבל.
ניתוק כבל זמני מעמוד תאורה כולל פירוק הכבל
צביעת עמוד תאורה כולל זרוע בגובה עד  15מ' בגוון שיבחר ע''י נתיבי
ישראל בצבע אלקטרו סטטי
צביעה של עמוד בגובה עד  8מ' קוני בננה כולל זרועות בשיטת אפוכול או
שווה איכות מאושר
מבטיח תלת פאזי להזנת עמדת משטרה  ,3X25Aק''א  10וממסר פחת
 ,4X25Aרגישות  ,30MAעם כיסוי ושילוט -ההתקנה במגש של עמוד
התאורה המזין .
שיפוץ גוף תאורה  400Wנל'' ג שפורק מעמוד תאורה קיים כולל החלפת
כל החווט ,משנק ,מצת וקבל.
החלפת נורה בגוף תאורה קיים על עמוד תאורה בגובה עד  18מטר ,כולל
אספקה לאתר של נורת נל"ג  400W, 250Wטובולרית עם קסנון דגם
 ,LUCALOX LU250/XO/T/40תוצרת  GEאו נורה משופרת עם קסנון
כנ" ל תוצרת אוזרם או פיליפס והתקנת בגוף קיים לרבות ניקוי רפלקטור
וכיסוי וחיזוק חיבורים מכנים וחשמלים .
החלפת נורה בגוף תאורה קיים על עמוד תאורה  HMבגובה עד  45מטר
 ,כולל אספקה לאתר של נורת נל"ג  ,1000Wטובולרית ,תפוקת אור
 140,000לומן ,תוצרת  GEאו נורה כנ" ל תוצרת אוזרם או פיליפס
והתקנת בגוף קיים לרבות ניקוי רפלקטור וכיסוי וחיזוק חיבורים מכנים
וחשמלים .
בדיקת כשרות עמוד תאורה  H.Mשפורק ממקום אחר לשימוש חוזר כולל
בדיקה ואישור קונסטרוקטור ובדיקה ואישור של ספק העמוד בארץ.

08.02.5790

ביצוע הפרדה חשמלית בעמודי תאורה קיימים כולל ניתוק כבלים קיימים
ובידודם ,סימון ע" י צבע של סוף מעגל תאורה על העמוד ,שילוט הכבלים
המנותקים בחלל העמוד .
אספקה לאתר של עמוד תאורה קוני מפלדה בגובה  10.5מ' טבול באבץ
חם וצבוע בתנור
אספקה לאתר של עמוד מפלדה דקורטיבי בחתך עגול אחיד " , 4בגובה
 4מ' (גובה כולל הזרוע) ,מיועד לנשיאת זרוע בודדת או כפולה באורך
אופקי עד  1מטר ,טבול באבץ חם וצבוע בתנור ,למהירות רוח  47מ'
לשניה ,וכל האביזרים והברגים לחיבור הזרועות.
תוספת למחיר אספקה לאתר של עמוד עבור מתאם דגם CORONA
 FLANGE1465תוצרת  DISANOאו שווה איכות מאושר
תוספת למחיר אספקה לאתר של עמוד עבור מתאם דגם CORONA
 FLANGE1464תוצרת  DISANOאו שווה איכות מאושר
אספקה לאתר של זרוע דגם  220תוצרת  DISANOאו שווה איכות
מאושר ,מותאמת לעמוד ע"י מתאם 1465
אספקה לאתר של זרוע כפולה  180מעלות ,דקורטיבית בנוייה מצינור
פלדה בקוטר  ,"2באורך אופקי של עד  3.6מ' מותאמת לעמוד פלדה עגול
מודרג 12 ,מטר ,למהירות רוח של  47מ/לשנייה
אספקה לאתר של זרוע משולשת  90מעלות ,דקורטיבית ,בנוייה מצינור
פלדה בקוטר  ,"2באורך אופקי של עד  3.6מ' מותאמת לעמוד פלדה עגול
מודרג 12 ,מטר ,למהירות רוח של  47מ/לשנייה
אספקה לאתר של זרוע משולשת  120מעלות ,דקורטיבית  ,בנוייה מצינור
פלדה בקוטר  ," 2באורך אופקי של עד  3.6מ' מותאמת לעמוד פלדה עגול
מודרג 12 ,מטר ,למהירות רוח של  47מ/לשנייה
אספקה לאתר של זרוע מרובעת  ,דקורטיבית  ,בנוייה מצינור פלדה
בקוטר  ,"2באורך אופקי של עד  3.6מ' מותאמת לעמוד פלדה עגול
מודרג 12 ,מטר ,למהירות רוח של  47מ/לשנייה
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08.02.5740
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08.02.5780

08.02.5785

08.02.6010
08.02.6013

08.02.6030
08.02.6031
08.02.6040
08.02.6043

08.02.6044

08.02.6045

08.02.6046

מחיר

יח' מידה
מטר

3.10

מטר

5.50

קומפ'
יח'

230.00
600.00

קומפ'

460.00

יח'

650.00

יח'

200.00

יח'

190.00

יח'

520.00

יח'

1,510.00

יח'

240.00

יח'

2,110.00

יח'

1,240.00

יח'

1,050.00

יח'

1,150.00

יח'

285.00

יח'

470.00

יח'

680.00

יח'

680.00

יח'

950.00
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תיאור מק"ט
אספקה לאתר של גוף תאורה דגם  IRIS1658תוצרת DIASANO
מכוון לעקומה פוטומטרית ,1657SAPTO70.IESמותאם לנורת נל''ג
טובולרית 70W
תוספת למחיר הגוף בסעיף  08.02.6050עבור זכוכית דקורטיבית כחולה

08.02.6070

אספקה לאתר של גוף תאורה דגם RIS1657תוצרת  DIASANOמכוון
לעקומה פוטומטרית ,1657SAPTO150.IESמותאם לנורת נל''ג
טובולרית 150W
תוספת למחיר הגוף בסעיף  08.02.6070עבור זכוכית דקורטיבית כחולה

08.02.6083

אספקה לאתר של גוף תאורת שבילים  70Wנל"ג ,דגם TRIANGLE
תוצרת  ,AEGמכוון לעקומה פוטומטרית  O.Cמותאם לנורת נל"ג
טובולרית  ,70Wהגופים יותקנו ויכוונו בזויות בהתאם לתוכנית וחישובי
התאורה ,כולל אבזרי הדלקה אורגינליים ,משנק ,מצת וקבל בהתאם
למפרט והתוכניות
אספקה לאתר של גוף תאורה להצפה תוצרת חב'  LITHONIAדגם שט
 149או שווה איכות מאושר ,עם נורת מטל הלייד בהספק  1000ואט
תוספת למחיר גוף תאורה עבור צבע מטלי בגוון ירוק
בקר תאורה מדגם  STB-55לזרם עבודה של  3*80אמפר ( בקר+דימר
) תוצרת "הנדסת הינע ק.ר .בע" מ או שווה איכות מאושר
תא/נישה תת קרקעי לפנס תאורה
פנס הצפה (פרוז'קטור)
קופסה נירוסטה אטומה  IP66לציוד הדלקה של הפרוז'קטר
עמוד תאורה מפלדה בגובה  4.5מ' טבול באבץ חם וצבוע במפעל כולל
פלטת יסוד ,עם חיזוקים בין הפלטה לגוף העמוד ,הכנה לתא אביזרים וכל
האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו .העמוד בעל
חתך עגול ומדורג בקוטר '' 6''/4ע''ד  4מ''מ
עמוד תאורה מפלדה בגובה  5.5מ' טבול באבץ חם וצבוע במפעל כולל
פלטת יסוד ,עם חיזוקים בין הפלטה לגוף העמוד ,הכנה לתא אביזרים
וכלהאביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו .העמוד
בעל חתך עגול ומדורג בקוטר '' 6''/4ע''ד  4מ''מ
אספקה לאתר של עמוד מפלדה  RHSבגובה 10מ' (גובה כולל הזרוע)
בחתך  15X 15ס"מ ,טבול באבץ חם ,למהירות רוח  47מ' לשניה ,וכל
האביזרים והברגים לחיבור הזרועות.
אספקה לאתר של עמוד פלדה ,דקורטיבי ,עגול מודרג ( )"4"6"10בגובה
 12מטר  ,מיועד לנשיאת זרוע כפולה ,משולשת ,או מרובעת ,באורך
אופקי של  4מטר ,טבול באבץ חם ,וצבוע בצבע "אפוקול" אפוי בתנור,
בגוון  RALלפי בחירת המזמין.
עמוד תאורה מפלדה בגובה  12מ' טבול באבץ חם וצבוע במפעל כולל
פלטת יסוד ,עם חיזוקים בין הפלטה לגוף העמוד ,הכנה לתא אביזרים וכל
האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו .העמוד בעל
חתך עגול ומדורג בקוטר " 6"/8"/10ע"ד  4מ"מ לפחות
עמוד תאורה מפלדה בגובה  15מ' טבול באבץ חם וצבוע במפעל כולל
פלטת יסוד ,עם חיזוקים בין הפלטה לגוף העמוד ,הכנה לתא אביזרים וכל
האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו .העמוד בעל
חתך עגול ומדורג בקוטר " 8"/10"/12ע"ד  4מ"מ לפחות.
עמוד תאורה בחתך מלבני במידות  250X100מ"מ בגובה  3מ' להתקנה
על מעקה בטון ,כולל חיבור ברזלי הארקה אל הארקת יסוד מעקה ,כולל
חיבור פלטת יסוד עמוד עם ברגי יסוד מתאימים אל ראש מעקה ,כולל
פתח בעמוד למגש אביזרים ,כולל מתאם בראש עמוד להתקנת גוף
תאורה.
זרוע דקורטיבית יחידה לגוף תאורה ,באורך אופקי עד  1.0מ' בקוטר ",4
מותאמת להתקנה על עמוד תאורה מצינורות פלדה בקוטר "1.5-2.5
ואביזרים דקורטיבים .טבולה באבץ חם וצבועה במפעל .הזרוע מתוכננת
למהירות רוח  47מ' לשניה.
זרוע דקורטיבית כפולה לגוף תאורה ,באורך אופקי עד  1.0מ' בקוטר ",4
מותאמת להתקנה על עמוד תאורה מצינורות פלדה בקוטר "1.5-2.5
אביזרים דקורטיבים .טבולה באבץ חם וצבועה במפעל .הזרוע מתוכננת
למהירות רוח  47מ' לשניה.

08.02.6060

08.02.6080

08.02.6085
08.02.6090
08.02.6100
08.02.6110
08.02.6115
08.02.6120
08.02.6130

08.02.6135

08.02.6137

08.02.6139

08.02.6140

08.02.6145

08.02.6150

08.02.6155

08.02.6160

יח' מידה
יח'

מחיר
1,210.00

יח'

150.00

יח'

1,240.00

יח'

150.00

יח'

1,800.00

יח'

1,380.00

יח'
יח'

250.00
1,250.00

קומפ'
יח'
יח'
יח'

1,120.00
1,340.00
340.00
1,530.00

יח'

1,740.00

יח'

4,080.00

יח'

4,000.00

יח'

4,180.00

יח'

4,840.00

יח'

1,300.00

יח'

400.00

יח'

660.00
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תיאור מק"ט
גוף תאורה נל"ג תוצרת  SCHREDERדגם  ,AF4או שווה איכות מאושר
מכוון לעקומה פוטומטרית כנדרש בתוכניות ,כולל אביזרי הדלקה ,משנק,
קבל ומצת מותאמים לנורות נל"ג הספק עד  ,150Wאורגינלים בתוך גוף
התאורה ,כולל נורת נל" ג כנדרש תוצרת אוסרם או פיליפס או שווה איכות
מאושר ,מותקן מתחת לגשר ,כולל כבל הזנה  N2XY 2.5*3מגו"ת
לקופסת האבטחה וכולל זרוע ואביזרי תליה וקיבוע להתקנה לקיר/
תקרה/או קורה.
אספקה לאתר של גוף תאורת דקורטיבי  150Wנל"ג מכוון לעקומה
פוטומטרית מותאם לנורת נל"ג טובולרית עד  150Wהגופים יותקנו ויכוונו
בזויות בהתאם לתוכניות וחישובי התאורה ,כולל אביזרי הדלקה
אורגינליים שאושרו לדגם הנ"ל,משנק מצת וקבל ,בהתאם למפרט
והתוכניות ,או גוף תאורה שווה איכות עם תכונות פוטומטריות העונות על
דרישות הפרוייקט.
אספקה לאתר של גוף תאורה  250Wנל"ג עם רפלקטור  ,ST/SPדגם
 ,Q5תוצרת  ,AECמותאם לנורת נל"ג טובולרית  250Wהגופים יותקנו
ויכוונו בזויות בהתאם לתוכניות וחישובי התאורה ,כולל אביזרי הדלקה
אורגינליים שאושרו לדגם הנ"ל ,משנק מצת וקבל ,בהתאם למפרט
והתוכניות  ,או גוף תאורה שווה איכות עם תכונות פוטומטריות העונות על
דרישות הפרויקט.
אספקה לאתר של נורת נל"ג  100Wטובולרית עם קסנון דגם
 ,LUCALOX LU100/XO/T/40תוצרת  GEאו נורה משופרת עם קסנון
כנ" ל תוצרת אוזרם או פיליפס.
גוף תאורה אנטי ונדלי מטל הליד  70Wעד  ,100Wתוצרת -COOPER
 FAIL-SAIFEדגם  ,G12-SQUARE-DEEP-GCכולל אביזרי הדלקה,
משנק ,קבל ומצת מותאמים לנורות ,אורגינליים בתוך גוף התאורה ,כולל
נורת מטל הליד אגסית מצופה עד  100ואט (עפ"י התוכניות) מסוג
( )POWERSTAR-HQI-E-COATEDדגם  HQI-E100/NDLתוצרת
 OSRAMכולל כבל ההזנה  3X2.5 N2XYמגו" ת לקופסת האבטחה וכול
אביזרי תליה וקיבוע להתקנה לתקרה ,קיר או קורה.

08.02.6190

תוספת מחיר לגוף תאורה דגם  HMAA01S 1000ואט עבור מסתור
סינוור חיצוני מדגם  ,ELS- HMAA048לרבות התאמתו לגוף  ,כיוון וכל
הבדיקות וניסיונות נדרשים.
אספקה לאתר של גוף תאורה מדגם  SIGNLITERתוצרת COOPER
 LIGHTINGאו שווה איכות מאושר לתאורת שלטים ,כולל אביזרי הדלקה
אינטגרליים ואורגינלים לנורה  150ואט נל" ג מורכבים בתוכו בקסטה
נשלפת לרבות נורה נל"ג  150ואט מדגם  LU-150תוצרת  .G.Eומתאם
להתקנת הגוף בקונסטרוקציה של הגשר.
אספקה לאתר של גוף תאורה מדגם  SIGNLITEתוצרת COOPER
 LIGHTINGאו שווה איכות מאושר לתאורת שלטים ,כולל אביזרי
הדלקה אינטגרליים ואורגינלים לנורה  150ואט נל"ג מורכבים בתוכו
בקסטה נשלפת ,לרבות נורה נל"ג  150ואט מדגם  LU-150תוצרת .G.E
ומתאם להתקנת הגוף בקונסטרוקציה של הגשר.
גוף תאורה נל"ג ,תוצרת  cooper lightingדגם  tulעם רשת הגנה מכוון
לעקומה פוטומטרית מס'  TUL10S.iesכנדרש בתוכניות ,כולל אביזרי
הדלקה ,משנק ,קבל ומצת מותאמים לנורות בהספק  ,100Wאורגינליים
בתוך גוף התאורה ,כולל נורת נל"ג דגם  LU100/XO/T/40תוצרת G.E.
מותקן מתחת לגשר ,כולל כבל ההזנה  3X2.5 N2XYמגו"ת לקופסת
האבטחה וכל אביזרי תליה וקיבוע להתקנה לתקרה ,קיר או קורה.

08.02.6990

תעלה ממתכת מגולוונת צבועה בצבע אפוקסי מיוחד מחורצת ,מותקנת
בתקרת מנהרה ,הכוללת חיזוקים לקיר/תקרה במשותף לתעלה נוספת,
לפי חישובי משקל והעמסה לפי תוכנית אשר יבוצעו ע"י יצרן התעלות עם
מקדם רזרבה  ,100%סופיות וחיבורים ,הסתעפויות ,אביזרי וחומרי עזר
נדרשים כולל אבזרים נדרשים לחיזוק גופי תאורה ,הכל אורגינל יצרן
דוגמת תוצרת לירד או שווה איכות מאושר  -רוחב  600מ"מ וגובה צד
 100מ"מ.

08.02.6165

08.02.6167

08.02.6170

08.02.6180

08.02.6195

08.02.6200

08.02.6210

יח' מידה
יח'

מחיר
2,510.00

יח'

1,280.00

יח'

1,290.00

יח'

55.00

יח'

1,780.00

יח'

230.00

יח'

1,530.00

יח'

1,440.00

יח'

1,380.00

מטר

150.00
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תיאור מק"ט
תעלה ממתכת מגולוונת צבועה בצבע אפוקסי מיוחד מחורצת ,מותקנת
בתקרת מנהרה ,הכוללת חיזוקים לקיר/תקרה במשותף לתעלה נוספת,
לפי חישובי משקל והעמסה לפי תוכנית אשר יבוצעו ע"י יצרן התעלות עם
מקדם רזרבה  ,100%סופיות וחיבורים ,הסתעפויות ,אביזרי וחומרי עזר
נדרשים כולל אבזרים נדרשים לחיזוק גופי תאורה ,הכל אורגינל יצרן
דוגמת תוצרת לירד או שווה איכות מאושר  -רוחב  400מ"מ וגובה צד
 100מ"מ.
תעלה ממתכת מגולוונת צבועה בצבע אפוקסי מיוחד מחורצת ,מותקנת
בתקרת מנהרה ,הכוללת חיזוקים מגולוונים לקיר /תקרה צבועים אפוקסי
במשותף לתעלה נוספת ,לפי חישובי משקל והעמסה לפי תכנית אשר
יבוצעו ע" י ידי יצרן התעלות עם מקדם רזרבה  ,100%סופיות וחיבורים,
הסתעפויות ,אביזרי וחומרי עזר נדרשים כולל אבזרים נדרשים לחיזוק
גופי תאורה ,הכל אורגינל מוצר מדף  -רוחב  300מ"מ וגובה צד  100מ"מ
.
תעלה ממתכת מגולוונת צבועה בצבע אפוקסי מיוחד מחורצת ,מותקנת
בתקרת מנהרה ,הכוללת חיזוקים לקיר/תקרה במשותף לתעלה נוספת,
לפי חישובי משקל והעמסה לפי תוכנית אשר יבוצעו ע"י יצרן התעלות עם
מקדם רזרבה  ,100%סופיות וחיבורים ,הסתעפויות ,אביזרי וחומרי עזר
נדרשים כולל אבזרים נדרשים לחיזוק גופי תאורה ,הכל אורגינל יצרן
דוגמת תוצרת לירד  -רוחב  200מ"מ וגובה צד  100מ"מ .או שווה איכות
מאושר
תעלה ממתכת מגולוונת צבועה בצבע אפוקסי מיוחד מחורצת ,מותקנת
בתקרת מנהרה ,הכוללת חיזוקים לקיר /תקרה במשותף לתעלה נוספת,
לפי חישובי משקל והעמסה לפי תכנית אשר יבוצעו ע" י ידי יצרן התעלות
עם מקדם רזרבה  ,100%סופיות וחיבורים ,הסתעפויות ,אביזרי וחומרי
עזר נדרשים כולל אבזרים נדרשים לחיזוק גופי תאורה ,הכל אורגינל יצרן
דוגמת תוצרת לירד  -רוחב  100מ"מ וגובה צד  100מ" מ או שווה איכות
מאושר.
צינור מרירון קשיח בקוטר '' ,1.5מותקן על קיר בטון מתחת לגשר ,כולל
מופות וזויות וכל האביזרים התקניים הנדרשים לחיזוק וקיבוע ,ו/או צינור
מריכף בקוטר  29מ''מ ביציקת הבטון ,כולל קופסאות חיבורים ו/או מעבר.

08.02.7040

גוף תאורה נל"ג ,תוצרת  RAGNIדגם  RALUX-TUNNELעם רשת
הגנה מכוון לעקומה פוטומטרית מס' RALUX TUNNEL 150W-150W
 SAP-T.IESכנדרש בתוכניות ,כולל אביזרי הדלקה ,משנק ,קבל ומצת
מותאמים לנורות בהספק  ,150Wאורגינליים בתוך גוף התאורה ,כולל
נורת נל"ג דגם  LU150/XO/T/40תוצרת  G.E.מותקן מתחת לגשר,
כולל כבל ההזנה  3X2.5 N2XYמגו" ת לקופסת האבטחה וכל אביזרי
תליה וקיבוע להתקנה לתקרה ,קיר או קורה.
גוף תאורה נל"ג ,תוצרת  RAGNIדגם  RALUX TUNNELעם רפלקטור
סימטרי מכוון לעקומה פוטומטרית מס' -ESTRUSO1-SHP ST150W
 020150ESTRUSO1HPST.IESכנדרש בתוכניות ,כולל אביזרי
הדלקה ,משנק ,קבל ומצת מותאמים לנורות בהספק  ,150Wאורגינליים
בתוך גוף התאורה ,כולל נורת נל"ג דגם LUCALUX-LU150/XO/T/40
תוצרת  G.Eמותקן מתחת לגשר ו /או מעבר תחתי כולל כבל ההזנה
 3X2.5 N2XYמגו" ת לקופסת האבטחה וכולל זרוע ואביזרי תליה וקיבוע
להתקנה לתקרה ,קיר או קורה.
גוף תאורה למנהרה דוגמת תוצרת חברת שריידר דגם TUNNEL
 LIGHTING FIXTURE ,AF4או שווה איכות מאושר ,כולל אביזרי
חיבור והתקנה לקיר/תקרה/תעלה ,הכולל (רפלקטור כפול)  2רפלקטורים
מיוחדים  2X 1627, 100ווט  150 +ווט  -נל"ג  HPS-Tתוצרת חב'
אוסרם /פיליפס או שווה איכות מאושר
גוף תאורה למנהרה דוגמת תוצרת חברת שריידר דגם TUNNEL
 LIGHTING FIXTURE ,AF4או שווה איכות מאושר ,כולל אביזרי
חיבור והתקנה לקיר /תקרה/תעלה ,הכולל רפלקטור יחיד מיוחד
,1587נורה  400ווט נל''ג  HPS-Tתוצרת חב' אוסרם /פיליפס או שווה
איכות מאושר

08.02.7005

08.02.7010

08.02.7011

08.02.7020

08.02.7041

08.02.7050

08.02.7060

יח' מידה
מטר

מחיר
105.00

מטר

98.00

מטר

92.00

מטר

80.00

מטר

12.00

יח'

1,380.00

יח'

2,470.00

יח'

2,850.00

יח'

2,570.00
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08.02.7080

08.02.7085

08.02.7090

08.02.7091
08.02.7092
08.02.7093
08.02.7094
08.02.7095
08.02.7096
08.02.7097
08.02.7098
08.02.7099
08.02.7100
08.02.7109
08.02.7110
08.02.7111
08.02.7112
08.02.7119
08.02.7120
08.02.7130
08.02.7139
08.02.7140
08.02.7141

תיאור מק"ט
גוף תאורת חירום למנהרה מותקן על קיר/תקרה/תעלה כולל אביזרי
חיבור ותליה נדרשים כדוגמת תוצרת שריידר דגם  MY2או שווה איכות
מאושר ,עם זכוכית כיסוי ונורות  2X28ווט  -תוצרת אוסרם/פיליפס
 4000Kאו שווה איכות מאושר ,כולל סוללה לשעת חירום  90דקות ניקל
קדמיום 70°C
גוף תאורת חירום למנהרה מותקן על קיר/תקרה/תעלה כולל אביזרי
חיבור ותליה נדרשים כדוגמת תוצרת שריידר דגם  MY2או שווה איכות
מאושר ,עם זכוכית כיסוי ונורות  2X28ווט תוצרת אוסרם/פיליפס
 4000Kאו שווה איכות מאושר על ידי נתיבי ישראל ,כולל יחידת גיבוי
חירום הכוללת מצברים ,מטען וממיר עבור יחידת כתובת המנטרת תקלות
 OCTC 5T 14ומבצעת פעולות של היחידה עפ" י המצוין במפרט דגם
 935.4עבור נורות פלורסצנט  80Wתוצרת חברת  Beghelliאו שווה
איכות מאושר
זרוע יחידה לגוף תאורה מתחת לגשרים ,באורך אופקי עד  1.0מ'
מותאמת להתקנה על מבנה  ,מפרופיל פלדה טבולה באבץ חם ,למהירות
רוח  47מ' לשניה.
מבטיח דו קוטבי  ,2X20AC ,10KAעל פס צבירה ראשי במרכזיה למאור
או בעמוד תאורה מזין כולל שילוט בר קיימא '' הזנה לתאורה מתחת
לגשר''.
כבל חסין אש מסוכך מטיפוס ( NHXH-E90(FE-180בחתך 12X2X0.8
ממ''ר מונח על תעלות /סולמות או מושתל בצנרת
כבל חסין אש מטיפוס ( NHXH-E90(FE-180בחתך  3X2.5ממ''ר מונח
על תעלות /סולמות או מושתל בצנרת
כבל חסין אש מטיפוס ( NHXH-E90(FE-180בחתך  12X2.5ממ''ר
מונח על תעלות /סולמות או מושתל בצנרת
כבל חסין אש מטיפוס ( NHXH-E90(FE-180בחתך  3X10ממ''ר מונח
על תעלות /סולמות או מושתל בצנרת
כבל חסין אש מטיפוס ( NHXH-E90(FE-180בחתך  3X16ממ''ר מונח
על תעלות /סולמות או מושתל בצנרת
כבל חסין אש מטיפוס ( NHXH-E90(FE-180בחתך  5X16ממ''ר מונח
על תעלות /סולמות או מושתל בצנרת
כבל חסין אש מטיפוס ( NHXH-E90(FE-180בחתך  3X25+16ממ''ר
מונח על תעלות /סולמות או מושתל בצנרת
כבל חסין אש מטיפוס ( NHXH-E90(FE-180בחתך  3X35+16ממ''ר
מונח על תעלות /סולמות או מושתל בצנרת
כבל חסין אש מטיפוס ( NHXH-E90(FE-180בחתך  3X50+25ממ''ר
מונח על תעלות /סולמות או מושתל בצנרת
כבל חסין אש מטיפוס ( NHXHX-E90(FE-180בחתך  5X2.5ממ''ר
מונח על תעלות /סולמות או מושתל בצנרת
כבל חסין אש מטיפוס ( NHXHX-E90(FE-180בחתך  3X1.5ממ''ר
מונח על תעלות /סולמות או מושתל בצנרת
כבל חסין אש מטיפוס ( NHXHX-E90(FE-180בחתך  5X4ממ''ר מונח
על תעלות /סולמות או מושתל בצנרת
כבל חסין אש מטיפוס ( NHXHX-E90(FE-180בחתך  4X1.5ממ''ר
מונח על תעלות /סולמות או מושתל בצנרת
כבל חסין אש מטיפוס ( NHXHX-E90(FE-180בחתך  5X1.5ממ''ר
מונח על תעלות /סולמות או מושתל בצנרת
כבל חסין אש מטיפוס ( NHXH-E90)FE-180בחתך  4*6ממ"ר מונח
על תעלות  /סולמות או מושתל בצנרת
כבל חסין אש מטיפוס ( NHXHX-E90(FE-180בחתך  5X6ממ''ר מונח
על תעלות /סולמות או מושתל בצנרת
כבל חסין אש מטיפוס ( NHXHX-E90 (FE-180בחתך  7X2.5ממ''ר
מונח על תעלות /סולמות או מושחל בצנרת
כבל חסין אש מטיפוס ( NHXHX-E90(FE-180בחתך  4X95ממ''ר מונח
על תעלות /סולמות או מושתל בצנרת
כבל חסין אש מטיפוס ( NHXHX-E90(FE-180בחתך  5X10ממ''ר מונח
על תעלות /סולמות או מושתל בצנרת
כבל חסין אש מטיפוס ( NHXH-E90(FE-180בחתך  3X70+35ממ''ר
מונח על תעלות /סולמות או מושתל בצנרת

יח' מידה
יח'

מחיר
1,680.00

יח'

2,180.00

יח'

220.00

יח'

150.00

מטר

29.00

מטר

11.50

מטר

36.00

מטר

37.00

מטר

60.00

מטר

63.00

מטר

98.00

מטר

105.00

מטר

150.00

מטר

21.00

מטר

11.50

מטר

23.00

מטר

13.50

מטר

19.20

מטר

17.00

מטר

25.00

מטר

26.00

מטר

240.00

מטר

38.00

מטר

170.00
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תיאור מק"ט
כבל חסין אש מטיפוס ( NHXH-E90(FE-180בחתך  3X95+50ממ''ר
מונח על תעלות /סולמות או מושתל בצנרת
כבל חסין אש מטיפוס ( NHXH-E90(FE-180בחתך  3X150+70ממ''ר
מונח על תעלות /סולמות או מושתל בצנרת
צינור בקוטר  16מ" מ כבה מאליו להשחלת כבלי חשמל ו/או תקשורת,
כולל כל הקופסאות וחומרי העזר הנדרשים.
צינור בקוטר  23מ" מ כבה מאליו להשחלת כבלי חשמל ו/או תקשורת,
כולל כל הקופסאות וחומרי העזר הנדרשים.
צינור בקוטר  29מ" מ כבה מאליו להשחלת כבלי חשמל ו/או תקשורת,
כולל כל הקופסאות וחומרי העזר הנדרשים.
צינור בקוטר  42מ" מ כבה מאליו להשחלת כבלי חשמל ו/או תקשורת,
כולל כל הקופסאות וחומרי העזר הנדרשים.
צינור פלסטי כבד מסוג מרירון בקוטר " ,1כולל כל הקופסאות וחומרי
העזר הנדרשים.
לוחון חשמל להזנת תאורה מתחת לגשר עשוי ארון מבודד IP-55
מפוליאסטר משוריין ואטום להתקנה חיצונית ,עם נעילה ,מותקן שקוע
בנישה או על קיר בטון ,כולל את כל הציוד החשמלי ,פסי צבירה ,מהדקים
והאביזרים מותקנים בלוח בתוך קופסאות  CIעשויות מחומר מבודד ,כולל
כל החלקים והחיווט הנדרשים להשלמת הלוח בהתאם לתוכניות.

08.02.7160

נקודת מאור חד פאזיות בתקרה ו/או על הקיר תחה"ט ו/או עה"ט ו/או
בצנרת בהתאם לתוכניות ,כולל קו הזנה בכבל מסוג  N2XYבחתך
 2.5X3ממ" ר מושחל בצנרת מהנקודה ועד קופסת החיבורים ו/או
ההסתעפות המחיר כולל הצנרת ,קופסאות הסתעפות ו/או מעבר,
מהדקים ואביזרי עזר עבור גוף תא
נקודת מאור תלת פאזיות בתקרה ו/או על הקיר תחה"ט ו/או עה"ט ו/או
בצנרת בהתאם לתוכניות ,כולל קו הזנה בכבל מסוג  N2XYבחתך
 2.5X5ממ" ר מושחל בצנרת מהנקודה ועד קופסת החיבורים ו/או
ההסתעפות המחיר כולל הצנרת ,קופסאות הסתעפות ו/או מעבר,
מהדקים ואביזרי עזר עבור גוף תאורה המותקן על קיר/תקרה.
גוף תאורה פלואריני .IP65 1X35W
גוף תאורה פלואריני .IP65 1X26W
גוף תאורה פלואריני .IP65 1X42W
גוף תאורת הצפה עם נורת נל''ג .150W
לוח חשמל לתאורה למעבר תחתי ,בנוי מארון עשוי פוליאסטר משוריין
ואטום  IP-55להתקנה חיצונית ,עם נעילה ,מותקן על יסוד בטון ,כולל את
כל הציוד החשמלי ,פסי צבירה ,מהדקים והאביזרים מותקנים בלוח בתוך
קופסאות  CIעשויות מחומר מבודד ,כולל כל החלקים והחיווט הנדרשים
להשלמת הלוח ,בהתאם לתוכניות כולל יסוד הבטון.
קופסאות מעבר וביקורת מפוליאסטר משוריין במידות 10X10X10ס"מ
מיועדות להתקנה שקועה ו/או גלויה ,כולל מהדקי "  " SOGEXIמסוג
 BC3וכל האביזרים להתקנה מושלמת ,מכסים הקופסאות יסגרו
באמצעות ברגים ולא בלחיצה .המחיר כולל אטמי אנטיגרון ו/או אביזרי
התחברות לצנרת.
קופסת מעבר /חיבורים מפוליאסטר משוריין בדרגת הגנה  ,IP65עם
מכסה הנסגר באמצעות ברגים ,במידות  15*15*10ס"מ מותקנת שקועה
או על תיקרת /קיר בטון מתחת לגשר ,כולל מהדקי  "SOGEXI" BC3או
"מגלן" ,מבטיח חצי אוטומטי דו קוטבי  ,10KA ,6ACעבור גו"ת
המותקנים על קיר בטון ,כולל אטמי אנטיגרון ו /או אביזרי התחברות
לצנרת וכל חלקי העזר הנדרשים.
קופסת מעבר /חיבורים מפוליאסטר משוריין בדרגת הגנה  ,IP65עם
מכסה הנסגר באמצעות ברגים ,במידות  25*25*10ס"מ מותקנת שקועה
או על תקרת /קיר בטון מתחת לגשר ,כולל מהדקי  "SOGEXI" BC3או
"מגלן" ,מבטיח חצי אוטומטי דו קוטבי  ,10KA ,6ACעבור גו"ת
המותקנים על קיר בטון ,כולל אטמי אנטיגרון ו /או אביזרי התחברות
לצנרת וכל חלקי העזר הנדרשים.
הארכת חצייה קיימת כולל חפירה באורך עד 15מטר ,ועד  4קנים בקוטר
עד  110מ"מ ,כיסוי החפירה  ,הוספת שרוולים וחיבורם ע"י מופות
לשרוולים קיימים כולל חוט משיכה וכולל כל החומרים האביזרים והכלים
הדרושים לביצוע העבודה קומפלט.

08.02.7143
08.02.7144
08.02.7145
08.02.7146
08.02.7147
08.02.7148
08.02.7150

08.02.7170

08.02.7171
08.02.7172
08.02.7173
08.02.7174
08.02.7180

08.02.7185

08.02.7186

08.02.7187

08.02.7190

יח' מידה
מטר

מחיר
240.00

מטר

330.00

מטר

5.70

מטר

6.70

מטר

8.10

מטר

11.00

מטר

7.60

קומפ'

3,410.00

נק'

180.00

נק'

310.00

יח'
יח'
יח'
יח'
קומפ'

190.00
170.00
240.00
810.00
7,200.00

יח'

300.00

יח'

265.00

יח'

285.00

קומפ'

2,750.00
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הארכת חצייה קיימת כולל חפירה באורך עד 10מטר ,ועד  4קנים בקוטר
עד  110מ"מ ,כיסוי החפירה ,הוספת שרוולים וחיבורם ע"י מופות
לשרוולים קיימים כולל חוט משיכה וכולל כל החומרים האביזרים והכלים
הדרושים לביצוע העבודה קומפלט.
אספקה ,הובלה ,התקנה והפעלה של מרכזיית תאורה לחיבור של
 3X40Aלתאורה זמנית ,עשויה ארונות מפוליאסטר משוריין ,כולל לוח
חשמל בנוי מקופסאות  CIוכל הציוד והאביזרים הנדרשים בהתאם
לתכניות ,לרבות פירוק המרכזיה והובלתה למחסני הקבלן לאחר שימוש -
קומפלט .ביצוע באישור
לוח מפסק ראשי ,חיבור עד  ,3X100Aעשויה ארונות אטומים מפוליאסטר
משוריין ,כולל לוח החשמל בנוי מקופסאות  ,CIוכל הציוד והאביזרים
הנדרשים מותקן בארונות הנ"ל ,בהתאם לתוכניות ,כולל ביצוע איזון
עומסים לשלוש הפאזות.
טיפול בחיבור של קו טלפון בזק /חיבור בקוו סלולאר  GSMלארון בקר
תאורת מנהרות  CNTכולל תאום חיבור בין גוב בזק קיים/מתוכנן לארון
בקר ,כולל פריצת גוב בזק במידת הצורך ,אספקה והתקנה של שקע
טלפון מוגן מים וכל עבודות העזר הנדרשות לצורך חיבור מושלם .הכל
יבוצע בתאום עם נציג חברת בזק ומנה"פ .המחיר מכלול אחד שלם
תא מנייה (למדידה ואבטחה) ח"ח ,עבור חיבור עד  3X400Aעשוי ארונות
פוליאסטר משוריין כולל מסגרת לביסוס וכל הנדרש להתקנת ציוד
המדידה ,בהתאם לסטנדרט ח"ח ובתאום עימם.
כבל מסוג  N2XYבחתך  6X2.5ממ''ר ,מושחל בצנרת ומחווט משני
הקצוות.
כבל מסוג  N2XYבחתך  4X1.5ממ''ר ,מושחל בצנרת ומחווט משני
הקצוות.
כבל נחושת מסוג  N2XYממ''ר . 7X1.5
כבל נחושת מסוג  N2XYממ''ר . 12X2.5
כבל נחושת מסוג  N2XYממ''ר 12X1.5
כבל תת קרקעי מסוג נחושת  3X120+70 N2XYממ''ר
כבל תקשורת גמיש מסוכך ממ''ר 2X1.5
כבל תקשורת גמיש מסוכך  5X1.5ממ''ר מונח על תעלות/סולמות או
מושחל בצנרת (למד בהיקות).
כבל תקשורת גמיש מסוכך  4X1.5sq.mm+earthלמד בהיקות .
כבל תת קרקעי מסוג אלומיניום  3X185+95 NA2XYממ''ר.
כבל תת קרקעי מסוג אלומיניום  3X240+120 NA2XYממ''ר.
מבנה לוח חשמל מפוליאסטר משוריין כדוגמת חב' ענבר או שווה איכות
מאושר ,בדרגת הגנה  IP66או מבנה מפח כדוגמת תמחש או שווה איכות
מא ושר ,בדרגת הגנה  ,IP65כולל הסדר נעילה ,כולל כל הגבהה נדרשת,
כולל הובלה ,התקנה וביצוע חיבורים חשמליים ומכאניים.

08.02.7210

08.02.7220

08.02.7230

08.02.7240

יח' מידה
קומפ'

מחיר
2,100.00

קומפ'

23,500.00

יח'

6,000.00

קומפ'

1,360.00

יח'

13,600.00

מטר

12.00

מטר

7.00

מטר
מטר
מטר
מטר
מטר
מטר

10.20
18.50
14.00
220.00
12.00
16.30

מטר
מטר
מטר
קומפ'

10.40
86.00
105.00
10,570.00

08.02.7345
08.02.7347
08.02.7350

אספקת והתקנת רביעיית בית תקע בארונות.
קופסת הסתעפות  IP66עמידת  UVכולל אנטיגרונים ומהדקים.
מפסק זרם חצי אוטומטי תלת קוטבי יצוק קבוע כדוגמת T5-400N ABB
עם  O.L. 400Aועם יחידת הגנות אלקטרוניות  ,PR222DS/P-LSIכולל
סליל הפסקה ,מגעי עזר  2N.O, 2N.Cאו שווה איכות מאושר

יח'
יח'
יח'

100.00
80.00
3,920.00

08.02.7360

מפסק זרם חצי אוטומטי תלת קוטבי יצוק קבוע כדוגמת T4-250N ABB
עם  O.L. 200Aועם יחידת הגנות אלקטרוניות  ,PR222DS/P-LSIכולל
סליל הפסקה ,מגעי עזר  2N.O, 2N.Cאו שווה איכות מאושר

יח'

2,620.00

08.02.7370

מפסק זרם חצי אוטומטי תלת קוטבי יצוק קבוע כדוגמת T4-200 N BBA
עם  O.L. 200Aועם יחידת הגנה תרמו-מגנטית  ,TMDכולל מגעי עזר
 2N.O, 2N.Cוכל הדרוש להתקנה מושלמת או ש"ע מאושר.
מפסק זרם חצי אוטומטי תלת קוטבי יצוק קבוע כדוגמת T1-160C ABB
עם  O.L. 25Aועם יחידת הגנה תרמו-מגנטית  ,TMDכולל מגעי עזר
 2N.Oוכל הדרוש להתקנה מושלמת או ש"ע מאושר.
מפסק זרם חצי אוטומטי תלת קוטבי יצוק קבוע כדוגמת T1-160C ABB
עם  O.L. 32Aועם יחידת הגנה תרמו-מגנטית  ,TMDכולל מגעי עזר
 2N.Oוכל הדרוש להתקנה מושלמת או שווה איכות מאושר.

יח'

1,860.00

יח'

840.00

יח'

900.00

08.02.7245
08.02.7247
08.02.7250
08.02.7260
08.02.7262
08.02.7270
08.02.7280
08.02.7290
08.02.7300
08.02.7310
08.02.7320
08.02.7340

08.02.7380

08.02.7390
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תיאור מק"ט
מפסק זרם חצי אוטומטי תלת קוטבי יצוק קבוע כדוגמת T1-160C ABB
עם  O.L. 50Aועם יחידת הגנה תרמו-מגנטית  TMDאו שווה איכות
מאושר
מפסק זרם חצי אוטומטי תלת קוטבי יצוק קבוע כדוגמת T1-125C ABB
עם  O.L. 125Aועם יחידת הגנה תרמו-מגנטית  ,TMDכולל מגעי עזר
 2N.Oאו שווה איכות מאושר
מפסק זרם חצי אוטומטי תלת קוטבי יצוק קבוע כדוגמת T2-160N ABB
עם  O.L. 100Aועם יחידת הגנה תרמו-מגנטית  ,TMDכולל מגעי עזר
 2N.Oוכל הדרוש להתקנה מושלמת או שווה איכות מאושר.
מפסק זרם חצי אוטומטי תלת קוטבי יצוק קבוע כדוגמת T1-80N ABB
עם  O.L. 25Aועם יחידת הגנה תרמו-מגנטית  ,TMDכולל מגעי עזר
 2N.Oוכל הדרוש להתקנה מושלמת או שווה איכות מאושר.
מפסק זרם חצי אוטומטי תלת קוטבי יצוק קבוע כדוגמת T1-80B ABB
עם  OL.32A .ועם יחידת הגנה תרמו-מגנטית  ,TMDכולל מגעי עזר
 2N.Oוכל הדרוש להתקנה מושלמת או שווה איכות מאושר.
מפסק זרם חצי אוטומטי תלת קוטבי יצוק קבוע כדוגמת T1-100B ABB
עם  O.L. 100Aועם יחידת הגנה תרמו-מגנטית  ,TMDכולל מגעי עזר
 2N.Oוכל הדרוש להתקנה מושלמת או שווה איכות מאושר.
מפסק זרם תלת קוטבי יצוק קבוע ללא הגנות כדוגמת ,T5D-400 ABB
כולל מנוע הפעלה ,מגעי עזר  2N.O, 2N.Cאו שווה איכות מאושר

08.02.7470
08.02.7480

מערכת חיגורים מכאנית בין מפסקי הזרם הנ''ל.
מערכת מחלף אוטומטי דיגיטלי של קווי זינה למפסקי הזרם הנ''ל כדוגמת
 AMDARדגם  AM530או שווה איכות מאושר
מא'' ז תלת קוטבי כדוגמת  ABBמסדרת  S-200-P-Cלזרם נומינלי של
 3X6Aאו שווה איכות מאושר
מא'' ז חד קוטבי מגושר או לא מגושר כדוגמת  ABBמסדרת S-200-P-C
לזרם נומינלי של  1X10Aאו שווה איכות מאושר
מנתק בעומס תלת קוטבי  3X200Aכדוגמת  ,OT200E ABBכולל ידית
שחורה וכל הדרוש להתקנה מושלמת או שווה איכות מאושר.
מא'' ז חד קוטבי מגושר או לא מגושר כדוגמת  ABBמסידרה S-200-C
לזרם נומינלי של  1X6Aאו שווה איכות מאושר
מא'' ז חד קוטבי מגושר או לא מגושר כדוגמת  ABBמסידרה S-200-C
לזרם נומינלי עד  1X25Aאו שווה איכות מאושר.
מא'' ז חד קוטבי מגושר או לא מגושר כדוגמת  ABBמסדרת S-200-P-C
לזרם נומינלי עד  1X25Aאו שווה איכות מאושר.
מא'' ז תלת קוטבי כדוגמת  ABBמסדרת  S-200-P-Cלזרם נומינלי עד
 3X25Aאו שווה איכות מאושר.
מא'' ז חד קוטבי מגושר או לא מגושר כדוגמת  ABBמסדרת S-200-P-C
לזרם נומינלי של  1X2Aאו שווה איכות מאושר
מא'' ז חד קוטבי עם ניתוק אפס כדוגמת  ABBמסידרה  S-200-Cלזרם
נומינלי  6A+Nאו שווה איכות מאושר
ממסר  230VACלזרם נומינלי עד  6Aעם מגעים  2N.O, 2N.Cאו שווה
איכות מאושר
מא'' ז חד קוטבי עם ניתוק אפס כדוגמת  ABBמסידרה  S-200-P-Cלזרם
נומינלי של  10A+Nאו שווה איכות מאושר
מא'' ז תלת קוטבי כדוגמת  ABBמסידרה  S-200-Cלזרם נומינלי של
 3X16Aאו שווה איכות מאושר
מא'' ז תלת קוטבי כדוגמת  ABBמסידרה  S-200-Cלזרם נומינלי עד
 3X25Aאו שווה איכות מאושר.
מא'' ז חד קוטבי מגושר או לא מגושר כדוגמת  ABBמסידרה S-200-C
לזרם נומינלי של  1X16Aאו שווה איכות מאושר
מגע עזר  1N.Oלמא''זים הנ''ל.
ממסר פחת דו קוטבי משולב כדוגמת 2X25A, 30mA, DDA200A
 ABBעם מא'' ז חד קוטבי עם ניתוק אפס לזרם נומינלי של 25A+N
מסידרה  S-200-P-Cאו שווה איכות מאושר
ממסר פחת ארבע קוטבי משולב כדוגמת 4X25A, 30mA, DDA200A
 ABBעם מא" ז תלת קוטבי עם ניתוק אפס לזרם נומינלי של 3X25A+N
מסידרה  S-200-P-Cאו שווה איכות מאושר

08.02.7410

08.02.7420

08.02.7430

08.02.7440

08.02.7450

08.02.7460

08.02.7490
08.02.7500
08.02.7510
08.02.7520
08.02.7530
08.02.7540
08.02.7550
08.02.7560
08.02.7570
08.02.7580
08.02.7590
08.02.7600
08.02.7610
08.02.7620
08.02.7630
08.02.7640

08.02.7650

יח' מידה
יח'

מחיר
970.00

יח'

1,100.00

יח'

920.00

יח'

905.00

יח'

900.00

יח'

925.00

יח'

4,520.00

יח'
יח'

1,240.00
4,800.00

יח'

470.00

יח'

110.00

יח'

1,470.00

יח'

38.00

יח'

48.00

יח'

50.00

יח'

225.00

יח'

30.00

יח'

165.00

יח'

25.00

יח'

145.00

יח'

120.00

יח'

165.00

יח'

90.00

יח'
יח'

130.00
960.00

יח'

1,100.00
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תיאור מק"ט
מנתק בעומס תלת קוטבי  ( 3X25Aמקוצר לחד פאזי) כדוגמת OT25
 ABBאו שווה איכות מאושר ,כולל כל הדרוש להתקנה מושלמת.
מגן מתח יתר מסוג  15KA, CLASS C ,4X280V ,DEHN GUARDאו
שווה איכות מאושר.
נורית  LEDלהתקנה על פנל.
שלט יציאה והכוונה עם תאורת .LED
ממיר חירום ל 90-דקות בעל ת"ת ישראלי
יח' רב מודד כדוגמת  ELNet-GRשל חב' יישומי בקרה או שווה איכות
מאושר.
בקר ל 4-התראות ממרכזיית גילוי אש כדוגמת  ISO556B-4של חב' מצג
בקרה או שווה איכות מאושר.
שקע תלת פאזי  5X16A CEEמשולב במבנה לוח.
שקע חד פאזי  3X16A CEEמשולב במבנה לוח.
ממסר  230VACלזרם נומינלי עד  6Aעם מגעים .2N.O, 2N.C
משנה זרם  400/5Aכולל מהדקי זרם.
בקר מרכזי כדוגמת חב'  QLCדגם  ,SAIAאו שווה איכות מאושר ,כולל
ספק כוח מתאים ,כרטיסי כניסות ויציאות ,כרטיסי תקשורת עבור
פרוטוקולים של רבי מודדים ,לוח פיקוד גנראטור ובקר תאורה ,כולל
תוכנה והפעלה ,כולל מחולל  ,HMIכולל פיתוח תוכנה במידת הצורך
להתאמה בין פרוטוקול
בקר אוטומטי לשליטה ובקרה על מערכת תאורה במעבר תת"ק דוגמאות
תוצרת שריידר ,מדגם  LUMI/RACK-2או שווה איכות מאושר ,עם יכולת
פיקוד ובקרה עצמאית על שתי מנהרות  -כל אחת בנפרד ,כולל תוכנה,
הרצה ,הפעלה ,מהדקי כניסה יציאה כולל חיבור מתאים ומושלם ל"מד
בהיקות  -לומיננס-מטר"  LUMI/L20אשר ישולם בסעיף נפרד

08.02.7780

בקר מרכזי לריכוז פלט הבדיקות כולל תוכנה מתאימה לניתור כל
התקלות וביצוע כל ההפעלות ,כולל מסך ומקלדת אינטרגליים מדגם
 .CONTROL UNIT CTOC DIN RAILאו שווה איכות
לומיננס מטר "מד בהיקות" תאורה ,דוגמת תוצרת שריידר  LUMI/L20או
שווה איכות ,להתקנת חוץ  ,)EXTERIOR) OUTDOORכולל זרוע,
מחבר וכל הנדרש לפעולה מושלמת וחיבור מושלם לבקר שליטה.

08.02.7800

גוף חימום בהספק עד  ,100Wכולל טרמוסטט להתקנה בלוח  ,CNTכולל
כל הכיולים הנדרשים.
מפצל אות תלת פאזי דגם  ,3PR 3012כדוגמת  BEGHELLIאו שווה
איכות מאושר
מפצל אות תלת פאזי דגם  PR 30123כדוגמת  BEGHELLIאו שווה
איכות מאושר.
מתאם תקשורת  ,RS232/TCPIPכדוגמת  BEGHELLIאו שווה איכות
מאושר
אביזר מגעים יבשים עבור בקר  BEGHELLIדגם  TELEIOאו שווה
איכות מאושר.
תוכנת ניהול ובקרה גרפית  CADITאו שווה איכות מאושר ,להצגה
ושליטה על מערכת בקרת תאורת החירום כולל תצוגה גרפית מלאה,
היסטוריית תקלות היחידות ותצוגה מלאה בשפה העברית.
אביזר בית תקע כפול ל ADSL-להתקנה בארון בקרה.
ציוד מודם ונתב ,כולל מגשרים  RJ11, RJ45וכל הדרוש עד לקבלת
חיבור תקשורת מושלם לבקר תאורת החירום ולבקר המרכזי.
קופסת הסתעפות חסינת אש  E90בדרגת הגנה  , IP65לפי תקן DIN
 4102חלק  12עם נתיך הגנה קרמי עגול לזרם נומינלי  6Aעם ניתוק
מהיר/מא"ז  ,כולל מהדקים קרמיים  ,אנטגרוניים וכל הדרוש ,הכל
כדוגמת תוצרת  HENSELדגם  FK9259שיווק קשטן שווה איכות מאושר
כולל חיזוק והתקנת הקופסה על התעלה
שקע ותקע מסוג  ,CEEעל כבל בחתך עד  3X2.5ממ"ר ,עם דרגת
אטימות  IP67כדוגמת חברת  PALAZZOLIמק"ט 487126,477303
שיווק חברת קשטן או שווה איכות מאושר כולל חיזוק לתעלה.
שקע ותקע מסוג  ,CEEעל כבל בחתך עד  5X2.5ממ"ר ,עם דרגת
אטימות  IP67כדוגמת חברת  PALAZZOLIמק"ט 487146,477423
שיווק חברת קשטן או שווה איכות מאושר כולל חיזוק לתעלה.

08.02.7680
08.02.7690
08.02.7691
08.02.7692
08.02.7700
08.02.7710
08.02.7720
08.02.7730
08.02.7740
08.02.7750
08.02.7760

08.02.7770

08.02.7790

08.02.7810
08.02.7820
08.02.7830
08.02.7840
08.02.7850

08.02.7860
08.02.7870
08.02.7880

08.02.7890

08.02.7900

יח' מידה
יח'

מחיר
210.00

יח'

1,960.00

יח'
יח'
יח'
יח'

62.00
600.00
280.00
2,120.00

יח'

2,040.00

יח'
יח'
יח'
יח'
קומפ'

110.00
85.00
125.00
220.00
35,200.00

קומפ'

76,500.00

יח'

9,760.00

קומפ'

21,170.00

קומפ'

510.00

יח'

1,760.00

יח'

750.00

יח'

2,260.00

יח'

1,770.00

קומפ'

21,170.00

יח'
קומפ'

350.00
7,370.00

יח'

380.00

יח'

100.00

יח'

105.00
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08.02.7910
08.02.7920
08.02.7930
08.02.7940
08.02.7950
08.02.7960
08.02.8000

08.02.8005

08.02.8010
08.02.8015
08.02.8020

08.02.8025

08.02.8030

08.02.8035

08.02.8045

08.02.8048

08.02.8050

08.02.8055

08.02.8060

08.02.8061

תיאור מק"ט
מפסק מחליף ל 2 -מצבים דו קומתי עד  20Aלהתקנה על פנל.
מגען תלת קוטבי כדוגמת  A16 ABBעם סליל הפעלה  230VACכולל
מגעי עזר  1N.O, 1N.Cבצד המגען או שווה איכות מאושר.
מגען תלת קוטבי כדוגמת  A26 ABBעם סליל הפעלה  230VACכולל
מגעי עזר  1N.O, 1N.Cבצד המגען או שווה איכות מאושר.
מגען תלת קוטבי כדוגמת  A30 ABBעם סליל הפעלה  230VACכולל
מגעי עזר  1N.O, 1N.Cבצד המגען או שווה איכות מאושר.
מגען תלת קוטבי כדוגמת  A110 ABBעם סליל הפעלה  230VACכולל
מגעי עזר  1N.O ,1N.Cבצד המגען או שווה איכות מאושר.
הארקת כל המערכות המתכתיות במתקן בהתאם למתואר במפרט
( מוליכי הארקה יימדדו בנפרד).
גוף תאורה מיציקת אלומניום מדגם  WALLIGHTER 250תוצרת G.E
או שווה איכות מאושר ,עם אביזרי הדלקה אינטגרליים ונורה נל"ג 100
ואט  -לתאורת מעבר תת קרקעי.
אספקת גוף תאורה לביטחון מדגם  RALUX-TUNNELמתוצרת
 RAGNIאו שווה ערך מאושר ,המיועד לנורות עד  400W ,דגרת אטימות
 IP65בחלל אופטי  ,כולל אביזרי הדלקה אינטגרלים וארגינלים בקסטה
בתוכו.
זרוע מתאמת לפנס ביטחון מדגם  RALUX-TUNNELהמיועד להתקנה
על עמוד תאורה ו /או על הקיר או מתחת לגשר.
תוספת מחיר לגוף תאורה מכל סוג עבור רשת הגנה אורגינלית מפלדה
מגולוונת  ,לרבות כל חומרי עזר.
תוספת מאמ"ת תלת -פאזי להזנת גשרי שילוט  3X25A , 10ק"א במגש
של עמוד התאורה ,כולל מהדקים דגם סוג' קסי או שווה איכות מאושר,
חומרי עזר וחיווט.
תוספת מאמ"ת חד -פאזי דו קוטבי  16אמפר 10 ,ק"א עם במגש אביזרים
ניתוק אפס מגושר וכיסוי ,לרבות מהדקים דגם סוג' קסי או שווה איכות
מאושר ,חומרי עזר וחיווט .
לוח תאורה לגשר לפי תוכנית בנוי מארון מתכת עם גגון מגולוון צבוע
בצביעה אלקטרו-סטטית בדרגת הגנה  , IP669כמתואר בתוכניות
במידות  60X40X25ס"מ  .הלוח מותקן שקוע בנישה או על יסוד בטון .
המחיר כולל את כל הציוד החשמלי ,פסי צבירה ,חיווט ופיקוד וכיו"ב הכל
לפי התוכניות חד קווית ,האביזרים מותקנים בלוח בתוך הארגזים ,בתוך
קופסאות  CIעם קלפות עשויות מחומר מבודד ,כולל יסוד בטון וכל
החלקים ,אביזרי החשמל ,הפיקוד והחיווט הנדרשים להשלמת הלוח לפי
תוכנית.
תא מפוליאסטר משוריין במידות ( )60X40X25ס"מ כולל קופסאות CI
עם קלפות ,מאמ"תים ,פסי צבירה ,מהדקים ,מבודדים ,שילוט פס
השוואת הפונטנציאלים וכל האביזרים והחומרים הדרושים להתקנת התא
על עמוד גשר שילוט.
קופסה לפס השוואת פוטנצילאים במידות  50X30ס''מ ובעומק  15ס''מ
כולל חיבור לטבעת הארקת יסוד .הקופסה מתכתית ושקעה ביציקה כולל
שילוט ''הארקה''
קופסת פלסטיק במידות  10X10ס"מ ובעומק  5ס"מ ,לרבות ריתוך פס
מגולוון בחתך  4*40מ" מ לפס הארקת יסוד ובדיקת רציפות חשמלית
לברזל זיון של כלונס
פס השוואת פוטנצילים עשוי מנחושת במידות חתך  50X4מ''מ ,באורך
 30ס''מ לפחות ,המותקן בקופסה כולל חורים  ,ברגים ואומים לחיבורי
הארקה .
קופסת הסתעפות לכבלים  ,IP667שקועה ביציקה במידות
 600X250X400ס" מ כולל מהדקי  ,BC3 SOGEXIדלת עם צירים
ונעילה ,פתח למעבר /יציאת הכבלים וכל חומרי העזר והאביזרים
הדרושים להתקנה וחיבור.
תעלת מתכת מפלב"מ כולל מכסים עם ברגים ,דלתות ,פתחים עם
אנטיגרונים וגומיות ליציאות כבלים במידות  60/30ס"מ ,כולל כל אביזרי
התליה והחיזוקים.
תעלת מתכת מפלב"מ כולל מכסים עם ברגים ,דלתות ,פתחים עם
אנטיגרונים וגומיות ליציאות כבלים במידות  30/15ס"מ ,כולל כל אביזרי
התליה והחיזוקים.

יח' מידה
יח'
יח'

מחיר
110.00
290.00

יח'

370.00

יח'

380.00

יח'

1,380.00

יח'

14,100.00

יח'

1,510.00

יח'

1,690.00

יח'

320.00

יח'

160.00

יח'

230.00

יח'

150.00

קומפ'

3,600.00

קומפ'

4,020.00

יח'

140.00

יח'

190.00

יח'

140.00

יח'

760.00

מטר

570.00

מטר

330.00
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תיאור מק"ט
תעלת פח מגלוון צבועה וסגורה ע''י ברגים המידות  30/10ס''מ  ,כולל כל
אביזרי התליה והחיזוקים.
תעלת פח מגלוון צבועה וסגורה ע''י ברגים המידות  50/10ס''מ  ,כולל כל
אביזרי התליה והחיזוקים.
תעלות רשת מפלב''מ במידות  20/10ס''מ ,כולל כל אביזרי התליה
והחיזוקים להתקנה בתעלת מתכת סגורה.
גוף תאורה חרום דו תכליתי  2X 20Wבמידות  60X30ס"מ עם שילוט
"יציאה" בצירוף חץ לפי הצורך כולל  2ממירים כדוגמת  SM005וסוללות
מתוצרת ש.מ .יוניברס או שווה איכות מאושר ,זמן תאורה עצמית של 90
דקות לפחות בעוצמה אורית של  ,30%כולל כל אביזרי תליה להתקנה
לתקרה קיר או קורה.
אספקה לאתר של עמוד תאורה בגובה  5.0מטר ,על בסיס פרופיל 15*15
 ,RHSמגולוון וצבוע בצביעה אלקטרוסטאטית  -בתנור בגוון ע"פ דרישת
המזמין וכן ע"פ מפרט ,לרבות פתח תא אביזרים וכל האביזרים הדרושים
להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו והאביזרים
אספקה לאתר של עמוד תאורה בגובה  6.0מטר ,על בסיס פרופיל 15*15
 ,RHSמגולוון וצבוע בצביעה אלקטרוסטאטית  -בתנור בגוון ע"פ דרישת
המזמין וכן ע"פ מפרט ,לרבות פתח תא אביזרים וכל האביזרים הדרושים
להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו והאביזרים קומפלט.

יח' מידה
מטר

מחיר
110.00

מטר

145.00

מטר

76.00

יח'

470.00

יח'

1,530.00

יח'

1,630.00

08.02.8410

אספקה לאתר של עמוד תאורה בגובה  12.0מטר ,על בסיס פרופיל
 ,RHS 20*20מגולוון וצבוע בצביעה אלקטרוסטאטית  -בתנור בגוון ע"פ
דרישת המזמין וכן ע"פ מפרט ,לרבות פתח תא אביזרים וכל האביזרים
הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו והאביזרים קומפלט.

יח'

4,800.00

08.02.8415

אספקה לאתר של עמוד תאורה בגובה  15.0מטר ,על בסיס פרופיל
 ,RHS 20*20מגולוון וצבוע בצביעה אלקטרוסטאטית  -בתנור בגוון ע"פ
דרישת המזמין וכן ע"פ מפרט ,לרבות פתח תא אביזרים וכל האביזרים
הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו והאביזרים קומפלט.

יח'

5,300.00

08.02.8500

אספקה לאתר של פנס מוגן מים  IP65דגם " "GULLWING-18תוצרת
" "PHILIPS GARDCOאו שווה ערך מאושר .עם נורת נל"ג  400Wכולל
זרוע אינטגרלית אורגינלית ,חיווט בין פנס למגש אבטה בעמוד וכל
האביזרי ההדלקה אורגינלים כולל קבל.
אספקה לאתר של פנס מוגן מים  IP65דגם " "GULLWING-18תוצרת
" "PHILIPS GARDCOאו שווה ערך מאושר .עם נורת נל"ג  250Wכולל
זרוע אינטגרלית אורגינלית ,חיווט בין פנס למגש אבטה בעמוד וכל
האביזרי ההדלקה אורגינלים כולל קבל.
אספקה לאתר של פנס מוגן מים  IP65דגם " "GULLWING-13תוצרת
" "PHILIPS GARDCOאו שווה ערך מאושר .עם נורת נל"ג  150Wכולל
זרוע אינטגרלית אורגינלית ,חיווט בין פנס למגש אבטה בעמוד וכל
האביזרי ההדלקה אורגינלים כולל קבל.
טיח חוץ רגיל שלש שכבות על שטחים מישוריים
טיח חוץ רגיל שלוש שכבות על הפשלים (חשפים)
טיח חוץ רגיל שלוש שכבות על שטחים מעוגלים
טיח חוץ רגיל שלוש שכבות על עמודים עגולים או מצולעים
טיח חוץ שתי שכבות ושכבת מרקם תערובת צמנטית מותז ,על שטחים
מישוריים
טיח חוץ שתי שכבות ושכבת מרקם תערובת צמנטית מותז על הפשלים
(חשפים)
טיח חוץ שתי שכבות ושכבת מרקם תערובת צמנטית מותז על שטחים
מעוגלים
טיח חוץ שתי שכבות ושכבת מירקם תערובת צמנטית מותז על עמודים
עגולים או מצולעים
טיח חוץ שתי שכבות ושכבת מרקם תערובת צמנטית מגורד ,על שטחים
מישוריים
טיח חוץ שתי שכבות ושכבת מרקם תערובת צמנטית מגורד על הפשלים
(חשפים)
טיח חוץ שתי שכבות ושכבת מירקם תערובת צמנטית מגורד על שטחים
מעוגלים

יח'

3,000.00

יח'

3,250.00

יח'

2,650.00

08.02.8067
08.02.8070
08.02.8075

08.02.8400

08.02.8405

08.02.8501

08.02.8502

09.01.8000
09.01.8010
09.01.8020
09.01.8030
09.01.8040
09.01.8050
09.01.8060
09.01.8070
09.01.8080
09.01.8090
09.01.8100

מ"ר
מטר
מ"ר
מ"ר
מ"ר

100.00
45.00
124.00
140.00
130.00

מטר

59.00

מ"ר

145.00

מ"ר

185.00

מ"ר

130.00

מטר

48.00

מ"ר

140.00
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טיח חוץ שתי שכבות ושכבת מירקם תערובת צמנטית מגורד על עמודים
עגולים או מצולעים
טיח חוץ שתי שכבות ושכבת מירקם תערובת סינטתית על שטחים
מישוריים
טיח חוץ שתי שכבות ושכבת מירקם תערובת סינטתית על הפשלים
(חשפים)
טיח חוץ שתי שכבות ושכבת מירקם תערובת סינטתית על שטחים
מעוגלים
טיח חוץ שתי שכבות ושכבת מירקם תערובת סינטתית על עמודים עגולים
או מצולעים
טיח חוץ שתי שכבות ושכבת מירקם שליכט צבעוני
טיח חוץ גרנוליט עם חצץ גרוס ומנופה על שטחים מישוריים
טיח חוץ גרנוליט עם חצץ גרוס ומנופה על הפשלים (חשפים)
טיח חוץ גרנוליט עם חצץ גרוס ומנופה על שטחים מעוגלים
טיח חוץ גרנוליט עם חצץ גרוס ומנופה על עמודים עגולים או מצולעים
ציפוי כורכרי על גבי קירות בטון לרבות שכבת הרבצה צמנטית
צביעת משטחי בטון ע''י צבע אפוקסי
צביעת קירות מבטון חשוף במי צמנט ,בגוון עפ"י בחירת אדריכל
צבע "סופרקריל ,או שווה איכות מאושר על בטון
צבע "פוליסיד" או שווה איכות מאושר על בטון
ציפוי נגד החלקה למשטחי בטון מחומר פולימרי
ציפוי נגד החלקה על משטחי פלדה קיימים ע'' י מערכות צבע אפוקסי דו
רכיבי
צבע למעקה פלדה קיים עם מוטות מקבילים ועמודי ברזל עד גובה של
 1.20מ' ע''י מערכת צבע למתכת
צביעת מאחז יד קיים מצינור פלדה בקוטר עד '' 6ע''י מערכת צבע למתכת

11.01.5120
11.01.5145
11.01.8000
11.01.8010
11.01.8020
11.01.8030
11.01.8040
11.01.8060

צבע לקונסטרוקצית פלדה קיימת ע''י מערכת צבע למתכת
מכלול צביעת מעקה פלדה קיים כולל ניקויו וצביעתו במערכת צבע
צבע חוץ אקרילי ב 3-שכבות גמר חלק
צבע חוץ אקרילי ב 3-שכבות גמר עמום
מערכת צבע חוץ מרקם ב 3-שכבות גמר חלק
מערכת צבע חוץ מרקם ב 3-שכבות גמר מחוספס עדין
מערכת צבע חוץ מרקם ב 3-שכבות גמר מחוספס גס
צביעת בטונים קיימים ע''י פריימר ו 2 -שכבות צבע עליון בגוון לפי בחירת
מנה''פ
ציפוי קירות בטון בצביעה דמוי אבן חאמי
קורות טרומיות דרוכות בדריכת קדם בחתך מלבני כלשהו מבטון ב50-
באורך עד  24.00מטר
קורות טרומיות דרוכות בדריכת קדם בחתך מלבני כלשהו מבטון ב50-
באורך מ 24.01 -מטר
קורות טרומיות דרוכות בדריכת קדם בחתך מלבני כלשהו מבטון ב60-
באורך עד  24.00מטר
קורות טרומיות דרוכות בדריכת קדם בחתך מלבני כלשהו מבטון ב60-
באורך מ 24.01 -מטר
קורות טרומיות דרוכות בדריכת קדם בחתך קמץ הפוך (ק''ג) בגובה
כלשהו מבטון ב50-
קורות טרומיות דרוכות בדריכת קדם בחתך קמץ הפוך (ק''ג) בגובה
כלשהו מבטון ב60-
קורות טרומיות דרוכות בדריכת קדם בחתך תעלה בגובה כלשהו מבטון ב-
 50באורך עד  24.00מטר
קורות טרומיות דרוכות בדריכת אחר בחתך תעלה בגובה כלשהו מבטון ב-
 50באורך עד  24.00מטר
קורות טרומיות דרוכות בדריכת קדם בחתך תעלה בגובה כלשהו מבטון ב-
 50באורך מ 24.01 -מטר
קורות טרומיות דרוכות בדריכת אחר בחתך תעלה בגובה כלשהו מבטון ב-
 50באורך מ 24.01 -מטר
קורות טרומיות דרוכות בדריכת קדם בחתך תעלה בגובה כלשהו מבטון ב-
 60באורך עד  24.00מטר

09.01.8120
09.01.8130
09.01.8140
09.01.8150
09.01.8152
09.01.8160
09.01.8170
09.01.8180
09.01.8190
09.01.8200
11.01.5000
11.01.5005
11.01.5007
11.01.5008
11.01.5010
11.01.5020
11.01.5100
11.01.5110

11.01.8200
13.01.0010
13.01.0020
13.01.0030
13.01.0040
13.01.0050
13.01.0060
13.01.0070
13.01.0071
13.01.0080
13.01.0081
13.01.0090

יח' מידה
מ"ר

מחיר
175.00

מ"ר

155.00

מטר

48.00

מ"ר

185.00

מ"ר

210.00

מ"ר
מ"ר
מטר
מ"ר
מ"ר
מ"ר
מ"ר
מ"ר
מ"ר
מ"ר
מ"ר
מ"ר

145.00
210.00
112.00
245.00
280.00
180.00
82.00
14.00
22.00
18.00
23.00
100.00

מטר

76.00

מטר

40.00

טון
מטר
מ"ר
מ"ר
מ"ר
מ"ר
מ"ר
מ"ר

1,650.00
165.00
26.00
25.00
51.00
47.00
48.00
70.00

מ"ר
מ "ק

90.00
2,950.00

מ "ק

3,270.00

מ "ק

3,040.00

מ "ק

3,340.00

מ "ק

3,900.00

מ "ק

4,010.00

מ "ק

3,400.00

מ "ק

3,970.00

מ "ק

3,630.00

מ "ק

4,200.00

מ "ק

3,740.00
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תיאור מק"ט
קורות טרומיות דרוכות בדריכת אחר בחתך תעלה בגובה כלשהו מבטון ב-
 60באורך עד  24.00מטר
קורות טרומיות דרוכות בדריכת קדם בחתך תעלה בגובה כלשהו מבטון ב-
 60באורך מ 24.01 -מטר
קורות טרומיות דרוכות בדריכת אחר בחתך תעלה בגובה כלשהו מבטון ב-
 60באורך מ 24.01 -מטר
קורות טרומיות דרוכות בדריכת קדם מסוג  AASHTO-IIIמבטון ב50-
באורך עד  24.00מטר
קורות טרומיות דרוכות בדריכת קדם מסוג  AASHTO-IIIמבטון ב50-
באורך מ 24.01 -מטר
קורות טרומיות דרוכות בדריכת קדם מסוג  AASHTO-IIIמבטון ב60-
באורך עד  24.00מטר
קורות טרומיות דרוכות בדריכת קדם מסוג  AASHTO-IIIמבטון ב60-
באורך מ 24.01 -מטר
קורות טרומיות דרוכות בדריכת קדם מסוג  AASHTO-IVמבטון ב50-
באורך עד  24.00מטר
קורות טרומיות דרוכות בדריכת קדם מסוג  AASHTO-IVמבטון ב50-
באורך מ 24.01 -מטר
קורות טרומיות דרוכות בדריכת קדם מסוג  AASHTO-IVמבטון ב60-
באורך עד  24.00מטר
קורות טרומיות דרוכות בדריכת קדם מסוג  AASHTO-IVמבטון ב60-
באורך מ 24.01 -מטר
קורות טרומיות דרוכות בדריכת קדם מסוג  AASHTO-Vמבטון ב50-
באורך עד  24.00מטר
קורות טרומיות דרוכות בדריכת קדם מסוג  AASHTO-Vמבטון ב50-
באורך מ 24.01 -מטר
קורות טרומיות דרוכות בדריכת קדם מסוג  AASHTO-Vמבטון ב60-
באורך עד  24.00מטר
קורות טרומיות דרוכות בדריכת קדם מסוג  AASHTO-Vמבטון ב60-
באורך מ 24.01 -מטר
קורות טרומיות דרוכות בדריכת קדם מסוג  AASHTO-VIמבטון ב50-
באורך עד  24.00מטר
קורות טרומיות דרוכות בדריכת קדם מסוג  AASHTO-VIמבטון ב50-
באורך מ 24.01 -מטר
קורות טרומיות דרוכות בדריכת קדם מסוג  AASHTO-VIמבטון ב60-
באורך עד  24.00מטר
קורות טרומיות דרוכות בדריכת קדם מסוג  AASHTO-VIמבטון ב60-
באורך מ 24.01 -מטר
קורות טרומיות דרוכות בדריכת קדם בחתך קמץ כפול הפוך בגובה
כלשהוא מבטון ב 50-באורך עד  24.00מטר
קורות טרומיות דרוכות בדריכת קדם בחתך קמץ כפול הפוך בגובה
כלשהוא מבטון ב 50-באורך מ 24.01 -מטר
קורות טרומיות דרוכות בדריכת קדם בחתך קמץ כפול הפוך בגובה
כלשהוא מבטון ב 60-באורך עד  24.00מטר
קורות טרומיות דרוכות בדריכת קדם בחתך קמץ כפול הפוך בגובה
כלשהוא מבטון ב 60-באורך מ 24.01 -מטר
כבלי דריכה לדריכת אחר מורכבים מ 3-5 -גדילים מותקנים בעורק שטוח

טון

13.01.0320

כבלי דריכה לדריכת אחר מורכבים מ 7-13 -גדילים מותקנים בעורק עגול

טון

11,400.00

13.01.0330

כבלי דריכה לדריכת אחר מורכבים מ 15-19 -גדילים מותקנים בעורק עגול

טון

12,800.00

13.01.0340

כבלי דריכה לדריכת אחר מורכבים מ 22-29 -גדילים מותקנים בעורק עגול

טון

13,300.00

13.01.0350

עוגנים קבועים פנימיים לדריכת אחר של כבלי דריכה המורכבים מ3-5 -
גדילים ומותקנים בעורק שטוח
עוגנים קבועים פנימיים לדריכת אחר של כבלי דריכה המורכבים מ7-13 -
גדילים ומותקנים בעורק עגול
עוגנים קבועים פנימיים לדריכת אחר של כבלי דריכה המורכבים מ-15 -
 19גדילים ומותקנים בעורק עגול

יח'

1,350.00

יח'

1,540.00

יח'

1,830.00

13.01.0100
13.01.0101
13.01.0110
13.01.0120
13.01.0130
13.01.0140
13.01.0150
13.01.0160
13.01.0170
13.01.0180
13.01.0190
13.01.0200
13.01.0210
13.01.0220
13.01.0230
13.01.0240
13.01.0250
13.01.0260
13.01.0270
13.01.0280
13.01.0290
13.01.0300
13.01.0310

13.01.0360
13.01.0370

יח' מידה
מ "ק

מחיר
4,310.00

מ "ק

3,850.00

מ "ק

4,430.00

מ "ק

4,420.00

מ "ק

4,530.00

מ "ק

4,590.00

מ "ק

4,650.00

מ "ק

4,410.00

מ "ק

4,530.00

מ "ק

4,580.00

מ "ק

4,640.00

מ "ק

4,420.00

מ "ק

4,540.00

מ "ק

4,590.00

מ "ק

4,650.00

מ "ק

4,340.00

מ "ק

4,440.00

מ "ק

4,510.00

מ "ק

4,560.00

מ "ק

3,750.00

מ "ק

3,860.00

מ "ק

3,820.00

מ "ק

3,980.00
10,300.00
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תיאור מק"ט
עוגנים קבועים פנימיים לדריכת אחר של כבלי דריכה המורכבים מ-22 -
 29גדילים ומותקנים בעורק עגול
מחברים ( )COUPLERSלכבלי דריכת אחר של כבלי דריכה המורכבים
מ 3-5 -גדילים ומותקנים בעורק שטוח כולל עוגן ביניים.
מחברים ( )COUPLERSלכבלי דריכת אחר של כבלי דריכה המורכבים
מ 3-5 -גדילים ומותקנים בעורק שטוח ללא עוגן ביניים
מחברים ( )COUPLERSלכבלי דריכת אחר כולל עוגן ביניים המורכבים
מ 7-13 -גדילים ומותקנים בעורק עגול כולל עוגן ביניים
מחברים ( )COUPLERSלכבלי דריכת אחר כולל עוגן ביניים המורכבים
מ 15-19 -גדילים ומותקנים בעורק עגול כולל עוגן ביניים
מחברים ( )COUPLERSלכבלי דריכת אחר כולל עוגן ביניים המורכבים
מ 22-29 -גדילים ומותקנים בעורק עגול כולל עוגן ביניים
מחברים ( )COUPLERSלכבלי דריכת אחר כולל עוגן ביניים המורכבים
מ 7-13 -גדילים ומותקנים בעורק עגול ללא עוגן ביניים
מחברים ( )COUPLERSלכבלי דריכת אחר כולל עוגן ביניים המורכבים
מ 15-19 -גדילים ומותקנים בעורק עגול ללא עוגן ביניים
מחברים ( )COUPLERSלכבלי דריכת אחר כולל עוגן ביניים המורכבים
מ 22-29 -גדילים ומותקנים בעורק עגול ללא עוגן ביניים
ברגי דריכה בקוטר " 1.25לחיבור בין שני אלמנטים טרומיים.
מוטות דריכה חיצונים מפלדה מעולה כולל עורקים רכים ודיוס
השלמה ,החלפה או תיקון של חיפוי אבן על קירות בטון קיימים כדוגמת
הקיים
חיפוי קירות בטון קיימים באבן מסוג כלשהו
חיפוי קיר מבטון באבן פראית לקט
חיפוי קיר מבטון באבן חלוקי נחל
חיפוי קיר מבטון באבן טבעית בזלת
חיפוי קירות באבן בזלת בעובי  6ס"מ ,בעיבוד טובזה ,הביצוע בקיבוע
רטוב ,לרבות בטון ,רשת זיון ,עוגנים ,עיבוד מישקים ומילויים.
חיפוי קיר משופע באבן בזלת בעיבוד טובזה  +חריצים בעיבוד מוטבה,
הביצוע בקיבוע רטוב ,לרבות בטון ,רשת זיון ,עוגנים ,עיבוד מישקים
ומילויים.
חיפוי קיר מבטון באבן גזית מטיפוס כלשהו,הביצוע בהדבקה.
חיפוי קיר מבטון באבן גוויל פראית לקט ,הביצוע בהדבקה.
חיפוי קיר מבטון באבן גזית מסותתת מטיפוס כלשהו ,הביצוע בהדבקה.

מ"ר
מ"ר
מ"ר

14.01.8050

חיפוי קיר מבטון בגרנוליט בעובי  3ס'' מ בגוון ועיבוד לפי בחירת המתכנן.

מ"ר

230.00

14.01.8060

חיפוי קיר מבטון בלבני ציפוי סיליקט בעובי  2.5ס''מ מבוקעת בצבע לבן
בחזית הקיר ,הביצוע בהדבקה.
חיפוי קיר מבטון בלבני ציפוי סיליקט בעובי  2.5ס''מ מבוקעת בצבע
כלשהוא בחזית הקיר ,הביצוע בהדבקה
חיפוי קיר מבטון בלבני ציפוי סיליקט בעובי  5ס''מ מבוקעת בצבע לבן
בחזית הקיר ,הביצוע בהדבקה.
חיפוי קיר מבטון בלבני ציפוי סיליקט בעובי  5ס''מ מבוקעת בצבע כלשהוא
בחזית הקיר ,הביצוע בהדבקה.
חיפוי קיר מבטון באבן מתועשת בעובי  10 -15ס''מ ,הביצוע בהדבקה.
חיפוי קיר מבטון באבן מתועשת בעובי  10 -15ס''מ ,הביצוע בקיבוע רטוב

מ"ר

210.00

מ"ר

230.00

מ"ר

275.00

מ"ר

310.00

מ"ר
מ"ר

345.00
375.00

14.01.8100

חיפוי קיר מבטון בכורכרית מבוקעת בחזית הקיר (סט של  5יחידות),
הביצוע בהדבקה
חיפוי קיר ו/או ספסל באבני כורכר "כורכרית" ריבועיות בעובי  7ס"מ
בגדלים שונים
חיפוי קיר מבטון בכורכרית בכורכרית מנוסרת בחזית הקיר (סט של 5
יחידות) הביצוע בהדבקה
תוספת מחיר לחיפוי קיר בהדבקה עבור חיזוק מכאני של בלוקי ציפוי
חיפוי קירות בטון מאבן מטיפוסים שונים ,לפי בחירת המתכנן .הביצוע
בקיבוע רטוב ,לרבות בטון ,רשת זיון ,עוגנים ,עיבוד מישקים ומילויים.
תוספת למחיר החיפוי עבור השלמה בקיר קיים בקטעים שונים ובמידות
שונות
תוספת מחיר לחיפוי קירות בטון באבן עבור חיפוי בקו מלוכסן

מ"ר

280.00

מ"ר

300.00

מ"ר

255.00

מ"ר
מ"ר

35.00
290.00

מ"ר

37.00

מ"ר

38.00

13.01.0390
13.01.0400
13.01.0410
13.01.0420
13.01.0430
13.01.0440
13.01.0450
13.01.0460
13.01.0800
13.01.0810
14.01.5000
14.01.5010
14.01.8000
14.01.8010
14.01.8015
14.01.8016
14.01.8017

14.01.8020
14.01.8030
14.01.8040

14.01.8070
14.01.8080
14.01.8090
14.01.8092
14.01.8093

14.01.8118
14.01.8120
14.01.8122
14.01.8125
14.01.8130
14.01.8132

יח' מידה
יח'

מחיר
2,210.00

יח'

1,530.00

יח'

1,740.00

יח'

2,090.00

יח'

2,920.00

יח'

3,640.00

יח'

1,930.00

יח'

2,300.00

יח'

2,710.00

יח'
ק"ג
מ"ר

5,150.00
21.00
345.00

מ"ר
מ"ר
מ"ר
מ"ר
מ"ר

290.00
215.00
225.00
375.00
400.00

מ"ר

400.00

265.00
290.00
350.00
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14.01.8133
14.01.8134
14.01.8136
14.01.8138
14.01.8140

14.01.8145

14.01.8147

14.01.8150

14.01.8151

14.01.8153
14.01.8158
14.01.8159
14.01.8160

14.01.8161
14.01.8163
14.01.8165

14.01.8166

14.01.8170
14.01.8180
14.01.8190
14.01.8192
14.01.8193
14.01.8194
14.01.8195
14.01.8200
14.01.8203
14.01.8220
14.01.8225

תיאור מק"ט
תוספת מחיר לחיפוי קירות בטון באבן עבור חיפוי בקיר משופע (הנוטה
מן האנך )
תוספת מחיר לחיפוי קירות בטון באבן עבור חיפוי בקיר מעוגל (בחתך
האופקי )
חיפוי קירות בטון בלוחות אבן חברוני אפורה ,נסורה בגמר ,HONED
בעובי  1.2ס''מ .הביצוע בהדבקה ,לרבות עיבוד מישקים ומילויים.
חיפוי קירות בטון באלמנטים דמויי "ספיר" או שווה איכות מאושר
חיפוי קירות בטון בלוחות אבן נסורה בעובי  3ס'' מ בגוון ובעיבוד כלשהו,
לפי בחירת המתכנן .הביצוע בקיבוע רטוב ,לרבות בטון ,רשת זיון ,
עוגנים ,עיבוד מישקים ומילויים.
חיפוי קירות בטון בלוחות אבן נסורה בעובי  4ס" מ בגוון ובעיבוד כלשהו
לפי בחירת המתכנן ,הביצוע בקיבוע רטוב ,לרבות בטון ,רשת זיון ,עוגנים,
עיבוד מישקים ומילויים.
חיפוי קירות בטון בלוחות אבן נסורה בעובי  6ס'' מ בגוון ובעיבוד כלשהו
לפי בחירת המתכנן ,הביצוע בקיבוע רטוב ,לרבות בטון ,רשת זיון,
עוגנים ,עיבוד מישקים ומילויים.
חיפוי קירות בטון בלוחות אבן נסורה בעובי  5ס'' מ בגוון ובעיבוד כלשהו
לפי בחירת המתכנן ,הביצוע בקיבוע רטוב ,לרבות בטון ,רשת זיון,
עוגנים ,עיבוד מישקים ומילויים.
תוספות מחיר לקירות קרקע משוריינת ו /או לאלמנטי חזית מבטון טרום,
עבור חיפוי בלוחות אבן לפי פרטי המתכנן בעובי  5ס"מ בגוון ובעיבוד
כלשהו
תוספת מחיר לקירות קרקע משוריינת ו /או לאלמנטי חזית מבטון טרום,
עבור חיפוי בלוחות דמוי אבן בגוון ועיבוד כלשהו
חיפוי קירות באבן גרניט בעובי  2ס"מ,רוחב  30ס" מ ואורך חופשי
חיפוי קירות בטון באבן פראית לקט במידות כלשהן ,הביצוע בקיבוע רטוב
לרבות בטון ,רשת זיון ,עוגנים ,עיבוד מישקים ומילויים
חיפוי קירות בטון בלוחות אבן נסורה מלוטשת (שיש) בעובי  3ס"מ
במידות כלשהן ,הביצוע בקיבוע רטוב לרבות בטון ,רשת זיון ,עוגנים,
עיבוד מישקים ומילויים.
חיפוי קירות בטון באבן שכבות מקומית ,הביצוע בקיבוע רטוב לרבות
בטון ,רשת זיון ,עוגנים ,עיבוד מישקים ומילויים.
חיפוי קירות באבן מלאכותית ,דמויית אבן טבעית בעיבוד טובזה9 ,
תבניות שונות לפחות לפי פרט
חיפוי קירות בטון באבן טבעית מעובדת בעיבוד חאמי בעובי  6-8ס''מ,
גוון כלשהו לפי בחירת המתכנן ,הביצוע בקיבוע רטוב ,לרבות בטון,רשת
זיון,עוגנים ,עיבוד מישקים ומילויים.
חיפוי קירות בטון באבן מתועשת מעובדת בעיבוד חאמי בעובי  3-5ס''מ,
גוון כלשהו לפי בחירת המתכנן ,הביצוע בקיבוע רטוב ,לרבות בטון ,רשת
זיון ,עוגנים ,עיבוד מישקים ומילויים.
נדבכי ראש (''קופינג'') מבטון מזויין לקירות מאבן שאינם מהווים המשך
ישיר של הקיר,ברוחב עד  40ס''מ ובעובי עד  10ס''מ
נדבכי ראש (''קופינג'') מאבן פראית  ,לקט לקירות אבן שאינם מהווים
המשך ישיר של הקיר ברוחב עד  40ס''מ ובעובי עד  10ס''מ
נדבכי ראש (''קופינג'') מאבן גזית מסותתת לקירות אבן שאינם מהווים
המשך ישיר של הקיר ברוחב עד  40ס''מ ובעובי עד  10ס''מ
נדבכי ראש (''קופינג'') מאבן גזית מסותתת לקירות אבן שאינם מהווים
המשך ישיר של הקיר ברוחב מ 41-עד  60ס''מ ובעובי עד  10ס''מ
נדבכי ראש (''קופינג'') מאבן חברון בעיבוד מוטבה ,ברוחב עד  40ס''מ
ובעובי עד  10ס''מ
נדבכי ראש (''קופינג'') מאבן בזלת טובזה ,ברוחב עד  40ס''מ ובעובי עד
 10ס''מ
נדבך ראש (קופינג) מאבן מצפה בעובי  3ס"מ וברוחב עד  40ס"מ.
נדבכי ראש (''קופינג'') קירות מאבן סיליקט מבוקע במידות 26/20/10
ס'' מ או מאבן כורכרית
נדבכי ראש (''קופינג'') מאבן כורכרית בעיבוד מטולטש/מבוקע בעובי 7
ס'' מ לפחות וברוחב עד  40ס''מ
נדבך ראש ("קופינג") קירות בטון באבן מלאכותית דמויית אבן
טבעית"ביר זית" לפי פרט
קופינג מסוג האבן גרניט בעובי  4ס"מ ורוחב כ 30-ס" מ ואורך חופשי
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14.01.8300
14.01.8301
14.01.8305
14.01.8380
14.01.8383
14.01.8385
18.01.0002

18.01.0003

18.01.0004

18.01.0005

18.01.0010

18.01.0020

18.01.0030

18.01.0040

18.01.0050

18.01.0060

18.01.0070

18.01.0100

18.01.0110

18.01.0120

18.01.0130

18.01.0140

18.01.0150

תיאור מק"ט
השלמת יציקת בטון ב 20-בגב חיפוי האבן מעבר ל  15ס"מ (הכלולים
במחיר החיפוי והכוללים את עובי האבן וחלק מהבטון להדבקה).
השלמת יציקת בטון ב 30-בגב חיפוי האבן מעבר ל  15ס"מ (הכלולים
במחיר החיפוי והכוללים את עובי האבן וחלק מהבטון להדבקה).
שיבוץ בולבוסי צור בעבודות אבן
השחמת קטע מדגמי לצורך בחירת הגוון לפי הנחיות המפרט המיוחד
השחמת האתר בגוון בריכוז של עד  1:10לפי הנחיות המפרט המיוחד
תוספת מחיר לריכוז מעל  1:10לקבלת גוון כהה מאד על פי הנחיות
המפרט המיוחד
חפירת תעלה לצנרת תקשורת מכל סוג בעומק עד  100ס"מ וברוחב עד
 45ס"מ בתחתיתה  ,כולל ריפוד חול וכיסוי  40ס"מ חול ,סרט סימון,
והחזרת החומר החפור.
חפירת תעלה לצנרת תקשורת מכל סוג בעומק מ 101-ס"מ עד  150ס"מ
וברוחב עד  45ס"מ בתחתיתה  ,כולל ריפוד חול וכיסוי  40ס"מ חול ,סרט
סימון ,והחזרת החומר החפור.
חפירת תעלה לצנרת תקשורת מכל סוג בעומק מ 151 -ס"מ עד  200ס"מ
וברוחב עד  45ס"מ בתחתיתה  ,כולל ריפוד חול וכיסוי  40ס"מ חול ,סרט
סימון ,והחזרת החומר החפור.
חפירת תעלה לצנרת תקשורת מכל סוג בעומק מ 201-ס"מ עד  250ס"מ
וברוחב עד  45ס"מ בתחתיתה  ,כולל ריפוד חול וכיסוי  40ס"מ חול ,סרט
סימון ,והחזרת החומר החפור.
חפירת תעלה לצנרת תקשורת מכל סוג בעומק עד  100ס"מ וברוחב מ-
 46ס"מ עד  70ס"מ בתחתיתה  ,כולל ריפוד חול וכיסוי  40ס"מ חול ,סרט
סימון ,והחזרת החומר החפור.
חפירת תעלה לצנרת תקשורת מכל סוג בעומק מ 101-ס"מ עד  150ס"מ
וברוחב מ 46-ס"מ עד  70ס"מ בתחתיתה  ,כולל ריפוד חול וכיסוי  40ס"מ
חול ,סרט סימון ,והחזרת החומר החפור.
חפירת תעלה לצנרת תקשורת מכל סוג בעומק מ 151 -ס"מ עד  200ס"מ
וברוחב מ 46-ס"מ עד  70ס"מ בתחתיתה  ,כולל ריפוד חול וכיסוי  40ס"מ
חול ,סרט סימון ,והחזרת החומר החפור.
חפירת תעלה לצנרת תקשורת מכל סוג בעומק מ 201-ס"מ עד  250ס"מ
וברוחב מ 46-ס"מ עד  70ס"מ בתחתיתה  ,כולל ריפוד חול וכיסוי  40ס"מ
חול ,סרט סימון ,והחזרת החומר החפור.
חפירת תעלה לצנרת תקשורת מכל סוג בעומק מ 251 -ס"מ עד  300ס"מ
וברוחב מ 46-ס"מ עד  70ס"מ בתחתיתה  ,כולל ריפוד חול וכיסוי  40ס"מ
חול ,סרט סימון ,והחזרת החומר החפור.
חפירת תעלה לצנרת תקשורת מכל סוג בעומק מ 301-ס"מ עד  350ס"מ
וברוחב מ 46-ס"מ עד  70ס"מ בתחתיתה  ,כולל ריפוד חול וכיסוי  40ס"מ
חול ,סרט סימון ,והחזרת החומר החפור.
חפירת תעלה לצנרת תקשורת מכל סוג בעומק מ 351-ס"מ עד  400ס"מ
וברוחב עד מ 46-ס"מ  70ס"מ בתחתיתה  ,כולל ריפוד חול וכיסוי  40ס"מ
חול ,סרט סימון ,והחזרת החומר החפור.
חפירת תעלה לצנרת תקשורת מכל סוג בעומק עד  100ס"מ וברוחב מ-
 71עד  120ס"מ בתחתיתה  ,כולל ריפוד חול וכיסוי  40ס"מ חול ,סרט
סימון ,והחזרת החומר החפור.
חפירת תעלה לצנרת תקשורת מכל סוג בעומק מ 101-ס"מ עד  150ס"מ
וברוחב מ 71-ס"מ עד  120ס"מ בתחתיתה  ,כולל ריפוד חול וכיסוי 40
ס"מ חול ,סרט סימון ,והחזרת החומר החפור.
חפירת תעלה לצנרת תקשורת מכל סוג בעומק מ 151-ס"מ עד  200ס"מ
וברוחב מ 71-ס"מ עד  120ס"מ בתחתיתה  ,כולל ריפוד חול וכיסוי 40
ס"מ חול ,סרט סימון ,והחזרת החומר החפור.
חפירת תעלה לצנרת תקשורת מכל סוג בעומק מ 201-ס"מ עד  250ס"מ
וברוחב מ 71-ס"מ עד  120ס"מ בתחתיתה  ,כולל ריפוד חול וכיסוי 40
ס"מ חול ,סרט סימון ,והחזרת החומר החפור.
חפירת תעלה לצנרת תקשורת מכל סוג בעומק מ 251-ס"מ עד  300ס"מ
וברוחב מ 71-ס"מ עד  120ס"מ בתחתיתה  ,כולל ריפוד חול וכיסוי 40
ס"מ חול ,סרט סימון ,והחזרת החומר החפור.
חפירת תעלה לצנרת תקשורת מכל סוג בעומק מ 301-ס"מ עד  350ס"מ
וברוחב מ 71-ס"מ עד  120ס"מ בתחתיתה  ,כולל ריפוד חול וכיסוי 40
ס"מ חול ,סרט סימון ,והחזרת החומר החפור.
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18.01.0160

18.01.0170

18.01.0180

18.01.0190

18.01.0200

18.01.0210

18.01.0220
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תיאור מק"ט
חפירת תעלה לצנרת תקשורת מכל סוג בעומק מ 351-ס"מ עד  400ס"מ
וברוחב מ 71-ס"מ עד  120ס"מ בתחתיתה  ,כולל ריפוד חול וכיסוי 40
ס"מ חול ,סרט סימון ,והחזרת החומר החפור.
חפירת תעלה לצנרת תקשורת מכל סוג בעומק עד  100ס"מ וברוחב מ-
 121ס"מ עד  160ס"מ בתחתיתה  ,כולל ריפוד חול וכיסוי  40ס"מ חול,
סרט סימון ,והחזרת החומר החפור.
חפירת תעלה לצנרת תקשורת מכל סוג בעומק מ 101-ס"מ עד  150ס"מ
וברוחב מ 121-ס"מ עד  160ס"מ בתחתיתה  ,כולל ריפוד חול וכיסוי 40
ס"מ חול ,סרט סימון ,והחזרת החומר החפור.
חפירת תעלה לצנרת תקשורת מכל סוג בעומק מ 151-ס"מ עד  200ס"מ
וברוחב מ 121-ס"מ עד  160ס"מ בתחתיתה  ,כולל ריפוד חול וכיסוי 40
ס"מ חול ,סרט סימון ,והחזרת החומר החפור.
חפירת תעלה לצנרת תקשורת מכל סוג בעומק מ 201-ס"מ עד  250ס"מ
וברוחב מ 121-ס"מ עד  160ס"מ בתחתיתה  ,כולל ריפוד חול וכיסוי 40
ס"מ חול ,סרט סימון ,והחזרת החומר החפור.
חפירת תעלה לצנרת תקשורת מכל סוג בעומק מ 251-ס"מ עד  300ס"מ
וברוחב מ 121-ס"מ עד  160ס"מ בתחתיתה  ,כולל ריפוד חול וכיסוי 40
ס"מ חול ,סרט סימון ,והחזרת החומר החפור.
חפירת תעלה לצנרת תקשורת מכל סוג בעומק מ 301-ס"מ עד  350ס"מ
וברוחב מ 121-ס"מ עד  160ס"מ בתחתיתה  ,כולל ריפוד חול וכיסוי 40
ס"מ חול ,סרט סימון ,והחזרת החומר החפור
חפירת תעלה לצנרת תקשורת מכל סוג בעומק מ 351-ס"מ עד  400ס"מ
וברוחב מ 121-ס"מ עד  160ס"מ בתחתיתה  ,כולל ריפוד חול וכיסוי 40
ס"מ חול ,סרט סימון ,והחזרת החומר החפור.
החלפת החומר החפור בתעלה "בחול לפי מפמ"כ "444בעובי  20ס"מ
כולל הידוק רוחב עד  45ס"מ
החלפת החומר החפור בתעלה "בחול לפי מפמ"כ  "444בעובי  20ס"מ
כולל הידוק רוחב מ 46-ס"מ עד 70ס"מ
החלפת החומר החפור בתעלה "בחול לפי מפמ"כ  "444בעובי  20ס"מ
כולל הידוק רוחב מ 71-ס"מ עד  120ס"מ
החלפת החומר החפור בתעלה "בחול לפי מפמ"כ  "444בעובי  20ס"מ
כולל הידוק רוחב מ 121-ס"מ עד  160ס"מ
תוספת למחיר החפירה עבור חפירה בקירבה של פחות מ 50-ס"מ בצמוד
לצנרת תקשורת קיימת.
חפירה ו /או חציבת תעלה לצנרת תקשורת מכל סוג בעומק עד  110ס"מ
וברוחב עד  30ס"מ בתחתיתה ,באמצעות כל כלי מכאני שידרש לרבות
חופר תעלות או בעבודת ידיים בכל סוגי הקרקע ,כולל ריפוד חול בעובי
 10ס"מ וכיסוי  20ס"מ ,סרט סימון תיקני ,מילוי החפירה ב,CLSM -
החזרת השטח לקדמותו לרבות סילוק עודפי החפירה.
חפירה ו /או חציבת תעלה לצנרת תקשורת מכל סוג בעומק עד  160ס"מ
וברוחב עד  30ס"מ בתחתיתה ,באמצעות כל כלי מכאני שידרש לרבות
חופר תעלות או בעבודת ידיים בכל סוגי הקרקע ,כולל ריפוד חול בעובי
 10ס"מ וכיסוי  20ס"מ ,סרט סימון תיקני ,מילוי החפירה ב,CLSM -
החזרת השטח לקדמותו לרבות סילוק עודפי החפירה.
צינורות פי.וי.סי.קשיח " 4לפי ת"י  858כולל תמוכות וזוייות.
צינורות פי.וי.סי.קשיח " 6לפי ת"י  858כולל תמוכות וזוייות.
צינורות מרילין "4
צינורות מרילין "6
צינורות מרילין "8
צינורות מרילין "10
צינור פלדה קוטר פנימי "8
צינור פלדה קוטר פנימי "10
צינור פלדה קוטר פנימי "12
צינור פלדה קוטר פנימי "16
צינור פלדה קוטר פנימי "18
צינור פלדה קוטר פנימי "24
צינור מריפלקס קשיח קוטר  160מ"מ דרג 10
צינורות פוליאטילן דגם בזק יק"ע  13.5בקוטר  40מ"מ.
צינורות פוליאטילן דגם בזק יק"ע  11בקוטר  40מ"מ.
צינורות פוליאטילן דגם בזק יק"ע  13.5בקוטר  50מ"מ.

יח' מידה
מטר

מחיר
140.00

מטר

57.00

מטר

67.00

מטר

80.00

מטר

98.00

מטר

120.00

מטר

140.00

מטר

180.00

מטר

15.00

מטר

20.50

מטר

33.00

מטר

44.00

מטר

18.50

מטר

100.00

מטר

130.00

מטר
מטר
מטר
מטר
מטר
מטר
מטר
מטר
מטר
מטר
מטר
מטר
מטר
מטר
מטר
מטר

25.00
44.00
34.00
37.00
44.00
53.00
220.00
290.00
315.00
440.00
525.00
725.00
74.00
11.50
12.70
11.60
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18.01.0500
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18.01.0570

תיאור מק"ט
צינורות פוליאטילן דגם בזק יק"ע  11בקוטר  50מ"מ.
צינורות פוליאטילן דגם בזק יק"ע  13.5בקוטר  63מ"מ.
צינורות פוליאטילן דגם בזק יק"ע  11בקוטר  63מ"מ.
צינורות פוליאטילן דגם סלקום ( )SN-64יק"ע  11בקוטר  50מ"מ כולל
מחברים ואטמים וחוט משיכה מפוליפרופילן  8מ"מ.
צינורות פוליאטילן דגם הוט/אורנג'  HDPEיק"ע  13.5בקוטר  40מ"מ
כולל מחברים ואטמים וחוט משיכה מפוליפרופילן  8מ"מ.
צינורות פוליאטילן דגם הוט/אורנג'  HDPEיק"ע  13.5בקוטר  50מ"מ
כולל מחברים ואטמים וחוט משיכה מפוליפרופילן  8מ"מ.
צינורות פוליאטילן דגם הוט/אורנג'  HDPEיק"ע  13.5בקוטר  63מ"מ
כולל מחברים ואטמים וחוט משיכה מפוליפרופילן  8מ"מ.
אספקה והשחלה של צנרת פוליאטילן מסוג  HDPE 40מ"מ ,יק"ע 17.0
בתוך צנרת קיימת מכל סוג לרבות חוט משיכה ,מחברי ואטמי צנרת.

18.01.0620

אספקה והשחלה בתוך צנרת קיימת מכל סוג של צנרת פוליאטילן מסוג
 HDPE 25מ"מ ,יק"ע  ,13.5חוט משיכה ,מחברי ואטמי צנרת.
עליות צנרת למתקן קצה סלקום.
חיבור של צנרת חדשה לצנרת קיימת מכל סוג שהוא.
אספקה והשחלה של חוטי משיכה מפוליפרופילן בקוטר  4-8מ"מ לצנרת
קיימת כולל ניקיון הצנרת ,החוטים יהיו מחתיכה רצופה אחת ללא קשרים
ובקצה השרוול יושאר עודף של  1מטר מכל קצה קשור לתא לפי מפרט
סלקום.
בדיקת לחץ לצינורות  63/50/40מ" מ לצורך השחלה בנשיפה לפי
מפרטי הוט/בזק/סלקום/אורנג'.
העברת מנדרול לצינורות  110מ"מ ו/או  63/53/40מ"מ
חפירה ובניית תא מלבני  1.2X1.4מ' בעומק עד  2.0מ' דגם חברת
תקשורת מכל סוג שהיא עם מכסה
חפירה ובניית תא מאובזר מסוג  Pדגם בזק.
חפירה ובניית תא מאובזר מסוג  1Aדגם חברת תקשורת
חפירה ובניית תא מאובזר מסוג  2Aדגם בזק.
חפירה ובנית תא מאובזר מסוג  3Aדגם בזק
חפירה ובניית תא מאובזר מסוג  25Aדגם בזק.
חפירה ובניית תא מאובזר מסוג  401Aדגם בזק.
חפירה ובניית תא מאובזר מסוג  5Aדגם בזק
חפירה ובנית תא מאובזר מסוג  6Aדגם בזק.
חפירה ובנית תא מאובזר מסוג  122Aדגם בזק.
פריצת פתח בתא בזק קיים עבור הצמדה בין תא קיים לתא חדש  ,לרבות
חיזוקים נדרשים לתא הקיים ,באישור קונסטרוקטור מטעם הקבלן ועל
חשבונו
פריצת פתח בתא בזק חדש עבור הצמדה בין תא קיים לתא חדש,
באישור קונסטרוקטור מטעם הקבלן ועל חשבונו
הריסת תקרה של תא בזק קיים בכל גודל לצורך התאמת גובה וביצוע
יציקת תקרה חדשה ,באישור קונסטרוקטור מטעם הקבלן ועל חשבונו
הספקת בלבד של מכסה לתא  Pמדרכתי דגם בזק
אספקת בלבד של מכסה לתא מדרכתי מכל גודל למעט  Pלעומס  25טון
דגם בזק
אספקה בלבד של מכסה לתא כבישי  40טון דגם בזק לכל סוגי התאים
הובלה והתקנה של מכסה לתא מדרכתי  25טון דגם בזק לכל סוגי
התאים.
הובלה והתקנה של מכסה לתא כבישי  40טון דגם בזק לכל סוגי התאים.

18.01.1020
18.01.1030
18.01.1040
18.01.1050

תוספת מחיר לתא בזק בכל גודל עבור בניתו על קו בזק קיים.
גילוי תא קיים לרבות ניקוי התא.
צווארונים לתאים חדשים או ישנים בגובה עד  0.8מטר .
צווארונים לתאים חדשים או ישנים מגובה מ 0.81 -מטר ועד גובה 1.5
מטר.
משטח בטון מזוין ב 30-בעובי  20ס" מ מסביב לתא בזק קיים במידות
 2.0X4.0מטר לרבות מצע סוג א' מהודק בעובי  20ס"מ והידוק הקרקע.

18.01.1071

חדירה לתאים קיימים עם צנרת חדשה עד וכולל  6קנים.

18.01.0580
18.01.0590
18.01.0600
18.01.0610

18.01.0630
18.01.0640
18.01.0650

18.01.0690
18.01.0700
18.01.0800
18.01.0810
18.01.0820
18.01.0830
18.01.0835
18.01.0840
18.01.0850
18.01.0860
18.01.0870
18.01.0880
18.01.0950

18.01.0960
18.01.0970
18.01.0980
18.01.0990
18.01.0995
18.01.1000
18.01.1010

18.01.1060

יח' מידה
מטר
מטר
מטר
מטר

מחיר
12.90
18.20
20.00
13.50

מטר

10.40

מטר

11.40

מטר

15.00

מטר

8.20

מטר

7.50

יח'
קומפ'
מטר

200.00
350.00
2.80

מטר

1.90

מטר
יח'

2.00
6,820.00

יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
קומפ'

2,200.00
4,800.00
6,400.00
11,700.00
9,150.00
12,500.00
10,200.00
11,500.00
14,300.00
2,250.00

קומפ'

700.00

קומפ'

2,500.00

יח'
יח'

1,100.00
2,500.00

יח'
יח'

2,700.00
450.00

יח'

510.00

יח'
קומפ'
יח'
יח'

1,340.00
600.00
500.00
800.00

יח'

1,180.00

קומפ'

530.00
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תיאור מק"ט
חדירה לתאים קיימים עם צנרת חדשה מ 7-קנים עד וכולל  12קנים.
החלפת מכסה לתא בזק קיים בכל גודל למכסה כביש  40טון וכל יתר
העבודות הנדרשות בתאום עם חב' תקשורת
החלפת מכסה לתא בזק קיים בכל גודל למכסה כביש  40טון לרבות
החלפת התקרה וכל יתר העבודות הנדרשות בתאום עם חב' תקשורת
תא בקרה בקוטר  100ס"מ ובגובה  100ס"מ ,תקרה  25טון כולל
מדרגות ,מכסה יצקת דגם סלקום/הוט/אורנג' בקוטר  60ס"מ לרבות זוג
שלטים וברגים.
תוספת חוליה בגובה  50ס"מ לתא בקוטר  100ס"מ ,לרבות תוספת
מדרגות .
תוספת מחיר לתא עבור מכסה לעומס של  40טון  D400במקום  25טון.

18.01.1230

תא חיבורים מלבני במידות  120/140/100ס"מ ,תקרה  25טון כולל
מדרגות ,מכסה יצקת דגם סלקום בקוטר  60ס" מ לרבות זוג שלטים
,ברגים ,יציקת בטון ,סורג בטון ,דלי צבירה.
תוספת חוליה בגובה  50ס" מ לתא מלבני במידות  120/140ס"מ לרבות
תוספת מדרגות.
תא חיבורים מלבני דגם  H-5גובה  150ס"מ ,רוחב  91ס"מ אורך 143
ס"מ  ,תקרה  40טון כבד כולל מדרגות ,פתח  60ס"מ ,מכסה יצקת דגם
 + HOTזוג שלטים ,ברגים ,יציקת בטון ,סורג בטון ,דלי צבירה.
תא חיבורים מלבני דגם  H-6גובה  150ס"מ ,רוחב  120ס"מ אורך 140
ס"מ  ,תקרה  40טון כבד כולל מדרגות ,פתח  60ס"מ ,מכסה יצקת דגם
 + HOTזוג שלטים ,ברגים ,יציקת בטון ,סורג בטון ,דלי צבירה.

18.01.1270

תא חיבורים מלבני דגם  1Aסלקום ,תקרה  25טון כבד כולל מדרגות,
מכסה יצקת דגם סלקום בקוטר  60ס" מ לרבות זוג שלטים ,ברגים ,יציקת
בטון ,סורג בטון ,דלי צבירה.
תא חיבורים מלבני דגם  2Aסלקום ,תקרה  25טון כבד כולל מדרגות,
מכסה יצקת דגם סלקום בקוטר  60ס" מ לרבות זוג שלטים ,ברגים ,יציקת
בטון ,סורג בטון ,דלי צבירה.
תא חיבורים מלבני דגם  2Aסלקום עם יצקת מלבנית כפולה ,תקרה 25
טון כבד כולל מדרגות ,מכסה יצקת דגם סלקום בקוטר  60ס"מ לרבות זוג
שלטים ,ברגים ,יציקת בטון ,סורג בטון ,דלי צבירה.
תא חיבורים מלבני דגם  401Aסלקום ,תקרה  25טון כבד כולל מדרגות,
מכסה יצקת דגם סלקום בקוטר  60ס" מ לרבות זוג שלטים ,ברגים ,יציקת
בטון ,סורג בטון ,דלי צבירה.
תא חיבורים מלבני דגם  Pסלקום ,תקרה  25טון כבד כולל מדרגות,
מכסה יצקת דגם סלקום בקוטר  60ס" מ לרבות זוג שלטים ,ברגים ,יציקת
בטון ,סורג בטון ,דלי צבירה.
פריצת קיר של גוב סלקום/הוט/אורנג' קיים מכל סוג שהוא לצורך הצמדת
גוב סלקום זהה מאותו סוג לפי מפרט סלקום.
הובלה והתקנה של עמוד סימון דיגום סלקום.
אספקת עמוד סימון דיגום סלקום.
תוספת מחיר לתא בכל גודל עבור בניתו על תוואי סיב אופטי פעיל/צנרת
קיימת עם סיב אופטי
תוספת מחיר לתא בכל גודל עבור בניתו על תוואי סיב אופטי פעיל/צנרת
קיימת עם סיב אופטי בעומק מ 2.0-עד  5.0מ'
פירוק והחלפת תא עגול בתוואי סיב אופטי פעיל לתא חיבורים מלבני
בגובה  1.5מטר.
פירוק והחלפת תא עגול בתוואי סיב אופטי פעיל לתא חיבורים מלבני
 401Aיצקת מלבנית כפולה.
פירוק והחלפת תא עגול בתוואי סיב אופטי פעיל לתא חיבורים מלבני 2A

18.01.1390

פירוק והחלפת תא עגול בתוואי צנרת ריקה לתא חיבורים מלבני בגובה
 1.5מטר.
פירוק והחלפת תא עגול בתוואי צנרת ריקה לתא חיבורים מלבני 2A
פירוק והחלפת תא עגול בתוואי צנרת ריקה לתא חיבורים מלבני 401A
יצקת מלבנית כפולה.
ביטול שוחה קיימת ע" י מילוי חול מהודק ,הארכת צנרת ,רצף כבלים
לצורך ביצוע שוחה חדשה.

18.01.1100
18.01.1200

18.01.1210
18.01.1220

18.01.1240
18.01.1250

18.01.1260

18.01.1280

18.01.1290

18.01.1300

18.01.1310

18.01.1320
18.01.1330
18.01.1340
18.01.1350
18.01.1352
18.01.1360
18.01.1370
18.01.1380

18.01.1400
18.01.1410
18.01.1600

יח' מידה
קומפ'
יח'

מחיר
750.00
1,700.00

יח'

2,900.00

קומפ'

2,500.00

קומפ'

370.00

קומפ'

380.00

קומפ'

6,620.00

קומפ'

1,120.00

קומפ'

5,000.00

קומפ'

6,800.00

קומפ'

5,620.00

קומפ'

7,080.00

קומפ'

7,980.00

קומפ'

12,580.00

קומפ'

2,250.00

קומפ'

850.00

קומפ'
קומפ'
קומפ'

150.00
125.00
1,600.00

קומפ'

7,000.00

קומפ'

2,500.00

קומפ'

4,400.00

קומפ'

3,700.00

קומפ'

650.00

קומפ'
קומפ'

900.00
1,200.00

קומפ'

1,100.00
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18.01.1602
18.01.1605
18.01.1607

תיאור מק"ט
פירוק זהיר של תא  2Aוהעתקתו למקום שיורה המפקח
פירוק זהיר והעתקת תא תקשורת מכל גודל וסוג שהוא
חיתוך תקרה בשוחת תקשורת פעילה כל שהיא ,ע"י קבלן מאושר של
חברת התקשורת
הגנה מבטון מזוין ב 20-ע"ג צנרת תקשורת
פלטת פלדה לכיסוי תא בזק קיים בכביש
הובלה והתקנה של עמוד עץ דגם חברת התקשורת נשוא העבודה ,בגובה
עד 11מטר לרבות חפירת הבור וסילוק עפר מיותר.
אספקת עמוד עץ דגם בזק בגובה עד  11מטר .
בסיס לארון אקטיבי של בזק
גומחת בטון כולל דלת פוליאסטר משוריין דגם בזק ברוחב  60ס"מ בגובה
 120ס"מ ,ביסוס מתאים בקרקע ,ואיבזור לפי סטנדרט בזק.
עמוד סימון לחציית קו בזק מבטון מזויין ב 30-בגובה  150ס"מ ,עובי 10
ס"מ .העמוד יותקן ויבוטן עם יסוד בטון בקרקע ,כולל חפירה/חציבה ליסוד
וסילוק עודפי אדמה .העמוד יהיה עם סמל בזק מוטבע ביציקה.
עליה לעמוד /קיר עם צינור פי.וי.סי
עליה לעמוד /קיר עם צינור פוליאתילן
עוגנים לעמודי טלפון
הכנת פרופיל של מערכות קיימות בשטח ע" י מכשיר מתאים לצורך קידוח
אופקי לרבות מסירת חתך לאורך למתכנן לצורך אישור.הכנת הפרופיל
ואופן הביצוע יקבלו אישור מהנדס קרקע.
שרוול פלדה בקוטר " 10לצנרת תת" ק אקטיבית אופטית קיימת ע"פ
צרכי חברת סלקום ,לרבות כל עבודות החפירה ,המיגון ,השרוול  ,כיסוי
התעלה וכו'.
הנמכת צנרת תת -קרקית קיימת בעומק עד  1.0מטר ,לרבות כל עבודות
החפירה ,הנמכת צנרת וכבילה אופטית חיה ,כיסוי ומילוי התעלה

18.01.1610
18.01.1615
18.01.1620
18.01.1630
18.01.1640
18.01.1650

יח' מידה
קומפ'
יח'
קומפ'

מחיר
5,800.00
1,230.00
450.00

מ "ק
קומפ'
יח'

460.00
4,000.00
730.00

יח'
יח'
קומפ'

530.00
950.00
2,200.00

יח'

230.00

יח'
יח'
יח'
מטר

140.00
120.00
440.00
20.00

מטר

290.00

מטר

170.00

18.01.1730

הנמכת צנרת תת -קרקית קיימת בעומק מ 1.01-עד  2.0מטר ,לרבות כל
עבודות החפירה ,הנמכת צנרת וכבילה אופטית חיה ,כיסוי ומילוי התעלה

מטר

192.00

18.01.1740

הנמכת צנרת תת -קרקית קיימת בעומק מ 2.01 -עד  3.0מטר ,לרבות כל
עבודות החפירה ,הנמכת צנרת וכבילה אופטית חיה ,כיסוי ומילוי התעלה

מטר

235.00

18.01.1750

הנמכת צנרת תת -קרקית קיימת בעומק מ 3.01 -עד  4.0מטר ,לרבות כל
עבודות החפירה ,הנמכת צנרת וכבילה אופטית חיה ,כיסוי ומילוי התעלה

מטר

320.00

18.01.1760

הנמכת צנרת תת -קרקית קיימת בעומק מ 4.01 -עד  5.0מטר ,לרבות כל
עבודות החפירה ,הנמכת צנרת וכבילה אופטית חיה ,כיסוי ומילוי התעלה

מטר

535.00

18.01.1765
18.01.1850

פירוק ארון בזק קיים
קידוח אופקי באורך עד  15מ' מתחת לכביש קיים ,בכל שיטה שהיא כולל
החדרת  2צינורות כדוגמת מריפלקס -קידוחים מפוליאתילן  ,בקוטר עד 63
מ" מ לרבות חפירת הבור ב 2-צדדים הידוק וכיסוי.
קידוח אופקי באורך עד  15מ' מתחת לכביש קיים ,בכל שיטה שהיא כולל
החדרת  4צינורות כדוגמת מריפלקס -קידוחים מפוליאתילן  ,בקוטר עד 63
מ" מ לרבות חפירת הבור ב 2-צדדים הידוק וכיסוי.
קידוח אופקי באורך עד  25מ' מתחת לכביש קיים ,בכל שיטה שהיא כולל
החדרת  2צינורות כדוגמת מריפלקס -קידוחים מפוליאתילן  ,בקוטר עד 63
מ" מ לרבות חפירת הבור ב 2-צדדים הידוק וכיסוי.
קידוח אופקי באורך עד  25מ' מתחת לכביש קיים ,בכל שיטה שהיא כולל
החדרת  4צינורות יק"ע  ,11בקוטר  50מ" מ לרבות חפירת הבור ב2-
צדדים הידוק וכיסוי.
קידוח אופקי באורך עד  25מ' מתחת לכביש קיים ,בכל שיטה שהיא כולל
החדרת  4צינורות כדוגמת מריפלקס -קידוחים מפוליאתילן ,בקוטר עד 63
מ" מ לרבות חפירת הבור ב 2-צדדים הידוק וכיסוי.
קידוח אופקי באורך עד  25מ' מתחת לכביש קיים ,בכל שיטה שהיא כולל
החדרת  4צינורות כדוגמת מריפלקס -קידוחים מפוליאתילן ,בקוטר 110
מ" מ לרבות חפירת הבור ב 2-צדדים הידוק וכיסוי.

קומפ'
קומפ'

220.00
7,000.00

קומפ'

9,700.00

קומפ'

9,150.00

קומפ'

8,700.00

קומפ'

13,800.00

קומפ'

17,600.00

18.01.1660

18.01.1670
18.01.1680
18.01.1690
18.01.1700

18.01.1710

18.01.1720

18.01.1860

18.01.1870

18.01.1877

18.01.1880

18.01.1883
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18.01.1885

18.01.1891
18.01.1897
18.01.1901
18.01.1903
18.01.1905
18.01.3000
18.01.3005
18.01.3010
18.01.3015
18.01.3020
18.01.3025
18.01.3030
18.01.3035
18.01.3050
18.01.3055
18.01.3060
18.01.3065
18.01.3100
18.01.3110
18.01.3150
18.01.3160
18.01.3180
18.01.3190
18.01.3210
18.01.3220
18.01.3250
18.01.3260
18.01.3270
18.01.3280
18.01.3400
18.01.3420
18.01.3430
18.01.3450
18.01.3455
19.01.9900

19.01.9901
19.01.9902

תיאור מק"ט
קידוח אופקי באורך עד  25מ' מתחת לכביש קיים ,בכל שיטה שהיא כולל
החדרת  6צינורות כדוגמת מריפלקס -קידוחים מפוליאתילן ,בקוטר 110
מ" מ לרבות חפירת הבור ב 2-צדדים הידוק וכיסוי.
תוספת מחיר לקידוח בסעיף  18.01.1870עבור כל מטר נוסף מעל  25מ'
כולל כל המפורט בסעיף הנ"ל
תוספת מחיר לקידוח בסעיף  18.01.1877עבור כל מטר נוסף מעל  25מ'
כולל כל המפורט בסעיף הנ"ל
תוספת מחיר לקידוח בסעיף  18.01.1880עבור כל מטר נוסף מעל  25מ'
כולל כל המפורט בסעיף הנ"ל
תוספת לקידוח בסעיף  18.01.1883עבור כל מטר נוסף מעל  25מ' כולל
כל המפורט בסעיף הנ"ל
תוספת לקידוח בסעיף  18.01.1885עבור כל מטר נוסף מעל  25מ' כולל
כל המפורט בסעיף הנ"ל
הגנה לצינורות וכבלים קיימים /מתוכננים באמצעות שני חצאי צינור פלדה
מגולוון בקוטר "10
הגנה לצינורות וכבלים קיימים /מתוכננים באמצעות שני חצאי צינור פלדה
מגולוון בקוטר "12
הגנה לצינורות וכבלים קיימים /מתוכננים באמצעות שני חצאי צינור פלדה
מגולוון בקוטר "14
הגנה לצינורות וכבלים קיימים /מתוכננים באמצעות שני חצאי צינור פלדה
מגולוון בקוטר "16
הגנה לצינורות וכבלים קיימים /מתוכננים באמצעות שני חצאי צינור פלדה
מגולוון בקוטר "18
הגנה לצינורות וכבלים קיימים /מתוכננים באמצעות שני חצאי צינור פלדה
מגולוון בקוטר "20
הגנה לצינורות וכבלים קיימים /מתוכננים באמצעות שני חצאי צינור פלדה
מגולוון בקוטר "22
הגנה לצינורות וכבלים קיימים /מתוכננים באמצעות שני חצאי צינור פלדה
מגולוון בקוטר "24
הגנה לצינורות וכבלים קיימים /מתוכננים באמצעות שני חצאי צינור פי.וי.סי
בקוטר "10
הגנה לצינורות וכבלים קיימים /מתוכננים באמצעות שני חצאי צינור פי.וי.סי
בקוטר "12
הגנה לצינורות וכבלים קיימים /מתוכננים באמצעות שני חצאי צינור פי.וי.סי
בקוטר "14
הגנה לצינורות וכבלים קיימים /מתוכננים באמצעות שני חצאי צינור פי.וי.סי
בקוטר "16
חפירה עבור תעלות תקשורת מדגם A
חפירה עבור תעלות תקשורת מדגם B
תעלות תקשורת ומכסים מדגם A
תעלות תקשורת ומכסים מדגם B
אספקה בלבד של תעלות תקשורת ומכסים מדגם A
אספקה בלבד של תעלות תקשורת ומכסים מדגם B
אספקת והחלפת מכסים לתעלות קיימות מדגם A
אספקת והחלפת מכסים לתעלות קיימות מדגם B
אבן הקטומטר
עמוד ק"מ
בסיס לסימנור
עמוד סימון
כניסת כבלים למבנה מחסום.
הוצאת כבל סיב אופטי מצינור קיים.
פיזור והנחת כבל סיב אופטי.
הגנה על מערכות תת" ק עם פלטת בטון מזויין ב.30-
גילוי קצוות של צינורות קיימים
קונסטרוקצית פלדה לגשר ומעבר שירות מורכבת ומושלמת במקומה
עשויה מפחים ופרופילים בחתכים שונים לרבות פחי חיבור לעיגון בבטון,
ברגים ,דסקיות ,אומים ,ברגים דרוכים וכיו"ב.
תוספת מחיר עבור צביעת קונסטרוקצית פלדה לגשר ומעבר שירות .
שגמי גזירה (סטאדים) מפלדה בקוטר  19מ"מ באורך  150מ"מ לרבות
חיבורים לקורות הגשר

יח' מידה
קומפ'

מחיר
23,000.00

מטר

180.00

מטר

200.00

מטר

290.00

מטר

500.00

מטר

585.00

מטר

290.00

מטר

340.00

מטר

400.00

מטר

480.00

מטר

570.00

מטר

660.00

מטר

740.00

מטר

850.00

מטר

195.00

מטר

225.00

מטר

270.00

מטר

325.00

מטר
מטר
מטר
מטר
מטר
מטר
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
קומפ'
מטר
מטר
מ "ק
יח'
טון

26.00
38.00
270.00
345.00
210.00
275.00
88.00
145.00
270.00
150.00
1,600.00
310.00
1,350.00
7.20
8.20
450.00
130.00
13,600.00

טון
יח'

1,800.00
27.00
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תיאור מק"ט
מוטות מתיחה  Dywidagמסוג  G 32באורך  240ס"מ
בורגי -עיגון מגולוונים מבוטנים בראשי כלונסאות או בעמודי-יסוד לגשרי
שילוט.
בורגי -עיגון מגולוונים מבוטנים ביציקות בטון של מיסעות גשרים ו/או
בראש קירות ו/או בקורות
עמודים טרומיים מבטון מזוין ב 50-בחתך משתנה  120- 100/100ס''מ,
בגובה מ 6.00 -ועד  6.50מ' ,עם שני זיזים בחתכים משתנים בראש
העמוד ,כולל טבלת-עיגון ומחבר מפחי -פלדה בתחתית העמוד  ,גמר פני
בטון חשוף חזותי הכול כמפורט בפרטים הסטנדרטיים של נתיבי ישראל

יח' מידה
יח'
ק"ג

מחיר
1,600.00
15.50

ק"ג

15.70

יח'

34,700.00

19.02.0016

עמודים טרומיים מבטון מזוין ב 50-בחתך משתנה  120- 100/100ס"מ,
בגובה מ 6.51 -מ' ועד  7.80מ' ,עם שני זיזים בחתכים משתנים בראש
העמוד ,כולל טבלת-עיגון ומחבר מפחי -פלדה בתחתית העמוד  ,גמר פני
בטון חשוף חזותי  ,הכול כמפורט בפרטים הסטנדרטיים של נתיבי ישראל.

יח'

36,000.00

19.02.0020

עמודים טרומיים מבטון מזוין ב 50-בחתך משתנה  99-80/80ס''מ ,בגובה
של כ 7.6 -מ' ,עם שני זיזים בחתכים משתנים בראש העמוד ,כולל טבלת-
עיגון ומחבר מפחי -פלדה בתחתית העמוד  ,גמר פני בטון חשוף חזותי -
הכל כמפורט בפרטים הסטנדרטיים של נתיבי ישראל.
עמודים טרומיים מבטון מזוין ב 50-בחתך משתנה  99-80/80ס''מ,
בגובה מ 7.11-מ' ועד  7.60מ' ,עם שני זיזים בחתכים משתנים בראש
העמוד ,כולל טבלת-עיגון ומחבר מפחי -פלדה בתחתית העמוד  ,גמר פני
בטון חשוף חזותי  -הכל כמפורט בפרטים הסטנדרטיים של נתיבי ישראל.
.
עמודים טרומיים מבטון מזוין ב 50-בחתך משתנה  99-80/80ס''מ ,בגובה
של כ 7.1-מ' ,עם שני זיזים בחתכים משתנים בראש העמוד ,כולל טבלת-
עיגון ומחבר מפחי -פלדה בתחתית העמוד  ,גמר פני בטון חשוף חזותי -
הכל כמפורט בפרטים הסטנדרטיים של נתיבי ישראל.
עמודים טרומיים מבטון מזוין ב 50-בחתך משתנה  99-80/80ס"מ ,בגובה
מ 6.50 -מ' ועד  7.10מ' ,עם שני זיזים בחתכים משתנים בראש העמוד,
כולל טבלת -עיגון ומחבר מפחי -פלדה בתחתית העמוד  ,גמר פני בטון
חשוף חזותי  -הכל כמפורט בפרטים הסטנדרטיים של נתיבי ישראל.

יח'

31,000.00

יח'

30,200.00

יח'

29,700.00

יח'

28,700.00

19.02.0040

עמודים טרומיים מבטון מזוין ב 50-בחתך משתנה  99-80/60ס''מ ,בגובה
של כ 7.6-מ' ,עם שני זיזים בחתכים משתנים בראש העמוד ,כולל טבלת-
עיגון ומחבר מפחי -פלדה בתחתית העמוד  ,גמר פני בטון חשוף חזותי -
הכל כמפורט בפרטים הסטנדרטיים של נתיבי ישראל.
עמודים טרומיים מבטון מזוין ב 50-בחתך משתנה  99-80/60ס"מ ,בגובה
מ 7.11 -מ' ועד  7.60מ' ,עם שני זיזים בחתכים משתנים בראש העמוד,
כולל טבלת -עיגון ומחבר מפחי -פלדה בתחתית העמוד  ,גמר פני בטון
חשוף חזותי  -הכול כמפורט בפרטים הסטנדרטיים של נתיבי ישראל.

יח'

25,500.00

יח'

24,500.00

19.02.0050

עמודים טרומיים מבטון מזוין ב 50-בחתך משתנה  99-80/60ס''מ ,בגובה
של כ 7.1-מ' ,עם שני זיזים בחתכים משתנים בראש העמוד ,כולל טבלת-
עיגון ומחבר מפחי -פלדה בתחתית העמוד  ,גמר פני בטון חשוף חזותי -
הכל כמפורט בפרטים הסטנדרטיים של נתיבי ישראל.
עמודים טרומיים מבטון מזוין ב 50-בחתך משתנה  99-80/60ס"מ ,בגובה
מ 6.50 -מ' ועד  7.10מ' ,עם שני זיזים בחתכים משתנים בראש העמוד,
כולל טבלת -עיגון ומחבר מפחי -פלדה בתחתית העמוד  ,גמר פני בטון
חשוף חזותי  -הכל כמפורט בפרטים הסטנדרטיים של נתיבי ישראל.

יח'

23,500.00

יח'

20,800.00

19.02.0060

עמודים טרומיים מבטון מזוין ב 50-בחתך משתנה  99-80/50ס''מ ,בגובה
של כ7.5-מ' ,עם שני זיזים בחתכים משתנים בראש העמוד ,כולל טבלת-
עיגון ומחבר מפחי -פלדה בתחתית העמוד  ,גמר פני בטון חשוף חזותי -
הכל כמפורט בפרטים הסטנדרטיים של נתיבי ישראל.
עמודים טרומיים מבטון מזוין ב 50-בחתך משתנה  99-80/50ס"מ ,בגובה
מ 6.50 -מ' ועד  7.50מ' ,עם שני זיזים בחתכים משתנים בראש העמוד,
כולל טבלת -עיגון ומחבר מפחי -פלדה בתחתית העמוד  ,גמר פני בטון
חשוף חזותי  -הכל כמפורט בפרטים הסטנדרטיים של נתיבי ישראל.

יח'

19,700.00

יח'

19,400.00

19.02.0011
19.02.0015

19.02.0025

19.02.0030

19.02.0035

19.02.0045

19.02.0055

19.02.0065
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עמודים טרומיים מבטון מזוין ב 50-בחתך משתנה  96-80/50ס''מ ,בגובה
של כ 6.5-מ' ,עם שני זיזים בחתכים משתנים בראש העמוד ,כולל טבלת-
עיגון ומחבר מפחי -פלדה בתחתית העמוד  ,גמר פני בטון חשוף חזותי -
הכל כמפורט בפרטים הסטנדרטיים של נתיבי ישראל.
עמודים טרומיים מבטון מזוין ב 50-בחתך משתנה  96-80/50ס"מ ,בגובה
מ 6.00 -מ' ועד  6.50מ' ,עם שני זיזים בחתכים משתנים בראש העמוד,
כולל טבלת -עיגון ומחבר מפחי -פלדה בתחתית העמוד  ,גמר פני בטון
חשוף חזותי  -הכל כמפורט בפרטים הסטנדרטיים של נתיבי ישראל.

19.02.0080

עמודים טרומיים מבטון מזוין ב 50-בחתך משתנה  94-80/50ס''מ ,בגובה
של כ 6.0-מ' ,עם שני זיזים בחתכים משתנים בראש העמוד ,כולל טבלת-
עיגון ומחבר מפחי -פלדה בתחתית העמוד  ,גמר פני בטון חשוף חזותי -
הכל כמפורט בפרטים הסטנדרטיים של נתיבי ישראל.
עמודים מבטון מזוין ב 50-בחתכים שונים ומשתנים ובגבהים שונים ,עם
שני זיזים בחתכים משתנים בראש העמוד ,כולל טבלת-עיגון ומחבר מפחי-
פלדה בתחתית העמוד  ,גמר פני בטון חשוף חזותי.
עמודים טרומיים של גשר זיזי מבטון מזוין ב 50-בחתכים שונים ומשתנים
ובגבהים שונים ,עם שני זיזים בחתכים משתנים בראש העמוד ,כולל
טבלת -עיגון ומחבר מפחי -פלדה בתחתית העמוד  ,גמר פני בטון חשוף
חזותי.
עמודים טרומיים של גשר מסגרת מבטון מזוין ב 50-בחתכים שונים
ומשתנים ובגבהים שונים ,עם שני זיזים בחתכים משתנים בראש העמוד,
כולל טבלת -עיגון ומחבר מפחי -פלדה בתחתית העמוד  ,גמר פני בטון
חשוף חזותי.
גשרי שילוט מפלדה כמפורט בפרטים הסטנדרטיים של נתיבי ישראל.
סולמות עלייה לגשרי שילוט מחוברים לעמודים טרומיים
גשרי שילוט מפלדה.
מסגרות מפלדה לשלטים.
עמודי פלדה לרבות רגלי העמודים.
פירוק והתקנת קטעי מעקה פלדה בגשר
מעקה לגשרי הולכי רגל משולב מפלדה מגולוונת מצנורות ורשתות
נירוסטה
מכלול קונסטרוקצית פלדה מפרופילים שונים ליצירת תמיכות לאלמנטים
שונים לרבות תכנון מפורט,יצור והצבה ,וכול הנדרש לביצוע מושלם.

19.05.2032

מכלול קונסטרוקצית פלדה ליצירת תמיכות זמניות לאלמנטי בטון שונים,
לרבות תכנון מפורט ,ייצור ,הרכבה ,פירוק ופינוי בשלבים לפי התקדמות
העבודה.
מכלול אביזר תלייה לצנרות תשתית עשוי פלדה מותקן בתחתית פלטת
מיסעת גשר
תושבת פלדה לעיגון ותמיכת עמוד תאורה זמני מעץ על מעקה הגשר.
מאחז יד מפלדה מעוגן בקונסטרוקציית הגשר ,לרבות הגילוון ובורגי
העיגון.
מאחז יד מפלדה מעוגן במעקה ו/או בקיר ו /או בקיר קרקע משורין,
לרבות הגלוון ובורגי העיגון
בורגי -עיגון מגולוונים מבוטנים ביציקות בטון של מיסעות גשרים ו/או
בראש קירות ו /או בקורות והמשמשים לחיבור עמודי פלדה של מעקות.
מעקה גשר מפלדה צבועה במערכת צבע אפוקסי
מעקה גשר מפלדה מגולוונת לאורך שפות המסעה לרבות פחי חיבור
לעיגון בבטון ,ברגים ,דסקיות ,קפיצות ואומים
תוספת מחיר למעקה גשר מפלדה מגולונת עבור צביעה כמפורט בפרק -
 19.02גשרי שילוט
קונסטרוקצית פלדה מגולוונת וצבועה בצבע יסוד מפחים ופרופילים שונים

19.05.2086

תוספת מחיר לקונסטרוקצית פלדה עבור צביעה כמפורט בפרק 19.02-
גשרי שילוט
תוספת מחיר לקונסטרוקציית פלדה עבור צביעה בצבע אפוקסי
קונסטרוקציית פלדה לגשר להולכי רגל ,צבועה במערכת צבע אפוקסי
מערכת דלתות מפלדת אל -חלד (פלב"ם) ,לגומחות ראשי המערכת
דלת פלדה מגולוונת מפרופילים שונים ופחים

19.02.0075

19.02.0090

19.02.0091

19.02.0092

19.02.0100
19.02.0101
19.02.0110
19.02.0120
19.02.0130
19.05.2000
19.05.2005
19.05.2031

19.05.2035
19.05.2040
19.05.2069
19.05.2071
19.05.2075
19.05.2079
19.05.2080
19.05.2081
19.05.2085

19.05.2087
19.05.2088
19.05.2095
19.05.2098

יח' מידה
יח'

מחיר
19,100.00

יח'

18,400.00

יח'

18,900.00

מ "ק

2,560.00

מ "ק

2,610.00

מ "ק

2,570.00

טון
טון
טון
טון
טון
מטר
מטר

13,020.00
13,800.00
13,500.00
13,600.00
13,900.00
120.00
850.00

טון

13,050.00

טון

12,800.00

יח'

265.00

יח'
טון

1,730.00
15,500.00

טון

13,600.00

ק"ג

14.50

טון
טון

13,800.00
12,100.00

טון

1,800.00

טון

14,000.00

טון

1,800.00

טון
טון
מ"ר
טון

2,200.00
16,200.00
1,750.00
17,000.00

עמוד  78מתוך 164

מחירון זכייני  167-16ג' 4צפון
מס_קטלוגי
19.05.2120
19.05.2130
19.05.2140
19.05.2150

19.05.2160
19.05.2170

19.05.2180
19.05.2185
19.05.2390

19.05.2405
19.05.5040
19.05.5050
19.05.5061
19.05.6508

19.05.6510

19.05.6517

19.05.6520
23.01.0010
23.01.0030
23.01.0035
23.01.0050
23.01.0070
23.01.0090
23.01.0110
23.01.0130
23.01.0150
23.01.0170
23.01.0190
23.01.0210
23.01.0220
23.01.0230
23.01.0240
23.01.0250
23.01.0260
23.01.0270
23.01.0280
23.01.0290
23.01.0300
23.01.0310

תיאור מק"ט
לוחות בחתך טרפזי מפח מגלוון בעובי  0.6מ"מ כתבנית אבודה
קונסטרוקציית פלדה מגולוונת וצבועה בצבע יסוד ,מפרופילי צינורות
מרובעים סטנדרטיים RHS
קונסטרוקציית פלדה מגולוונת וצבועה בצבע יסוד ,מנורמל-פרופילים
סטנדרטיים וצינורות עגולים ,לרבות פחי קשר ,עיגון וברגים.
אלמנטי פלדה מפרופילים שונים כולל גילוון וצבע יסוד לעגון בבטון
במידות שונות ,לרבות פחי חיבור וקוצים ,עיגון והתאמה לבטון הקיים
במידת הצורך.
קונסטרוקציית פלדה מגולוונת לתליית צינורות כולל עוגנים וברגים
קונסטרוקציית פלדה מגולוונת לקירות אקוסטיים עשוייה פרופילים מסוגים
שונים לרבות עמודים ,מסגרות ,פחי חיבור לעיגון בבטון ,ברגים ,דסקיות,
קפיצות ואומים
מכלול סבכת פלדה מגולוונת מעוגנת במיסעת הגשר
מכלול סבכת מדרך מתועשת מפלדה מגולוונת
מכלול חיזוק קורה באמצעות עטיפת הקורה בפח מגולוון לרבות :ביצוע
קידוחים מצד לצד של הקורה ( על פי שבלונה לאחר גילוי וזיהוי כל
הברזלים) ,התקנת עטיפת פח בעובי  4מ" מ כולל מחברים בין החלקים,
התקנת ברגים ,דיוס ,ודריכת הברגים
קיר שיגומים זמני מפלדה לתמיכת קרקע כמפורט במפרט המיוחד בכל
מקום שידרוש מנהל הפרויקט.
גלוון אלמנטי פלדה קיימים לפי דרישת מנהל הפרויקט לרבות פירוק,
הובלות ,הכנה לגלוון והרכבה
פרופילי פלדה מגולוונים וצבועים לחיזוק מבני הגשר הקיים
פירוק והתקנת מחודשת לאחר תיקון וצביעה(תשלום עבור צביעה בסעיף
נפרד) של קטעי מעקה פלדה בגשר
מכלול צינור ניקוז למי גשם מצינורות פלדה מגולוונת בקוטר " 2לרבות
התחברויות לקולטנים ומוצא ,הכיפופים ,השלות ועיגון ,הברגים הכימיים,
הברך וזוויות.
מכלול צינור ניקוז למי גשם מצינורות פלדה מגולוונת בקוטר "  4לרבות
התחברויות לקולטנים ומוצא ,הכיפופים ,השלות ועיגון ,הברגים הכימיים,
הברך וזוויות.
מכלול צינור ניקוז למי גשם מצינורות פלדה מגולוונת בקוטר "  10לרבות
התחברויות לקולטנים ומוצא ,הכיפופים ,השלות ועיגון ,הברגים הכימיים,
הברך וזוויות.
מכלול קולטנים/צינורות לניקוז מסעת הגשר
כלונס אנכי יצוק באתר מבטון ב 30-בקוטר  30ס''מ
כלונס אנכי יצוק באתר מבטון ב 30-בקוטר  40ס''מ
כלונס אנכי יצוק באתר מבטון ב 30 -בקוטר  45ס"מ
כלונס אנכי יצוק באתר מבטון ב 30-בקוטר  50ס''מ
כלונס אנכי יצוק באתר מבטון ב 30-בקוטר  60ס''מ
כלונס אנכי יצוק באתר מבטון ב 30-בקוטר  70ס''מ
כלונס אנכי יצוק באתר מבטון ב 30-בקוטר  80ס''מ
כלונס אנכי יצוק באתר מבטון ב 30-בקוטר  90ס''מ
כלונס אנכי יצוק באתר מבטון ב 30-בקוטר  100ס''מ
כלונס אנכי יצוק באתר מבטון ב 30-בקוטר  110ס''מ
כלונס אנכי יצוק באתר מבטון ב 30-בקוטר  120ס''מ
כלונס אנכי יצוק באתר מבטון ב 30-בקוטר  130ס''מ
כלונס אנכי יצוק באתר מבטון ב 30-בקוטר  140ס''מ
כלונס אנכי יצוק באתר מבטון ב 30-בקוטר  150ס''מ
כלונס אנכי יצוק באתר מבטון ב 30-בקוטר  160ס''מ
כלונס אנכי יצוק באתר מבטון ב 30-בקוטר  170ס''מ
כלונס אנכי יצוק באתר מבטון ב 30-בקוטר  180ס''מ
כלונס אנכי יצוק באתר מבטון ב 30-בקוטר  200ס''מ
כלונס אנכי יצוק באתר מבטון ב 30-בקוטר  220ס''מ
כלונס אנכי יצוק באתר מבטון ב 30-בקוטר  240ס''מ
כלונס אנכי יצוק באתר מבטון ב 30-עם שימוש בתרחיף בנטונייט בקוטר
 50ס''מ
כלונס אנכי יצוק באתר מבטון ב 30-עם שימוש בתרחיף בנטונייט בקוטר
 60ס''מ

יח' מידה
מ"ר
טון

מחיר
54.00
14,800.00

טון

14,800.00

טון

14,600.00

טון
טון

14,500.00
13,600.00

טון
טון
מ"ר

14,600.00
15,000.00
63.00

מ"ר

420.00

טון

2,900.00

טון
מטר

18,000.00
275.00

מטר

133.00

מטר

200.00

מטר

615.00

יח'
מטר
מטר
מטר
מטר
מטר
מטר
מטר
מטר
מטר
מטר
מטר
מטר
מטר
מטר
מטר
מטר
מטר
מטר
מטר
מטר
מטר

1,570.00
140.00
145.00
150.00
195.00
260.00
320.00
370.00
490.00
550.00
615.00
715.00
835.00
955.00
1,100.00
1,250.00
1,400.00
1,570.00
1,950.00
2,350.00
2,800.00
275.00

מטר

365.00
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23.01.0320
23.01.0330
23.01.0340
23.01.0350
23.01.0360
23.01.0370
23.01.0380
23.01.0390
23.01.0400
23.01.0410
23.01.0420
23.01.0430
23.01.0440
23.01.0450
23.01.0460
23.01.0470
23.01.0471
23.01.0480
23.01.0481
23.01.0490
23.01.0491
23.01.0500
23.01.0501
23.01.0510
23.01.0511
23.01.0520
23.01.0530
23.01.0535
23.01.0540
23.01.0550

תיאור מק"ט
כלונס אנכי יצוק באתר מבטון ב 30-עם שימוש בתרחיף בנטונייט בקוטר
 70ס''מ
כלונס אנכי יצוק באתר מבטון ב 30-עם שימוש בתרחיף בנטונייט בקוטר
 80ס''מ
כלונס אנכי יצוק באתר מבטון ב 30-עם שימוש בתרחיף בנטונייט בקוטר
 90ס''מ
כלונס אנכי יצוק באתר מבטון ב 30-עם שימוש בתרחיף בנטונייט בקוטר
 100ס''מ
כלונס אנכי יצוק באתר מבטון ב 30-עם שימוש בתרחיף בנטונייט בקוטר
 110ס''מ
כלונס אנכי יצוק באתר מבטון ב 30-עם שימוש בתרחיף בנטונייט בקוטר
 120ס''מ
כלונס אנכי יצוק באתר מבטון ב 30-עם שימוש בתרחיף בנטונייט בקוטר
 130ס''מ
כלונס אנכי יצוק באתר מבטון ב 30-עם שימוש בתרחיף בנטונייט בקוטר
 140ס''מ
כלונס אנכי יצוק באתר מבטון ב 30-עם שימוש בתרחיף בנטונייט בקוטר
 150ס''מ
כלונס אנכי יצוק באתר מבטון ב 30-עם שימוש בתרחיף בנטונייט בקוטר
 160ס''מ
כלונס אנכי יצוק באתר מבטון ב 30-עם שימוש בתרחיף בנטונייט בקוטר
 170ס''מ
כלונס אנכי יצוק באתר מבטון ב 30-עם שימוש בתרחיף בנטונייט בקוטר
 180ס''מ
כלונס אנכי יצוק באתר מבטון ב 30-עם שימוש בתרחיף בנטונייט בקוטר
 200ס''מ
כלונס אנכי יצוק באתר מבטון ב 30-עם שימוש בתרחיף בנטונייט בקוטר
 220ס''מ
כלונס אנכי יצוק באתר מבטון ב 30-עם שימוש בתרחיף בנטונייט בקוטר
 240ס''מ
כלונס אנכי יצוק באתר מבטון ב 30-מבוצע בשיטת  C.F.Aבקוטר 50
ס''מ בעומק עד  16.00מ'
כלונס אנכי יצוק באתר מבטון ב 30-מבוצע בשיטת  C.F.Aבקוטר 50
ס''מ בעומק מעל  16.00מ'
כלונס אנכי יצוק באתר מבטון ב 30-מבוצע בשיטת  C.F.Aבקוטר 60
ס''מ בעומק עד  16.00מ'
כלונס אנכי יצוק באתר מבטון ב 30-מבוצע בשיטת  C.F.Aבקוטר 60
ס''מ בעומק מעל  16.00מ'
כלונס אנכי יצוק באתר מבטון ב 30-מבוצע בשיטת  C.F.Aבקוטר 70
ס''מ בעומק עד  16.00מ'
כלונס אנכי יצוק באתר מבטון ב 30-מבוצע בשיטת  C.F.Aבקוטר 70
ס''מ בעומק מעל  16.00מ'
כלונס אנכי יצוק באתר מבטון ב 30-מבוצע בשיטת  C.F.Aבקוטר 80
ס''מ בעומק עד  16.00מ'
כלונס אנכי יצוק באתר מבטון ב 30-מבוצע בשיטת  C.F.Aבקוטר 80
ס''מ בעומק מעל  16.00מ'
כלונס אנכי יצוק באתר מבטון ב 30-מבוצע בשיטת  C.F.Aבקוטר 90
ס''מ בעומק עד  16.00מ'
כלונס אנכי יצוק באתר מבטון ב 30-מבוצע בשיטת  C.F.Aבקוטר 90
ס''מ בעומק מעל  16.00מ'
כלונס אנכי קדוח בשיטת ההקשה ( )Micro-Pileעם בטון ב 30-יצוק
באתר בקוטר  30ס''מ
כלונס אנכי קדוח בשיטת ההקשה ( )Micro-Pileבטון ב 30-יצוק באתר
בקוטר  35ס''מ
קידוח מבוצע בשיטת ההקשה ( )Micro-Pileבקוטר  40-60ס''מ
כלונס אנכי קדוח בשיטת ההקשה ( )Micro-Pileבטון ב 30-יצוק באתר
בקוטר  40ס''מ
כלונס אנכי קדוח בשיטת ההקשה ( )Micro-Pileבטון ב 30-יצוק באתר
בקוטר  45ס''מ

יח' מידה
מטר

מחיר
445.00

מטר

530.00

מטר

635.00

מטר

705.00

מטר

775.00

מטר

920.00

מטר

1,040.00

מטר

1,180.00

מטר

1,330.00

מטר

1,480.00

מטר

1,690.00

מטר

1,890.00

מטר

2,320.00

מטר

2,825.00

מטר

3,350.00

מטר

245.00

מטר

280.00

מטר

295.00

מטר

335.00

מטר

375.00

מטר

420.00

מטר

440.00

מטר

480.00

מטר

565.00

מטר

615.00

מטר

180.00

מטר

190.00

מטר
מטר

320.00
200.00

מטר

245.00
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מס_קטלוגי
23.01.0560
23.01.0570
23.01.0571
23.01.0574
23.01.0576
23.01.0590
23.01.0600
23.01.0610
23.01.0620
23.01.0622
23.01.0630
23.01.0640
23.01.0650
23.01.0655
23.01.0660
23.01.0670
23.01.0675
23.01.0680
23.01.0685
23.01.0690
23.01.0700
23.01.0710
23.01.0720
23.01.0730
23.01.0740
23.01.0750
23.01.0760
23.01.0770
23.01.0780
23.01.0790
23.01.0800
23.01.0810
23.01.0820
23.01.0830

תיאור מק"ט
כלונס אנכי קדוח בשיטת ההקשה ( )Micro-Pileבטון ב 30-יצוק באתר
בקוטר  50ס''מ
כלונס אנכי קדוח בשיטת ההקשה ( )Micro-Pileבטון ב 30-יצוק באתר
בקוטר  60ס''מ
כלונס משופע קדוח בשיטת ההקשה ( )Micropileמבטון ב 30-יצוק
באתר בקוטר  60ס"מ
כלונס אנכי קדוח בשיטת ההקשה ( ) Micropileמבטון ב 30-יצוק באתר
בקוטר  80ס"מ
כלונס אנכי קדוח בשיטת ההקשה ( )MICRO-PILEבטון ב 30-יצוק
באתר בקוטר  90ס"מ
קיר -ביסוס חפור יצוק עם תרחיף בנטונייט ,בטון ב ,30-בעובי  50ס''מ
קיר -ביסוס חפור יצוק עם תרחיף בנטונייט ,בטון ב ,30-בעובי  60ס''מ
קיר -ביסוס חפור יצוק עם תרחיף בנטונייט ,בטון ב ,30-בעובי  80ס''מ
קיר -ביסוס חפור יצוק עם תרחיף בנטונייט ,בטון ב ,30-בעובי  100ס''מ
קיר -ביסוס חפור יצוק עם תרחיף בנטונייט ,בטון ב ,30-בעובי  120ס''מ
תוספת מחיר לקיר -ביסוס חפור עבור חתך מורכב שצורתו ''ר'',''L'', ''T'' ,
''''+'' ,''H
תוספת מחיר לקיר -ביסוס חפור עבור שימוש בבטון מסוג ב 40-במקום
בטון מסוג ב30-
צינור בדיקה מפלדה בקוטר ''2.5
מכלול בקרה להגנה קטודית המבוצע בעזרת קידוח לעומק עד  20מ'
סתימת חללים שנתגלו באמצעות בטון ב30-
תוספת מחיר לכל סוגי הכלונסאות בקוטר  30ס''מ עבור שימוש בבטון ב-
 40במקום ב30-
תוספת מחיר לכל סוגי הכלונסאות בקוטר  35ס"מ עבור שימוש בבטון ב-
 40במקום ב30-
תוספת מחיר לכל סוגי הכלונסאות בקוטר  40ס''מ עבור שימוש בבטון ב-
 40במקום ב30-
תוספת מחיר לכל סוגי הכלונסאות בקוטר  45ס"מ עבור שימוש בבטון ב-
 40במקום ב30-
תוספת מחיר לכל סוגי הכלונסאות בקוטר  50ס''מ עבור שימוש בבטון ב-
 40במקום ב30-
תוספת מחיר לכל סוגי הכלונסאות בקוטר  60ס''מ עבור שימוש בבטון ב-
 40במקום ב30-
תוספת מחיר לכל סוגי הכלונסאות בקוטר  70ס''מ עבור שימוש בבטון ב-
 40במקום ב30-
תוספת מחיר לכל סוגי הכלונסאות בקוטר  80ס''מ עבור שימוש בבטון ב-
 40במקום ב30-
תוספת מחיר לכל סוגי הכלונסאות בקוטר  90ס''מ עבור שימוש בבטון ב-
 40במקום ב30-
תוספת מחיר לכל סוגי הכלונסאות בקוטר  100ס''מ עבור שימוש בבטון ב-
 40במקום ב30-
תוספת מחיר לכל סוגי הכלונסאות בקוטר  110ס''מ עבור שימוש בבטון ב-
 40במקום ב30-
תוספת מחיר לכל סוגי הכלונסאות בקוטר  120ס''מ עבור שימוש בבטון ב-
 40במקום ב30-
תוספת מחיר לכל סוגי הכלונסאות בקוטר  130ס''מ עבור שימוש בבטון ב-
 40במקום ב30-
תוספת מחיר לכל סוגי הכלונסאות בקוטר  140ס''מ עבור שימוש בבטון ב-
 40במקום ב30-
תוספת מחיר לכל סוגי הכלונסאות בקוטר  150ס''מ עבור שימוש בבטון ב-
 40במקום ב30-
תוספת מחיר לכל סוגי הכלונסאות בקוטר  160ס''מ עבור שימוש בבטון ב-
 40במקום ב30-
תוספת מחיר לכל סוגי הכלונסאות בקוטר  170ס''מ עבור שימוש בבטון ב-
 40במקום ב30-
תוספת מחיר לכל סוגי הכלונסאות בקוטר  180ס''מ עבור שימוש בבטון ב-
 40במקום ב30-
תוספת מחיר לכל סוגי הכלונסאות בקוטר  200ס''מ עבור שימוש בבטון ב-
 40במקום ב30-

יח' מידה
מטר

מחיר
360.00

מטר

460.00

מטר

580.00

מטר

635.00

מטר

815.00

מ "ק
מ "ק
מ "ק
מ "ק
מ "ק
מ "ק

1,350.00
1,230.00
1,200.00
1,150.00
1,100.00
200.00

מ "ק

34.00

מטר
קומפ'
מ "ק
מטר

28.00
6,200.00
420.00
2.50

מטר

3.30

מטר

4.30

מטר

5.40

מטר

6.70

מטר

9.60

מטר

13.00

מטר

17.10

מטר

21.60

מטר

26.70

מטר

32.30

מטר

38.50

מטר

45.10

מטר

52.30

מטר

60.10

מטר

68.30

מטר

77.20

מטר

86.50

מטר

107.00
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מס_קטלוגי
23.01.0840
23.01.0850
23.01.1100
26.01.0010
26.01.0020
26.01.0030
26.01.0040
26.01.0050
26.01.0060
26.01.0070
26.01.0080
26.01.0090
26.01.0100
26.01.0110
26.01.0120
26.01.0410
26.01.0510
26.01.0520
26.01.0530
26.01.0540
26.01.0550
26.01.0560
26.01.0570
26.01.0580
26.01.0590
26.01.0600
26.01.0610
26.01.0620
26.01.0810
26.01.0820
26.01.0830

תיאור מק"ט
תוספת מחיר לכל סוגי הכלונסאות בקוטר  220ס''מ עבור שימוש בבטון ב-
 40במקום ב30-
תוספת מחיר לכל סוגי הכלונסאות בקוטר  240ס''מ עבור שימוש בבטון ב-
 40במקום ב30-
דיוס תחתית הכלונס בהתאם למפורט במפרט הטכני המיוחד
עוגן קרקע קבוע לעומס שירות מקסימלי עד  30טון ,אורך קטע חופשי עד
 5מטר
עוגן קרקע קבוע לעומס שירות מקסימלי עד  30טון ,אורך קטע חופשי מ-
 5.01עד  10מטר
עוגן קרקע קבוע לעומס שירות מקסימלי עד  30טון ,אורך קטע חופשי מ-
 10.01עד  15מטר
עוגן קרקע קבוע לעומס שירות מקסימלי עד  30טון ,אורך קטע חופשי מ-
 15.01עד  20מטר
עוגן קרקע קבוע לעומס שירות מקסימלי מ 30.01-עד  45טון ,אורך קטע
חופשי עד  5מטר
עוגן קרקע קבוע לעומס שירות מקסימלי מ 30.01-עד  45טון ,אורך קטע
חופשי מ 5.01-עד  10מטר
עוגן קרקע קבוע לעומס שירות מקסימלי מ 30.01-עד  45טון ,אורך קטע
חופשי מ 10.01-עד  15מטר
עוגן קרקע קבוע לעומס שירות מקסימלי מ 30.01-עד  45טון ,אורך קטע
חופשי מ 15.01-עד  20מטר
עוגן קרקע קבוע לעומס שירות מקסימלי מ 45.01-עד  60טון ,אורך קטע
חופשי עד  5מטר
עוגן קרקע קבוע לעומס שירות מקסימלי מ 45.01-עד  60טון ,אורך קטע
חופשי מ 5.01-עד  10מטר
עוגן קרקע קבוע לעומס שירות מקסימלי מ 45.01-עד  60טון ,אורך קטע
חופשי מ 10.01-עד  15מטר
עוגן קרקע קבוע לעומס שירות מקסימלי מ 45.01-עד  60טון ,אורך קטע
חופשי מ 15.01-עד  20מטר
תוספת של בטון ב 40-עבור עוגן
עוגן ניסוי מסוג עוגן קרקע קבוע לעומס שירות מקסימלי עד  30טון ,אורך
קטע חופשי עד  5מטר
עוגן ניסוי מסוג עוגן קרקע קבוע לעומס שירות מקסימלי עד  30טון ,אורך
קטע חופשי מ 5.01-עד  10מטר
עוגן ניסוי מסוג עוגן קרקע קבוע לעומס שירות מקסימלי עד  30טון ,אורך
קטע חופשי מ 10.01-עד  15מטר
עוגן ניסוי מסוג עוגן קרקע קבוע לעומס שירות מקסימלי עד  30טון ,אורך
קטע חופשי מ 15.01-עד  20מטר
עוגן ניסוי מסוג עוגן קרקע קבוע לעומס שירות מקסימלי מ 30.01-עד 45
טון ,אורך קטע חופשי עד  5מטר
עוגן ניסוי מסוג עוגן קרקע קבוע לעומס שירות מקסימלי מ 30.01-עד 45
טון ,אורך קטע חופשי מ 5.01-עד  10מטר
עוגן ניסוי מסוג עוגן קרקע קבוע לעומס שירות מקסימלי מ 30.01-עד 45
טון ,אורך קטע חופשי מ 10.01-עד  15מטר
עוגן ניסוי מסוג עוגן קרקע קבוע לעומס שירות מקסימלי מ 30.01-עד 45
טון ,אורך קטע חופשי מ 15.01-עד  20מטר
עוגן ניסוי מסוג עוגן קרקע קבוע לעומס שירות מקסימלי מ 45.01-עד 60
טון ,אורך קטע חופשי עד  5מטר
עוגן ניסוי מסוג עוגן קרקע קבוע לעומס שירות מקסימלי מ 45.01-עד 60
טון ,אורך קטע חופשי מ 5.01-עד  10מטר
עוגן ניסוי מסוג עוגן קרקע קבוע לעומס שירות מקסימלי מ 45.01-עד 60
טון ,אורך קטע חופשי מ 10.01-עד  15מטר
עוגן ניסוי מסוג עוגן קרקע קבוע לעומס שירות מקסימלי מ 45.01-עד 60
טון ,אורך קטע חופשי מ 15.01-עד  20מטר
עוגן קרקע זמני לעומס שירות מקסימלי עד  30טון ,אורך קטע חופשי עד
 5מטר ,לרבות פירוקו וסילוקו
עוגן קרקע זמני לעומס שירות מקסימלי עד  30טון ,אורך קטע חופשי מ-
 5.01עד  10מטר ,לרבות פירוקו וסילוקו
עוגן קרקע זמני לעומס שירות מקסימלי עד  30טון ,אורך קטע חופשי מ-
 10.01עד  15מטר ,לרבות פירוקו וסילוקו

יח' מידה
מטר
מטר

מחיר
130.00
154.00

יח'
יח'

15.00
3,300.00

יח'

3,900.00

יח'

4,500.00

יח'

5,100.00

יח'

3,600.00

יח'

4,200.00

יח'

4,800.00

יח'

5,400.00

יח'

3,900.00

יח'

4,500.00

יח'

5,100.00

יח'

5,700.00

יח'
יח'

570.00
8,000.00

יח'

8,800.00

יח'

9,500.00

יח'

10,200.00

יח'

9,000.00

יח'

9,700.00

יח'

10,500.00

יח'

11,200.00

יח'

9,900.00

יח'

10,600.00

יח'

11,400.00

יח'

12,100.00

יח'

3,000.00

יח'

3,550.00

יח'

4,100.00
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מס_קטלוגי
26.01.0840
26.01.0850
26.01.0860
26.01.0870
26.01.0880
26.01.0890
26.01.0900
26.01.0910
26.01.0920
26.01.1310
26.01.1320
26.01.1330
26.01.1340
26.01.1350
26.01.1360
26.01.1370
26.01.1380
26.01.1390
26.01.1400
26.01.1410
26.01.1420
40.01.0008
40.01.0010
40.01.0011
40.01.0012
40.01.0017
40.01.0018
40.01.0022
40.01.0024
40.01.0025
40.01.0026
40.01.0027
40.01.0030
40.01.0031

40.01.0032
40.01.0033
40.01.0034

תיאור מק"ט
עוגן קרקע זמני לעומס שירות מקסימלי עד  30טון ,אורך קטע חופשי מ-
 15.01עד  20מטר ,לרבות פירוקו וסילוקו
עוגן קרקע זמני לעומס שירות מקסימלי מ 30.01-עד  45טון ,אורך קטע
חופשי עד  5מטר ,לרבות פירוקו וסילוקו
עוגן קרקע זמני לעומס שירות מקסימלי מ 30.01-עד  45טון ,אורך קטע
חופשי מ 5.01-עד  10מטר ,לרבות פירוקו וסילוקו
עוגן קרקע זמני לעומס שירות מקסימלי מ 30.01-עד  45טון ,אורך קטע
חופשי מ 10.01-עד  15מטר ,לרבות פירוקו וסילוקו
עוגן קרקע זמני לעומס שירות מקסימלי מ 30.01-עד  45טון ,אורך קטע
חופשי מ 15.01-עד  20מטר ,לרבות פירוקו וסילוקו
עוגן קרקע זמני לעומס שירות מקסימלי מ 45.01-עד  60טון ,אורך קטע
חופשי עד  5מטר ,לרבות פירוקו וסילוקו
עוגן קרקע זמני לעומס שירות מקסימלי מ 45.01-עד  60טון ,אורך קטע
חופשי מ 5.01-עד  10מטר ,לרבות פירוקו וסילוקו
עוגן קרקע זמני לעומס שירות מקסימלי מ 45.01-עד  60טון ,אורך קטע
חופשי מ 10.01-עד  15מטר ,לרבות פירוקו וסילוקו
עוגן קרקע זמני לעומס שירות מקסימלי מ 45.01-עד  60טון ,אורך קטע
חופשי מ 15.01-עד  20מטר ,לרבות פירוקו וסילוקו
עוגן ניסוי מסוג עוגן קרקע זמני לעומס שירות מקסימלי עד  30טון ,אורך
קטע חופשי עד  5מטר ,לרבות פירוקו וסילוקו
עוגן ניסוי מסוג עוגן קרקע זמני לעומס שירות מקסימלי עד  30טון ,אורך
קטע חופשי מ 5.01-עד  10מטר ,לרבות פירוקו וסילוקו
עוגן ניסוי מסוג עוגן קרקע זמני לעומס שירות מקסימלי עד  30טון ,אורך
קטע חופשי מ 10.01-עד  15מטר ,לרבות פירוקו וסילוקו
עוגן ניסוי מסוג עוגן קרקע זמני לעומס שירות מקסימלי עד  30טון ,אורך
קטע חופשי מ 15.01-עד  20מטר ,לרבות פירוקו וסילוקו
עוגן ניסוי מסוג עוגן קרקע זמני לעומס שירות מקסימלי מ 30.01-עד 45
טון ,אורך קטע חופשי עד  5מטר ,לרבות פירוקו וסילוקו
עוגן ניסוי מסוג עוגן קרקע זמני לעומס שירות מקסימלי מ 30.01-עד 45
טון ,אורך קטע חופשי מ 5.01-עד  10מטר ,לרבות פירוקו וסילוקו
עוגן ניסוי מסוג עוגן קרקע זמני לעומס שירות מקסימלי מ 30.01-עד 45
טון ,אורך קטע חופשי מ 10.01-עד  15מטר ,לרבות פירוקו וסילוקו
עוגן ניסוי מסוג עוגן קרקע זמני לעומס שירות מקסימלי מ 30.01-עד 45
טון ,אורך קטע חופשי מ 15.01-עד  20מטר ,לרבות פירוקו וסילוקו
עוגן ניסוי מסוג עוגן קרקע זמני לעומס שירות מקסימלי מ 45.01-עד 60
טון ,אורך קטע חופשי עד  5מטר ,לרבות פירוקו וסילוקו
עוגן ניסוי מסוג עוגן קרקע זמני לעומס שירות מקסימלי מ 45.01-עד 60
טון ,אורך קטע חופשי מ 5.01-עד  10מטר ,לרבות פירוקו וסילוקו
עוגן ניסוי מסוג עוגן קרקע זמני לעומס שירות מקסימלי מ 45.01-עד 60
טון ,אורך קטע חופשי מ 10.01-עד  15מטר
עוגן ניסוי מסוג עוגן קרקע זמני לעומס שירות מקסימלי מ 45.01-עד 60
טון ,אורך קטע חופשי מ 15.01-עד  20מטר ,לרבות פירוקו וסילוקו
חיפוי אדמה בעובי  40ס" מ מחישוף עליון או/ו אדמת עומק
חיפוי אדמה בעובי  30ס" מ מחישוף עליון או/ו אדמת עומק
חיפוי אדמה מחישוף עליון או/ו אדמת עומק
חיפוי מדרונות באדמה מיובאת
חיפוי באבן לקט על פני שטחי ערוגות בגוון לפי בחירת האדריכל
חיפוי קרקע בשברי חרס
חיפוי אדמה בטוף גודל 20/50
חיפוי אדמה בטוף בגודל 4/8
חיפוי אדמה בשברי רעפים בעובי  10ס"מ
חיפוי אדמה בשבבי עץ גרוס נקי ומנופה בשכבה של  5ס"מ
חיפוי אדמה בשבבי עץ גרוס נקי ומנופה בשכבה בעובי כלשהוא
מחסום סלעים וגושי אבן.
איסוף ,העברה והעמדת סלעים מקומיים מהשטח בגדלים שונים .העבודה
תכלול חפירה ואיסוף בשלב עבודות החישוף ,אחסנה זמנית והנחתם
בשטח לפי הנחיות מנהל הפרויקט.
בנית טרסות מאבן
בולדרים מסוג גרניט בגבהים שונים עד  0.8מ'
בולדרים טבעיים בקוטר  1.5מ'

יח' מידה
יח'

מחיר
4,650.00

יח'

3,400.00

יח'

3,950.00

יח'

4,500.00

יח'

5,050.00

יח'

3,900.00

יח'

4,450.00

יח'

5,000.00

יח'

5,550.00

יח'

7,450.00

יח'

8,250.00

יח'

9,050.00

יח'

9,850.00

יח'

8,450.00

יח'

9,250.00

יח'

10,050.00

יח'

10,850.00

יח'

9,450.00

יח'

10,250.00

יח'

11,050.00

יח'

11,850.00

מ"ר
מ"ר
מ "ק
מ "ק
מ"ר
מ"ר
מ "ק
מ "ק
מ"ר
מ"ר
מ "ק
מטר
יח'

4.00
3.50
8.50
25.00
125.00
49.00
720.00
550.00
42.00
30.00
150.00
170.00
125.00

מ"ר
יח'
יח'

320.00
240.00
170.00
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מחירון זכייני  167-16ג' 4צפון
מס_קטלוגי
40.01.0035
40.01.0040
40.01.0050
40.01.0090

תיאור מק"ט
בולדרים מאבנים מקומיות בגבהים ובקטרים שונים עד  1.00מ'
מסלעה משופעת.
מסלעה אנכית.
קיר תומך (כובד) מאבן גוויל פראית לקט ,עם גב בטון כולל נדבך ראש
מאבן או מבטון מזויין וכולל החפירה הדרושה
קיר תומך (כובד) מאבן טבעית בעיבוד חאמי ,עם גב בטון כולל נדבך ראש
מאבן או מבטון מזויין וכולל החפירה הדרושה
קיר תומך (כובד) מאבן גוויל פראית לקט ,עם גב בטון בגובה מעל  9.0מ'
כולל נדבך ראש מאבן או מבטון מזויין לרבות מערכת ניקוז בגוף הקיר,
החפירה הדרושה ועבודות החפירה והמילוי להסדרת המדרון
תוספת מחיר לקיר כובד ,עבור בניה בגב הקיר
קירות כובד מבטון ב30-
קירות כובד מבטון ב20-
קיר מבלוק כורכרי בעובי  20ס"מ עם מילוי בטון ב 30-בתוך הבלוק
כיסי שתילה.
תיקון נזקי ארוזיה בעומקים משתנים
שיקום מצוקי חציבה באמצעות צביעה כימית.
הקמה ושחזור מחדש של קירות אבן שפורקו בהתאם למפרט המיוחד
שולחן פיקניק מלוחות עץ מטופל (אימפרגנציה) לרבות שני ספסלי צד,
במידות  75x190ס"מ
שולחן פיקניק ממתכת לרבות ספסלי צד
שולחן פיקניק טרומי מבטון לרבות ארבעה ספסלי צד ,במידות 190x190
ס''מ
אשפתון עגול מלוחות עץ וקונסטרוקציית מתכת על עמוד מתכת מבוטן
לקרקע עם מיכל פנימי  50ליטר מגולוון מחובר בשרשרת
אשפתון מפח מנוקב
אשפתון ממתכת
אשפתון גלילי מבטון בקוטר  47ס"מ ובגובה  80ס"מ עם טבעת מתכת.
מיכל אשפה מוטמן קרקע.
ספסל קשתי עם משענת מבטון מוחלק באורך  1.60מ'.
ספסל מבטון עם חיפוי עליון מעץ וחיפוי אבן בצדדים ,לפי הפרט בתוכנית.

40.02.0060
40.02.0061
40.02.0065
40.02.0070
40.02.0075
40.02.0077
40.02.0090

ספסל מפח מנוקב
ספסל מתכת תלוי באלמנט סככה עם מושב מפח מחורר
ספסל מתכת עם משענת וידיות באורך  180ס"מ
ספסל מקונסטרוקציית פלדה ולוחות עץ
ספסל טרומי מבטון בגודל  50X60ס"מ
ספסל טרומי מעוגל מבטון בגודל  63X50ס"מ
ברזיה גמר סומסום כורכרי ,כולל בריכה למגוף ראשי ,וכל האביזרים
הדרושים לחיבור למערכת המים והביוב או הניקוז ,התקנה לפי הוראות
היצרן
תוספת מחיר לברזיה עבור בריכת ניקוז הכוללת מכסה מיצקת ברזל
מחסום גלי ויציאה לצינור פלסטי "2
תוספת מחיר לברזיה עבור בריכת חלחול עם מכסה בטון ,כולל חיבור
ומילוי חצץ
מגן לעץ מפרופילי מתכת
התקנת דגלים ע" ג עמודי תאורה לרבות אחזקתם בכל המשך הנדרש עד
לפירוקם והורדתם מעמודי התאורה בתום המשך הנדרש.
מתקן דגלים מצינור מגולוון
מוט לדגל מגולון באורך  3.0מ' וקוטר " ,1.0כולל התקנת דגל עליו
ואחזקתו כל תקופה הנדרשת עד לפירוקו והובלה למקום שיורה מנה"פ
מוט לדגל מגולון באורך  3.0מ' וקוטר " ,1.5כולל התקנת דגל עליו
ואחזקתו כל תקופה הנדרשת עד לפירוקו והובלה למקום שיורה מנה"פ
עמודוני עץ כדוגמת עמוד טלפון ,בגובה  40ס"מ
מחסום לרכב מתפרץ מנירוסטה לפי פרט
מחסום נשלף לרכב מתפרץ מנירוסטה לפי פרט
סככת אופניים מפלדה עם קירוי לפי פרט.
סככת המתנה לאוטובוס עם שילוט אלקטרוני '' -אב טיפוס''
פירוק פלטת גג סככה  2תאים מדגם שקנאי
פירוק פלטת גג סככה  3תאים מדגם שקנאי

40.01.0091
40.01.0092

40.01.0099
40.01.0100
40.01.0101
40.01.0200
40.01.0300
40.01.5000
40.01.5010
40.01.5030
40.02.0010
40.02.0015
40.02.0020
40.02.0030
40.02.0035
40.02.0036
40.02.0040
40.02.0046
40.02.0050
40.02.0055

40.02.0096
40.02.0097
40.02.0100
40.02.0110
40.02.0121
40.02.0129
40.02.0130
40.02.0140
40.02.0145
40.02.0147
40.02.0200
40.02.1000
40.02.5000
40.02.5005

יח' מידה
יח'
מ"ר
מ"ר
מ "ק

מחיר
190.00
280.00
235.00
700.00

מ "ק

700.00

מ "ק

780.00

מ"ר
מ "ק
מ "ק
מ"ר
מ"ר
מ"ר
מ"ר
מ "ק
יח'

180.00
710.00
660.00
250.00
12.00
6.50
22.00
270.00
1,800.00

יח'
יח'

2,800.00
3,500.00

יח'

1,170.00

יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'

1,000.00
900.00
1,180.00
22,000.00
1,800.00
1,780.00

יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'

1,550.00
1,570.00
1,600.00
1,250.00
770.00
930.00
6,500.00

יח'

610.00

יח'

580.00

יח'
יח'

500.00
24.00

יח'
קומפ'

250.00
235.00

קומפ'

265.00

יח'
יח'
יח'
מ"ר
יח'
יח'
יח'

70.00
1,440.00
1,550.00
2,250.00
38,700.00
460.00
460.00

עמוד  84מתוך 164

מחירון זכייני  167-16ג' 4צפון
מס_קטלוגי
40.02.5010
40.02.5015
40.02.5020
40.02.5025
40.02.5030
40.02.5035
40.02.5040
40.02.5045
40.02.5050
40.02.5055
40.02.5060
40.02.5065
40.02.5070
40.02.5075
40.02.5080
40.02.5085

תיאור מק"ט
פירוק עמוד צד מבטון של סככה מדגם שקנאי
פירוק עמוד מרכזי מבטון של סככה מדגם שקנאי
פירוק עמוד פלדה קדמי של סככה מדגם שקנאי
פירוק דופן צד של סככה מדגם שקנאי
פירוק ספסל מבטון של סככה מדגם שקנאי
אספקה והתקנת פלטת גג סככה דגם שקנאי  2תאים
אספקת והתקנת פלטת גג סככה דגם שקנאי  3תאים
אספקה והתקנת עמוד צד מבטון לסככה דגם שקנאי
אספקת והתקנת עמוד מרכזי מבטון לסככה דגם שקנאי
אספקה והתקנת עמוד פלדה קדמי לסככה דגם שקנאי
אספקת והתקנת דופן צד עם פתח לסככה דגם שקנאי
אספקת והתקנת דופן צד\ אחורי ללא פתח לסככה דגם שקנאי
אספקה והתקנת ספסל לסככה דגם שקנאי
פילוס סככה  2תאים דגם שקנאי
פילוס סככה  3תאים דגם שקנאי
ניקוי כולל של סככה  2תאים דגם שקנאי ,לרבות הסרת סטיקרים ומחיקת
גרפיטי
ניקוי כולל של סככה  3תאים דגם שקנאי ,לרבות הסרת סטיקרים ומחיקת
גרפיטי
צביעת סככה  2תאים דגם שקנאי בשתי שכבות בצבע סופרקריל
צביעת סככה  3תאים דגם שקנאי בשתי שכבות בצבע סופרקריל
פירוק מסגרת גב לסככה מדגם עפרוני/אור
פירוק מסגרת צד לסככה מדגם עפרוני/אור
פירוק עמוד ימני  /שמאלי קדמי לסככה מדגם עפרוני/אור
פירוק עמוד ימני  /שמאלי אחורי לסככה מדגם עפרוני/אור
פירוק פנל פח בעובי  1מ" מ מנוקב לדופן שמאל /ימין/גב לסככה מדגם
עפרוני/אור
פירוק ספסל מכל סוג שהוא לרבות המסגרת התומכת בו לסככה מדגם
עפרוני/אור
פירוק קרניז אלומיניום צדדי לסככה מדגם עפרוני/אור
פירוק קרניז אלומניום (חזית/אחור) לסככה מדגם עפרוני/אור
פירוק גג על כל מרכיביו (שלד ,פח ,תחתון ,צמר סלעים לבידוד) לסככה
מדגם עפרוני/אור
אספקה והתקנה מסגרת גב לסככה מדגם עפרוני/אור
אספקה והתקנת מסגרת צד לסככה מדגם עפרוני/אור
אספקה והתקנה עמוד ימני  /שמאלי קדמי מדגם עפרוני/אור
אספקה והתקנה עמוד ימני  /שמאלי אחורי מדגם עפרוני/אור
אספקה והתקנה פנל פח בעובי  1מ" מ מנוקב לדופן שמאל/ימין/גב לסככה
מדגם עפרוני/אור
אספקה והתקנת ספסל מפח מנוקב מגולוון וצבוע לרבות התושבות
הדרושות לסככה מדגם עפרוני/אור
אספקה והתקנת קרניז אלומיניום צדדי לסככה מדגם עפרוני/אור
אספקה והתקנת קרניז אלומיניום (חזית/אחור) לסככה מדגם עפרוני/אור

40.02.5285

40.02.5427
40.02.5430

40.02.5090
40.02.5095
40.02.5100
40.02.5200
40.02.5205
40.02.5210
40.02.5215
40.02.5220
40.02.5225
40.02.5230
40.02.5235
40.02.5240
40.02.5245
40.02.5250
40.02.5255
40.02.5260
40.02.5265
40.02.5270
40.02.5275
40.02.5280

40.02.5290
40.02.5300
40.02.5305
40.02.5406
40.02.5407
40.02.5410
40.02.5415
40.02.5420
40.02.5425

יח' מידה
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'

מחיר
230.00
230.00
140.00
185.00
185.00
1,660.00
1,940.00
600.00
920.00
320.00
640.00
370.00
370.00
2,300.00
2,300.00
460.00

יח'

320.00

יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'

550.00
650.00
90.00
90.00
90.00
90.00
90.00

יח'

46.00

יח'
יח'
יח'

46.00
46.00
460.00

יח'
יח'
יח'
יח'
יח'

180.00
180.00
180.00
180.00
700.00

יח'

700.00

יח'
יח'

320.00
320.00

אספקה והתקנת גג על כל מרכיביו (שלד ,פח עליון ,פח תחתון ,צמר
סלעים לבידוד) לסככה מדגם עפרוני/אור
פילוס סככה מדגם עפרוני/אור
ניקוי כולל של סככה מדגם עפרוני/אור,לרבות הסרת סטיקרים ,מחיקת
גרפיטי ושטיפה
ייצור ,אספקה והתקנת סככת המתנה ממתכת לתחנת אוטובוס
פירוק מסגרת לתמרור 505
פירוק תמרור 505
פירוק שברי סככה ( לאחר אירוע תאונתי) וסילוק השברים למקום שפך
מאושר.
אספקה והתקנת מסגרת לתמרור ב56-
אספקת והתקנת תמרור ב 56 -
אספקה והתקנת שלט עם לוגו החב' הלאומית לתשתיות תחבורה בע''מ

יח'

2,300.00

יח'
יח'

2,300.00
550.00

יח'
יח'
יח'
יח'

15,500.00
46.00
32.00
700.00

יח'
יח'
יח'

140.00
180.00
105.00

שלט זיהוי לסככת אוטובוס
ניקוי כולל של סביבת הסככה

יח'
יח'

30.00
105.00
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מס_קטלוגי
40.02.5500
40.02.5510
41.01.0010
41.01.0020
41.01.0030
41.01.0035
41.01.0040
41.01.0050
41.01.0055
41.01.0060
41.01.0070
41.01.0080
41.01.0085
41.01.0087
41.01.0090
41.01.0100
41.01.0110
41.01.0120
41.01.0130
41.01.0140
41.01.0150
41.01.0160
41.01.0170
41.01.0180
41.01.0190
41.01.0200
41.01.0201
41.01.0210
41.01.0220
41.01.0230
41.01.0240
41.01.0250
41.01.0260
41.01.0264
41.01.0267
41.01.0268
41.01.0269
41.01.0270
41.01.0280
41.01.0290
41.01.0293
41.01.0295
41.01.0300
41.01.0310
41.01.0320
41.01.0330
41.01.0340
41.01.0350
41.01.0360
41.01.0370
41.01.0380
41.01.0385
41.01.0390
41.01.0400
41.01.0410
41.01.0420
41.01.0430
41.01.0440

תיאור מק"ט
אחזקה שוטפת לסככה מבטון לאוטובוס מכל סוג שהוא לרבות סביבת
הסככה
אחזקה שוטפת לסככה ממתכת לאוטובוס מכל סוג שהוא לרבות סביבת
הסככה
קרקע חקלאית
הכשרת קרקע לגינון-יישור גנני
הכשרת קרקע לגינון-עיבוד קרקע
פיזור והטמנת קומפוסט בשטחי ערוגות כלואות בין קירות
ריסוס והדברה בשטחי גינון וריצופים
זיבול בזבל אורגני או בקומפוסט
זיבול קומפוסט שעבר תהליך קומפוזיטציה בבורות לעצים
זיבול בזבל אורגני או בקומפוסט
דישון בדשנים כימיים
דישון בדשנים כימיים
צינור פוליאתילן  250מ"מ דרג ( 12.5ללא חפירה).
צינור פוליאתילן  140מ''מ דרג ( 10ללא חפירה).
צינור פוליאתילן  110מ''מ דרג ( 10ללא חפירה)
צינור פוליאתילן  90מ''מ דרג ( 10ללא חפירה)
צינור פוליאתילן  75מ''מ דרג ( 10ללא חפירה)
צינור פוליאתילן  63מ''מ דרג ( 10ללא חפירה)
צינור פוליאתילן  50מ''מ דרג ( 10ללא חפירה)
צינור פוליאתילן  90מ''מ דרג ( 6ללא חפירה)
צינור פוליאתילן  75מ''מ דרג ( 6ללא חפירה)
צינור פוליאתילן  63מ''מ דרג ( 6ללא חפירה)
צינור פוליאתילן  50מ''מ דרג ( 6ללא חפירה)
צינור פוליאתילן  40מ''מ דרג ( 6ללא חפירה)
צינור פוליאתילן  32מ''מ דרג ( 6ללא חפירה)
צינור פוליאתילן  25מ''מ דרג ( 6ללא חפירה)
צינור פולאתילן  16מ''מ דרג ( 6ללא חפירה)
צינור פוליאתילן  63מ''מ דרג ( 4ללא חפירה)
צינור פוליאתילן  50מ''מ דרג ( 4ללא חפירה)
צינור פוליאתילן  40מ''מ דרג ( 4ללא חפירה)
צינור פוליאתילן  32מ''מ דרג ( 4ללא חפירה)
צינור פוליאתילן  25מ''מ דרג ( 4ללא חפירה)
צינור פוליאתילן  16מ''מ דרג ( 4ללא חפירה)
צינור פוליאתילן  250מ''מ דרג (12.5כולל חפירה)
צינור פוליאתילן  225מ''מ דרג ( 10כולל חפירה)
צינור פוליאתילן  160מ''מ דרג ( 10כולל חפירה)
צינור פוליאתילן  140מ''מ דרג ( 10כולל חפירה)
צינור פוליאתילן  110מ''מ דרג ( 10כולל חפירה)
צינור פוליאתילן  90מ''מ דרג ( 10כולל חפירה)
צינור פוליאתילן  75מ''מ דרג ( 10כולל חפירה)
צינור פוליאתילן  75מ''מ דרג ( 12.5כולל חפירה)
צינור פוליאתילן  75מ''מ דרג ( 16כולל חפירה)
צינור פוליאתילן  63מ''מ דרג ( 10כולל חפירה)
צינור פוליאתילן  50מ''מ דרג ( 10כולל חפירה)
צינור פוליאתילן  90מ''מ דרג ( 6כולל חפירה)
צינור פוליאתילן  75מ''מ דרג ( 6כולל חפירה)
צינור פוליאתילן  63מ''מ דרג ( 6כולל חפירה)
צינור פוליאתילן  50מ''מ דרג ( 6כולל חפירה)
צינור פוליאתילן  40מ''מ דרג ( 6כולל חפירה)
צינור פוליאתילן  32מ''מ דרג ( 6כולל חפירה)
צינור פוליאתילן  25מ''מ דרג ( 6כולל חפירה)
צינור פוליאתילן  16מ"מ דרג ( 6כולל חפירה)
צינור פוליאתילן  63מ''מ דרג ( 4כולל חפירה)
צינור פוליאתילן  50מ''מ דרג ( 4כולל חפירה)
צינור פוליאתילן  40מ''מ דרג ( 4כולל חפירה)
צינור פוליאתילן  32מ''מ דרג ( 4כולל חפירה)
צינור פוליאתילן  25מ''מ דרג ( 4כולל חפירה)
צינור פוליאתילן  16מ''מ דרג ( 4כולל חפירה)

יח' מידה
יח'

מחיר
105.00

יח'

90.00

מ "ק
מ"ר
מ"ר
מ"ר
מ"ר
מ "ק
מ "ק
ק"ג
מ"ר
ק"ג
מטר
מטר
מטר
מטר
מטר
מטר
מטר
מטר
מטר
מטר
מטר
מטר
מטר
מטר
מטר
מטר
מטר
מטר
מטר
מטר
מטר
מטר
מטר
מטר
מטר
מטר
מטר
מטר
מטר
מטר
מטר
מטר
מטר
מטר
מטר
מטר
מטר
מטר
מטר
מטר
מטר
מטר
מטר
מטר
מטר
מטר

40.00
1.00
1.10
3.70
0.63
100.00
160.00
0.55
1.40
4.30
165.00
64.00
53.00
37.00
26.00
23.00
18.00
29.00
21.00
15.40
13.60
10.90
8.50
6.70
4.70
13.60
11.80
9.70
7.60
6.10
3.80
200.00
170.00
87.00
82.00
64.00
44.00
33.00
37.00
47.00
27.00
21.00
35.00
26.00
17.50
15.60
12.00
9.20
7.30
4.60
16.50
14.70
12.20
9.20
7.30
4.30
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מס_קטלוגי
41.01.0446
41.01.0448
41.01.0449
41.01.0450
41.01.0455
41.01.0460
41.01.0461
41.01.0470
41.01.0480
41.01.0490
41.01.0495
41.01.0500
41.01.0501
41.01.0510
41.01.0520
41.01.0530
41.01.0540
41.01.0549
41.01.0550
41.01.0551
41.01.0552
41.01.0555
41.01.0556
41.01.0558
41.01.0560
41.01.0570
41.01.0580
41.01.0590
41.01.0592
41.01.0593
41.01.0641
41.01.0642
41.01.0643
41.01.0650
41.01.0660
41.01.0670
41.01.0680
41.01.0690
41.01.0700
41.01.0710
41.01.0720
41.01.0730
41.01.0740
41.01.0745
41.01.0750
41.01.0760
41.01.0770
41.01.0780
41.01.0781
41.01.0782
41.01.0790
41.01.0800
41.01.0810
41.01.0820
41.01.0826

תיאור מק"ט
טפטפות נעץ מתווסתות  +אל נגר בספיקה של  1.6- 2.3ל/ש
צינור טפטוף מווסת אל נגר  16מ"מ בספיקה של  1.6- 2.3ל/ש במרווח
כלשהו
צינור טפטוף מווסת  16מ"מ בספיקה של  2.3ל/ש מרווח כל  0.3מ'
צינור טפטוף מווסת  16מ''מ בספיקה של  2.3ל/ש מרווח כל  0.5מ'
צינור טפטוף מווסת  16מ''מ בספיקה של  2.3ל/ש מרווח כל  0.6מ'
צינור טפטוף מווסת  16מ''מ בספיקה של  2.3ל/ש מרווח כל  0.75מ'
צינור טפטוף מווסת  16מ"מ בספיקה של  2.3ל/ש מרווח כל  0.80מ'
צינור טפטוף מווסת  16מ''מ בספיקה של  2.3ל/ש מרווח כל  1.0מ'
צינור טפטוף מווסת  16מ''מ בספיקה של  2.3ל/ש מרווח כל  1.5מ'
צינור טפטוף מווסת  16מ''מ בספיקה של  2.3ל/ש מרווח כל  2.0מ'
צינור טיפטוף מווסת  16מ"מ בספיקה של  2.1ל/ש' ,מרווח כל  1.5מ'
צינור טפטוף מווסת  16מ''מ בספיקה של  1.6ל/ש מרווח כל  0.5מ'
צינור טפטוף מווסת  16מ''מ בספיקה של  1.6ל/ש מרווח כל  0.3מ'
צינור טפטוף מווסת  16מ''מ בספיקה של  1.6ל/ש מרווח כל  0.75מ'
צינור טפטוף מווסת  16מ''מ בספיקה של  1.6ל/ש מרווח כל  1.0מ'
צינור טפטוף מווסת  16מ''מ בספיקה של  1.6ל/ש מרווח כל  1.5מ'
צינור טפטוף מווסת  16מ''מ בספיקה של  1.6ל/ש מרווח כל  2.0מ'
צינור פי.וי.סי  160מ''מ דרג 10
צינור פי.וי.סי  110מ''מ דרג 10
צינור פי.וי.סי  160מ"מ דרג 12
צינור פי.וי.סי  225מ"מ דרג 12
צינור פי.וי.סי  110מ"מ דרג 12
צינור פ.וי .סי  200מ"מ דרג 13
צינור פ.וי .סי  200מ"מ דרג 12
צינור פי.וי.סי  90מ''מ דרג 10
צינור פי.וי.סי  75מ''מ דרג 10
צינור פי.וי.סי  63מ''מ דרג 10
צינור פי.וי.סי  50מ''מ דרג 10
צינור שרשורי בקוטר  90מ'' מ בעל דופן פנימית חלקה
צינור שרשורי בקוטר  75מ" מ בעל דופן פנימית חלקה
צינור מריפלקס 160מ''מ דרג 16
צינור מריפלקס 110מ''מ דרג 16
צינור מריפלקס  75מ"מ דרג ''16
צינור פוליאתילן מחלק/מנקז  63מ''מ דרג 4
צינור פוליאתילן מחלק/מנקז  50מ''מ דרג 4
צינור פוליאתילן מחלק/מנקז  40מ''מ דרג 4
צינור פוליאתילן מחלק/מנקז  32מ''מ דרג 4
צינור פוליאתילן מחלק/מנקז  25מ''מ דרג 4
צינור פוליאתילן מחלק/מנקז  16מ''מ דרג 4
צינורות פוליאתילן עובי דופן לפחות  3מ''מ ,כולל כבל דו גידי  N.Y.Yצינור
תקשורת  50מ''מ בעובי  1.5ממ''ר,כולל חפירה ,הטמנה וכיסוי
צינורות פוליאתילן עובי דופן לפחות  3מ'' מ כולל כבל דו גידי  N.Y.Yצינור
תקשורת  50מ''מ בעובי  1.5ממ''ר ,ללא חפירה והטמנה
מתז גיחה לטווחים של  5- 2מטר
ממטיר גיחה לטווחים של  8-12מטר
אל נגר המותקן ע"ג הזקף ,לפני הממטיר
ארון הגנה מפוליאסטר  FGIבגודל כ 84/61/34 -ס''מ
ארון הגנה מפוליאסטר  FGIבגודל כ 110/81/34 -ס''מ
ארון הגנה מפוליאסטר  FGIבגודל כ'' 110/114/34 -מס
ארון הגנה לראש מערכת מפוליאסטר משוריין  FGIבגודל כ-
 110/181/47ס''מ
ארון הגנה לראש מערכת מפוליאסטר משוריין  FGIבגודל כ-
 110/80.6/47ס''מ.
ארון הגנה מפוליאסטר  FGIבגודל כ 137/132/42 -ס''מ
ארגזי הגנה מחומר טרמופלסטי ממוחזר בגודל  90/60/60ס''מ
ארגזי הגנה מחומר טרמופלסטי ממוחזר בגודל  120/85/60ס''מ
ארגזי הגנה מחומר טרמופלסטי ממוחזר בגודל  120/120/60ס''מ
ארגזי הגנה מחומר טרמופלסטי ממוחזר בגודל  120/145/60ס''מ
גומחה לארון ראש מערכת מבטון טרומי ,כולל עיגון לפי הנחיות היצרן.

יח' מידה
יח'
מטר

מחיר
1.50
3.60

מטר
מטר
מטר
מטר
מטר
מטר
מטר
מטר
מטר
מטר
מטר
מטר
מטר
מטר
מטר
מטר
מטר
מטר
מטר
מטר
מטר
מטר
מטר
מטר
מטר
מטר
מטר
מטר
מטר
מטר
מטר
מטר
מטר
מטר
מטר
מטר
מטר
מטר

3.70
3.60
3.60
3.50
3.40
3.30
3.20
3.10
3.00
3.40
3.50
3.30
3.20
3.10
3.00
79.00
50.00
88.00
110.00
55.00
98.00
88.00
48.00
41.00
34.00
27.00
48.00
35.00
130.00
87.00
43.00
17.00
15.00
13.00
10.40
8.80
5.00
21.00

מטר

19.00

יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'

70.00
110.00
27.00
2,200.00
3,020.00
3,450.00
3,760.00

יח'

3,210.00

יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'

3,400.00
1,700.00
2,300.00
2,900.00
3,150.00
1,550.00
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מס_קטלוגי
41.01.0830
41.01.0840
41.01.0850
41.01.0860
41.01.0870
41.01.0880
41.01.0890
41.01.0900
41.01.0910
41.01.0912

תיאור מק"ט
ראש מערכת סטנדרט '' 1לטפטוף
ראש מערכת סטנדרט '' 1.5לטפטוף
ראש מערכת סטנדרט ''  2לטפטוף
ראש מערכת סטנדרט '' 1להמטרה
ראש מערכת סטנדרט '' 1.5להמטרה
ראש מערכת סטנדרט '' 2להמטרה
ראש מערכת סטנדרט '' 1המטרה וטפטוף
ראש מערכת סטנדרט '' 1.5המטרה וטפטוף
ראש מערכת סטנדרט '' 2המטרה וטפטוף
מד מים רב זרמי '' +2פלט חשמלי לחיבור במקור מים ,כולל ארגז הגנה

41.01.0913

מד מים רב זרמי " + 1.5פלט חשמלי ,לחיבור במקור מים ,כולל ארגז
הגנה
התחברות לראש מערכת קיים
מגוף ברונזה לגינון '' + 1אנטי ואקום
מגוף ברונזה לגינון '' + 1.5אנטי ואקום
מגוף ברונזה לגינון '' + 2אנטי ואקום
מגוף ברונזה לגינון ''1
מגוף ברונזה לגינון ''1.5
מגוף ברונזה לגינון ''2
מגוף ברונזה מעוגן ''3
מגוף הידראולי מקטין לחץ בקוטר ''3
פרט השקית עץ
פרט השקית עץ מהעתקה כולל עד  54טפטפות הכורכות סביב גזע עץ
בסיכה  23.3ליטר שעה לטפטפת
פרט השקית דקל
מגוף הידראולי מקטין לחץ בקוטר ".4
פרט שסתום אויר
פרט ברכות ניקוז לשלוחות טפטוף (ברז שטיפה)
תא בקרה בקוטר  80ס"מ עם מכסה בקוטר  50-60ס"מ או מרובע לעומס
 12.5טון עם סמל הרשות ,בעומק עד  1.50מ' לרבות רצפת חצץ

41.01.1018

תא בקרה בקוטר  100ס"מ עם מכסה  50-60ס"מ או מרובע לעומס 12.5
טון עם סמל הרשות ,בעומק עד  3.5מ' לרבות רצפת חצץ.
פרט שוחת ביקורת
פרט אנטי ואקום
פרט התחברות למקור מים ''3
פרט התחברות למקור מים ''2
התחברות למקור מים בקוטר  ,"2לרבות תשלום האגרה לרשות.
פרט התחברות למקור מים ''1.5
פרט התחברות למקור מים ''1
פרט מקטין לחץ ''2
פרט מקטין לחץ ''1.5
פרט מקטין לחץ ''1
פרט מקטין לחץ "  3/4מוגן בתא מחומר טרמופלסטי
פרט מז"ח ".4
פרט מז''ח ''3
פרט מז''ח ''2
פרט מז''ח ''1.5
פרט מז''ח ''1
פרט מז''ח ''3/4
פרט מגוף ידני ''2
פרט ברז אלכסוני ''  2מוגן בתא מחומר טרמופלסטי
פרט מגוף ידני ''1.5
פרט מגוף ידני ''1
פירוק והעתקת מחשב בקרת השקיה קיים למקום חדש ,כולל כל הספחים
וחומרי עזר הדרושים.
מחשב '' בקרת השקייה אלחוטית כפולה'' עד  500ברזים
מחשב '' בקרת השקייה אלחוטית כפולה'' עד  12ברזים
מחשב '' בקרת השקייה אלחוטית כפולה'' עד 100ברזים

41.01.0914
41.01.0920
41.01.0930
41.01.0940
41.01.0950
41.01.0960
41.01.0970
41.01.0975
41.01.0976
41.01.0980
41.01.0985
41.01.0990
41.01.0997
41.01.1000
41.01.1010
41.01.1015

41.01.1020
41.01.1030
41.01.1040
41.01.1050
41.01.1052
41.01.1060
41.01.1070
41.01.1080
41.01.1090
41.01.1100
41.01.1105
41.01.1109
41.01.1110
41.01.1120
41.01.1130
41.01.1140
41.01.1144
41.01.1150
41.01.1151
41.01.1160
41.01.1170
41.01.1179
41.01.1180
41.01.1181
41.01.1190

יח' מידה
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'

מחיר
4,200.00
5,800.00
7,200.00
4,200.00
5,800.00
7,200.00
4,400.00
6,000.00
7,400.00
1,500.00

יח'

1,250.00

יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'

800.00
480.00
625.00
720.00
335.00
460.00
615.00
1,150.00
1,540.00
19.00
25.00

יח'
יח'
יח'
יח'
יח'

28.00
1,850.00
285.00
255.00
1,250.00

יח'

3,020.00

יח'
יח'
יח'
יח'
קומפ'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
קומפ'

740.00
240.00
2,690.00
1,930.00
1,600.00
1,380.00
1,050.00
1,160.00
650.00
320.00
290.00
4,330.00
3,600.00
2,500.00
2,260.00
1,900.00
1,670.00
470.00
510.00
260.00
220.00
1,000.00

יח'
יח'
יח'

28,800.00
13,500.00
25,200.00
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תיאור מק"ט
חיבור מחשב השקייה למרכזיית מאור כולל כבל חשמלי ,מטען ,מצבר,
מכשיר קשר ורישוי ,התקנה ע''י חשמלאי מוסמך.
יחידת קצה ''אלחוטית'' עד  4ברזים AC/DC
יחידת קצה ''אלחוטית'' עד  8ברזים AC/DC
יחידת קצה ''אלחוטית'' עד  16ברזים AC/DC
יחידת קצה "אלחוטית"  -ברז בודד
יחידה להגברת לחץ מים כולל מבנה הגנה עפ"י פרט
לוח חשמל תקני בזיווד פלסטי להפעלת משאבות להגברת לחץ
סולנאייד תלת דרכי ,דו גידי ע''ג סרגל AC/DC
פירוק והעתקת ראש מערכת השקיה קיימת בקוטר של " 3למקום חדש,
כולל כל הספחים וחומרי עזר הדרושים
פירוק והעתקת ראש מערכת השקיה קיימת בקוטר של " 6למקום חדש,
כולל כל הספחים וחומרי עזר הדרושים
פנל סולארי כולל  2מצברים
מתאם סלולארי להתחברות לבקר מרכזי ע oתקשורת למרכז המנהל
לוח מקשים נייד ליח' בשטח
אנטנה חיצונית למחשב השקייה אלחוטי כולל התחברות וכל האביזרים
הדרושים
הפעלת ממשק מחשב בין מערכת השקיה חדשה למערכת קיימת.
התחברות למרכזית תאורה עם מתח  ACתלת פאזי כולל מתאם
למשאבה  7.5כ"ס ,כבלים בתוך שרוול תקני ואביזרים ,מחברים בהתאם
להוראות מהנדס חשמל.
איסוף פקעות ובצלים מהאתר כולל הטמנתם בגבולות האתר
פקעות ובצלים מכל סוג שהוא
הובלת פקעות ובצלים מאתר אחסון ציבורי והטמנתם
זריעה ידנית
זריעה בהתזה
מרבדי יבלית קרוס 1
צמח במיכל גודל פלאג
פרחים עונתיים במיכל נפח כלי  100סמ''ק
צמח במיכל  150סמ''ק
צמח במיכל  300סמ''ק
פרחים עונתיים ו /או רב שנתיים במיכל נפח כלי  250/300סמ''ק
צמח במיכל  1ליטר
צמח במיכל  3ליטר
צמח במיכל  6ליטר
צמח במיכל  10ליטר
צמח במיכל  25ליטר
צמח במיכל  60ליטר
צמח בגוש קוטר גזע מינימום  25מ''מ וגובה החל מ 170 -ס''מ
צמח בגוש קוטר גזע מינימום  38מ''מ וגובה החל מ 250 -ס''מ
צמח בגוש קוטר גזע מינימום  50מ''מ וגובה החל מ 300 -ס''מ
צמח בגוש קוטר גזע מינימום  75מ''מ וגובה החל מ 350 -ס''מ
צמח בגוש קוטר גזע מינימום  100מ''מ וגובה החל מ 400 -ס''מ
צמח בגוש מעוצב כרב -גזעים ,קוטר גזע מינימום  125מ"מ וגובה החל מ-
 170ס"מ
צמח בגוש קוטר גזע מינימום  125מ''מ וגובה החל מ 450 -ס''מ
דקל מכל סוג במיכל של  25ליטר
דקל מכל סוג במיכל של  60ליטר
דקל מכל סוג במיכל של  100ליטר
דקל ושינטוניה מהאדמה גובה גזע  1.0מטר
דקל תמר מהאדמה גובה גזע  2.5מטר
דקל תמר מהאדמה גובה גזע  4.0מטר.
עץ בוגר ,גזע בקוטר מינימום  20ס"מ ובגובה  300ס"מ לפחות
ורדים חשופי שורש ו/או ממיכל
מרבדים של דשא מכל סוג שהוא
מרבדי דשא סינטטי מכל סוג שהוא
גיזום עצים שלא מיועדים להעתקה ( המחיר מתייחס לגיזום עץ קומפלט)

41.01.1720

מגביל שורשים לעץ

41.01.1195
41.01.1200
41.01.1210
41.01.1220
41.01.1225
41.01.1227
41.01.1230
41.01.1235
41.01.1237
41.01.1240
41.01.1242
41.01.1250
41.01.1251
41.01.1252
41.01.1253

41.01.1259
41.01.1260
41.01.1261
41.01.1270
41.01.1280
41.01.1281
41.01.1285
41.01.1290
41.01.1291
41.01.1292
41.01.1300
41.01.1310
41.01.1320
41.01.1330
41.01.1340
41.01.1350
41.01.1360
41.01.1370
41.01.1380
41.01.1390
41.01.1400
41.01.1410
41.01.1417
41.01.1420
41.01.1427
41.01.1430
41.01.1435
41.01.1440
41.01.1450
41.01.1460
41.01.1462
41.01.1470
41.01.1480
41.01.1485
41.01.1705

יח' מידה
יח'

מחיר
2,200.00

יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
קומפ'
יח'
קומפ'

7,000.00
9,600.00
13,600.00
3,900.00
25,000.00
7,700.00
290.00
1,050.00

קומפ'

1,680.00

יח'
יח'
יח'
יח'

1,950.00
2,370.00
1,080.00
1,300.00

קומפ'
קומפ'

1,600.00
2,800.00

מ"ר
מ"ר
מ"ר
מ"ר
מ"ר
מ"ר
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
מ"ר
מ"ר
קומפ'
יח'

2.40
5.20
2.40
3.40
6.10
17.40
1.80
3.30
3.50
3.70
3.70
5.90
12.00
37.00
53.00
160.00
290.00
180.00
235.00
315.00
350.00
425.00
300.00
480.00
410.00
690.00
800.00
1,090.00
3,940.00
4,600.00
840.00
14.50
21.00
390.00
265.00
135.00
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תיאור מק"ט
מגביל שורשים (להגנה על תשתיות) מיריעת פוליפרופילן מסיבים לא
ארוגים מחוברים בחום .עמידה לחדירת שורשים לפי תקן הבינלאומי
 .DIM 4062ההתקנה לפי הוראות היצרן ,בכל צורה שתידרש לפי תנאי
השטח ,במרחק תקני מהתשתית ולפי פרט המגביל
מגן מפלדה לעץ
שלט אזהרה  -לא לשתות ממי ההשקיה
הכנת סקר צומח לאיתור עצי "שיטה מלבינה" שיוכן ע"י אקולוג או בוטנאי
מוסמך בשטח.
שרוול מצינור פוליאתילן  75מ''מ דרג 10
שרוול פוליאתילן  110מ''מ דרג 6
שרוול מצינור פוליאתילן  110מ"מ דרג 8
שרוול מצינור פוליאתילן  110מ''מ דרג 10
שרוול פוליאתילן  140מ''מ דרג 10
שרוול פוליאתילן 160מ''מ דרג 6
שרוול מצינור פוליאתילן  160מ"מ דרג 10
שרוול מצינור פוליאתילן  225מ''מ דרג 10
שרוול מצינור פי.וי.סי 6" .דרג 12.5
שרוול מצינור פי.וי.סי 8" .דרג 12.5
צינור מתכת ''2
צינור מתכת ''3
צינור מתכת ''4
צינור מתכת ''6
צינור מתכת ''8
צינור מתכת ''10
צינור מתכת ''12
טיפול במניעת התפתחות של עשבייה וצמחייה לא רצויה בתחום הדרך
שבאחריות נתיבי ישראל באזורים שאינם מגוננים (המדידה מתיחסת
לק''מ לחודש)
טיפול חודשי שוטף בשטח ללא צמחיה רצויה -שטחי בור (המדידה
מתיחסת לדונם לחודש)
טיפול בשטח ללא צמחיה רצויה-שטחי בור ,כעבודה חד פעמית
טיפול בצמחיה רצויה בתחום הדרך שאינה באחזקת הקבלן כדוגמת
חורשות ,מטעים ,שדרות וכל אלמנט צמחי שאינו נמצא בקטעי הגינון
המסודריםשל רשת הכבישים שבאחריות נתיבי ישראל (המדידה מתיחסת
לק''מ לחודש)
טיפול בשטח גינון ללא השקיה  -גינון אקסטנסיבי (המדידה מתיחסת
לדונם לחודש)
טיפול בשטח גינון ללא השקיה  -גינון אקסטנסיבי בשנה השניה (המדידה
מתייחסת לדונם לחודש)
טיפול בשטח גינון ללא השקיה  -גינון אקסטנסיבי בשנה השלישית
( המדידה מתייחסת לדונם לחודש)
טיפול בשטח גינון ללא השקיה  -גינון אקסטנסיבי בשנה הרביעית
( המדידה מתייחסת לדונם לחודש)
טיפול בשטח גינון ללא השקיה  -גינון אקסטנסיבי בשנה החמישית
( המדידה מתייחסת לדונם לחודש)
טיפול בשטח גינון כולל השקיה ידנית  -גינון אקסטנסיבי (המדידה
מתיחסת לדונם לחודש)
טיפול בשטח מגונן כולל מערכת השקיה  -גינון אינטנסיבי (המדידה
מתיחסת לדונם לחודש)
טיפול בשטח מגונן כולל מערכת השקיה  -גינון אינטנסיבי בשנה השניה
( המדידה מתייחסת לדונם לחודש)
טיפול בשטח מגונן כולל מערכת השקיה  -גינון אינטנסיבי בשנה השלישית
( המדידה מתייחסת לדונם לחודש)
טיפול בשטח מגונן כולל מערכת השקיה  -גינון אינטנסיבי בשנה הרביעית
( המדידה מתייחסת לדונם לחודש)
טיפול בשטח מגונן כולל מערכת השקיה  -גינון אינטנסיבי בשנה
החמישית ( המדידה מתייחסת לדונם לחודש)
טיפול חד פעמי על פי הזמנה בשטח גינון ללא השקייה  -גינון אקסטנסיבי

דונם

41.01.5074

גיזום בטיחותי רציף ,המחיר לקילומטר אורך ציר לכל כיוון נסיעה

ק "מ

41.01.1725
41.01.1730
41.01.1750
41.01.2100
41.01.2110
41.01.2112
41.01.2114
41.01.2226
41.01.2232
41.01.2236
41.01.2244
41.01.2292
41.01.2302
41.01.2380
41.01.2382
41.01.2384
41.01.2386
41.01.2388
41.01.2390
41.01.2392
41.01.5000

41.01.5010
41.01.5020
41.01.5030

41.01.5040
41.01.5041
41.01.5042
41.01.5043
41.01.5044
41.01.5050
41.01.5060
41.01.5061
41.01.5062
41.01.5063
41.01.5064
41.01.5070

יח' מידה
מ"ר

מחיר
84.00

יח'
יח'
קומפ'

76.00
310.00
8,300.00

מטר
מטר
מטר
מטר
מטר
מטר
מטר
מטר
מטר
מטר
מטר
מטר
מטר
מטר
מטר
מטר
מטר
ק "מ

35.00
46.00
60.00
70.00
88.00
92.00
115.00
150.00
100.00
150.00
70.00
84.00
97.00
150.00
215.00
240.00
280.00
720.00

דונם

62.00

דונם
ק "מ

210.00
1,150.00

דונם

120.00

דונם

105.00

דונם

98.00

דונם

74.00

דונם

65.00

דונם

270.00

דונם

200.00

דונם

205.00

דונם

210.00

דונם

200.00

דונם

190.00
350.00
970.00
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תיאור מק"ט
כריתה רציפה של עצים וענפים גבוהים ( ,יחידת הבסיס למדידה  100 -מ'
אורך ציר לכל כיוון נסיעה)
דסקוס קרקע לעומק כ 10-15 -ס"מ
כיסוח והדברה של עשבייה וצמחייה בלתי רצויה לאורך מעקות וגדרות
בטיחות ברוחב של עד שלוש מטר
כיסוח עשבייה במכסחת סכינים או פטישים( ,לא בשרשראות ) באמצעות
טרקטור מעל  70כ"ס.
שיקום מערכות השקיה קיימות ,העבודה כוללת השלמת שרוולי צנרת,
מחשוב ,ראש הפעלה ,צנרת מזינה וצנרת השקיה ( המדידה לפי שטח
מגונן)
העתקת קו השקיה קיים ,העבודה כוללת השלמת שרוולי צנרת ,צנרת
מזינה וצנרת השקיה (המדידה לפי מ"א הקו)
הדברת עשביית בר וצמחיה בלתי רצויה ,קיץ וחורף
הדברת עשביית בר חמקנית ,קיץ וחורף
הדברת עשביית בר וצמחיה בלתי רצויה קיץ חורף וכן צמחייה חמקנית
הדברת עצים פולשניים
ריסוס באמצעות "מוט משכיב"
הדברת מוקדי יתושים וחרקים אחרים
הדברת שיטה מכחילה בגרלון מהול בסולר (מחיר להדברה בלבד .כריתה
ועקירת גזע בסעיפים נפרדים)
קיר תמך מקרקע משוריינת בכל גובה
רצועת קיר תמך מקרקע משוריינת בגובה עד  3.00מטר
רצועת קיר תמך מקרקע משוריינת בגובה מ 3.01-עד  6.00מטר
רצועת קיר תמך מקרקע משוריינת בגובה מ 6.01-עד  9.00מטר
רצועת קיר תמך מקרקע משוריינת בגובה מ 9.01-עד  12.00מטר
רצועת קיר תמך מקרקע משוריינת בגובה מ 12.01-עד  15.00מטר
רצועת קיר תמך מקרקע משוריינת בגובה מ 15.01-עד  18.00מטר
רצועת קיר תמך מקרקע משוריינת בגובה מ 18.01-עד  21.00מטר
רצועת קיר תמך מקרקע משוריינת בגובה מ 21.01-עד  24.00מטר
רצועת קיר תמך קרקע משוריינת עם חזית עשויה מיריעות גאוטכסטיל
בגובה עד  3.00מ'
רצועת קיר תמך קרקע משוריינת עם חזית עשויה מיריעות גאוטכסטיל
בגובה מ 3.01-עד  6.00מ'.
רצועת קיר תמך קרקע משוריינת עם חזית עשויה מיריעות גיאוטכסטיל
בגובה מ 6.01-עד  9.00מ'.
רצועת קיר תמך קרקע משוריינת עם חזית עשויה מיריעות גיאוטכסטיל
בגובה מ 9.01-עד  12.00מ'.
יריעות גיאוגריד לשיריון סוללות בחוזק  MD/CMD 55/30בהתאם למפרט

דונם
מ"ר

30.00
1.90

דונם

44.00

מ"ר

12.50

מטר

12.00

דונם
דונם
דונם
מ"ר
דונם
דונם
יח'

210.00
230.00
300.00
2.50
38.00
230.00
39.00

מ"ר
מ"ר
מ"ר
מ"ר
מ"ר
מ"ר
מ"ר
מ"ר
מ"ר
מ"ר

850.00
590.00
680.00
715.00
765.00
950.00
1,180.00
1,420.00
1,660.00
500.00

מ"ר

590.00

מ"ר

630.00

מ"ר

680.00

מ"ר

16.00

43.01.0410

יריעות גיאוגריד לשיריון סוללות בחוזק  MD/CMD 80/30בהתאם למפרט

מ"ר

19.00

43.01.0420

יריעות גיאוגריד לשיריון סוללות בחוזק  MD/CMD 110/30בהתאם
למפרט
תכנון וביצוע של קיר תמך זמני מקרקע משוריין.
רצועת קיר תמך מקרקע משורינת בשיטת בלוקי בטון בגובה עד  3.0מ'.

מ"ר

22.00

מ"ר
מ"ר

330.00
570.00

43.01.0745

רצועת קיר תמך מקרקע משורינת בשיטת בלוקי בטון בגובה מ 3.01-מ'
עד  6.0מ'.
רצועת קיר תמך מקרקע משורינת בשיטת בלוקי בטון בגובה מ 6.01-מ'
עד  10.0מ'.
תוספת מחיר לרצועת קיר תמך מקרקע משוריינת עבור בלוקי בטון
צבעונים
קופינג מסוג רצועת קיר תמך מקרקע משורינת בשיטת בלוקי בטון
פירוק אספלט ,בעובי עד  15ס''מ.
פירוק אספלט ,בעובי  30.0-15.1ס''מ.
פירוק אספלט ,בעובי  60.0-30.1ס''מ.
פירוק רצועות אספלט צרות ,ברוחב עד  1.0מ' ובעובי עד  15.0ס''מ.
פירוק רצועות אספלט צרות ,ברוחב עד  1.0מ' ובעובי  30-15.1ס''מ.
פירוק זהיר של שכבות אספלט קיימת על גבי מיסעת הגשר
ניסור זהיר של מיסעת אספלט בעובי כלשהו ליצירת אזורי עבודה

מ"ר

650.00

מ"ר

720.00

מ"ר

13.50

מטר
מ"ר
מ"ר
מ"ר
מ"ר
מ"ר
מ"ר
מטר

175.00
9.00
11.50
14.50
12.50
19.00
12.00
10.00

41.01.5078
41.01.5080
41.01.5081
41.01.5082

41.01.5083
41.01.5090
41.01.5100
41.01.5110
41.01.5111
41.01.5116
41.01.5120
41.01.5124
43.01.0010
43.01.0020
43.01.0030
43.01.0040
43.01.0050
43.01.0060
43.01.0070
43.01.0080
43.01.0090
43.01.0200
43.01.0210
43.01.0220
43.01.0230
43.01.0400

43.01.0735
43.01.0740

43.01.0750
43.01.0760
43.01.0765
51.01.0020
51.01.0030
51.01.0035
51.01.0040
51.01.0050
51.01.0052
51.01.0055

יח' מידה
יח'

מחיר
4,000.00
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51.01.0060
51.01.0070
51.01.0080
51.01.0090
51.01.0100
51.01.0103
51.01.0104
51.01.0106
51.01.0108
51.01.0110
51.01.0120
51.01.0125
51.01.0130
51.01.0132

תיאור מק"ט
פירוק מסעה בעובי שכבות כולל של עד  60ס''מ.
פירוק מסעה בעובי שכבות כולל של בין  61-100ס''מ.
פירוק מדרכת אספלט .
פירוק מדרכת בטון.
פירוק מדרכות מרוצפות מכל סוג
פירוק ריצוף מכל סוג.
פירוק זהיר של ריצוף מכל סוג.
פירוק אבני בלימה לרכב
פירוק מדרגות מכל סוג
פירוק אבני שפה מכל סוג.
פירוק זהיר של אבני שפה מכל סוג.
פירוק אבני שפה והתקנה מחדש
פירוק שוחות /תאי ביקורת למים ולחשמל במידות שונות ומכל סוג.
פירוק שוחות /תאי ביקורת למים ולחשמל במידות שונות ומכל סוג ,לרבות
מילוי בM.S.L.C-
פירוק שוחות /תאי ביקורת לניקוז במידות שונות ומכל סוג ,לרבות מילוי ב-
CLSM
פירוק שוחות /תאי ביקורת לביוב במידות שונות ומכל סוג.
פירוק שוחות /תאי ביקורת לניקוז במידות שונות ומכל סוג.
פירוק תא תקשורת במידות שונות ומכל סוג
פירוק זהיר של מכסה שוחה כלשהי
פירוק קירות מבטון מזויין בכל סוג ובכל עובי.
פירוק קירות אבן בכל סוג ובכל עובי
עקירת עצים מכל סוג.
עקירת דקל
כריתת עצים מכל סוג.
כריתת דקל
עקירת גדמי עצים מכל סוג.
עקירת גדמי אקליפטוס
העתקת עץ בוגר מגודל ( 1קוטר הגזע  20-29ס"מ בגובה  1.3מטר
וגובה העץ עד  3מטר ,לאחר גיזום) למקום חלופי באתר העבודה .ע"פ
מפרט מיוחד.
העתקת עץ בוגר מגודל ( 2קוטר הגזע  30ס"מ ומעלה בגובה  1.3מטר
וגובה העץ  3.5מטר לפחות ,לאחר גיזום) למקום חלופי באתר העבודה.
ע" פ מפרט מיוחד.
העתקת עץ בוגר מגודל ( 1קוטר הגזע  20-29ס"מ בגובה  1.3מטר וגובה
העץ עד  3מטר ,לאחר גיזום) למקום חלופי ברשות המקומית ע"פ מפרט
מיוחד.
העתקת עץ בוגר מגודל ( 2קוטר הגזע  30ס"מ ומעלה בגובה  1.3מטר
וגובה העץ  3.5מטר לפחות ,לאחר גיזום) למקום חלופי ברשות
המקומית .ע" פ מפרט מיוחד.
אקלום עץ בוגר מגודל ( 1לאחר חפירה ו"אירגוז" בית השורשים) מעקב
והשקיה למשך  4חודשים ,פעם בשבוע לפחות.
אקלום עץ בוגר מגודל ( 2לאחר חפירה ו"אירגוז" בית השורשים) מעקב
והשקיה למשך  4חודשים ,פעם בשבוע לפחות.
תוספת מחיר עבור קשירת ענפים מובילים ברצועות קשירה (לפי מין העץ
והנחיית מנה"פ)
תוספת מחיר להעתקת עץ זית ,לרבות השהייה זמנית באתר העבודה
עד שתילה במקומו החילופי ( באתר העבודה או בתחום הרשות המקומית)

51.01.0325
51.01.0330
51.01.0340
51.01.0350
51.01.0360
51.01.0370
51.01.0380

גידור זמני סביב עצים קיימים לפי הפירוט במפרט המיוחד
התאמת שוחות/תאי ביקורת של ''בזק'' ללא פירוק תקרה.
התאמת שוחות/תאי ביקורת של ''בזק'' כולל פירוק תקרה.
התאמת תאי ביקורת מכל סוג ללא פירוק תקרה.
התאמת תאי ביקורת מכל סוג כולל פירוק תקרה.
התאמת קולטן תא יחיד.
תוספת מחיר לסעיף  51.01.0370עבור כל תא נוסף צמוד לתא קליטה
ראשי
ביטול קולטנים 1 ,עד  3תאים.
סתימת קו ביוב בקוטר עד " 8על ידי מילוי הקו בC.L.S.M-

51.01.0134
51.01.0140
51.01.0150
51.01.0160
51.01.0170
51.01.0180
51.01.0190
51.01.0240
51.01.0250
51.01.0260
51.01.0270
51.01.0280
51.01.0281
51.01.0291

51.01.0292

51.01.0293

51.01.0294

51.01.0295
51.01.0296
51.01.0297
51.01.0298

51.01.0410
51.01.0427

יח' מידה
מ"ר
מ"ר
מ"ר
מ"ר
מ"ר
מ"ר
מ"ר
יח'
מטר
מטר
מטר
מטר
יח'
יח'

מחיר
12.50
21.00
10.00
22.00
10.50
10.50
13.00
22.00
26.00
8.50
12.00
48.00
300.00
620.00

יח'

710.00

יח'
יח'
יח'
יח'
מ "ק
מ "ק
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'

410.00
470.00
470.00
75.00
175.00
95.00
160.00
350.00
145.00
310.00
145.00
440.00
1,500.00

יח'

2,100.00

יח'

1,660.00

יח'

2,320.00

יח'

200.00

יח'

250.00

יח'

55.00

יח'

230.00

יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'

120.00
470.00
900.00
400.00
470.00
410.00
300.00

יח'
מטר

370.00
28.00
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51.01.0428
51.01.0429
51.01.0430
51.01.0440
51.01.0450
51.01.0460
51.01.0470
51.01.0480
51.01.0490
51.01.0500
51.01.0510
51.01.0520
51.01.0530
51.01.0540
51.01.0550
51.01.0560
51.01.0562
51.01.0563
51.01.0564
51.01.0565
51.01.0566
51.01.0570
51.01.0580
51.01.0590
51.01.0591
51.01.0600
51.01.0611
51.01.0631
51.01.0740
51.01.0745
51.01.0750
51.01.0760
51.01.0762
51.01.0763
51.01.0764
51.01.0765
51.01.0767
51.01.0770
51.01.0780
51.01.0790

תיאור מק"ט
סתימת קו ביוב בקוטר מ 10''-עד '' 16על ידי מילוי הקו בC.L.S.M-
סתימת קו ביוב בקוטר מ 18''-עד '' 24על ידי מילוי הקו בC.L.S.M-
פירוק זהיר של צנרת מים או ביוב מסוג כלשהו בקוטר עד '' 3ובעומק
כלשהו.
פירוק זהיר של צנרת מים או ביוב מסוג כלשהו בקוטר מ 3.1''-עד ''8
ובעומק כלשהו.
פירוק זהיר של צנרת מים או ביוב מסוג כלשהו בקוטר מ 8.1''-עד ''12
ובעומק כלשהו.
פירוק זהיר של צנרת מים או ביוב מסוג כלשהו בקוטר מ 12.1''-עד ''16
ובעומק כלשהו.
פירוק זהיר של צינור ניקוז מבטון או פי.וי.סי .בקוטר עד  80ס''מ ובעומק
כלשהו.
פירוק זהיר של צינור ניקוז מבטון או פי.וי.סי .בקוטר מ 81 -ס''מ ועד 120
ס''מ ובעומק כלשהו.
פירוק זהיר של צינור ניקוז מבטון או פי.וי.סי .בקוטר מ 121 -ס''מ ועד
 200ס''מ ובעומק כלשהו.
פירוק זהיר של צנרת השקיה בקוטר עד  63מ'' מ כולל פירוק ממטירים.
פירוק זהיר של הידרנט מסוג כלשהו.
פירוק זהיר של מגוף מים בכל קוטר.
פירוק צנרת מים או ביוב מסוג כלשהו בקוטר עד '' 3ובעומק כלשהו.
פירוק צנרת מים או ביוב מסוג כלשהו בקוטר מ 3.1''-עד '' 8ובעומק
כלשהו.
פירוק צנרת מים או ביוב מסוג כלשהו בקוטר מ 8.1''-עד '' 12ובעומק
כלשהו.
פירוק צנרת מים או ביוב מסוג כלשהו בקוטר מ 12.1''-עד '' 16ובעומק
כלשהו.
פירוק צנרת מים או ביוב מסוג כלשהו בקוטר מ 16.1"-עד " 24ובעומק
כלשהו.
פירוק צנרת מים או ביוב מסוג כלשהו בקוטר מ 24.1"-עד " 28ובעומק
כלשהו.
פירוק צנרת מים או ביוב מסוג כלשהו בקוטר מ 32"-28.1"-ובעומק
כלשהו
פירוק צנרת מים או ביוב מסוג כלשהו בקוטר מ 32.1" -עד " 36ובעומק
כלשהו
פירוק צנרת מים או ביוב מסוג כלשהו בקוטר מ 36.1" -עד " 40ובעומק
כלשהו
פירוק צינור ניקוז מבטון או פי.וי.סי בקוטר עד  80ס''מ ובעומק כלשהו.
פירוק צינור ניקוז מבטון או פי.וי.סי בקוטר מ 81 -ס''מ ועד  120ס''מ
ובעומק כלשהו.
פירוק צינור ניקוז מבטון או פי.וי.סי בקוטר מ 121 -ס''מ ועד  200ס''מ
ובעומק כלשהו.
פירוק צנרת מים או ביוב מסוג כלשהו בקוטר מ 121-ועד  200ס"מ
תוספת מחיר עבור פירוק צנרת מכל סוג מאסבסט.
פירוק זהיר של ראש מערכת קיים ,כולל ארון והעברת האביזרים למחסן
הרשות
פירוק נשם בכל קוטר
פירוק גדר רשת מכל סוג.
פרוק גדר איסכורית
פירוק גדר סבכה מכל סוג.
פירוק זהיר של גדר רשת מרכיבים מוסגרים של רשתות פלדה מרותכות
מכל סוג.
פירוק והעתקת גדרות מכל סוג שהוא
פירוק והעתקת גדרות מכל סוג שהוא ,לרבות עמודים חדשים
פירוק זהיר והעתקת גדר תלתן מגולוון (קונצרטינה) בשתי קומות
פירוק זהיר והעתקת גדר תלתן מגולוון (קונצרטינה) בשלוש קומות
תוספת מחיר עבור פירוק זהיר של יחידת תלתלית ( אחת מתוך הקיים)
והעתקתה על קיר המגן
פירוק מעקות בטיחות מסוג  ,Wחד צדדי ,עמודים במרווחים  2מ'.
פירוק מעקות בטיחות מסוג  ,Wחד צדדי ,עמודים במרווחים  4מ'.
פירוק מעקות בטיחות מסוג  ,Wדו צדדי ,עמודים במרווחים  2מ'.

יח' מידה
מטר
מטר
מטר

מחיר
46.00
73.00
15.00

מטר

17.00

מטר

28.00

מטר

37.00

מטר

45.00

מטר

60.00

מטר

50.00

מטר
יח'
יח'
מטר
מטר

9.00
220.00
230.00
13.00
19.00

מטר

24.00

מטר

26.00

מטר

29.00

מטר

44.00

מטר

53.00

מטר

65.00

מטר

80.00

מטר
מטר

56.00
90.00

מטר

110.00

מטר
מטר
יח'

110.00
50.00
530.00

יח'
מטר
מטר
מטר
מטר

41.00
9.50
13.00
17.00
21.00

מטר
מטר
מטר
מטר
מטר

55.00
60.00
44.00
57.00
25.00

מטר
מטר
מטר

19.00
15.20
20.00
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מס_קטלוגי
51.01.0800
51.01.0810
51.01.0820
51.01.0830
51.01.0840

תיאור מק"ט
פירוק מעקות בטיחות מסוג  ,Wדו צדדי ,עמודים במרווחים  4מ'.
פירוק מעקות בטיחות מפלדה מטיפוס כלשהו.
פירוק מעקות בטיחות טרומיים מבטון מטיפוס כלשהו.
פירוק יחידת קצה מטיפוס כלשהו
פירוק זהיר של מעקות בטיחות מסוג  ,Wחד צדדי ,עמודים במרווחים  2מ'

יח' מידה
מטר
מטר
מטר
יח'
מטר

51.01.0850

פירוק זהיר של מעקות בטיחות מסוג  ,Wחד צדדי ,עמודים במרווחים 4
מ' .
פירוק זהיר של מעקות בטיחות מסוג  ,Wדו צדדי ,עמודים במרווחים  2מ'.

מטר

18.00

מטר

23.00

51.01.0870

פירוק זהיר של מעקות בטיחות מסוג  ,Wדו צדדי ,עמודים במרווחים  4מ'.

מטר

19.00

51.01.0880
51.01.0890
51.01.0900
51.01.0910

פירוק זהיר של מעקות בטיחות מפלדה מטיפוס כלשהו.
פירוק זהיר של יחידת קצה מטיפוס כלשהו
פירוק זהיר של מעקות בטיחות טרומיים מבטון מטיפוס כלשהו.
פירוק והעתקת מעקות בטיחות מסוג  ,Wחד צדדי ,עמודים במרווחים 2
מ' .
פירוק והעתקת מעקות בטיחות מסוג  ,Wחד צדדי ,עמודים במרווחים 4
מ' .
פירוק והעתקת מעקות בטיחות מסוג  ,Wדו צדדי ,עמודים במרווחים  2מ'.

מטר
יח'
מטר
מטר

21.00
250.00
43.00
34.00

מטר

31.00

מטר

38.00

51.01.0940

פירוק והעתקת מעקות בטיחות מסוג  ,Wדו צדדי ,עמודים במרווחים  4מ'.

מטר

36.00

51.01.0960
51.01.0970
51.01.0980
51.01.0990
51.01.1000
51.01.1001
51.01.1005
51.01.1010
51.01.1011
51.01.1020
51.01.1030

פירוק והעתקת מעקות בטיחות מפלדה מטיפוס כלשהו.
פירוק והעתקת יחידת קצה מטיפוס כלשהו
פירוק והעתקת מעקות בטיחות טרומיים מבטון מטיפוס כלשהו.
פירוק עמודים מכל סוג.
פירוק זהיר של עמודים מכל סוג.
פירוק והעתקת עמוד מכל סוג
פירוק והתקנה מחדש של עמודי תחום שבת
ניקוי קווי ניקוז בשטיפה ,בקוטר  40-100ס''מ
ניקוי קווי ניקוז בשטיפה בקוטר מעל  100ס''מ
ניקוי תא קליטה ראשי בקולטן מי-גשם מפסולת וסחף
תוספת מחיר לסעיף  51.01.1020עבור תא קליטה נוסף צמוד לתא
קליטה ראשי
ניקוי שוחות /תאי ביקורת מכל סוג מפסולת וסחף
ניקוי קווי ביוב בשטיפה
סילוק ערמות אדמה או פסולת
הסרת צמחיה וניקוי השטח
חישוף השטח ועירום זמני
חישוף השטח וסילוקו
חישוף שטח כולל עקירת עצים מכל סוג שהם ,גריסתם ופינוי פסולת
לאתר מורשה כולל אגרה.
חישוף קרקע בשטח צמחיה פולשנית לעומק של עד מטר כולל פינוי לאתר
מאושר
טיפול בצמחיה פולשנית מעוצה.
הסרת צמחייה וניקוי השטח ממדרונות מדופנים ביריעות גיאו תא
חישוף אדמת טרסות ושדות חקלאיים בעבודת ידיים וכלים קטנים.
ריסוס והדברה בשטחי סלילה
פירוק משטחי בטון מזויין בעוביים שונים.
פירוק משטחי כוורת קיימת בכל עובי שהוא במילוי אדמה
פירוק משטחי כוורת קיימת בכל עובי שהוא במילוי בטון
פירוק משטחי ריפ ראפ ורשתות מרחביות
פירוק גשר שילוט זיזי מכל סוג כולל יסוד
פירוק זהיר של גשר שילוט זיזי מכל סוג כולל יסוד.
פירוק גשר שילוט מכל סוג על  2עמודים כולל יסודות
פירוק זהיר של גשר שילוט מכל סוג על  2עמודים כולל יסודות
פירוק מעקה בטיחות מכל סוג שהוא ,מבטון מזוין.
פירוק מאחז יד קיים מצינורות פלדה המורכב על גבי מעקה בטון בגשרים

מטר
יח'
מטר
יח'
יח'
יח'
יח'
מטר
מטר
יח'
יח'

56.00
510.00
76.00
53.00
72.00
110.00
110.00
30.00
51.00
230.00
140.00

יח'
מטר
מ "ק
מ"ר
מ"ר
מ"ר
מ"ר

270.00
17.00
70.00
1.50
1.90
2.10
4.70

מ "ק

17.00

51.01.0860

51.01.0920
51.01.0930

51.01.1040
51.01.1050
51.01.1052
51.01.1055
51.01.1060
51.01.1061
51.01.1062
51.01.1064
51.01.1065
51.01.1066
51.01.1067
51.01.1080
51.01.1097
51.01.1100
51.01.1110
51.01.1120
51.01.1150
51.01.1155
51.01.1160
51.01.1165
51.01.1170
51.01.1182

דונם
מ"ר
מ"ר
מ"ר
מ "ק
מ"ר
מ"ר
מ"ר
קומפ'
קומפ'
קומפ'
קומפ'
מטר
מטר

מחיר
17.20
19.00
38.00
190.00
21.00

1,800.00
5.20
3.00
0.70
135.00
14.00
20.00
15.00
3,600.00
4,500.00
9,600.00
11,000.00
73.00
22.00

עמוד  94מתוך 164
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מס_קטלוגי
51.01.1190
51.01.1196
51.01.1197
51.01.1200
51.01.1201
51.01.1205
51.01.1206
51.01.1211
51.01.1212
51.01.1213
51.01.1215
51.01.1219
51.01.1220
51.01.1222
51.01.1223
51.01.1239
51.01.1240
51.01.1241
51.01.1242
51.01.1244
51.01.1245
51.01.1246
51.01.1247
51.01.1248
51.01.1249
51.01.1250
51.01.1251
51.01.1252
51.01.1253
51.01.1254
51.01.1255
51.01.1256
51.01.1257
51.01.1260
51.01.1261
51.01.1265
51.01.1275
51.01.1281
51.01.1285
51.01.1300
51.01.1305
51.01.1306
51.01.1309
51.01.1310
51.01.1311
51.01.1312
51.01.1314
51.01.1315
51.01.1320
51.01.1330
51.01.1332
51.01.1334
51.01.1340
51.01.1345
51.01.1350

תיאור מק"ט
חציבת כלונסאות קיימים בכל קוטר שהוא
הריסת מתקן ניקוז שוליים
הריסת מתקן כניסה למעביר מים
פירוק והריסת אלמנטים שונים מבטון מזוין כולל ניסור
פירוק והריסת אלמנטים שונים מבטון מזוין
ניסור רכיבי בטון כלשהם עד עובי  40ס"מ
ניסור רכיבי בטון כלשהם מעובי  41ס''מ עד  80ס''מ
פירוק שער לרכב מכל סוג שהוא
פירק זהיר של שער לרכב מכל סוג שהוא
פירוק והעתקת שער לרכב מכל סוג שהוא
העתקת שער חשמלי קיים כמפורט במפרט המיוחד
פירוק שער כניסה לרכבים כנף אחת נגררת חשמלית
העתקת שער כניסה לרכבים כנף אחת נגררת חשמלית
פירוק שער להולכי רגל מכל סוג שהוא
פירוק זהיר של שער להולכי רגל מכל סוג שהוא
קידוח גישוש לאיתור חללים בשתית סלעית
חפירות גישוש לאיתור תשתיות תת קרקעיות בעומק כלשהו
חפירות גישוש לאיתור תשתיות תת קרקעיות בעומק כלשהו
גילוי וסימון תשתיות באמצעות מכשיר גילוי אלקטרו מגנטי
פירוק זהיר והעתקת לוח ועמוד מצלמה קיימים
פירוק מסלעה
פירוק זהיר של מסלעה ,מיון הסלעים ואחסנה
פירוק משטחי גביונים
פירוק משטחי גביונים ,מיון האבנים ואחסנה
פירוק מבנה תחנת אוטובוס ו/או טרמפיאדה
פירוק מבנה תחנת אוטובוס והקמתו מחדש ( כולל רצפת הבטון כדוגמת
הקיים )
פירוק והעתקת סככות אוטובוס או טרמפיאדות.
פירוק והעתקת מחסום מכל סוג שהוא
פירוק והעתקה של מפריד מוצקים וחול הידרו ציקלון.
פירוק והעתקת תעלות סבכה מכל סוג שהוא
פירוק סככה מכל סוג שהוא
פירוק זהיר של סככה מכל סוג שהוא
פירוק והעתקת מכולה
פירוק מצעים בעובי משתנה והעברה למקום שיורה מנה''פ בתחומי
הפרוייקט
פירוק והעתקת תא טלפון ציבורי
פירוק והעתקת מיכל אשפה
פירוק זהיר והעתקת עמוד פירסומת בגובה  8-10מ'
פרוק זהיר והעתקת מתקן דגלים
פרוק זהיר והעתקת קרוואן
פירוק זהיר שלט/תמרור עם עמוד אחד
פירוק שלט /תמרור עם עמוד אחד
פירוק שלט /תמרור עם עמוד אחד בעבודות אחזקה בלבד
פירוק שלט /תמרור עם שני עמודים.
פירוק זהיר שלט/תמרור עם שני עמודים.
פירוק זהיר שלט  /תמרור עם שלושה עמודים
פירוק שלט  /תמרור עם שלושה עמודים
פירוק שלט /תמרור עם שני עמודים בעבודות אחזקה בלבד.
פירוק שלט  /תמרור עם שלושה עמודים בעבודות אחזקה בלבד
פירוק זהיר והעתקת שלט  /תמרור מכל סוג עם עמוד אחד
פירוק זהיר והעתקת שלט  /תמרור מכל סוג עם שני עמודים.
פירוק זהיר והעתקת שלט  /תמרור מכל סוג עם שלושה עמודים.
פרוק זהיר והעתקת שלט תלת מימדי
פירוק שלט /תמרור עם עמוד אחד ,הובלתו לאתר שייקבע לפי הנחיות
מנהל הפרויקט והחזרת השטח לקדמותו (כולל עמוד)
פירוק שלט /תמרור עם שני עמודים ,הובלתו לאתר שייקבע לפי הנחיות
מנהל הפרויקט והחזרת השטח לקדמותו (כולל עמודים)
פירוק שלט /תמרור עם שלושה עמודים ,הובלתו לאתר שייקבע לפי
הנחיות מנהל הפרויקט והחזרת השטח לקדמותו (כולל עמודים)

יח' מידה
מ "ק
קומפ'
קומפ'
מ "ק
מ "ק
מטר
מטר
יח'
יח'
יח'
יח'
קומפ'
קומפ'
יח'
יח'
מטר
יח'
מ "ק
מטר
קומפ'
מ"ר
מ"ר
מ"ר
מ"ר
קומפ'
קומפ'

מחיר
340.00
970.00
1,200.00
260.00
220.00
220.00
360.00
560.00
660.00
1,400.00
1,850.00
1,120.00
2,530.00
230.00
300.00
120.00
170.00
73.00
1.70
6,000.00
45.00
65.00
45.00
75.00
1,350.00
3,300.00

יח'
יח'
יח'
יח'
מ"ר
מ"ר
מ"ר
מ "ק

2,100.00
1,200.00
5,900.00
200.00
44.00
70.00
55.00
16.00

יח'
יח'
קומפ'
קומפ'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'

470.00
850.00
2,800.00
1,400.00
2,100.00
75.00
50.00
110.00
75.00
100.00
152.00
116.00
450.00
750.00
150.00
205.00
270.00
390.00
80.00

יח'

110.00

יח'

150.00
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מס_קטלוגי
51.01.1360
51.01.1400

תיאור מק"ט
סיתות זהיר והסרת טיח קיים עד גילוי פני הקיר  /האבן
קידוח חורים בתקרות או קירות בטון או משטחי בטון בעובי עד  20ס''מ
בקוטר עד ''10
קידוח חורים בתקרות או קירות בטון או משטחי בטון בעובי מ 21-עד 30
ס''מ בקוטר עד ''10
קידוח חורים בתקרות או קירות בטון או משטחי בטון בעובי מ 31-עד 40
ס''מ בקוטר עד ''10
חציבת פתח בשטח עד  0.4מ"ר בקיר בטון בעובי עד  20ס"מ
חציבת פתח בשטח עד  0.4מ"ר בקיר בטון בעובי מ 21 -ס"מ עד  40ס"מ

51.01.1430
51.01.1432
51.01.1440
51.01.1442
51.01.1445
51.01.1446
51.01.1450
51.01.1452
51.01.1453
51.02.0010
51.02.0015

קידוח יהלום בקוטר '' 2בקיר עד עובי  60ס''מ
קידוח יהלום בקוטר '' 2בקיר מעובי  61ס''מ עד  100ס''מ
קידוח יהלום בקוטר '' 4בקיר עד עובי  60ס''מ
קידוח יהלום בקוטר '' 4בקיר מעובי  61ס''מ עד  100ס''מ
קידוח יהלום בקוטר " 5בקיר עד עובי  60ס"מ
קידוח יהלום בקוטר " 5בקיר עובי מ 61 -עד  100ס"מ
קידוח יהלום בקוטר '' 6בקיר עד עובי  60ס''מ
קידוח יהלום בקוטר '' 6בקיר עובי מ 61 -ס''מ עד  100ס''מ
קידוח יהלום בקוטר '' 6בקיר עובי מ 101 -ס''מ עד  140ס''מ
חפירה לאורך הדרך והובלת החומר החפור לאזורי מילוי.
חפירה לאורך הדרך והובלת החומר החפור למערום לשימוש עתידי שלא
במסגרת הפרויקט ,כמפורט במפרט המיוחד
חפירה לאורך הדרך וסילוק העפר.
תוספת למחיר החפירה לאורך הדרך עבור חפירת תעלות.
הסדרת מדרונות ,חפירה או מילוי מקומי בעובי עד  40ס''מ עד לקבלת
שיפוע מתוכנן ,לרבות סילוק עודפי עפר ,כמפורט במפרט המיוחד

51.02.0040
51.02.0041

הידוק קרקע יסוד מקורית.
הידוק קרקע יסוד מקורית (עיבוד שתית לעומק  40ס''מ) ,כמפורט
במפרט המיוחד
הידוק קרקע יסוד מקורית (עיבוד שתית לעומק  60ס''מ) ,כמפורט
במפרט המיוחד
הידוק קרקע יסוד מקורית (עיבוד שתית לעומק  80ס"מ) כמפורט במפרט
המיוחד
שברי אבן (''בקלש'').
הידוק מבוקר.
הידוק רגיל.
מילוי מובא עליון
מילוי מובא.
חול מיוצב בצמנט ,כמפורט במפרט המיוחד
מילוי מובא להחלפת קרקע
מילוי מובא מחומר קוהוזיבי
מצע חול לא מהודק לצורך פילוס אלמנטים שונים לפי הפרט בתוכנית
מילוי בשכבת חומר דק בעובי משתנה מעל יריעות איטום לצורך הגנה
מילוי מובא מאפר פחם מרחף
מילוי מובא מאפר פחם תחתי
מילוי מובא לסוללת כביש מחומרי בנייה ממוחזרים
חפירה למבנים/מעברים תחתיים
הכנת תחתית החפירה למבנים /מעברים תחתיים והידוקה
מילוי חוזר למבנים /מעברים תחתיים והידוקו
מילוי מובא למבנים/מעברים תחתיים (חומר א)
מילוי מובא למבנים/מעברים תחתיים (חומר ב)
מילוי למבנים /מעברים תחתיים מעודפי חפירה והידוקו
חפירה למבני גשרים וקירות תמך.
חפירה למבני גשרים מתחת ליסודות קיימים ובסמוך לנציבים
הכנת תחתית החפירה למבני גשרים וקירות תמך ,והידוקה
מילוי חוזר למבני גשרים וקירות תמך ,והידוקה
מילוי מובא למבני גשרים וקירות תמך (חומר א)
מילוי מובא למבני גשרים וקירות תמך (חומר ב)
מילוי למבני גשרים וקירות תמך מעודפי חפירה ,והידוקה

51.01.1410
51.01.1420
51.01.1422
51.01.1423

51.02.0020
51.02.0030
51.02.0035

51.02.0042
51.02.0044
51.02.0050
51.02.0060
51.02.0070
51.02.0079
51.02.0080
51.02.0081
51.02.0083
51.02.0084
51.02.0086
51.02.0087
51.02.0090
51.02.0100
51.02.0101
51.02.0110
51.02.0120
51.02.0130
51.02.0140
51.02.0150
51.02.0160
51.02.0180
51.02.0185
51.02.0190
51.02.0200
51.02.0210
51.02.0220
51.02.0230

יח' מידה
מ"ר
יח'

מחיר
18.00
390.00

יח'

470.00

יח'

520.00

יח'
קומפ'

490.00
550.00

יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
מ "ק
מ "ק

370.00
550.00
450.00
700.00
600.00
800.00
700.00
920.00
1,200.00
15.50
14.00

מ "ק
מ "ק
מ"ר

17.00
10.00
8.00

מ"ר
מ"ר

2.50
6.70

מ"ר

10.00

מ"ר

13.50

מ "ק
מ "ק
מ "ק
מ "ק
מ "ק
מ "ק
מ "ק
מ "ק
מ "ק
מ "ק
מ "ק
מ "ק
מ "ק
מ "ק
מ"ר
מ "ק
מ "ק
מ "ק
מ "ק
מ "ק
מ "ק
מ"ר
מ "ק
מ "ק
מ "ק
מ "ק

100.00
4.10
3.30
49.00
44.00
130.00
43.00
41.00
83.00
67.00
52.00
58.00
44.00
19.00
4.70
15.00
54.00
49.00
10.00
26.00
36.00
4.70
15.00
54.00
49.00
10.00
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51.02.0250
51.02.0260
51.02.0296
51.02.0302
51.03.0010
51.03.0020
51.03.0030
51.03.0035
51.03.0040
51.03.0045
51.03.0050
51.03.0060
51.03.0070
51.03.0071
51.03.0073
51.03.0080
51.03.0090
51.03.0300
51.03.0301
51.03.5010
51.03.5020
51.04.0010
51.04.0020
51.04.0030
51.04.0040
51.04.0050
51.04.0060
51.04.0070
51.04.0080
51.04.0090
51.04.0100
51.04.0110
51.04.0120
51.04.0130
51.04.0140
51.04.0150
51.04.0160
51.04.0170
51.04.0180
51.04.0190

תיאור מק"ט
חפירה /חציבה בורות לעצים
שתית (צורת דרך) לדרכים חקלאיות
חפירת מצעים קיימים ומיונם לצורך שימוש חוזר
חפירה בתחתית מאגר מים קיים
מצע סוג א'.
מצע סוג ב'.
מצע סוג ג'(.מילוי נברר)
מצע סוג ג' (מילוי נברר) מחומרי בניה ממוחזרים
מצע סוג א'.
מצע סוג ב' מחומרי בניה ממוחזרים
מצע סוג ב'.
מצע סוג ג'(.מילוי נברר)
מצע להשלמות עבודה בשוליים.
עיבוד והידוק מצע קיים
מצע סוג א' מיוצב בתוספת צמנט ביחס .1:6
תשתית אגו''מ.
תשתית אגו''מ
אספלט מקורצף וגרוס לשבילים ,רחבות ודרכים חקלאיות
אספלט מקורצף וגרוס לשוליים
עיבוד תשתית קיימת כולל ציוד ,כח אדם ומים
עיבוד תשתית קיימת כולל ציוד כח אדם ומים
תא''צ  37.5בעובי  7ס''מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג ב' וביטומן
PG68-10
תא''צ  37.5בעובי  8ס''מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג ב' וביטומן
PG68-10
תא''צ  37.5בעובי  9ס''מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג ב' וביטומן
PG68-10
תא''צ  37.5בעובי  10ס''מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג ב' וביטומן
PG68-10
תא''צ  37.5בעוביים שונים עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג ב' וביטומן
PG68-10
תא''צ  25בעובי  5ס''מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג ב' וביטומן
PG68-10
תא''צ  25בעובי  5ס''מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג ב' וביטומן
PG70-10
תא''צ  25בעובי  5ס''מ עם אגרגט גס גירי /דולומיטי סוג א' וביטומן
PG68-10
תא''צ  25בעובי  5ס''מ עם אגרגט גס גירי /דולומיטי סוג א' וביטומן -PG70
10
תא''צ  25בעובי  6ס''מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג ב' וביטומן
PG68-10
תא''צ  25בעובי  6ס''מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג ב' וביטומן -PG70
10
תא''צ  25בעובי  6ס''מ עם אגרגט גס גירי /דולומיטי סוג א' וביטומן
PG68-10
תא''צ  25בעובי  6ס''מ עם אגרגט גס גירי /דולומיטי סוג א' וביטומן
PG70-10
תא''צ  25בעובי  7ס''מ עם אגרגט גס גירי /דולומיטי סוג ב וביטומן -PG68
10
תא''צ  25בעובי  7ס''מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג ב' וביטומן -PG70
10
תא''צ  25בעובי  7ס''מ עם אגרגט גס גירי /דולומיטי סוג א' וביטומן -PG68
10
תא''צ  25בעובי  7ס''מ עם אגרגט גס גירי /דולומיטי סוג א' וביטומן
PG70-10
תא''צ  25בעוביים שונים עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג ב' וביטומן
PG68-10
תא''צ  25בעוביים שונים עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג ב' וביטומן
PG70-10

יח' מידה
מ "ק
מ"ר
מ "ק
מ "ק
מ "ק
מ "ק
מ "ק
מ "ק
טון
טון
טון
טון
מ"ר
מ"ר
מ "ק
מ "ק
טון
מ "ק
מ "ק
ש"ע
מ"ר
מ"ר

מחיר
100.00
4.20
20.00
22.00
98.00
80.00
61.00
44.00
58.00
41.00
47.00
49.00
21.00
3.50
160.00
144.00
84.00
18.00
38.00
590.00
3.60
33.00

מ"ר

38.00

מ"ר

41.00

מ"ר

45.00

טון

197.00

מ"ר

27.00

מ"ר

27.00

מ"ר

27.00

מ"ר

27.00

מ"ר

32.00

מ"ר

32.00

מ"ר

32.00

מ"ר

32.00

מ"ר

37.00

מ"ר

37.00

מ"ר

37.00

מ"ר

37.00

טון

227.00

טון

229.00
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תיאור מק"ט
תא''צ  25בעוביים שונים עם אגרגט גס גירי /דולומיטי סוג א' וביטומן
PG68-10
תא''צ  25בעוביים שונים עם אגרגט גס גירי /דולומיטי סוג א' וביטומן
PG70-10
תא''צ  25בעובי  5ס''מ עם אגרגאט גס בזלתי סוג א' וביטומן PG68-10

טון

229.00

מ"ר

31.00

51.04.0230

תא''צ  25בעובי  5ס''מ עם אגרגאט גס בזלתי סוג א' וביטומן PG70-10

מ"ר

31.00

51.04.0240

תא''צ  25בעובי  6ס''מ עם אגרגאט גס בזלתי סוג א' וביטומן PG68-10

מ"ר

37.00

51.04.0250

תא''צ  25בעובי  6ס''מ עם אגרגאט גס בזלתי סוג א' וביטומן PG70-10

מ"ר

37.00

51.04.0260

תא''צ  25בעובי  7ס''מ עם אגרגאט גס בזלתי סוג א' וביטומן PG68-10

מ"ר

41.00

51.04.0270

תא''צ  25בעובי  7ס''מ עם אגרגאט גס בזלתי סוג א' וביטומן PG70-10

מ"ר

41.00

51.04.0274

תא''צ  25בעובי  8ס''מ עם אגרגט גס גירי /דולומיטי סוג א' וביטומן -PG68
10
תא''צ  25בעוביים שונים עם אגרגאט גס בזלתי סוג א' וביטומן PG68-10

מ"ר

47.00

טון

258.00

51.04.0290

-PG70

תא''צ  25בעוביים שונים עם אגרגאט גס בזלתי סוג א' וביטומן
10
תא''צ  19בעובי  4ס''מ עם אגרגט גס גירי /דולומיטי סוג א' וביטומן -PG68
10
תא''צ  19בעובי  4ס''מ עם אגרגט גס גירי /דולומיטי סוג א' וביטומן -PG70
10
תא''צ  19בעובי  4ס''מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג ב' וביטומן -PG68
10
תא''צ  19בעובי  4ס''מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג ב' וביטומן -PG70
10
תא''צ  19בעובי  5ס''מ עם אגרגט גס גירי /דולומיטי סוג א' וביטומן
PG68-10
תא''צ  19בעובי  5ס''מ עם אגרגט גס גירי /דולומיטי סוג א' וביטומן
PG70-10
תא''צ  19בעובי  5ס''מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג ב' וביטומן -PG68
10
תא''צ  19בעובי  5ס''מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג ב' וביטומן
PG70-10
תא''צ  19בעוביים שונים עם אגרגט גס גירי /דולומיטי סוג א' וביטומן
PG68-10
תא''צ  19בעוביים שונים עם אגרגט גס גירי /דולומיטי סוג א' וביטומן
PG68-10
תא''צ  19בעוביים שונים עם אגרגט גס גירי /דולומיטי סוג א' וביטומן
PG70-10
תא''צ  19בעוביים שונים עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג ב' וביטומן
PG68-10
תא''צ  19בעוביים שונים עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג ב' וביטומן
PG70-10
תא''צ  19בעובי  4ס''מ עם אגרגאט גס בזלתי סוג א' וביטומן PG68-10

טון

260.00

מ"ר

24.00

מ"ר

25.00

מ"ר

24.00

מ"ר

25.00

מ"ר

30.00

מ"ר

31.00

מ"ר

30.00

מ"ר

31.00

טון

257.00

מ "ק

604.00

טון

259.00

טון

257.00

טון

259.00

מ"ר

32.00

51.04.0430

תא''צ  19בעובי  4ס''מ עם אגרגאט גס בזלתי סוג א' וביטומן PG70-10

מ"ר

33.00

51.04.0440

תא''צ  19בעובי  5ס''מ עם אגרגאט גס בזלתי סוג א' וביטומן PG68-10

מ"ר

34.00

51.04.0450

תא''צ  19בעובי  5ס''מ עם אגרגאט גס בזלתי סוג א' וביטומן PG70-10

מ"ר

35.00

51.04.0480

תא''צ  12.5בעובי  3ס''מ עם אגרגט גס גירי /דולומיטי סוג א' וביטומן
PG68-10
תא''צ  12.5בעובי  3ס''מ עם אגרגט גס גירי /דולומיטי סוג א' וביטומן
PG70-10

מ"ר

21.00

מ"ר

21.00

51.04.0210
51.04.0220

51.04.0280

51.04.0300
51.04.0310
51.04.0320
51.04.0330
51.04.0340
51.04.0350
51.04.0360
51.04.0370
51.04.0380
51.04.0381
51.04.0390
51.04.0400
51.04.0410
51.04.0420

51.04.0482

יח' מידה
טון

מחיר
227.00
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תיאור מק"ט
תא''צ  12.5בעובי  3ס''מ עם אגרגאט גס בזלתי סוג א' וביטומן PG70-10

יח' מידה
מ"ר

51.04.0490

תא''צ  12.5בעובי  4ס''מ עם אגרגט גס גירי /דולומיטי סוג א' וביטומן
PG68-10
תא''צ  12.5בעובי  4ס''מ עם אגרגט גס גירי /דולומיטי סוג א' וביטומן
PG70-10
תא''צ  12.5בעובי  4ס''מ עם אגרגאט גס בזלתי סוג א' וביטומן PG70-10

מ"ר

27.00

מ"ר

27.00

מ"ר

33.00

51.04.0500

תא''צ  12.5בעוביים שונים עם אגרגט גס גירי /דולומיטי סוג א' וביטומן
PG68-10
תא''צ  12.5בעוביים שונים עם אגרגט גס גירי /דולומיטי סוג א' וביטומן
PG70-10
תא''צ  12.5בעוביים שונים עם אגרגאט גס בזלתי סוג א' וביטומן -PG70
10
תא''מ  )S( 37.5בעובי  7ס''מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג ב' וביטומן
PG68-10
תא''מ  )S( 37.5בעובי  7ס''מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג ב' וביטומן
PG70-10
תא''מ  )S( 37.5בעובי  8ס''מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג ב' וביטומן
PG68-10
תא''מ  )S( 37.5בעובי  8ס''מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג ב' וביטומן
PG70-10
תא''מ  )S( 37.5בעובי  9ס''מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג ב' וביטומן
PG68-10
תא''מ  )S( 37.5בעובי  9ס''מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג ב' וביטומן
PG70-10
תא''מ  )S( 37.5בעובי  10ס''מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג ב'
וביטומן PG68-10
תא''מ  )S( 37.5בעובי  10ס''מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג ב'
וביטומן PG70-10
תא''מ  )S(37.5בעוביים שונים עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג ב' וביטומן
PG68-10
תא''מ  )S( 37.5בעוביים שונים עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג ב'
וביטומן PG70-10
שכבה מיישרת  -תא"מ  )S(37.5בעובי משתנה עם אגרגט גס
גירי /דולומיטי סוג א' וביטומן PG68-10
תא''מ  )S( 25בעובי  5ס''מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן
PG68-10
תא''מ  )S( 25בעובי  5ס''מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן
PG70-10
תא''מ  )S( 25בעובי  5ס''מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג ב' וביטומן
PG68-10
תא''מ  )S( 25בעובי  5ס''מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג ב' וביטומן
PG70-10
תא''מ  )S( 25בעובי  6ס''מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן
PG68-10
תא''מ  )S( 25בעובי  6ס''מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן
PG70-10
תא''מ  )S( 25בעובי  6ס''מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג ב' וביטומן
PG68-10
תא''מ  )S( 25בעובי  6ס''מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג ב' וביטומן
PG70-10
תא''מ  )S( 25בעובי  7ס''מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן
PG68-10
תא''מ  )S( 25בעובי  7ס''מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן
PG70-10
תא''מ  )S( 25בעובי  7ס''מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג ב' וביטומן
PG68-10
תא''מ  )S( 25בעובי  7ס''מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג ב' וביטומן
PG70-10

טון

280.00

טון

282.00

טון

344.00

מ"ר

32.00

מ"ר

32.00

מ"ר

37.00

מ"ר

37.00

מ"ר

40.00

מ"ר

40.00

מ"ר

44.00

מ"ר

44.00

טון

192.00

טון

195.00

מ "ק

492.00

מ"ר

27.00

מ"ר

28.00

מ"ר

27.00

מ"ר

28.00

מ"ר

32.00

מ"ר

33.00

מ"ר

32.00

מ"ר

33.00

מ"ר

37.00

מ"ר

38.00

מ"ר

37.00

מ"ר

38.00

51.04.0492
51.04.0494

51.04.0502
51.04.0504
51.04.0540
51.04.0550
51.04.0560
51.04.0570
51.04.0580
51.04.0590
51.04.0600
51.04.0610
51.04.0620
51.04.0630
51.04.0631
51.04.0640
51.04.0650
51.04.0660
51.04.0670
51.04.0680
51.04.0690
51.04.0700
51.04.0710
51.04.0720
51.04.0730
51.04.0740
51.04.0750

מחיר
26.00
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תיאור מק"ט
תא''מ  )S( 25בעובי  8ס''מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן
PG68-10
תא''מ  )S( 25בעובי  8ס''מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן
PG70-10
תא''מ  )S( 25בעובי  8ס''מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג ב' וביטומן
PG68-10
תא''מ  )S( 25בעובי  8ס''מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג ב' וביטומן
PG70-10
תא''מ  )S( 25בעוביים שונים עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן
PG68-10
שכבה מיישרת  -תא"מ )S(25בעובי משתנה עם אגרגט גס גירי/דולומיטי
סוג א' וביטומן PG68-10
תא''מ  )S( 25בעוביים שונים עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן
PG70-10
שכבה מיישרת  -תא"מ )S(25בעובי משתנה עם אגרגט גס גירי/דולומיטי
סוג א' וביטומן PG70-10
תא''מ  )S( 25בעוביים שונים עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג ב' וביטומן
PG68-10
תא''מ  )S( 25בעוביים שונים עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג ב' וביטומן
PG70-10
תא''מ  )S( 25בעובי  5ס''מ עם אגרגט גס בזלתי סוג א' וביטומן -PG68
10
תא''מ  )S( 25בעובי  5ס''מ עם אגרגט גס בזלתי סוג א' וביטומן -PG70
10
תא''מ  )S( 25בעובי  5ס''מ עם אגרגט גס בזלתי סוג א' וביטומן -PG76
10
תא''מ  )S( 25בעובי  6ס''מ עם אגרגט גס בזלתי סוג א' וביטומןPG68-10

51.04.0840

תא''מ  )S( 25בעובי  6ס''מ עם אגרגט גס בזלתי סוג א' וביטומן -PG70
10
תא''מ  )S( 25בעובי  6ס''מ עם אגרגט גס בזלתי סוג א' וביטומן -PG76
10
תא''מ  )S( 25בעובי  7ס''מ עם אגרגט גס בזלתי סוג א' וביטומן -PG68
10
תא''מ  )S( 25בעובי  7ס''מ עם אגרגט גס בזלתי סוג א' וביטומן -PG70
10
תא''מ  )S( 25בעובי  7ס''מ עם אגרגט גס בזלתי סוג א' וביטומן -PG76
10
תא''מ  )S( 25בעוביים שונים עם אגרגט גס בזלתי סוג א' וביטומן
PG68-10
תא''מ  )S( 25בעוביים שונים עם אגרגט גס בזלתי סוג א' וביטומן-PG70
10
תא''מ  )S( 25בעוביים שונים מתערובת אספלטית בזלת/דולומיט (זברה)
וביטומן PG70-10
תא''מ  )S( 25בעוביים שונים עם אגרגט גס בזלתי סוג א' וביטומן-PG76
10
תא''מ  )S( 19בעובי  4ס''מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן
PG68-10
תא''מ  )S( 19בעובי  4ס''מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן
PG70-10
תא''מ  )S( 19בעובי  4ס''מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג ב' וביטומן
PG68-10
תא''מ  )S( 19בעובי  4ס''מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג ב' וביטומן
PG70-10
תא''מ  )S( 19בעובי  5ס''מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן
PG68-10
תא''מ  )S( 19בעובי  5ס''מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן
PG70-10
תא''מ  )S( 19בעובי  5ס''מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג ב' וביטומן
PG68-10

51.04.0752
51.04.0753
51.04.0754
51.04.0760
51.04.0765
51.04.0770
51.04.0775
51.04.0780
51.04.0790
51.04.0800
51.04.0810
51.04.0820
51.04.0830

51.04.0850
51.04.0860
51.04.0870
51.04.0880
51.04.0890
51.04.0900
51.04.0901
51.04.0910
51.04.0920
51.04.0930
51.04.0940
51.04.0950
51.04.0960
51.04.0970
51.04.0980

יח' מידה
מ"ר

מחיר
42.00

מ"ר

43.00

מ"ר

42.00

מ"ר

43.00

טון

224.00

מ "ק

525.00

טון

226.00

מ "ק

530.00

טון

224.00

טון

230.00

מ"ר

34.00

מ"ר

35.00

מ"ר

40.00

מ"ר

39.00

מ"ר

40.00

מ"ר

46.00

מ"ר

44.00

מ"ר

45.00

מ"ר

52.00

טון

293.00

טון

296.00

טון

273.00

טון

334.00

מ"ר

25.00

מ"ר

25.00

מ"ר

25.00

מ"ר

25.00

מ"ר

29.00

מ"ר

30.00

מ"ר

29.00
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51.04.0990
51.04.0991
51.04.1000
51.04.1005
51.04.1010
51.04.1020
51.04.1030
51.04.1040
51.04.1050
51.04.1051
51.04.1060
51.04.1070
51.04.1080
51.04.1081
51.04.1090
51.04.1092
51.04.1100
51.04.1109
51.04.1110
51.04.1111
51.04.1120
51.04.1121
51.04.1130
51.04.1142
51.04.1150
51.04.1161
51.04.1170
51.04.1171
51.04.1180
51.04.1191

תיאור מק"ט
תא''מ  )S( 19בעובי  5ס''מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג ב' וביטומן
PG70-10
תא''מ  )S(19בעובי  6ס''מ עם אגרגט גירי /דולומיטי סוג א' וביטומן
PG68-10
תא''מ  )S( 19בעוביים שונים עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן
PG68-10
תא"מ )S( 19בעובי משתנה עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן
. PG68-10
תא''מ  )S( 19בעוביים שונים עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן
PG70-10
תא''מ  )S( 19בעוביים שונים עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג ב' וביטומן
PG68-10
תא''מ  )S( 19בעוביים שונים עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג ב' וביטומן
PG70-10
תא''מ  )S( 19בעובי  4ס''מ עם אגרגט גס בזלתי סוג א' וביטומן -PG68
10
תא''מ  )S( 19בעובי  4ס''מ עם אגרגט גס בזלתי סוג א' וביטומן -PG70
10
תא''מ 19מ' ( )Sבעובי  4ס''מ עם אגרגט גס בזלתי סוג א' וביטומן
PG70-10
תא''מ  )S( 19בעובי  4ס''מ עם אגרגט גס בזלתי סוג א' וביטומן -PG76
10
תא''מ  )S( 19בעובי  5ס''מ עם אגרגט גס בזלתי סוג א' וביטומן -PG68
10
תא''מ  )S( 19בעובי  5ס''מ עם אגרגט גס בזלתי סוג א' וביטומן -PG70
10
תא''מ 19מ' ( )Sבעובי  5ס''מ עם אגרגט גס בזלתי סוג א' וביטומן
PG70-10
תא''מ  )S( 19בעובי  5ס''מ עם אגרגט גס בזלתי סוג א' וביטומן -PG76
10
תא"מ  )S( 19בעובי  5ס"מ עם אגרגט בזלת/דולומיט Z S3/4" -וביטומן
PG70-10
תא''מ  )S( 19בעוביים שונים עם אגרגט גס בזלתי סוג א' וביטומן-PG68
10
תא''מ  )S( 19בעוביים שונים מתערובת אספלטית בזלת/דולומיט (זברה)
וביטומן PG70-10
תא''מ  )S( 19בעוביים שונים עם אגרגאט גס בזלתי סוג א' וביטומן
.PG70-10
תא''מ 19מ' ( )Sבעוביים שונים עם אגרגאט גס בזלתי סוג א' וביטומן
.PG70-10
תא''מ  )S( 19בעוביים שונים ,עם אגראגט גס בזלתי סוג א' וביטומן
.PG76-10
תא''מ  19מ' ( )Sבעוביים שונים ,עם אגראגט גס בזלתי סוג א' וביטומן
.PG76-10
תאמ''א  )S.M.A( 19בעובי  4ס''מ ,עם אגראגט גס בזלתי סוג א' וביטומן
.PG70-10
תאמ''א  )S.M.A( 19בעובי  4ס''מ,עם אגראגט גס בזלתי סוג א' וביטומן
.PG76-10
תאמ''א  )S.M.A( 19בעובי  5ס''מ ,עם אגראגט גס בזלתי סוג א' וביטומן
.PG70-10
תאמ''א  )S.M.A( 19בעובי  5ס''מ ,עם אגראגט גס בזלתי סוג א' וביטומן
PG76-10
תאמ"א  )S.M.A( 19בעובי של  4-5ס"מ עם אגראגט גס בזלתי סוג א'
וביטומן .PG70-10
תא''מא  )S.M.A( 19בעוביים שונים מתערובת אספלטית בזלת/דולומיט
(זברה) וביטומן PG70-10
תאמ''א  )S.M.A( 19בעוביים שונים עם אגראגט גס בזלתי סוג א' וביטומן
 PG70-10עבור הוכחת יכולת במפעל ו/או בשטח.
תאמ"א ) S.M.A( 19בעובי של  4-5ס"מ עם אגראגט גס בזלתי סוג א'
וביטומן PG76-10

יח' מידה
מ"ר

מחיר
30.00

מ"ר

34.00

טון

260.00

מ "ק

610.00

טון

262.00

טון

260.00

טון

262.00

מ"ר

29.00

מ"ר

29.00

מ"ר

29.00

מ"ר

33.00

מ"ר

36.00

מ"ר

37.00

מ"ר

36.00

מ"ר

42.00

מ"ר

40.00

טון

311.00

טון

293.00

טון

313.00

טון

310.00

טון

360.00

טון

357.00

מ"ר

35.00

מ"ר

41.00

מ"ר

42.00

מ"ר

49.00

טון

376.00

טון

352.00

טון

352.00

טון

441.00
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51.04.1196
51.04.1201
51.04.1207
51.04.1208
51.04.1210
51.04.1215
51.04.1230
51.04.1242
51.04.1247
51.04.1250
51.04.1252
51.04.1260
51.04.1271
51.04.1276
51.04.1302
51.04.1321
51.04.1351
51.04.1430
51.04.1440
51.04.1450
51.04.1460
51.04.1470
51.04.1480
51.04.1482
51.04.1490
51.04.1495
51.04.1500
51.04.1501
51.04.1510
51.04.1520
51.04.1530
51.04.1539
51.04.1540
51.04.1545
51.04.1550
51.04.1560
51.04.1563
51.04.1564
51.04.1570

תיאור מק"ט
תאמ"א  ) S.M.A( 19בעובי  3.5ס"מ עם אגראגט גס בזלתי סוג א'
וביטומן PG76-10
תאמ"א  ) S.M.A( 19בעוביים שונים עם אגראגט גס בזלתי סוג א' וביטומן
PG76-10
תאמ"א  S.M.A 12.5בעובי  5ס"מ ,עם אגראגט גס בזלתי סוג א' וביטומן
PG70-10
תאמ"א  12.5ש' ( )S.M.Aבעובי  5ס"מ ,עם אגראגט גס בזלתי סוג א'
וביטומן .PG76-10
תאמ"א  )S.M.A( 12.5בעובי  4ס"מ ,עם אגראגט גס בזלתי סוג א'
וביטומן .PG70-10
תאמ"א  12.5ש' ( )S.M.Aבעובי  4ס"מ עם אגראגט גס בזלתי סוג א'
וביטומן .PG76-10
תאמ''א  )S.M.A( 12.5בעובי  3ס''מ ,עם אגראגט גס בזלתי סוג א'
וביטומן .PG70-10
תאמ''א  )S.M.A( 12.5בעובי  3ס''מ ,עם אגראגט גס בזלתי סוג א'
וביטומן PG76-10
תאמ"א  )S.M.A( 12.5בעובי  2ס"מ ,עם אגראגט גס בזלתי סוג א'
וביטומן PG76-10
תאמ"א  ) S.M.A( 12.5בעובי של  3-4ס"מ עם אגראגט גס בזלתי סוג
א' וביטומן .PG70-10
תא"מ  12.5ש'( )SMAבעובי משתנה עם אגרגט גס בזלתי סוג א'
וביטומן PG76-10
תאמ''א  )S.M.A( 12.5בעוביים שונים עם אגראגט גס בזלתי סוג א'
וביטומן  PG70-10עבור הוכחת יכולת במפעל ו/או בשטח.
תאמ"א  )S.M.A( 12.5בעובי של  3-4ס"מ עם אגראגט גס בזלתי סוג א'
וביטומן PG76-10
תאמ"א  )S.M.A( 12.5בעובי  2.5ס"מ עם אגראגט גס בזלתי סוג א'
וביטומן PG76-10
תאמ''א  9.5ש' ( )S.M.Aבעובי  3ס''מ ,עם אגראגט גס בזלתי סוג א'
וביטומן PG76-10
תאמ''א  9.5ש' ( )S.M.Aבעובי  4ס''מ ,עם אגראגט גס בזלתי סוג א'
וביטומן PG76-10
תאמ''א  )S.M.A( 9.5ש' בעוביים שונים עם אגראגט גס בזלתי סוג א'
וביטומן PG76-10
מדרכות ואיים מוגבהים בעובי  3ס''מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א'
וביטומן PG68-10
מדרכות ואיים מוגבהים בעובי  4ס''מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א'
וביטומן PG68-10
מדרכות ואיים מוגבהים בעוביים שונים עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א'
וביטומן PG68-10
ריסוס ציפוי מאחה בכמות של  1.2-0.8ק''ג/מ''ר.
ריסוס ציפוי מאחה בכמות של  0.5-0.25ק''ג/מ''ר.
ריסוס ציפוי יסוד בכמות של  1.2-0.8ק''ג/מ''ר.
ריסוס ציפוי יסוד בכמות של  2.0ק''ג/מ'' ר לייצוב חומר מקורצף
ניסור ו /או חיתוך צידי רצועת סלילה או קידמת הרצועה  ,ברוחב כ10-
ס'' מ לצורך התחברות.
ניסור אספלט ליצירת תפר דמה ומילויו מסטיק ביטומני
יריעה או משחה לאיטום והדבקה בחיבורים.
פסי האטה מאספלט תא"צ "1/2
קולטן לניקוז צידי
קרצוף אספלט לעומק עד  2.0ס''מ.
קרצוף אספלט לעומק  4.0 - 2.1ס''מ .
קרצוף אספלט לעומק  8.0 - 4.1ס"מ .
קרצוף אספלט לעומק  10.0 - 4.1ס''מ .
קרצוף אספלט לעומק  12.0 - 8.1ס"מ .
קרצוף אספלט לעומק  15.0 - 10.1ס''מ .
קרצוף אספלט לעומק  20.0 - 15.1ס''מ .
קרצוף אספלט לעומק  30.0 - 20.1ס''מ
קרצוף אספלט לעומק  40.0 - 30.1ס''מ
קרצוף עדין של אספלט

יח' מידה
טון

מחיר
447.00

טון

441.00

מ"ר

42.00

מ"ר

48.00

מ"ר

35.00

מ"ר

40.00

מ"ר

29.00

מ"ר

32.00

מ"ר

20.00

טון

370.00

טון

425.00

טון

375.00

טון

431.00

טון

408.00

מ"ר

35.00

מ"ר

43.00

טון

460.00

מ"ר

24.00

מ"ר

28.00

טון

310.00

מ"ר
מ"ר
מ"ר
מ"ר
מטר

1.60
1.10
1.40
2.10
11.00

מטר
מטר
מ"ר
יח'
מ"ר
מ"ר
מ"ר
מ"ר
מ"ר
מ"ר
מ"ר
מ"ר
מ"ר
מ"ר

20.00
25.00
130.00
1,300.00
3.00
4.60
5.80
6.60
7.30
8.90
10.00
12.00
17.00
3.50
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מס_קטלוגי
51.04.1571
51.04.1576
51.04.1580
51.05.0715
51.05.0717
51.05.0719
51.05.0721
51.05.0723
51.05.0725
51.05.0727
51.05.0735
51.05.0737
51.05.0739
51.05.0741
51.05.0743
51.05.0745
51.05.0755
51.05.0757
51.05.0759
51.05.0761
51.05.0763
51.05.0765
51.05.0775
51.05.0777
51.05.0779
51.05.0781
51.05.0783
51.05.0785
51.05.0787
51.05.0789
51.05.0795

תיאור מק"ט
קרצוף אספלט בעומק משתנה  0.0 - 10.0ס''מ
תוספת לכל  1ס" מ עומק בעבודות קרצוף אספלט
קיזוז ממחיר הקירצוף עבור העברת החומר המקורצף לרשות הקבלן
צינורות ניקוז מבטון מזוין דרג  5אטומים למים בעלי תו תקן ת''י 27
בקוטר  40ס''מ בעומק עד  2.0מ'.
צינורות ניקוז מבטון מזוין דרג  5אטומים למים בעלי תו תקן ת''י 27
בקוטר  50ס''מ בעומק עד  2.0מ'.
צינורות ניקוז מבטון מזוין דרג  5אטומים למים בעלי תו תקן ת''י 27
בקוטר  50ס''מ בעומק מעל  2.01מ' ועד  3.0מ'.
צינורות ניקוז מבטון מזוין דרג  5אטומים למים בעלי תו תקן ת''י 27
בקוטר  50ס''מ בעומק מעל  3.01מ' ועד  4.0מ'.
צינורות ניקוז מבטון מזוין דרג  5אטומים למים בעלי תו תקן ת''י 27
בקוטר  50ס''מ בעומק מעל  4.01מ' ועד  5.0מ'.
צינורות ניקוז מבטון מזוין דרג  5אטומים למים בעלי תו תקן ת''י 27
בקוטר  50ס''מ בעומק מעל  5.01מ' ועד  6.0מ'.
צינורות ניקוז מבטון מזוין דרג  5אטומים למים בעלי תו תקן ת''י 27
בקוטר  50ס''מ בעומק מעל  6.01מ' ועד  7.0מ'.
צינורות ניקוז מבטון מזוין דרג  5אטומים למים בעלי תו תקן ת''י 27
בקוטר  60ס''מ בעומק עד  2.0מ'.
צינורות ניקוז מבטון מזוין דרג  5אטומים למים בעלי תו תקן ת''י 27
בקוטר  60ס''מ בעומק מעל  2.01מ' ועד  3.0מ'.
צינורות ניקוז מבטון מזוין דרג  5אטומים למים בעלי תו תקן ת''י 27
בקוטר  60ס''מ בעומק מעל  3.01מ' ועד  4.0מ'.
צינורות ניקוז מבטון מזוין דרג  5אטומים למים בעלי תו תקן ת''י 27
בקוטר  60ס''מ בעומק מעל  4.01מ' ועד  5.0מ'.
צינורות ניקוז מבטון מזוין דרג  5אטומים למים בעלי תו תקן ת''י 27
בקוטר  60ס''מ בעומק מעל  5.01מ' ועד  6.0מ'.
צינורות ניקוז מבטון מזוין דרג  5אטומים למים בעלי תו תקן ת''י 27
בקוטר  60ס''מ בעומק מעל  6.01מ' ועד  7.0מ'.
צינורות ניקוז מבטון מזוין דרג  5אטומים למים בעלי תו תקן ת''י 27
בקוטר  80ס''מ בעומק עד  2.0מ'.
צינורות ניקוז מבטון מזוין דרג  5אטומים למים בעלי תו תקן ת''י 27
בקוטר  80ס''מ בעומק מעל  2.01מ' ועד  3.0מ'.
צינורות ניקוז מבטון מזוין דרג  5אטומים למים בעלי תו תקן ת''י 27
בקוטר  80ס''מ בעומק מעל  3.01מ' ועד  4.0מ'.
צינורות ניקוז מבטון מזוין דרג  5אטומים למים בעלי תו תקן ת''י 27
בקוטר  80ס''מ בעומק מעל  4.01מ' ועד  5.0מ'.
צינורות ניקוז מבטון מזוין דרג  5אטומים למים בעלי תו תקן ת''י 27
בקוטר  80ס''מ בעומק מעל  5.01מ' ועד  6.0מ'.
צינורות ניקוז מבטון מזוין דרג  5אטומים למים בעלי תו תקן ת''י 27
בקוטר  80ס''מ בעומק מעל  6.01מ' ועד  7.0מ'.
צינורות ניקוז מבטון דרג  5אטומים למים בעלי תו תקן ת''י  27בקוטר
 100ס''מ בעומק עד  2.0מ'.
צינורות ניקוז מבטון דרג  5אטומים למים בעלי תו תקן ת''י  27בקוטר
 100ס''מ בעומק מעל  2.01מ' ועד  3.0מ'.
צינורות ניקוז מבטון דרג  5אטומים למים בעלי תו תקן ת''י  27בקוטר
 100ס''מ בעומק מעל  3.01מ' ועד  4.0מ'.
צינורות ניקוז מבטון דרג  5אטומים למים בעלי תו תקן ת''י  27בקוטר
 100ס''מ בעומק מעל  4.01מ' ועד  5.0מ'.
צינורות ניקוז מבטון דרג  5אטומים למים בעלי תו תקן ת''י  27בקוטר
 100ס''מ בעומק מעל  5.01מ' ועד  6.0מ'.
צינורות ניקוז מבטון דרג  5אטומים למים בעלי תו תקן ת''י  27בקוטר
 100ס''מ בעומק מעל  6.01מ' ועד  7.0מ'.
צינורות ניקוז מבטון דרג  5אטומים למים בעלי תו תקן ת''י  27בקוטר
 100ס''מ בעומק מעל  7.01מ' ועד  8.0מ'.
צינורות ניקוז מבטון דרג  5אטומים למים בעלי תו תקן ת''י  27בקוטר
 100ס''מ בעומק מעל  8.01מ' ועד  9.0מ'.
צינורות ניקוז מבטון דרג  5אטומים למים בעלי תו תקן ת''י  27בקוטר
 125ס''מ בעומק עד  2.0מ'.

מחיר

יח' מידה
מ"ר
מ"ר
מ "ק
מטר

6.60
0.90
10.00
420.00

מטר

545.00

מטר

560.00

מטר

590.00

מטר

640.00

מטר

700.00

מטר

770.00

מטר

700.00

מטר

730.00

מטר

770.00

מטר

815.00

מטר

870.00

מטר

945.00

מטר

1,150.00

מטר

1,180.00

מטר

1,220.00

מטר

1,280.00

מטר

1,340.00

מטר

1,425.00

מטר

1,430.00

מטר

1,510.00

מטר

1,650.00

מטר

1,910.00

מטר

2,080.00

מטר

2,270.00

מטר

2,500.00

מטר

2,690.00

מטר

2,000.00
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מס_קטלוגי
51.05.0797
51.05.0799
51.05.0801
51.05.0803
51.05.0805
51.05.0807
51.05.0809
51.05.0815
51.05.0817
51.05.0819
51.05.0821
51.05.0823
51.05.0825
51.05.0827
51.05.0829
51.05.0835
51.05.0837
51.05.0839
51.05.0841
51.05.0843
51.05.0845
51.05.0847
51.05.0855
51.05.0857
51.05.0859
51.05.0861
51.05.0863
51.05.0865
51.05.0867
51.05.0911

תיאור מק"ט
צינורות ניקוז מבטון דרג  5אטומים למים בעלי תו תקן ת''י  27בקוטר
 125ס''מ בעומק מעל  2.01מ' ועד  3.0מ'.
צינורות ניקוז מבטון דרג  5אטומים למים בעלי תו תקן ת''י  27בקוטר
 125ס''מ בעומק מעל  3.01מ' ועד  4.0מ'.
צינורות ניקוז מבטון דרג  5אטומים למים בעלי תו תקן ת''י  27בקוטר
 125ס''מ בעומק מעל  4.01מ' ועד  5.0מ'.
צינורות ניקוז מבטון דרג  5אטומים למים בעלי תו תקן ת''י  27בקוטר
 125ס''מ בעומק מעל  5.01מ' ועד  6.0מ'.
צינורות ניקוז מבטון דרג  5אטומים למים בעלי תו תקן ת''י  27בקוטר
 125ס''מ בעומק מעל  6.01מ' ועד  7.0מ'.
צינורות ניקוז מבטון דרג  5אטומים למים בעלי תו תקן ת''י  27בקוטר
 125ס''מ בעומק מעל  7.01מ' ועד  8.0מ'.
צינורות ניקוז מבטון דרג  5אטומים למים בעלי תו תקן ת''י  27בקוטר
 125ס''מ בעומק מעל  8.01מ' ועד  9.0מ'.
צינורות ניקוז מבטון דרג  5אטומים למים בעלי תו תקן ת''י  27בקוטר
 150ס''מ בעומק עד  2.0מ'.
צינורות ניקוז מבטון דרג  5אטומים למים בעלי תו תקן ת''י  27בקוטר
 150ס''מ בעומק מעל  2.01מ' ועד  3.0מ'.
צינורות ניקוז מבטון דרג  5אטומים למים בעלי תו תקן ת''י  27בקוטר
 150ס''מ בעומק מעל  3.01מ' ועד  4.0מ'.
צינורות ניקוז מבטון דרג  5אטומים למים בעלי תו תקן ת''י  27בקוטר
 150ס''מ בעומק מעל  4.01מ' ועד  5.0מ'.
צינורות ניקוז מבטון דרג  5אטומים למים בעלי תו תקן ת''י  27בקוטר
 150ס''מ בעומק מעל  5.01מ' ועד  6.0מ'
צינורות ניקוז מבטון דרג  5אטומים למים בעלי תו תקן ת''י  27בקוטר
 150ס''מ בעומק מעל  6.01מ' ועד  7.0מ'.
צינורות ניקוז מבטון דרג  5אטומים למים בעלי תו תקן ת''י  27בקוטר
 150ס''מ בעומק מעל  7.01מ' ועד  8.0מ'.
צינורות ניקוז מבטון דרג  5אטומים למים בעלי תו תקן ת''י  27בקוטר
 150ס''מ בעומק מעל  8.01מ' ועד  9.0מ'.
צינורות ניקוז מבטון מזוין דרג  5אטומים למים בעלי תו תקן ת''י 27
בקוטר  180ס''מ בעומק עד  3.0מ'.
צינורות ניקוז מבטון מזוין דרג  5אטומים למים בעלי תו תקןת''י  27בקוטר
 180ס''מ בעומק מעל  3.01מ' ועד  4.0מ'.
צינורות ניקוז מבטון מזוין דרג  5אטומים למים בעלי תו תקן ת''י 27
בקוטר  180ס''מ בעומק מעל  4.01מ' ועד  5.0מ'.
צינורות ניקוז מבטון מזוין דרג  5אטומים למים בעלי תו תקן ת''י 27
בקוטר  180ס''מ בעומק מעל  5.01מ' ועד  6.0מ'.
צינורות ניקוז מבטון מזוין דרג  5אטומים למים בעלי תו תקן ת''י 27
בקוטר  180ס''מ בעומק מעל  6.01מ' ועד  7.0מ'.
צינורות ניקוז מבטון מזוין דרג  5אטומים למים בעלי תו תקן ת''י 27
בקוטר  180ס''מ בעומק מעל  7.01מ' ועד  8.0מ'.
צינורות ניקוז מבטון מזוין דרג  5אטומים למים בעלי תו תקן ת''י 27
בקוטר  180ס''מ בעומק מעל  8.01מ' ועד  9.0מ'.
צינורות ניקוז מבטון מזוין דרג  5אטומים למים בעלי תו תקן ת''י 27
בקוטר  200ס''מ בעומק עד  3.0מ'.
צינורות ניקוז מבטון מזוין דרג  5אטומים למים בעלי תו תקן ת''י 27
בקוטר  200ס''מ בעומק מ 3.01 -מ' עד  4.0מ'.
צינורות ניקוז מבטון מזוין דרג  5אטומים למים בעלי תו תקן ת''י 27
בקוטר  200ס''מ בעומק מ 4.01-מ' עד  5.0מ'.
צינורות ניקוז מבטון מזוין דרג  5אטומים למים בעלי תו תקן ת''י 27
בקוטר  200ס''מ בעומק מ 5.01-מ' עד  6.0מ'.
צינורות ניקוז מבטון מזוין דרג  5אטומים למים בעלי תו תקן ת''י 27
בקוטר  200ס''מ בעומק מ 6.01-מ' עד  7.0מ'.
צינורות ניקוז מבטון מזוין דרג  5אטומים למים בעלי תו תקן ת''י 27
בקוטר  200ס''מ בעומק מ 7.01-מ' עד  8.0מ'.
צינורות ניקוז מבטון מזוין דרג  5אטומים למים בעלי תו תקן ת''י 27
בקוטר  200ס''מ בעומק מ 8.01-מ' עד  9.0מ'.
תוספת למחיר צינורות ניקוז מבטון בקוטר  80ס'' מ עבור שרוול פנימי
( )INLINERמפוליאתילן  HDPEבעובי  3מ''מ

יח' מידה
מטר

מחיר
2,040.00

מטר

2,100.00

מטר

2,200.00

מטר

2,230.00

מטר

2,310.00

מטר

2,420.00

מטר

2,600.00

מטר

2,670.00

מטר

2,710.00

מטר

2,770.00

מטר

2,860.00

מטר

2,960.00

מטר

3,070.00

מטר

3,200.00

מטר

3,380.00

מטר

3,900.00

מטר

4,080.00

מטר

4,280.00

מטר

4,420.00

מטר

4,570.00

מטר

4,740.00

מטר

4,930.00

מטר

5,330.00

מטר

5,510.00

מטר

5,720.00

מטר

5,890.00

מטר

6,050.00

מטר

6,250.00

מטר

6,480.00

מטר

860.00
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מס_קטלוגי
51.05.0913
51.05.0915
51.05.0917
51.05.0925

51.05.0927

51.05.0929

51.05.0931

51.05.0933

51.05.0935

51.05.0945
51.05.0947
51.05.0949
51.05.0951
51.05.1054
51.05.1067
51.05.1069
51.05.1071
51.05.1073
51.05.1075
51.05.1077
51.05.1079
51.05.1081
51.05.1129
51.05.1131
51.05.1133
51.05.1155
51.05.1235
51.05.1237

תיאור מק"ט
תוספת למחיר צינורות ניקוז מבטון בקוטר  100ס''מ עבור עבור שרוול
פנימי ( )INLINERמפוליאתילן  HDPEבעובי  3מ''מ
תוספת למחיר צינורות ניקוז מבטון בקוטר  125ס'' מ עבור שרוול פנימי
( )INLINERמפוליאתילן  HDPEבעובי  5מ''מ
תוספת למחיר צינורות ניקוז מבטון בקוטר  150ס'' מ עבור שרוול פנימי
( )INLINERמפוליאתילן  HDPEבעובי  5מ''מ
תוספת מחיר עבור צינור קשתי מבטון בזווית המוגדרת בתוכניות (עד
 300מעלות) בקוטר  80ס''מ בעומק כלשהו .המחיר הינו בתוספת למחיר
בסיס לצינור באותו העומק.
תוספת מחיר לצינור קשתי מבטון בזווית המוגדרת בתוכניות (עד 300
מעלות) בקוטר  100ס''מ בעומק כלשהו .המחיר הינו בתוספת למחיר
בסיס לצינור באותו העומק.
תוספת מחיר לצינור קשתי מבטון בזווית המוגדרת בתוכניות (עד 300
מעלות) בקוטר  125ס''מ בעומק כלשהו .המחיר הינו בתוספת למחיר
בסיס לצינור באותו העומק.
תוספת מחיר לצינור קשתי מבטון בזווית המוגדרת בתוכניות (עד 300
מעלות) בקוטר  150ס''מ בעומק כלשהו .המחיר הינו בתוספת למחיר
בסיס לצינור באותו העומק.
תוספת מחיר לצינור קשתי מבטון בזווית המוגדרת בתוכניות (עד 300
מעלות) בקוטר  180ס''מ בעומק כלשהו .המחיר הינו בתוספת למחיר
בסיס לצינור באותו העומק.
תוספת מחיר לצינור קשתי מבטון בזווית המוגדרת בתוכניות (עד 300
מעלות) בקוטר  200ס''מ בעומק כלשהו .המחיר הינו בתוספת למחיר
בסיס לצינור באותו העומק.
תוספת למחיר צינור קשתי מבטון בקוטר  80ס'' מ עבור שרוול פנימי
( )INLINERמפוליאתילן  HDPEבעובי  3מ''מ
תוספת למחיר צינור קשתי מבטון בקוטר  100ס'' מ עבור שרוול פנימי
( )INLINERמפוליאתילן  HDPEבעובי  3מ''מ
תוספת למחיר צינור קשתי מבטון בקוטר  125ס'' מ עבור שרוול פנימי
( )INLINERמפוליאתילן  HDPEבעובי  5מ''מ
תוספת למחיר צינור קשתי מבטון בקוטר  150ס'' מ עבור שרוול פנימי
( )INLINERמפוליאתילן  HDPEבעובי  5מ''מ
עטיפת בטון מזוין ב 30-לצינור ניקוז קיים בקטרים שונים.
חיבור קו ניקוז מבטון/פלדה בקוטר  30ס''מ לתא/שוחת-ביקורת
קיים /מתוכנן או לקולטן
חיבור קו ניקוז מבטון/פלדה בקוטר  40ס''מ לתא/שוחת-ביקורת
קיים /מתוכנן או לקולטן
חיבור קו ניקוז מבטון/פלדה בקוטר  50ס''מ לתא/שוחת-ביקורת
קיים /מתוכנן או לקולטן
חיבור קו ניקוז מבטון/פלדה בקוטר  60ס''מ לתא/שוחת-ביקורת
קיים /מתוכנן או לקולטן
חיבור קו ניקוז מבטון/פלדה בקוטר  80ס''מ לתא/שוחת-ביקורת
קיים /מתוכנן או לקולטן
חיבור קו ניקוז מבטון/פלדה בקוטר  100ס''מ לתא/שוחת-ביקורת
קיים /מתוכנן או לקולטן
חיבור קו ניקוז מבטון/פלדה בקוטר  125ס''מ לתא/שוחת-ביקורת
קיים /מתוכנן או לקולטן
חיבור קו ניקוז מבטון/פלדה בקוטר  150ס''מ לתא/שוחת-ביקורת
קיים /מתוכנן או לקולטן
מובל טרומי מלבני לניקוז מבטון מזוין ב ,30-במידות שונות ,בעומק עד
 3.00מ' ,כולל איטומים.
מובל טרומי מלבני לניקוז מבטון מזוין ב ,30-במידות שונות ,בעומק מעל
 3.01מ' ועד  4.0מ',כולל איטומים.
מובל טרומי מלבני לניקוז מבטון מזוין ב ,30-במידות שונות ,בעומק מעל
 4.01מ' ועד  5.0מ',כולל איטומים.
תעלות בטון טרומיות מבטון מזוין ב 40-במידות שונות
תא בקרה מלבני במידות  80X120ס''מ ובעומק עד  1.5מ' ,כולל מכסה
יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר  60ס''מ ,מסוג D-400.
תא בקרה מלבני במידות  80X120ס''מ ובעומק מעל  1.51מ' ועד 2.5
מ' ,כולל מכסה יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר  60ס''מ ,מסוג . D-400

יח' מידה
מטר

מחיר
975.00

מטר

1,370.00

מטר

1,660.00

יח'

1,480.00

יח'

1,790.00

יח'

3,250.00

יח'

3,450.00

יח'

3,700.00

יח'

4,000.00

יח'

2,740.00

יח'

3,330.00

יח'

4,400.00

יח'

5,290.00

מ "ק
מכלול

500.00
740.00

מכלול

920.00

מכלול

1,020.00

מכלול

1,130.00

מכלול

1,250.00

מכלול

1,370.00

מכלול

1,500.00

מכלול

1,640.00

מ "ק

4,000.00

מ "ק

4,500.00

מ "ק

5,130.00

מ "ק
יח'

2,500.00
4,240.00

יח'

4,690.00
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תיאור מק"ט
תא בקרה מלבני במידות  80X120ס''מ ובעומק מעל  2.51מ' ועד 3.5
מ' ,כולל מכסה יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר  60ס''מ ,מסוג .D-400
תא בקרה מלבני במידות  80X120ס''מ ובעומק מעל  3.51מ' ועד 4.5
מ' ,כולל מכסה יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר  60ס''מ ,מסוג .D-400
תא בקרה מלבני במידות  100X100ס''מ ובעומק עד  1.5מ' ,כולל מכסה
יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר  60ס''מ ,מסוג .D-400
תא בקרה מלבני במידות  100X100ס''מ ובעומק מעל  1.51מ' ועד 2.5
מ' ,כולל מכסה יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר  60ס''מ ,מסוג .D-400

51.05.1255

תא בקרה מלבני במידות  100X100ס''מ ובעומק מעל  2.51מ' ועד 3.5
מ' ,כולל מכסה יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר  60ס''מ ,מסוג .D-400

יח'

51.05.1257

תא בקרה מלבני במידות  100X100ס''מ ובעומק מעל  3.51מ' ועד 4.5
מ' ,כולל מכסה יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר  60ס''מ ,מסוג D-400

יח'

9,030.00

51.05.1263

תוספת למחיר תא מלבני  100X100ס" מ עבור מכסה רשת כובע במקום
תקרה מבטון ומכסה.
תא בקרה מלבני במידות  100X120ס''מ ובעומק עד  1.5מ' ,כולל מכסה
יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר  60ס''מ ,מסוג .D-400
תא בקרה מלבני במידות  100X120ס''מ ובעומק מעל  1.51מ' ועד 2.5
מ' ,כולל מכסה יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר  60ס''מ ,מסוג .D-400

יח'

1,400.00

יח'

5,150.00

יח'

6,270.00

51.05.1275

תא בקרה מלבני במידות  100X120ס''מ ובעומק מעל  2.51מ' ועד 3.5
מ' ,כולל מכסה יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר  60ס''מ ,מסוג .D-400

יח'

7,750.00

51.05.1277

תא בקרה מלבני במידות  100X120ס''מ ובעומק מעל  3.51מ' ועד 4.5
מ' ,כולל מכסה יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר  60ס''מ ,מסוג .D-400

יח'

9,920.00

51.05.1291

תא בקרה מלבני במידות  100X140ס''מ ובעומק עד  1.5מ' ,כולל מכסה
יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר  60ס''מ ,מסוג .D-400
תא בקרה מלבני במידות  100X140ס''מ ובעומק מעל  1.51מ' ועד 2.5
מ' ,כולל מכסה יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר  60ס''מ ,מסוג .D-400

יח'

5,420.00

יח'

6,860.00

51.05.1295

תא בקרה מלבני במידות  100X140ס''מ ובעומק מעל  2.51מ' ועד 3.5
מ' ,כולל מכסה יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר  60ס''מ ,מסוג .D-400

יח'

8,620.00

51.05.1297

תא בקרה מלבני במידות  100X140ס''מ ובעומק מעל  3.51מ' ועד 4.5
מ' ,כולל מכסה יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר  60ס''מ ,מסוג .D-400

יח'

10,620.00

51.05.1311

תא בקרה מלבני במידות  120X140ס''מ ובעומק עד  1.5מ' ,כולל מכסה
יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר  60ס''מ ,מסוג .D-400
תא בקרה מלבני במידות  120X140ס''מ ובעומק מעל  1.51מ' ועד 2.5
מ' ,כולל מכסה יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר  60ס''מ ,מסוג .D-400

יח'

5,950.00

יח'

7,670.00

51.05.1315

תא בקרה מלבני במידות  120X140ס''מ ובעומק מעל  2.51מ' ועד 3.5
מ' ,כולל מכסה יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר  60ס''מ ,מסוג .D-400

יח'

10,100.00

51.05.1317

תא בקרה מלבני במידות  120X140ס''מ ובעומק מעל  3.51מ' ועד 4.5
מ' ,כולל מכסה יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר  60ס''מ ,מסוג .D-400

יח'

12,150.00

51.05.1319

תא בקרה מלבני במידות 120X 140ס''מ ובעומק מעל  4.51מ' ועד 5.5
מ' ,כולל מכסה יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר  60ס''מ ,מסוג .D-400

יח'

14,520.00

51.05.1321

תא בקרה מלבני במידות 120X 140ס''מ ובעומק מעל  5.51מ' ועד 6.5
מ' ,כולל מכסה יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר  60ס''מ ,מסוג .D-400

יח'

16,060.00

51.05.1341

תא בקרה מלבני במידות  150X150ס''מ ובעומק עד  2.5מ' ,כולל מכסה
יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר  60ס''מ ,מסוג .D-400

יח'

11,360.00

51.05.1241
51.05.1251
51.05.1253

51.05.1271
51.05.1273

51.05.1293

51.05.1313

יח' מידה
יח'

מחיר
6,590.00

יח'

8,030.00

יח'

4,870.00

יח'

6,130.00

7,420.00
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תיאור מק"ט
תא בקרה מלבני במידות  150X150ס''מ ובעומק מעל  2.51מ' ועד 3.5
מ' ,כולל מכסה יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר  60ס''מ ,מסוג .D-400

יח' מידה
יח'

מחיר
13,080.00

51.05.1345

תא בקרה מלבני במידות  150X150ס''מ ובעומק מעל  3.51מ' ועד 4.5
מ' ,כולל מכסה יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר  60ס''מ ,מסוג .D-400

יח'

14,340.00

51.05.1347

תא בקרה מלבני במידות  150X150ס''מ ובעומק מעל  4.51מ' ועד 5.5
מ' ,כולל מכסה יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר  60ס''מ ,מסוג .D-400

יח'

16,860.00

51.05.1349

תא בקרה מלבני במידות  150X150ס''מ ובעומק מעל  5.51מ' ועד 6.5
מ' ,כולל מכסה יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר  60ס''מ ,מסוג .D-400

יח'

18,380.00

51.05.1361

תא בקרה מלבני במידות  120X180ס''מ ובעומק עד 1.50מ' ,כולל מכסה
יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר  60ס''מ ,מסוג .D-400
תא בקרה מלבני במידות  120X180ס''מ ובעומק מעל  1.51מ' ועד 2.5
מ' ,כולל מכסה יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר  60ס''מ ,מסוג .D-400

יח'

9,740.00

יח'

12,090.00

51.05.1365

תא בקרה מלבני במידות  120X180ס''מ ובעומק מעל  2.51מ' ועד 3.5
מ' ,כולל מכסה יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר  60ס''מ ,מסוג .D-400

יח'

14,430.00

51.05.1367

תא בקרה מלבני במידות  120X180ס''מ ובעומק מעל  3.51מ' ועד 4.5
מ' ,כולל מכסה יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר  60ס''מ ,מסוג .D-400

יח'

17,600.00

51.05.1391

תא בקרה מלבני במידות  150X180ס''מ ובעומק עד  2.5מ' ,כולל מכסה
יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר  60ס''מ ,מסוג .D-400
תא בקרה מלבני במידות  150X180ס''מ ובעומק מעל  2.51מ' ועד 3.5
מ' ,כולל מכסה יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר  60ס''מ ,מסוג .D-400

יח'

11,460.00

יח'

15,160.00

51.05.1395

תא בקרה מלבני במידות  150X180ס''מ ובעומק מעל  3.51מ' ועד
 4.5מ' ,כולל מכסה יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר  60ס''מ ,מסוג .D-400

יח'

18,050.00

51.05.1397

תא בקרה מלבני במידות  150X180ס''מ ובעומק מעל  4.51מ' ועד 5.5
מ' ,כולל מכסה יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר  60ס''מ ,מסוג .D-400

יח'

21,000.00

51.05.1399

תא בקרה מלבני במידות  150X180ס''מ ובעומק מעל  5.51מ' ועד 6.5
מ' ,כולל מכסה יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר  60ס''מ ,מסוג .D-400

יח'

24,700.00

51.05.1421

תא בקרה מלבני במידות  140X210ס''מ ובעומק עד 1.50מ' ,כולל מכסה
יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר  60ס''מ ,מסוג .D-400
תא בקרה מלבני במידות  140X210ס''מ ובעומק מעל 1.51מ' ועד 2.5
מ' ,כולל מכסה יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר  60ס''מ ,מסוג .D-400

יח'

12,350.00

יח'

15,350.00

51.05.1425

תא בקרה מלבני במידות  140X210ס"מ ובעומק מעל  2.51מ' ועד 3.5
מ' ,כולל מכסה יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר  60ס"מ ,מסוג .D-400

יח'

18,400.00

51.05.1427

תא בקרה מלבני במידות  140X210ס"מ ובעומק מעל  3.51מ' ועד 4.5
מ' ,כולל מכסה יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר  60ס"מ ,מסוג .D-400

יח'

21,400.00

51.05.1429

תא בקרה מלבני במידות  140X210ס"מ ובעומק מעל  4.51מ' ועד 5.5
מ' ,כולל מכסה יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר  60ס"מ ,מסוג .D-400

יח'

25,000.00

51.05.1431

תא בקרה מלבני במידות  140X210ס"מ ובעומק מעל  5.51מ' ועד 6.5
מ' ,כולל מכסה יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר  60ס"מ ,מסוג .D-400

יח'

29,800.00

51.05.1461

תא בקרה מלבני במידות  180X210ס''מ ובעומק עד  2.5מ' ,כולל מכסה
יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר  60ס''מ ,מסוג .D-400
תא בקרה מלבני במידות  180X210ס''מ ובעומק מעל  2.51מ' ועד 3.5
מ' ,כולל מכסה יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר  60ס''מ ,מסוג .D-400

יח'

18,940.00

יח'

22,140.00

51.05.1363

51.05.1393

51.05.1423

51.05.1463
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תיאור מק"ט
תא בקרה מלבני במידות  180X210ס''מ ובעומק מעל  3.51מ' ועד 4.5
מ' ,כולל מכסה יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר  60ס''מ ,מסוג .D-400

יח' מידה
יח'

מחיר
25,350.00

51.05.1467

תא בקרה מלבני במידות  180X210ס''מ ובעומק מעל  4.51מ' ועד 5.5
מ' ,כולל מכסה יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר  60ס''מ ,מסוג .D-400

יח'

29,900.00

51.05.1469

תא בקרה מלבני במידות  180X210ס''מ ובעומק מעל  5.51מ' ועד 6.5
מ' ,כולל מכסה יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר  60ס''מ ,מסוג .D-400

יח'

34,800.00

51.05.1501

תא בקרה מלבני במידות  210X210או 180X260ס''מ ובעומק עד 2.5
מ' ,כולל מכסה יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר  60ס''מ ,מסוג .D-400

יח'

22,200.00

51.05.1503

תא בקרה מלבני במידות  210X210או  180X260ס''מ ובעומק מעל
 2.51מ' ועד  3.5מ' ,כולל מכסה יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר  60ס''מ,
מסוג .D-400
תא בקרה מלבני במידות  210X210או  180X260ס''מ ובעומק מעל
 3.51מ' ועד  4.5מ' ,כולל מכסה יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר  60ס''מ,
מסוג .D-400
תא בקרה מלבני במידות  x210X210או  180X260Xס''מ ובעומק מעל
 4.51מ' ועד  5.5מ' ,כולל מכסה יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר  60ס''מ,
מסוג .D-400
תא בקרה מלבני במידות  210X210או  180X260ס''מ ובעומק מעל
 5.51מ' ועד  6.5מ' ,כולל מכסה יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר  60ס''מ,
מסוג .D-400
תא בקרה מלבני במידות  210X275או  250X250ס''מ ובעומק עד 2.5
מ' ,כולל מכסה יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר  60ס''מ ,מסוג .D-400

יח'

24,000.00

יח'

31,600.00

יח'

38,600.00

יח'

45,300.00

יח'

25,000.00

51.05.1553

תא בקרה מלבני במידות  210X275או  250X250ס''מ ובעומק מעל
 2.51מ' ועד  3.5מ' ,כולל מכסה יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר  60ס''מ,
מסוג .D-400
תא בקרה מלבני במידות  210x275או  250X250ס''מ ובעומק מעל
 3.51מ' ועד  4.5מ' ,כולל מכסה יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר  60ס''מ,
מסוג .D-400
תא בקרה מלבני במידות  210x275או  250X250ס''מ ובעומק מעל
 4.51מ' ועד  5.5מ' ,כולל מכסה יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר  60ס''מ,
מסוג .D-400
תא בקרה מלבני במידות  210X275או  250X250ס''מ ובעומק מעל
 5.51מ' ועד  6.5מ' ,כולל מכסה יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר  60ס''מ,
מסוג .D-400
תא בקרה מלבני במידות  260X260ס"מ ובעומק עד  2.5מ' ,כולל מכסה
יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר  60ס"מ ,מסוג .D-400
תא בקרה מלבני במידות  260X260ס"מ ובעומק מעל  2.51ועד  3.5מ',
כולל מכסה יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר  60ס"מ ,מסוג .D-400
תא בקרה מלבני במידות  260X260ס"מ ובעומק מעל  3.51ועד  4.5מ',
כולל מכסה יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר  60ס"מ ,מסוג .D-400
תא בקרה מלבני במידות  260X260ס"מ ובעומק מעל  4.51ועד  5.5מ',
כולל מכסה יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר  60ס"מ ,מסוג .D-400
תא בקרה מלבני במידות  300X300או  320X320ס''מ ובעומק עד 2.5
מ' ,כולל מכסה יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר  60ס''מ ,מסוג .D-400

יח'

31,200.00

יח'

38,000.00

יח'

43,500.00

יח'

49,000.00

יח'

38,300.00

יח'

43,000.00

יח'

49,500.00

יח'

56,000.00

יח'

45,000.00

51.05.1603

תא בקרה מלבני במידות  300X300או  320X320ס''מ ובעומק מעל
 2.51מ' ועד  3.5מ' ,כולל מכסה יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר  60ס''מ,
מסוג .D-400
תא בקרה מלבני במידות  300X300או  320X320ס''מ ובעומק מעל
 3.51מ' ועד  4.5מ' ,כולל מכסה יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר  60ס''מ,
מסוג .D-400
תא בקרה מלבני במידות  300X300או 320X320ס''מ ובעומק מעל 4.51
מ' ועד  5.5מ' ,כולל מכסה יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר  60ס''מ ,מסוג
.D-400

יח'

53,000.00

יח'

61,100.00

יח'

69,600.00

51.05.1505

51.05.1507

51.05.1509

51.05.1551

51.05.1555

51.05.1557

51.05.1559

51.05.1581
51.05.1583
51.05.1585
51.05.1587
51.05.1601

51.05.1605

51.05.1607
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מחירון זכייני  167-16ג' 4צפון
מס_קטלוגי
51.05.1609

תיאור מק"ט
תא בקרה מלבני במידות  300X300או 320X320ס''מ ובעומק מעל
 5.51מ' ועד  6.5מ' ,כולל מכסה יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר  60ס''מ,
מסוג .D-400
תא בקרה עגול בקוטר  60ס''מ ובעומק עד  1.50מ' ,כולל תקרה ,עיבודים
ומכסה יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר  60ס''מ ,מסוג .D-400
תא בקרה עגול בקוטר  80ס''מ ובעומק עד  1.25מ' ,כולל תקרה ,עיבודים
ומכסה יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר  60ס''מ ,מסוג .D-400
תא בקרה עגול בקוטר  100ס''מ ובעומק עד  1.25מ' ,כולל תקרה,
עיבודים ומכסה יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר  60ס''מ ,מסוג .D-400
תא בקרה עגול בקוטר  100ס''מ ובעומק מעל  1.26ועד  2.0מ' ,כולל
תקרה ,עיבודים ומכסה יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר  60ס''מ ,מסוג -D
.400
תא בקרה עגול בקוטר  100ס''מ ובעומק מעל  2.01ועד  2.75מ' ,כולל
תקרה ,עיבודים ומכסה יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר  60ס''מ ,מסוג -D
.400
תא בקרה עגול בקוטר  100ס"מ ובעומק מ 2.75-מ' ועד  3.5מ' ,כולל
תקרה ,עיבודים ומכסה יציקת ברזל /בטון בקוטר  60ס"מ ,מסוג .D-400

51.05.1751

תא בקרה עגול בקוטר  125ס''מ ובעומק עד  1.5מ' ,כולל תקרה ,עיבודים
ומכסה יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר  60ס''מ ,מסוג .D-400
תא בקרה עגול בקוטר  125ס"מ ובעומק מעל  1.51מ' ועד  2.5מ' ,כולל
תקרה ,עיבודים ומכסה יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר  60ס"מ ,מסוג -D
.400
תא בקרה עגול בקוטר  125ס"מ ובעומק מעל  2.51מ' ועד  3.5מ' ,כולל
תקרה ,עיבודים ומכסה יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר  60ס"מ ,מסוג -D
.400
תא בקרה עגול בקוטר  125ס"מ ובעומק מעל  3.51מ' ועד  4.5מ' ,כולל
תקרה ,עיבודים ומכסה יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר  60ס"מ ,מסוג -D
.400
תא בקרה עגול בקוטר  150ס''מ ובעומק עד  1.5מ' ,כולל תקרה ,עיבודים
ומכסה יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר  60ס''מ ,מסוג .D-400
תא בקרה עגול בקוטר  150ס"מ ובעומק מעל  1.51מ' ועד  2.5מ' ,כולל
תקרה ,עיבודים ומכסה יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר  60ס"מ ,מסוג -D
.400
תא בקרה עגול בקוטר  150ס"מ ובעומק מעל  2.51מ' ועד  3.5מ' ,כולל
תקרה ,עיבודים ומכסה יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר  60ס"מ ,מסוג -D
.400
תא בקרה עגול בקוטר  150ס"מ ובעומק מעל  3.51מ' ועד  4.5מ' ,כולל
תקרה ,עיבודים ומכסה יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר  60ס"מ ,מסוג -D
.400
תא בקרה עגול בקוטר  150ס"מ ובעומק מעל  4.51מ' ועד  5.5מ' ,כולל
תקרה ,עיבודים ומכסה יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר  60ס"מ ,מסוג -D
.400
תא בקרה עגול בקוטר  150ס"מ ובעומק מעל  5.51מ' ועד  6.5מ' ,כולל
תקרה ,עיבודים ומכסה יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר  60ס"מ ,מסוג -D
.400
תא מוכלל לצינור בקוטר  100ס"מ דרג  5עם ארובה עגולה בקוטר 100
ס" מ ומכסה יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר  60ס"מ ,מסוג  ,D-400בעומק
הקו המתוכנן
תא מוכלל לצינור בקוטר  125ס"מ דרג  5עם ארובה עגולה בקוטר 100
ס" מ ומכסה יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר  60ס"מ ,מסוג  ,D-400בעומק
הקו המתוכנן
תא מוכלל לצינור בקוטר 150ס"מ דרג  5עם ארובה עגולה בקוטר 100
ס" מ ומכסה יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר  60ס"מ ,מסוג  ,D-400בעומק
הקו המתוכנן
תא מוכלל לצינור בקוטר 183ס" מ דרג עם ארובה עגולה בקוטר  100ס"מ
ומכסה יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר  60ס"מ ,מסוג  ,D-400בעומק הקו
המתוכנן
שוחת בקרה מבטון מזוין ב 40-יצוק באתר במידות שונות ובעומק עד 3.0
מ' לרבות סבכת ברזל

51.05.1721
51.05.1727
51.05.1735
51.05.1737

51.05.1739

51.05.1741

51.05.1753

51.05.1755

51.05.1757

51.05.1771
51.05.1773

51.05.1775

51.05.1777

51.05.1779

51.05.1781

51.05.1791

51.05.1794

51.05.1798

51.05.1803

51.05.1912

יח' מידה
יח'

מחיר
79,500.00

יח'

1,650.00

יח'

2,100.00

יח'

2,750.00

יח'

3,360.00

יח'

3,800.00

יח'

4,400.00

יח'

3,600.00

יח'

4,200.00

יח'

4,950.00

יח'

5,800.00

יח'

9,300.00

יח'

10,000.00

יח'

11,300.00

יח'

13,300.00

יח'

15,700.00

יח'

18,400.00

יח'

10,300.00

יח'

12,200.00

יח'

13,700.00

יח'

16,500.00

מ "ק

1,800.00
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מחירון זכייני  167-16ג' 4צפון
מס_קטלוגי
51.05.1922

תיאור מק"ט
מכסה מיצקת ברזל לשוחה/תא -בקרה קיימים בקוטר  60ס"מ מסוג -D
 400עם סמל נתיבי ישראל
תוספת מחיר עבור התקנת מכסה רשת לעומס  D400במקום מכסה מכל
סוג שהוא
רשת לקליטת מי נגר במידות  100X 100ס"מ לתא מלבני
רשת לקליטת מי נגר במידות  100X120ס"מ לתא מלבני
רשת לקליטת מי נגר במידות  120X140ס"מ לתא מלבני.
רשת לקליטת מי נגר במידות  150X150ס"מ לתא מלבני.
תוספת למחיר תא -בקרה עבור הקמתו על קו ניקוז קיים בקוטר  40ס''מ

יח'

210.00

יח'
יח'
יח'
יח'
יח'

3,400.00
3,750.00
4,450.00
5,150.00
750.00

51.05.1992

תוספת למחיר תא -בקרה עבור הקמתו על קו ניקוז קיים בקוטר  50ס''מ

יח'

820.00

51.05.1993

תוספת למחיר תא -בקרה עבור הקמתו על קו ניקוז קיים בקוטר  60ס''מ

יח'

900.00

51.05.1994

תוספת למחיר תא -בקרה עבור הקמתו על קו ניקוז קיים בקוטר  80ס''מ

יח'

1,055.00

51.05.1995

תוספת למחיר תא -בקרה עבור הקמתו על קו ניקוז קיים בקוטר  125ס''מ

יח'

1,200.00

51.05.1996

תוספת למחיר תא -בקרה עבור הקמתו על קו ניקוז קיים בקוטר  150ס''מ

יח'

1,600.00

51.05.2003
51.05.2041

תוספת למחיר תא -בקרה עבור הקמתו על מובל ניקוז קיים
מתעל מבטון ב 20-יצוק באתר ומעובד בתא ניקוז קיים לצינורות במידות
 40ועד  60ס"מ
מתעל מבטון ב 20-יצוק באתר ומעובד בתא ניקוז קיים לצינורות במידות
 80ועד  125ס"מ
מתעל מבטון ב 20-יצוק באתר ומעובד בתא ניקוז קיים לצינורות במידות
מעל  125ס"מ
תא קליטה צידי מרכיבי בטון טרומיים /מבטון יצוק באתר במידות 45X80
או  48X78ס'' מ עם רשת מלבנית מיצקת ברזל ואבן צד בעומק עד  1מ'

יח'
יח'

1,500.00
530.00

יח'

580.00

יח'

675.00

51.05.2093

תא קליטה צידי מרכיבי בטון טרומיים /מבטון יצוק באתר במידות 45X80
או  37X76ס'' מ עם רשת מלבנית מיצקת ברזל ללא אבן צד ,בעומק עד 1
מ',
תא קליטה ראשי מרכיבי בטון טרומיים /מבטון יצוק באתר במידות 45X80
או  48X78ס" מ עם רשת מלבנית מיצקת ברזל עם אבן צד ,בעומק עד1
מ' .
תא קליטה ראשי מרכיבי בטון טרומיים /מבטון יצוק באתר במידות 45X80
או  37X76ס'' מ עם רשת מלבנית מיצקת ברזל ללא אבן צד ,בעומק עד
 1מ'
תא קליטה ראשי מרכיבי בטון טרומיים /מבטון יצוק באתר במידות 45X80
או  48X78ס'' מ עם רשת מלבנית מיצקת ברזל ואבן צד ,בעומק מעל
 1.01מ' ועד  2מ'
תא קליטה ראשי מרכיבי בטון טרומיים /מבטון יצוק באתר במידות 45X80
או  48X78ס'' מ עם רשת מלבנית מיצקת ברזל ללא אבן צד ,בעומק מעל
 1.01מ' ועד  2מ'
תא קליטה ראשי מרכיבי בטון טרומיים /מבטון יצוק באתר במידות 80X80
ס''מ או  78X78ס" מ עם רשת מלבנית מיצקת ברזל ואבן צד ,בעומק עד
 2מ'
תא קליטה ראשי מרכיבי בטון טרומיים /מבטון יצוק באתר במידות 80X80
ס''מ או  78X78ס" מ עם רשת מלבנית מיצקת ברזל ללא אבן צד ,בעומק
עד  2מ'
תא ניקוז משולב מרכיבי בטון טרומיים /מבטון יצוק באתר במידות
 100X120ס'' מ עם רשת מלבנית מיצקת ברזל ואבן צד ,בעומק עד  2מ'

51.05.2163

תא ניקוז משולב מרכיבי בטון טרומיים /מבטון יצוק באתר במידות
 100X120ס'' מ עם רשת מלבנית מיצקת ברזל ואבן צד ,בעומק מעל
 2.01ועד  3מ'
תא ניקוז משולב מרכיבי בטון טרומיים /מבטון יצוק באתר במידות
 100X120ס'' מ עם רשת מלבנית מיצקת ברזל ללא אבן צד ,בעומק עד 2
מ'

51.05.1932
51.05.1975
51.05.1977
51.05.1979
51.05.1983
51.05.1991

51.05.2043
51.05.2045
51.05.2089

51.05.2097

51.05.2102

51.05.2107

51.05.2112

51.05.2131

51.05.2133

51.05.2161

51.05.2165

יח' מידה
יח'

מחיר
900.00

מכלול

1,850.00

מכלול

1,360.00

מכלול

2,080.00

מכלול

1,940.00

מכלול

2,410.00

מכלול

2,190.00

מכלול

3,350.00

מכלול

3,130.00

מכלול

5,450.00

מכלול

5,240.00

מכלול

6,150.00
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מחירון זכייני  167-16ג' 4צפון
מס_קטלוגי
51.05.2167

תיאור מק"ט
תא ניקוז משולב מרכיבי בטון טרומיים /מבטון יצוק באתר במידות
100X120ס'' מ עם רשת מלבנית מיצקת ברזל ללא אבן צד ,בעומק מעל
 2.01ועד  3.0מ'
תא ניקוז משולב מרכיבי בטון טרומיים /מבטון יצוק באתר במידות
 140X120ס'' מ עם רשת מלבנית מיצקת ברזל ואבן צד ,בעומק עד  2.5מ'

51.05.2191

51.05.2518
51.05.2559
51.05.2563
51.05.2567
51.05.2571
51.05.2653
51.05.2665
51.05.2668

51.05.2181

51.05.2233
51.05.2237
51.05.2245
51.05.2249
51.05.2253
51.05.2285
51.05.2289
51.05.2293
51.05.2295
51.05.2297
51.05.2345
51.05.2349
51.05.2358
51.05.2385
51.05.2389
51.05.2393
51.05.2397
51.05.2405
51.05.2415
51.05.2425

51.05.2435
51.05.2445
51.05.2475
51.05.2479
51.05.2485
51.05.2505
51.05.2509
51.05.2513

יח' מידה
מכלול

מחיר
5,940.00

מכלול

7,880.00

מכלול

12,600.00

תא ניקוז משולב מרכיבי בטון טרומיים /מבטון יצוק באתר במידות 150
150Xס'' מ עם רשת מלבנית מיצקת ברזל ואבן צד ,בעומק עד  2.5מ'
תוספת מחיר עבור החלפת סבכת קליטה לקולטן  45X80ס''מ למכסה
עבור אלמנט הובלת מים
סבכת קליטה לקולטן  80X45ס''מ
סבכת קליטה מחומרים מרוכבים לקולטן  35.5/76ס"מ
סבכת קליטה מחומרים מרוכבים לקולטן  35.5/76ס"מ ,לרבות מנעול
קליק לוק והתאמתו למסגרת קיימת ממתכת
סבכת קליטה מחומרים מרוכבים לקולטן 80X45ס''מ
תוספת מחיר למסגרת ורשת סבכה עבור נעילה נגד גניבה
סבכת קליטה מחומרים מרוכבים לקולטן  34.5/84.5ס"מ ,לרבות מנעול
קליק לוק
סבכת קליטה מחומרים מרוכבים לקולטן  34.5/84.5ס"מ ,לרבות מנעול
קליק לוק והתאמתו למסגרת קיימת ממתכת
התאמת תא קליטה (רשת אחת) למפלס כביש קיים/מתוכנן
מסגרת מתכת מותאמת לרשת קליטה מחומרים מרוכבים לקולטן קיים
בכל גודל שהוא ,לרבות התאמתה למפלסי הכביש
אבן צד מיצקת ברזל
סבכת קליטה לקולטן  30X70ס"מ
תוספת מחיר לתא קליטה עבור כל רשת נוספת כולל התא ואבן השפה
לניקוז.
נקז מחורץ טרומי מבטון מזויין עם שיפוע עליון דו צדדי ,בחתך פנים
אליפטי במידות  52 × 32ס''מ כולל אבן שפה.
נקז מחורץ עם אבן שפה טרומי מבטון מזויין בחתך פנים אליפטי 29X38
ס'' מ לרבות חיבור לקולטן
נקז מחורץ טרומי מבטון מזוין עם שיפוע עליון דו צדדי ,בחתך פנים
בקוטר  32ס''מ.
נקז מחורץ טרומי מבטון מזוין עם שיפוע עליון דו צדדי ,בחתך פנים
אליפטי במידות  42 × 32ס''מ
נקז מחורץ טרומי מבטון מזויין עם שיפוע עליון דו צדדי ,בחתך פנים
אליפטי במידות  52 × 32ס''מ
קולטן המתאים לחיבור קטעי נקזים מחורצים
חיבור מובל ניקוז חדש למובל ניקוז קיים כולל עבודות-עפר ,שכבת מצע
מהודק ,שכבת בטון רזה ,פלדת-זיון  ,יציקות בטון באתר ברצפה ,בקירות
ובתקרה
פרוק והעתקת קולטן קיים כולל כל העבודות הדרושות
תעלת ניקוז במידות פנים  50X40ס'' מ כולל רשת פלדה מגולבנת
העומדת בעומס  40טון ( .)D-400
פירוק והחלפת רשת מיציקת ברזל כולל מסגרת לתא קליטה קיים
פירוק והחלפת רשת מיציקת ברזל ללא מסגרת לתא קליטה קיים
פירוק והחלפת אבן צד מיציקת ברזל ללא מסגרת לתא קליטה קיים
תוספת מחיר עבור חיבור קו ניקוז בקוטר מ 4"-עד " 8לשוחת ניקוז בכל
העומק.
תוספת מחיר עבור חיבור קו ניקוז בקוטר מ 4"-ועד " 8לקולטן מי גשם
אלמנט צד מנקז עם תעלת ניקוז במידות פנים  50/50ס"מ כולל תקרה .

יח'
מטר

850.00
1,600.00

תוספת מחיר לחיבור אלמנט צד מנקז לתא בקרה
תעלת ניקוז רוחב (פנים)  15ס"מ עם מכסה
תעלת ניקוז ברוחב (פנים)  20ס"מ עם מכסה
תעלת ניקוז ברוחב (פנים)  30ס"מ עם מכסה
תעלת ניקוז ברוחב (פנים)  50ס"מ עם אלמנט צד מנקז
צילום קו ניקוז בקטרים שונים ס'' מ במצלמת וידאו והפקת דו''ח CD +
מזרוני גביונים בעובי  17ס''מ
מזרוני גביונים בעובי  23ס''מ

יח'
מטר
מטר
מטר
מטר
מטר
מ"ר
מ"ר

760.00
740.00
870.00
1,070.00
1,300.00
11.00
113.00
125.00

יח'

650.00

יח'
יח'
יח'

1,030.00
890.00
950.00

יח'
יח'
יח'

860.00
135.00
485.00

יח'

700.00

יח'
יח'

390.00
420.00

מטר
יח'
יח'

290.00
410.00
1,500.00

מטר

1,120.00

מטר

720.00

מטר

870.00

מטר

950.00

מטר

1,050.00

יח'
מכלול

2,820.00
4,200.00

מכלול
מטר

750.00
1,400.00

יח'
יח'
יח'
יח'

540.00
410.00
370.00
800.00
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מס_קטלוגי
51.05.2671
51.05.2674
51.05.2678
51.05.2681
51.05.2684
51.05.2688
51.05.2691
51.05.2694
51.05.2697
51.05.2701
51.05.2705
51.05.2709
51.05.2724
51.05.2727
51.05.2732
51.05.2738
51.05.2743
51.05.2751

51.05.2759
51.05.2762
51.05.2766
51.05.2769
51.05.2775
51.05.2784
51.05.2787
51.05.2792
51.05.2803

51.05.2807

51.05.2811
51.05.2814
51.05.2816
51.05.2824
51.05.2848
51.05.2851
51.05.2854
51.05.2857
51.05.2861
51.05.2867
51.05.2875
51.05.2878
51.05.2882

תיאור מק"ט
מזרוני גביונים בעובי  30ס''מ
מזרוני גביונים מצופים פי.וי.סי ,בעובי  17ס''מ
מזרוני גביונים מצופים פי.וי.סי ,בעובי  23ס''מ
מזרוני גביונים מצופים פי.וי.סי ,בעובי  30ס''מ
מכסה נוסף לכיסוי המזרונים ,עובי תיל  2.2מ''מ
מכסה נוסף לכיסוי המזרונים ,עובי תיל  3.0מ''מ
תוספת מחיר עבור ציפוי  PVCלמכסה נוסף של כיסוי מזרונים
קירות /קירות תמך מארגזי גביונים בגובה  50ס''מ ,עובי תיל  2.7מ''מ
קירות /קירות תמך מארגזי גביונים בגובה  50ס''מ ,עובי תיל  3.0מ''מ
קירות /קירות תמך מארגזי גביונים בגובה  100ס''מ ,עובי דופן  2.7מ''מ
קירות /קירות תמך מארגזי גביונים בגובה  100ס''מ ,עובי דופן  3.0מ''מ
תוספת מחיר עבור ביצוע קירות /קירות תמך מארגזי גביונים עם רשתות
מצופות בPVC-
מרצפי בטון מזוין מסוג ב 20-בעובי כלשהו
מרצפי בטון מזוין מסוג ב 30-בעובי כלשהו
תוספת מחיר ליציקת מרצפי בטון בגין פיזור והשקעה של חלוקי-נחל על
גב המרצף
תוספת מחיר ליציקת מרצפי בטון בגין פיזור והשקעה של אגרגאט גרוס
על גב המרצף
תוספת מחיר ליציקת מרצפים מבטון עבור חיפוי באבן ריפ-רפ
ייצוב קרקע באמצעות האספלט המקורצף בתחום האתר לרבות
אמלוסיה מסוג  MS-10בכמות של  3ק"ג/מ" ר ובהתאם למפרט המיוחד
מגלש לניקוז שוליים מבטון מזוין מסוג ב 20-יצוק באתר בעובי כלשהו
מגלש לניקוז שוליים מבטון מזוין מסוג ב 30-יצוק באתר בעובי כלשהו
מגלש לניקוז שוליים מבטון מזוין מסוג ב 20-יצוק באתר בעובי כלשהו עם
רשת מרחבית
מגלש לניקוז שוליים מבטון מזוין מסוג ב 30-יצוק באתר בעובי כלשהו עם
רשת מרחבית
תוספת מחיר לבטון עבור פיגמנט בגוון לפי בחירת המתכנן
קורות שן מבטון מזוין ב 20-במידות שונות (חתך מזערי  20/40ס''מ)
קורות שן מבטון מזוין ב 30-במידות שונות (חתך מזערי  20/40ס''מ)
שן במידות שונות מאבן דחוסה בקטרים  10-50ס"מ
תערובת אבנים בגודל  3-15ס"מ ,דרישות המינימום לגבי האבנים הן:
אבן קשה ,הומוגנית ,ללא סדקים ובקיעים .על האבנים להיות נקיות
מחומרים אורגניים ו/או עפר
תערובת אבנים בגודל  10-35ס"מ ,דרישות המינימום לגבי האבנים הן:
אבן קשה ,הומוגנית ,ללא סדקים ובקיעים .על האבנים להיות נקיות
מחומרים אורגניים ו/או עפר
אבנים בגודל מ  8-עד  12ס''מ במשקל של כ  2ק''ג
אבנים בגודל מ  40-עד  60ס"מ במשקל של  0.2 - 0.3טון
אבנים בגודל מ  70-עד  90ס"מ במשקל  0.9 - 1.2טון
ייצוב קרקע באמצעות תמיסה פולימרית.
יריעות גיאו -תא עם דפנות מחוספסים ומחוררים בעומק  6.5ס''מ40/
תאים למ'' ר על יריעות גיאוטקסטיל וכולל מילוי בטון מסוג ב20-
יריעות גיאו -תא עם דפנות מחוספסים ומחוררים בעומק  7.5ס''מ40/
תאים למ'' ר על יריעות גיאוטקסטיל וכולל מילוי בטון מסוג ב20-
יריעות גיאו -תא עם דפנות מחוספסים ומחוררים בעומק  10ס''מ 40/תאים
למ'' ר על יריעות גיאוטקסטיל וכולל מילוי בטון מסוג ב20-
יריעות גיאו -תא עם דפנות מחוספסים בעומק  15ס''מ  40/תאים למ''ר על
יריעות גיאוטקסטיל וכולל מילוי בטון מסוג ב20-
יריעות גיאו -תא עם דפנות מחוספסים ומחוררים בעומק  20ס''מ 40/תאים
למ'' ר על יריעות גיאוטקסטיל וכולל מילוי בטון מסוג ב20-
תוספת מחיר לבטון עבור פיגמנט בגוון לפי בחירת המתכנן.
יריעות גיאו -תא עם דפנות מחוספסים ומחוררים בעומק  10ס''מ 40/תאים
למ''ר ,כולל מילוי באדמה גננית
יריעות גיאו -תא עם דפנות מחוספסים ומחוררים בעומק  15ס''מ 40/תאים
למ''ר ,כולל מילוי באדמה גננית
יריעות גיאו -תא עם דפנות מחוספסים ומחוררים בעומק  20ס''מ 40/תאים
למ''ר ,כולל מילוי באדמה גננית

יח' מידה
מ"ר
מ"ר
מ"ר
מ"ר
מ"ר
מ"ר
מ"ר
מ "ק
מ "ק
מ "ק
מ "ק
מ "ק

מחיר
148.00
157.00
170.00
180.00
30.00
44.00
7.00
430.00
460.00
375.00
410.00
35.00

מ "ק
מ "ק
מ"ר

785.00
760.00
120.00

מ"ר

27.00

מ"ר
מ"ר

130.00
8.00

מ "ק
מ "ק
מ "ק

965.00
990.00
920.00

מ "ק

945.00

מ "ק
מ "ק
מ "ק
מ "ק
מ "ק

34.00
935.00
960.00
710.00
115.00

מ "ק

150.00

מ "ק
מ "ק
מ "ק
מ"ר
מ"ר

165.00
150.00
170.00
7.50
75.00

מ"ר

78.00

מ"ר

90.00

מ"ר

115.00

מ"ר

135.00

מ"ר
מ"ר

4.60
47.00

מ"ר

63.00

מ"ר

70.00
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מס_קטלוגי
51.05.2884
51.05.2887
51.05.2891
51.05.2896
51.05.2905
51.05.2909
51.05.2912
51.05.2915
51.05.2951
51.05.2952
51.05.2954
51.05.2961
51.05.2977
51.05.2979
51.05.3007
51.05.3011

51.05.3015
51.05.3019

51.05.3035
51.05.3039
51.05.3049
51.05.3055
51.05.3105
51.05.5000

51.05.5060
51.05.5100
51.05.5105
51.05.5110
51.05.5160
51.06.0010
51.06.0020
51.06.0023
51.06.0025
51.06.0026
51.06.0030
51.06.0031
51.06.0033
51.06.0034

תיאור מק"ט
יריעות גיאו -תא עם דפנות מחוספסים ומחוררים בעומק  10ס''מ 40/תאים
למ''ר ,כולל מילוי בעפר מקומי
יריעות גיאו -תא עם דפנות מחוספסים ומחוררים בעומק  15ס''מ 40/תאים
למ''ר ,כולל מילוי בעפר מקומי
יריעות גיאו -תא עם דפנות מחוספסים ומחוררים בעומק  20ס''מ 40/תאים
למ''ר ,כולל מילוי בעפר מקומי
תוספת מחיר ליריעות גיאו -תא עם דפנות מחוספסות ומחוררים במילוי
באדמה גננית /מילוי בעפר מקומי עבור יריעות גיאוטקסטיל
יריעות גיאו -תא עם דפנות מחוספסים ומחוררים בעומק  7.5ס''מ40/
תאים למ'' ר על יריעות גיאוטקסטיל וכולל מילוי באגרגאט גרוס
יריעות גיאו -תא עם דפנות מחוספסים ומחוררים בעומק  10ס''מ 40/תאים
למ'' ר על יריעות גיאוטקסטיל וכולל מילוי באגרגאט גרוס
יריעות גיאו -תא עם דפנות מחוספסים ומחוררים בעומק  15ס''מ 40/תאים
למ'' ר על יריעות גיאוטקסטיל וכולל מילוי באגרגאט גרוס
יריעות גיאו -תא עם דפנות מחוספסים ומחוררים בעומק  20ס''מ 40/תאים
למ'' ר על יריעות גיאוטקסטיל וכולל מילוי באגרגאט גרוס
רשת פלדה מרחבית בעובי  5.5מ" מ עם מילוי בטון יצוק באתר מסוג ב-
 20בעובי  10ס"מ
רשת פלדה מרחבית בעובי  4מ'' מ עם מילוי בטון יצוק באתר מסוג ב20-
בעובי  8ס''מ
רשת פלדה מרחבית בעובי  8מ'' מ עם מילוי בטון יצוק באתר מסוג ב20-
בעובי  12ס''מ
רשת פלדה מרחבית בגובה  8מ'' מ עם מילוי בטון יצוק באתר מסוג ב20-
בעובי  16ס''מ
ייצוב באמצעות סלעיה מסלעים טבעיים /אבני מחצבה בדופן משופעת עד
30%
ייצוב באמצעות סלעיה מסלעים טבעיים /אבני מחצבה בדופן משופעת מעל
 30%ועד 45%
חור קידוח בקוטר  30ס''מ עד לעומק כ  24 -מ' (בסיס הקידוח)
קידוח אנכי לניקוז מי נגר עיליים בקוטר  60ס"מ ולעומק עד  10מ' כולל
מילוי הבור בחצץ גס " 3-5וציפוי דפנות הקידוח ברשת גיאוטקסטיל
ארוגה מקבוצה 2
קידוח אנכי לניקוז מי נגר עיליים בקוטר  60ס"מ ולעומק עד  10מ' כולל
מילוי הבור בחצץ גס "3-5
קידוח אנכי לניקוז מי נגר עיליים בקוטר  80ס"מ ולעומק עד  10מ' כולל
מילוי הבור בחצץ גס  "3-5וציפוי דפנות הקידוח ברשת גיאוטקסטיל
ארוגה מקבוצה 2
צינור שאיבה '' 16פלדה עובי דופן '' 3/8אטום
צינור פילטר מחורץ ( פילטר פרפורציה ) SCREEN
חצץ למילוי
חצץ שטוף מדורג בכל הגדלים ,ליישום כמסנן.
הסדרת אפיק נחל כולל חפירה וסילוק החומר
מכלול פירוק החזרת והשלמת הגביונים הקיימים מאבן חדשה ורשתות
מגולוונות חדשות בכל שידרש לביצוע עבודות השיקום והחזרת המצב
לקדמותו עפ''י הקיים.
תוספת מחיר להנחת רשת קולטן לאחר גניבה ו/או עקב שבר לעבודות
אחזקה בלבד
ניקוי ותיקון מישקים (פוגות) במשטחי ריפ ראפ קיימים
חישוף וניקוי של משטחי ריפראפ קיימים.
תיקון והשלמת משטחי ריפ ראפ קיימים שנפגעו
הדבקת רשת קולטן קיים בכל גודל שהוא בחומר ביטומני או שו"ע
אבן-שפה  17/25ס''מ בגוון אפור
אבן-שפה  17/25ס''מ בגוון צבעוני
אבן מעבר  23/15/50ס"מ בגוון צבעוני
אבן שפה  15/30ס''מ בגוון אפור
אבן שפה  15/30ס"מ בגוון צבעוני
אבן גן  10/20ס''מ בגוון אפור
אבן גן  10/20ס'' מ בגוון אפור ללא פאזה
אבן גן  10/20ס" מ בגוון אפור פינה חיצונית
אבן גן  10/20ס" מ בגוון אפור פינה פנימית

יח' מידה
מ"ר

מחיר
39.00

מ"ר

52.00

מ"ר

60.00

מ"ר

11.00

מ"ר

57.00

מ"ר

62.00

מ"ר

81.00

מ"ר

96.00

מ"ר

78.00

מ"ר

68.00

מ"ר

90.00

מ"ר

100.00

מ"ר

270.00

מ"ר

300.00

מטר
קומפ'

350.00
2,200.00

קומפ'

1,120.00

קומפ'

3,200.00

מטר
מטר
מ "ק
מ "ק
מ "ק
מ "ק

900.00
440.00
130.00
130.00
23.00
560.00

יח'

165.00

מטר
מ"ר
מ"ר
יח'
מטר
מטר
יח'
מטר
מטר
מטר
מטר
יח'
יח'

20.00
4.00
34.00
250.00
65.00
72.00
87.00
73.00
79.00
53.00
58.00
60.00
60.00
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מס_קטלוגי
51.06.0038
51.06.0040
51.06.0050
51.06.0055
51.06.0056
51.06.0060
51.06.0070
51.06.0080
51.06.0090
51.06.0100
51.06.0101
51.06.0110
51.06.0111
51.06.0112
51.06.0115
51.06.0120
51.06.0130
51.06.0135
51.06.0140
51.06.0150
51.06.0155
51.06.0160
51.06.0165
51.06.0170
51.06.0180
51.06.0190
51.06.0200
51.06.0206
51.06.0210
51.06.0220
51.06.0230
51.06.0240
51.06.0250
51.06.0260
51.06.0270
51.06.0276
51.06.0280
51.06.0290
51.06.0291
51.06.0300
51.06.0310
51.06.0320
51.06.0330

תיאור מק"ט
אבן גן מאבן טבעית קשה מסותת גס ,במידות  30/8ס"מ
אבן גן  10/20ס''מ בגוון צבעוני
אבן גן  10/20ס''מ בגוון לבן
אבן גן בגוון כורכרי במידות  15/20/60ס"מ
אבן גן שיפועית קטומה במידות  20/30/50ס"מ בגמר גרנוליט
אבן-תעלה חד או דו-שיפועית בגוון אפור
אבן-תעלה חד או דו-שיפועית בגוון צבעוני
אבן-שפה  45/45ס''מ  ,אבן עליה לרכב לרבות פינה ימנית ושמאלית בגוון
אפור
אבן-שפה  45/45ס''מ  ,אבן עליה לרכב לרבות פינה ימנית ושמאלית בגוון
צבעוני
אבן-שפה למעבר חציה  15/23ס''מ בגוון אפור
אבן-שפה למעבר חציה  15/23ס'' מ בגוון אפור ללא פאזה
אבן-שפה למעבר חציה  15/23ס''מ בגוון צבעוני
אבן-שפה למעבר חציה  15/23ס'' מ בגוון צבעוני ללא פאזה
אבן שפה מנקזת  18/20ס"מ בגוון אפור
אבן שפה מנקזת  18/25ס"מ בגוון אפור
אבן אי -תנועה  23/23ס''מ בגוון אפור
אבן אי -תנועה  23/23ס''מ בגוון צבעוני
אבן סימון דרך לאופניים  40/40/7ס"מ בגוון אפור
אבן בלימה לרכב  22.5/12.5/180ס''מ בגוון אפור
אבן בלימה לרכב  22.5/12.5/180ס''מ בגוון צבעוני
אבן שפה מבטון עם מחזירי אור לכיכרות במידות  38/23/23ס"מ בגוון
אפור
אבן-שפה מאבן ''חברונית'' מטולטשת  30/50/20ס''מ.
אבני לקט מקומיות לתיחום שביל מצעים לרבות בסיס של חגורת בטון ב-
20
אבן אי -תנועה ''חברונית'' מטולטשת  30/50/20ס''מ.
אבן-שפה מאבן ''מצפה רמון'' עיבוד מסמסם
תוספת מחיר לאבני-שפה (מכל סוג) עבור הנחה במסעה קיימת
אבן -שפה יצוקה באתר בשיטת התבנית המתקדמת
אבן שפה מבטון מזוין ב 40-תוחמת בין המיסעה למדרכה/אי תנועה ו/או
מדרון
ראש אי מבטון מזוין.
שימוש חוזר באבן-שפה  17/25ס''מ ,או אבן אי-תנועה  23/23ס''מ.
שימוש חוזר באבן גן
שימוש חוזר באבן מעבר חצייה  23/15ס''מ.
רכיבי תיעול טרומיים מבטון מזוין בחתך מלבני עם מידות פנים 20x25
ס''מ ,לרבות עבודות-עפר ,שכבת בטון רזה ,איטום וכל הדרוש.
מכסה מבטון מזוין לרכיב תיעול טרומי מבטון מזוין בחתך מלבני עם
מידות פנים  20x25ס''מ מתאים לעומס של  40טון
רשת כיסוי מיצקת ברזל לרכיב תיעול טרומי מבטון מזוין בחתך מלבני עם
מידות פנים  20x25ס'' מ מתאימה לעומס של  40טון
רכיבי תיעול טרומיים מבטון מזוין בחתך מלבני עם מידות פנים 30X40
ס"מ ,לרבות עבודות-עפר ,שכבת בטון רזה ,איטום וכל הדרוש.
רכיבי תיעול טרומיים מבטון מזוין בחתך מלבני עם מידות פנים 40x40
ס''מ ,לרבות עבודות-עפר ,שכבת בטון רזה ,איטום וכל הדרוש.
מכסה מבטון מזוין לרכיב תיעול טרומי מבטון מזוין בחתך מלבני עם
מידות פנים  40x40ס''מ מתאים לעומס של  40טון
מכסים טרומיים לתעלות במידות ועוביים שונים ,כולל זיון ,אוזניים ו/או
חורים להרמה הובלה ,הנפה והרכבה במקום.
רשת כיסוי מיצקת ברזל לרכיב תיעול טרומי מבטון מזוין בחתך מלבני עם
מידות פנים  40x40ס'' מ מתאימה לעומס של  40טון
רכיבי תיעול טרומיים מבטון מזוין בחתך מלבני עם מידות פנים 60x60
ס''מ ,לרבות עבודות-עפר ,שכבת בטון רזה ,איטום וכל הדרוש
מכסה מבטון מזוין לרכיב תיעול טרומי מבטון מזוין בחתך מלבני עם
מידות פנים  60x60ס''מ מתאים לעומס של  40טון
רשת כיסוי מפלדה מגולוונת לרכיב תיעול טרומי מבטון מזוין בחתך מלבני
עם מידות פנים  60x60ס'' מ מתאימה לעומס של  40טון

יח' מידה
מטר
מטר
מטר
מטר
מטר
מטר
מטר
מטר

מחיר
165.00
56.00
71.00
105.00
110.00
72.00
77.00
130.00

מטר

150.00

מטר
מטר
מטר
מטר
מטר
מטר
מטר
מטר
יח'
יח'
יח'
יח'

78.00
77.00
78.00
77.00
72.00
77.00
68.00
76.00
95.00
200.00
220.00
105.00

מטר
מטר

175.00
95.00

מטר
מטר
מטר
מטר
מ "ק

180.00
220.00
24.00
70.00
670.00

יח'
מטר
מטר
מטר
מטר

330.00
43.00
38.00
43.00
280.00

מטר

140.00

מטר

260.00

מטר

270.00

מטר

300.00

מטר

170.00

מ "ק

2,000.00

מטר

315.00

מטר

560.00

מטר

570.00

מטר

375.00
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מס_קטלוגי
51.06.0340

תיאור מק"ט
רכיבי תיעול טרומיים מבטון מזוין בחתך מלבני עם מידות פנים 100x100
ס''מ ,לרבות עבודות-עפר ,שכבת בטון רזה ,איטום וכל הדרוש

יח' מידה
מטר

51.06.0350

מכסה מבטון מזוין לרכיב תיעול טרומי מבטון מזוין בחתך מלבני עם
מידות פנים  100/100ס''מ ,מתאים לעומס  40טון
אלמנט תיעול למדרכה ברוחב  40ס"מ לרבות מכסה
אלמנט שוקת מבטון טרום למרזב במידות  30/45/10ס"מ בגוון כלשהו
אבן משתלבת מלבנית  10/20/6ס'' מ בגוון אפור או צבעוני
אבן משתלבת מלבנית  10/20/6ס''מ בגוון לבן
אבן משתלבת מלבנית  10/20/8ס'' מ בגוון אפור או צבעוני
אבן משתלבת מלבנית  10/20/8ס''מ בגוון לבן
אבן משתלבת מלבנית  30/15/6ס'' מ בגוון אפור או צבעוני
אבן משתלבת מלבנית  22.5/7.5/6ס'' מ בגוון אפור או צבעוני
אבן משתלבת ריבועית  20/20/6ס'' מ בגוון אפור או צבעוני
אבן משתלבת ריבועית  12.5/12.5/6ס'' מ בגוון אפור או צבעוני
אבן משתלבת ריבועית  20/20/6ס''מ בגוון לבן
אבן משתלבת ריבועית  10/10/6ס'' מ בגוון אפור או צבעוני
אבן משתלבת ריבועית  25/25/6ס'' מ בגוון אפור או צבעוני
אבן משתלבת ריבועית  30/30/6ס'' מ בגוון אפור או צבעוני
אבן סימון והכוונה לעוורים (בליטות או פסים)  20/20/6ס''מ ,בגוון אפור
או צבעוני
ריצוף באבנים משתלבות בגוון קוקטיל בעובי  10ס"מ בגדלים שונים
כמפורט בתכנית ופרטים
ריצוף באבנים משתלבות בגוון קוקטיל בעובי  7ס"מ בגדלים שונים
כמפורט בתכנית ופרטים
אבן משתלבת מסותתת במידות  13.5/14.5/7ס"מ
אבן משתלבת מטיפוס אבן יפו בעובי  6ס"מ (סט של  7אבנים) בגוון
כלשהו
אבן משתלבת מטיפוס אבן יפו בעובי  8ס"מ (סט של  7אבנים) בגוון
כלשהו
אבן משתלבת ריבועית בעובי  7ס" מ ובגדלים שונים מסוג אקרסטון או
שווה איכות מאושר ,גמר האבן מסותת ובגוון ע" פ בחירת האדריכל
ריצוף באבן דשא במידות  40/60ס''מ בעובי  10ס"מ ,בגוון אפור
שימוש חוזר באבן משתלבת או במרצפות מסוג כלשהו
אבן סימון לשביל אופניים במידות  40X40X6ס''מ בגוון כלשהו
הטבעה וציפוי באספלט צבעוני בשיטת אספלט פרינט או שווה איכות
מאושר לפי פרט ,גוון ודוגמא מאושרים על ידי אדריכל
חגורה סמויה לריצוף מדרכות  ,רחבות ושבילים מבטון ב 30-במידות
ובחתכים כלשהם
ריצוף מאבן נחל
ריצוף מאבן דבש
ריצוף מאבן פראית
חיפוי גרנוליט בעובי  4ס''מ יצוקה באתר ע''ג פלטת בטון
ריצוף באבן שכבות פוליגונית  ,גודל האבנים  30-50*30-50ס''מ בעובי 7
ס" מ גוון האבן כורכרי צהוב
ריצוף פס מאבן טבעית קשה,דולומיטית ,מסוג רמון או חברון או שווה
איכות מאושר ,בעיבוד כלשהו בעובי  6ס"מ ברוחב עד  30ס"מ.
ריצוף מאבן טבעית קשה,דולומיטית ,מסוג רמון או חברון או שווה איכות
מאושר ,בעיבוד כלשהו בעובי  6ס''מ במידות עד  60/40ס''מ.
חיפוי בשברי אבן
ריצוף פאדסטים באבן גרניט בעובי  4ס"מ
איטום שטחי ריצוף מדרכה מרוצפת באבנים משתלבות ע"י חומר איטום
"סילר" .סוג החומר עובי שכבה והנחיות לשימוש לפי הפירוט במפרט
המיוחד
אבן תיחום גומה לעץ ,מרובעת ( 4אבנים  100/100/10ס''מ ) בגוון אפור
או צבעוני
אבן תיחום גומה לעץ מחוררת ( 4אבנים) במידות  120/120/15ס''מ
קוטר פנימי  80ס"מ ,בגוון כורכרי.
אבן תיחום גומה לעץ מחוררת  150/100/15ס"מ

מטר

460.00

מטר
יח'
מ"ר
מ"ר
מ"ר
מ"ר
מ"ר
מ"ר
מ"ר
מ"ר
מ"ר
מ"ר
מ"ר
מ"ר
מ"ר

325.00
90.00
70.00
84.00
87.00
98.00
76.00
76.00
70.00
76.00
86.00
78.00
76.00
77.00
140.00

מ"ר

80.00

מ"ר

106.00

מ"ר
מ"ר

130.00
102.00

מ"ר

128.00

מ"ר

160.00

מ"ר
מ"ר
מטר
מ"ר

110.00
35.00
125.00
157.00

מטר

30.00

מ"ר
מ"ר
מ"ר
מ"ר
מ"ר

180.00
180.00
180.00
245.00
170.00

מטר

82.00

מ"ר

265.00

מ"ר
מ"ר
מ"ר

150.00
280.00
12.00

מכלול

360.00

מכלול

760.00

יח'

970.00

51.06.0361
51.06.0435
51.06.0450
51.06.0460
51.06.0470
51.06.0480
51.06.0482
51.06.0484
51.06.0490
51.06.0495
51.06.0500
51.06.0510
51.06.0520
51.06.0530
51.06.0540
51.06.0542
51.06.0543
51.06.0544
51.06.0545
51.06.0546
51.06.0547
51.06.0548
51.06.0550
51.06.0555
51.06.0556
51.06.0557
51.06.0560
51.06.0565
51.06.0570
51.06.0575
51.06.0578
51.06.0579
51.06.0580
51.06.0581
51.06.0582
51.06.0587

51.06.0590
51.06.0591
51.06.0595

מחיר
1,040.00
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תיאור מק"ט
אבן תיחום גומה לעץ מלבנית מחוררת ( 4אבנים) במידות 150/100/15
ס''מ קוטר פנימי  80ס"מ ,בגוון כורכרי
אבן תיחום גומה לעץ 4(,אבנים) קוטר פנימי  70ס''מ
אבן תיחום גומה לעץ מרובעת ( 4אבנים) במידות  120/120ס''מ ,קוטר
פנימי  70ס''מ ,בגוון כורכרי
אבן תיחום גומה לעץ מרובעת ( 4אבנים) במידות  120/120ס''מ ,קוטר
פנימי  60ס''מ ,בגוון כורכרי
אבן תיחום גומה לעץ מרובעת ( 4אבנים) במידות  120/120/15ס''מ
פתח פנימי ריבועי  60/60ס''מ בצבע לבן
אבן תיחום גומה לעץ ,עגולה,קוטר פנימי  100ס''מ ,גובה  15ס''מ (5
אבנים)
אבן תיחום גומה לעץ מרובע מאבן טבעית נסורה ומעובדת בעיבוד
כלשהו ,מידות פנים  140X140ס"מ
אבן תיחום גומה לעץ מרובע מאבן טבעית נסורה ומעובדת בעיבוד
כלשהו ,מידות פנים  100X100ס"מ
אבן תיחום גומה לעץ ,מרובע מאבן טבעית נסורה ומעובדת בעיבוד
כלשהו במידות פנים  140X60ס"מ
אלמנט תיחום סריג מלבני מבטון במידות  60/60/15ס"מ בצבע לבן
עמודון קלאסיקו בודד 11.5/11.5/25,ס''מ בגוון כלשהו
רביעיית עמודוני קלאסיקו 60.6/15/25 ,ס''מ בגוון כלשהו
עמוד הגנה מפלדה מגולוונת בקוטר "6
עמוד מחסום לרכב מעמוד טלפון כולל מחזיר אור מפח ע"פ הפרט
עמודון סיינה בודד 15/15/25 ,ס''מ  ,בגוון כלשהו
עמודון סיינה בודד 15/15/40 ,ס''מ בגוון כלשהו
עמודון סיינה בודד 15/15/55,ס''מ ,בגוון כלשהו
שלישיית עמודוני סיינה 15/45/55 ,ס''מ ,בגוון כלשהו
רביעיית עמודוני סיינה 60.6/15/25 ,ס''מ בגוון כלשהו
רביעיית עמודוני סיינה 60.6/15/40 ,ס''מ בגוון כלשהו
מחסום ריבועי מבטון לרכב בגובה  70ס"מ
מחסום ריבועי מבטון לרכב בגובה  50ס"מ
מחסום ריבועי מבטון לרכב בגובה  65ס"מ
אבן תיחומית  30/35/45ס''מ ,בגוון כלשהו.
אבן תיחומית פינה חיצונית ,בגוון כלשהו.
אלמנטים מטיפוס "חבק" לעמודי רמזור/שילוט /תאורה בשטחי ריצוף בגוון
כלשהו .מידות הקדח -לפי קוטר העמוד.
מדרגות טרומיות  60/30/14ס'' מ בגוון אפור או צבעוני
מדרגות טרומיות  40/40/16ס'' מ בגוון אפור או צבעוני
מדרגות טרומיות  30/35/17ס'' מ בגוון אפור או צבעוני
מדרגות טרומיות מחורצות  60/23/20ס'' מ בגוון אפור או צבעוני
מדרגות טרומיות עם ציפוי מגרנוליט רחוץ
שלח למדרגות מבטון טרום במידות  30/60/6ס"מ
מדרגות אבן ,גובה  16ס''מ ,רוחב  32ס''מ ,אבן שכבות ,סידור פראי
מדרגות גושניות מאבן טבעית במידות  35/60/15ס"מ
מדרגות אבן טבעית גושנית
מדרגות מאבני שפה טרומיות
מדרגות משלח גרניט  4ס"מ כולל  2פסי פליז בקצה והשלמה בין הפסים
באבן גרניט ורום למדרגה מגרניט בעובי  3ס" מ הכל לפי פרטים בתוכנית

51.06.0860

מדרגות משלח עשוי פריקסט בטון טרומי יצוק בתבניות פלדה חלקות
לרבות צביעה בצבע אפוקסי בגוון מט עמיד בשחיקה גבוהה ,פס
קורבורנדום יצוק ברוחב  4ס" מ בגוון מנוגד למדרגות .
מדרגות טרצו בחתך כ 17/28-ס" מ כולל רום ושלח ,לרבות שיפולי צד
יריעות גיאוטקסטיל מקבוצה  1כמוגדר בטבלה  51.07.02.01יריעה
ארוגה
יריעות גיאוטקסטיל מקבוצה  1כמוגדר בטבלה  51.07.02.01יריעה לא
ארוגה
יריעות גיאוטקסטיל מקבוצה  1כמוגדר בטבלה  51.07.02.01לניקוז
אורכי יריעה לא ארוגה
יריעות גיאוטקסטיל מקבוצה  2כמוגדר בטבלה  51.07.02.01יריעה
ארוגה

51.06.0600
51.06.0601
51.06.0602
51.06.0605
51.06.0610
51.06.0611
51.06.0612
51.06.0613
51.06.0615
51.06.0620
51.06.0630
51.06.0632
51.06.0634
51.06.0640
51.06.0650
51.06.0660
51.06.0670
51.06.0680
51.06.0690
51.06.0693
51.06.0694
51.06.0695
51.06.0700
51.06.0710
51.06.0711
51.06.0720
51.06.0730
51.06.0740
51.06.0750
51.06.0760
51.06.0762
51.06.0780
51.06.0785
51.06.0786
51.06.0790
51.06.0850

51.06.0900
51.07.0010
51.07.0020
51.07.0030
51.07.0050

יח' מידה
מכלול

מחיר
770.00

מכלול
מכלול

450.00
865.00

מכלול

865.00

מכלול

470.00

מכלול

510.00

מכלול

720.00

מכלול

615.00

מכלול

630.00

יח'
יח'
מכלול
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
מכלול
מכלול
מכלול
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
מכלול

125.00
56.00
158.00
280.00
410.00
55.00
60.00
65.00
163.00
120.00
160.00
400.00
345.00
380.00
52.00
59.00
265.00

מטר
מטר
מטר
מטר
מטר
מטר
מ"ר
מטר
מטר
מטר
מטר

290.00
320.00
240.00
270.00
340.00
190.00
310.00
340.00
330.00
300.00
400.00

מטר

360.00

מטר
מ"ר

310.00
11.00

מ"ר

10.00

מטר

10.10

מ"ר

8.70
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מס_קטלוגי
51.07.0052

תיאור מק"ט
יריעות גיאוטקסטיל מקבוצה  2כמוגדר בטבלה  51.07.02.01יריעה לא
ארוגה
יריעות גיאוטקסטיל מקבוצה  2כמוגדר בטבלה  51.07.02.01לניקוז
אורכי יריעה לא ארוגה
יריעות גיאוטקסטיל מקבוצה  3כמוגדר בטבלה  51.07.02.01יריעה
ארוגה
יריעות גיאוטקסטיל מקבוצה  3כמוגדר בטבלה  51.07.02.01לא ארוגה

51.07.0080

יריעות גיאוטקסטיל מקבוצה  3כמוגדר בטבלה  51.07.02.01לניקוז
אורכי לא ארוגה
יריעות גיאוטקסטיל מקבוצה  4כמוגדר בטבלה  51.07.02.01לא ארוגה

51.07.0100

יריעות גיאוטקסטיל מקבוצה  4כמוגדר בטבלה  51.07.02.01לניקוז
אורכי לא ארוגה.
חפירת חריצים ברוחב  30ס''מ ,בעומק המוגדר בתוכניות כהכנה למילוי
גיאוטקסטיל לא ארוג ואגרגאט
אגרגאט חד גרגירי מכל סוג ליישום כמסנן ()Filter
צינור שרשורי מחורר בקוטר  80מ''מ.
צינור שרשורי מחורר בקוטר  100מ''מ.
צינור שרשורי מחורר בחתך  120מ''מ.
צינור שרשורי מחורר בחתך  160מ''מ.
צינור שרשורי מחורר בחתך  200מ''מ.
יריעות ביטומן אלסטומריות ( )S.B.Sבעובי נומינלי  3.0מ''מ ,בהלחמה או
בהדבקה
יריעות ביטומן אלסטומריות ( )S.B.Sבעובי נומינלי  2.0מ''מ ,בהלחמה או
בהדבקה
יריעה לעיכוב השתקפות סדקים בשכבות אספלט
יריעות ביטומן אלסטומרי ( )S.B.Sאופקיות בעובי נומינלי  3.0מ''מ ,כולל
חיבור למתקני תשתית ו/או מבנים
יריעות ביטומן אלסטומרי ( )S.B.Sאופקיות בעובי נומינלי  2.0מ''מ ,כולל
חיבור למתקני תשתית ו/או מבנים
יריעות ביטומן אלסטומרי ( )S.B.Sאנכיות בעובי נומינלי  3.0מ''מ ,כולל
חיבור למתקני תשתית ו/או מבנים ,לרבות מילוי חוזר בCLSM-
יריעות ביטומן אלסטומרי ( )S.B.Sאנכיות בעובי נומינלי  2.0מ''מ ,כולל
חיבור למתקני תשתית ו/או מבנים ,לרבות מילוי חוזר בCLSM-
יריעות ביטומן אלסטומרי ( )S.B.Sאנכיות בעובי נומינלי  2.0מ"מ ,כולל
חיבור למתקני תשתית ו/או מבנים ,לרבות מילוי חוזר בחול מצומנט 8%

51.07.0230

יריעות  HDPEאופקיות בעובי נומינלי  1מ''מ ,כולל חיבור למתקני
תשתית ו/או מבנים
יריעת  HDPEבעובי  3.0מ" מ טמונה בחציץ אנכי ברוחב  30ס"מ בעומק
עד  2.0מטר ,לרבות מילוי חוזר בCLSM -
יריעת  HDPEבעובי  2.0מ" מ טמונה בחציץ אנכי ברוחב  30ס"מ בעומק
עד  2.0מטר ,לרבות מילוי חוזר בCLSM -
יריעת  HDPEבעובי  1.0מ" מ טמונה בחציץ אנכי ברוחב  30ס"מ בעומק
עד  2.0מטר ,לרבות מילוי חוזר בCLSM -
יריעת  HDPEבעובי  1.5מ" מ טמונה בחציץ אנכי ברוחב  50ס"מ בעומק
עד  2.0מטר ,לרבות מילוי חוזר בCLSM -
יריעת  HDPEבעובי  1.5מ" מ טמונה בחציץ אנכי ברוחב  50ס"מ ועומק
עד  2.0מ' ,לרבות מילוי חוזר בעפר מקומי נקי מהודק בבקרה מלאה.

51.07.0248

יריעת שריון ארוגה בחוזק קריעה זהה בשני הכיוונים של  3טון/מ''א
בעיבור מכסימלי עד 11%
יריעה שריון ארוגה בחוזק קריעה זהה בשני הכיוונים של  4טון/מ''א
בעיבור מכסימלי עד 12%
יריעה שריון ארוגה בחוזק קריעה זהה בשני הכיוונים של  5.5טון/מ''א
בעיבור מכסימלי עד 12%
יריעה שריון ארוגה בחוזק קריעה זהה בשני הכיוונים של  8טון/מ''א
בעיבור מכסימלי עד 12%

51.07.0055
51.07.0060
51.07.0070

51.07.0090

51.07.0110
51.07.0120
51.07.0130
51.07.0140
51.07.0150
51.07.0160
51.07.0161
51.07.0170
51.07.0180
51.07.0182
51.07.0190
51.07.0200
51.07.0210
51.07.0220
51.07.0222

51.07.0234
51.07.0235
51.07.0237
51.07.0243
51.07.0244

51.07.0250
51.07.0254
51.07.0260

מחיר

יח' מידה
מ"ר

7.80

מטר

7.80

מ"ר

8.70

מ"ר

6.80

מטר

6.90

מ"ר

6.50

מטר

6.50

מ "ק

34.00

מ "ק
מטר
מטר
מטר
מטר
מטר
מ"ר

135.00
20.00
28.00
35.00
38.00
55.00
18.50

מ"ר

14.80

מ"ר
מ"ר

14.40
20.50

מ"ר

16.80

מטר

155.00

מטר

131.00

מטר

107.00

מ"ר

15.70

מ"ר

220.00

מטר

195.00

מטר

160.00

מ"ר

260.00

מ"ר

40.00

מ"ר

12.30

מ"ר

14.40

מ"ר

17.00

מ"ר

20.50
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תיאור מק"ט
יריעת שריון ארוגה עשויה  PETבחוזק קריעה בכיוון הראשי  10טון/מ''א
בעיבור מכסימלי  10%חוזק קריעה בכיוון המשני  10טון/מ''א
יריעת שריון ארוגה עשויה  PETבחוזק קריעה בכיוון הראשי  12טון/מ''א
בעיבור מכסימלי  10%חוזק קריעה בכיוון המשני  4.5טון/מ''א
יריעת שיריון ארוגה עשויה  PETבחוזק קריעה בכיוון הראשי  12טון/מ"א,
חוזק קריעה בכיוון המשני  12טון/מ"א.
יריעת שריון ארוגה עשויה  PETבחוזק קריעה בכיוון הראשי  20טון/מ''א
בעיבור מכסימלי  10%חוזק קריעה בכיוון המשני  4.5טון/מ''א
יריעת שריון ארוגה עשויה  PETבחוזק קריעה בכיוון הראשי  20טון/מ''א
בעיבור מכסימלי  12%חוזק קריעה בכיוון המשני  3טון/מ''א
יריעת שריון ארוגה עשויה  PETבחוזק קריעה בכיוון הראשי  30טון/מ''א
בעיבור מכסימלי  10%חוזק קריעה בכיוון המשני  4.5טון/מ''א
יריעת שריון ארוגה עשויה  PETבחוזק קריעה בכיוון הראשי  40טון/מ''א
בעיבור מכסימלי  10%חוזק קריעה בכיוון המשני  4.5טון/מ''א
יריעת שריון ארוגה עשויה  PETבחוזק קריעה בכיוון הראשי  50טון/מ''א
בעיבור מכסימלי  10%חוזק קריעה בכיוון המשני  4.5טון/מ''א
יריעת שריון ארוגה עשויה  PETבחוזק קריעה בכיוון הראשי  60טון/מ''א
בעיבור מכסימלי  10%חוזק קריעה בכיוון המשני  4.5טון/מ''א
יריעת שריון ארוגה עשויה  PETבחוזק קריעה בכיוון הראשי  80טון/מ''א
בעיבור מכסימלי  10%חוזק קריעה בכיוון המשני  4.5טון/מ''א
יריעת שריון ארוגה עשויה  PETבחוזק קריעה בכיוון הראשי  100טון/מ''א
בעיבור מכסימלי  10%חוזק קריעה בכיוון המשני  4.5טון/מ''א
יריעות /רשתות גיאוגריד לשריון שכבות אספלטיות במיסעות
רשתות גאוגריד לשריון קרקע בחוזק קריעה זהה בשני הכוונים בהתאם
למפרט המיוחד
גיאוגריד לשריון עשוי  PETבחוזק קריעה בכיוון הראשי  5.5טון/מ''א
בעיבור מכסימלי  10%חוזק קריעה בכיוון המשני  3.0טון/מ''א ובעיבור
מכסימלי .10%
גיאוגריד לשריון עשוי  PETבחוזק קריעה בכיוון הראשי  8.0טון/מ''א
בעיבור מכסימלי  10%חוזק קריעה בכיוון המשני  3.0טון/מ''א ובעיבור
מכסימלי .10%
גיאוגריד לשריון עשוי  PETבחוזק קריעה בכיוון הראשי  11.0טון/מ''א
בעיבור מכסימלי  10%חוזק קריעה בכיוון המשני  3.0טון/מ''א ובעיבור
מכסימלי .10%
גיאוגריד לשריון עשוי  PETבחוזק קריעה בכיוון הראשי  20טון/מ''א
בעיבור מכסימלי  10%חוזק קריעה בכיוון המשני  3.0טון/מ''א ובעיבור
מכסימלי .10%
גיאוגריד לשריון עשוי  PETבחוזק קריעה בכיוון הראשי  20טון/מ''א
בעיבור מכסימלי  10%חוזק קריעה בכיוון המשני  5.0טון/מ''א ובעיבור
מכסימלי . 10 %
גיאוגריד לשריון עשוי  PETבחוזק קריעה בכיוון הראשי  30טון/מ''א
בעיבור מכסימלי  10%חוזק קריעה בכיוון המשני  5.0טון/מ''א ובעיבור
מכסימלי .10 %
גיאוגריד לשריון עשוי  PETבחוזק קריעה בכיוון הראשי  60טון/מ''א
בעיבור מכסימלי  10%חוזק קריעה בכיוון המשני  5.0טון/מ''א ובעיבור
מכסימלי .10%
רשת גיאוגריד ביאקסיאלית לשריון קרקע ,עשויה מפוליפרופילן ,בחוזק
קריעה מינימלי זהה בשני הכיוונים בשיעור של  KN/m 30ובעיבור
מכסימאלי זהה בשני הכיוונים בשיעור של  ,10%בהתאם למפרט המיוחד

יח' מידה
מ"ר

מחיר
17.00

מ"ר

22.50

מ"ר

19.00

מ"ר

25.60

מ"ר

23.50

מ"ר

31.70

מ"ר

41.00

מ"ר

48.00

מ"ר

64.00

מ"ר

82.00

מ"ר

108.00

מ"ר
מ"ר

18.00
13.70

מ"ר

14.00

מ"ר

16.00

מ"ר

18.30

מ"ר

22.00

מ"ר

26.00

מ"ר

31.00

מ"ר

53.00

מ"ר

15.50

51.07.0700

יריעות  LDPEבעובי  0.5מ" מ כולל הדבקה באמצעות דבק בוטלי דו צדדי

מ"ר

12.40

51.21.0010
51.21.0020
51.21.0030
51.21.0040
51.21.0050
51.21.0130
51.21.0150
51.21.0172

מילוי סדק ברוחב  1.0-0.3ס''מ
מילוי סדק ברוחב  5.0-1.01ס''מ
איטום בחום של סדק ברוחב  1.0-0.3ס''מ
איטום בחום של סדק ברוחב  5.0-1.01ס''מ
ניקוי זיהומים ונוזלים מקומיים
מילוי בורות לפי כמות -ללא שינוי צורה
מילוי בורות לפי כמות -כולל הסדרת צורת הבור
מילוי בורות בשיטת הזרקת אספלט קר

מטר
מטר
מטר
מטר
מ"ר
טון
טון
טון

12.00
15.00
14.00
18.00
2.00
360.00
980.00
1,300.00

51.07.0270
51.07.0274
51.07.0280
51.07.0281
51.07.0290
51.07.0300
51.07.0310
51.07.0320
51.07.0330
51.07.0340
51.07.0350
51.07.0370
51.07.0450

51.07.0455

51.07.0457

51.07.0470

51.07.0475

51.07.0480

51.07.0490

51.07.0530
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תיאור מק"ט
תשלום מינימלי בגין מילוי בורות בשיטת הזרקת אספלט קר ,בעבודה
שהיקפה המוזמן הכולל הינו פחות מ  6 -טון.
תשלום מינימלי בגין מילוי בורות כולל הסדרת צורת הבור ,בעבודה
שהיקפה המוזמן הכולל הינו פחות מ  6 -טון.
שטיפה מסעות במים
שיפור מרקם המסעה בלחץ מים
ניקוי תערובת אספלטית נקבובית
חספוס עדין של אספלט
דייס ביטומני בדירוג 3
התארגנות באתר לביצוע דייס ביטומני בהיקף של מתחת ל 15000-מ"ר
הכולל בדיקה מקדימה לתכנון תערובת ,הובלת כל מערך הציוד ופינוי
הציוד בגמר הביצוע
מחזור חם לעומק של  3-2ס''מ
מחזור חם לעומק של  4-3.1ס''מ
מחזור חם לעומק של  5-4.1ס''מ
התארגנות באתר לביצוע מחזור חם בהיקף של מתחת ל 30000-מ"ר
הכולל בדיקה מקדימה לתכנון תערובת ,הובלת כל מערך הציוד ופינוי
הציוד בגמר הביצוע
הטלאה קטנה בשטח של  10-500מ"ר בעובי שכבה של  5ס"מ עם
תא"צ  ,19אגרגט גס גירי /דולומיטי וביטומן טרי בסיווג PG70-10
הטלאה קטנה בשטח של  10-500מ"ר בעובי שכבה של  5ס"מ עם
תא"מ  ,19אגרגט גס גירי /דולומיטי וביטומן טרי בסיווג PG68-10
הטלאה קטנה בשטח של  10-500מ"ר בעובי שכבה של  5ס"מ עם
תא"מ  ,19אגרגט גס גירי /דולומיטי וביטומן טרי בסיווג PG70-10
הטלאה קטנה בשטח של  10-500מ"ר בעובי שכבה של  5ס"מ עם תא"מ
 ,19אגרגט גס בזלתי וביטומן טרי בסיווג PG70-10
הטלאה קטנה בשטח של  10-500מ"ר בעובי שכבה של  5ס"מ עם תא"מ
 ,25אגרגט גס גירי /דולומיטי וביטומן טרי בסיווג PG68-10
הטלאה קטנה בשטח של  10-500מ"ר בעובי שכבה של  5ס"מ עם
תא"מ  ,25אגרגט גס גירי /דולומיטי וביטומן טרי בסיווג PG70-10
הטלאה קטנה בשטח של  10-500מ"ר בעובי שכבה של  5ס"מ עם תא"מ
 ,25אגרגט גס בזלתי וביטומן טרי בסיווג PG68-10
הטלאה קטנה בשטח של  10-500מ"ר בעובי שכבה של  5ס"מ עם תא"מ
 ,25אגרגט גס בזלתי וביטומן טרי בסיווג PG70-10
תוספת לכל  1ס"מ בהטלאה קטנה בשטח של  10-500מ"ר עם תא"צ
 ,19אגרגט גס גירי /דולומיטי וביטומן טרי בסיווג PG70-10
תוספת לכל  1ס"מ בהטלאה קטנה בשטח של  10-500מ"ר עם תא"צ
 ,19אגרגט גס גירי /דולומיטי וביטומן טרי בסיווג PG68-10
תוספת לכל  1ס"מ בהטלאה קטנה בשטח של  10-500מ"ר עם תא"מ
 ,19אגרגט גס גירי /דולומיטי וביטומן טרי בסיווג PG70-10
תוספת לכל  1ס"מ בהטלאה קטנה בשטח של  10-500מ"ר עם תא"מ
 ,19אגרגט גס בזלתי וביטומן טרי בסיווג PG70-10
תוספת לכל  1ס"מ בהטלאה קטנה בשטח של  10-500מ"ר עם תא"מ
 ,25אגרגט גס גירי /דולומיטי וביטומן טרי בסיווג PG68-10
תוספת לכל  1ס"מ בהטלאה קטנה בשטח של  10-500מ"ר עם תא"מ
 ,25אגרגט גס גירי /דולומיטי וביטומן טרי בסיווג PG70-10
תוספת לכל  1ס"מ בהטלאה קטנה בשטח של  10-500מ"ר עם תא"מ
 ,25אגרגט גס בזלתי וביטומן טרי בסיווג PG68-10
תוספת לכל  1ס"מ בהטלאה קטנה בשטח של  10-500מ"ר עם תא"מ 25
אגרגט גס בזלתי וביטומן טרי בסיווג PG70-10
שלטים /תמרורים צידיים חדשים מטיפוסים שונים ,בשטח עד  4.0מ"ר
מחומר מחזיר אור מדרגה ( 2לא כולל עמודים)
שלטים /תמרורים צידיים חדשים בשטח מעל  4.0מ"ר ,מטיפוסים שונים
מחומר מחזיר אור מדרגה ( 2לא כולל עמודים)
מכלול שלט עילי עם חומר מחזיר אור דרגה  ( 3המסגרת נמדדת בנפרד).

מ"ר

63.00

מ"ר

57.00

מ"ר

61.00

מ"ר

65.00

מ"ר

59.00

מ"ר

67.00

מ"ר

69.00

מ"ר

71.00

מ"ר

9.70

מ"ר

8.70

מ"ר

9.30

מ"ר

10.00

מ"ר

9.10

מ"ר

9.20

מ"ר

10.10

מ"ר

10.20

מ"ר

500.00

מ"ר

530.00

מ"ר

550.00

51.31.2060

שלט תדמית /מידע לציבור לפי פרק מוקדמות ( 00.01לא כולל עמודים )

מ"ר

550.00

51.31.2065

פרוק והרכבה במקום אחר של שלט תדמית /מידע לציבור לפי פרק
מוקדמות  ( 00.01לא כולל עמודים ) כולל החזרת השטח לקדמותו

יח'

1,100.00

51.21.0174
51.21.0180
51.21.0190
51.21.0210
51.21.0212
51.21.0240
51.21.0253

51.21.0260
51.21.0270
51.21.0280
51.21.0285

51.21.2000
51.21.2010
51.21.2020
51.21.2030
51.21.2040
51.21.2050
51.21.2060
51.21.2070
51.21.2080
51.21.2090
51.21.2100
51.21.2110
51.21.2120
51.21.2130
51.21.2140
51.21.2150
51.31.2002
51.31.2003
51.31.2040

יח' מידה
י"ע

מחיר
7,430.00

י"ע

5,600.00

מ"ר
מ"ר
מ"ר
מ"ר
מ"ר
קומפ'

3.00
4.00
3.00
2.00
19.30
10,500.00

מ"ר
מ"ר
מ"ר
קומפ'

18.40
21.80
26.70
30,000.00

עמוד  119מתוך 164

מחירון זכייני  167-16ג' 4צפון
מס_קטלוגי
51.31.2082
51.31.2090
51.31.2100
51.31.2202
51.31.2205
51.31.2208
51.31.2250
51.31.2300
51.31.2335
51.31.2348
51.31.2350
51.31.2360
51.31.2370
51.31.2375
51.31.2440
51.31.2501
51.31.2730
51.31.2740
51.31.2760

51.31.2770

51.31.2780

51.31.2785
51.31.5210
51.31.5215
51.31.5220
51.31.5230
51.31.5245

51.31.5250
51.31.5255
51.31.5265
51.31.5270
51.31.5275
51.31.5280

51.31.5285
51.31.5290
51.31.5295
51.31.5340

תיאור מק"ט
שלט ללא מסגרת ,כולל חיבור למסגרת מוכנה של השלט .החומר מחזיר
אור מדרגה .3
תוספת למחיר שלט /תמרור צידיים עבור יישום חומר מחזיר אור מדרגה 3
במקום חומר מדרגה 2
תוספת למחיר שלט /תמרור צידיים עבור יישום חומר מחזיר אור מדרגה 3
פלואורסצנטי במקום חומר מדרגה 2
עמוד פלדה מגולוון בכל אורך בקוטר " ,3לרבות ביסוס העמוד וחיבורו
למסגרת השלט או לוחית התמרור
עמוד פלדה מגולוון בכל אורך בקוטר " ,4לרבות ביסוס העמוד וחיבורו
למסגרת השלט או לוחית התמרור
עמוד פלדה מגולוון בכל אורך בקוטר " ,6לרבות ביסוס העמוד וחיבורו
למסגרת השלט או לוחית התמרור
פירוק עמוד בכל אורך ובכל קוטר לרבות ניקוי היסוד מן העמוד הובלתו
לאתר שייקבע לפי הנחיות מנהל הפרויקט והחזרת השטח לקדמותו.
תמרור מטיפוס  Aמכל סוג בעל דרגת החזר אור  ,2לא כולל עמודים
תמרור אבן ק" מ בעל דרגת החזר אור  ,2לא כולל עמודים
עמוד הכוונה ואזהרה 148
תמרור מסוג ( 416גבריט עגול) עם חומר מחזיר אור מדרגה  3מותקן על
גשר
תמרור מסוג ( 203גבריט מלבני) עם חומר מחזיר אור מדרגה  3מותקן
על גשר
עמוד מפלס מים
עמוד סימון למעביר אירי
פירוק והרכבה במקום אחר של תמרור אבן ק'' מ כולל החזרת השטח
לקדמותו.
אלמנט מיוחד עבור התקנת תמרורים על גבי מעקה בטון
יחידה  LDSברוחב ''4
יחידה  LDSברוחב ''6
עמודי בסיס שבירים /נתיקים לעמודי שילוט בקוטר " 3מאושר ע''י הועדה
הבין משרדית לבחינת התקני תנועה ובטיחות ,ביסוס העמוד וחיבורו
למסגרת השלט או לוחית התמרור.
עמודי בסיס שבירים /נתיקים לעמודי שילוט בקוטר " 4מאושר ע''י הועדה
הבין משרדית לבחינת התקני תנועה ובטיחות  ,ביסוס העמוד וחיבורו
למסגרת השלט או לוחית התמרור.
עמודי בסיס שבירים /נתיקים לעמודי שילוט בקוטר " 6מאושר ע''י הועדה
הבין משרדית לבחינת התקני תנועה ובטיחות ,ביסוס העמוד וחיבורו
למסגרת השלט או לוחית התמרור.
סט מחברים שבירים לעמוד שלט בצידי הדרך
יישור וחיזוק עמודים '' .3כולל פירוק והרכבת שלט/תמרור
יישור וחיזוק עמודים '' .4כולל פירוק והרכבת שלט/תמרור
יישור וחיזוק עמודים '' .6כולל פירוק והרכבת שלט/תמרור
חיזוק של פח בודד בשלט צידי קיים.
ביצוע עבודות חרום תוך  4שעות :פירוק שלט עילי קיים עקב סכנה.
תשלום עקב נזק של גורם צד ג' ולא עקב בלאי או נזק טבעי .העבודה
כוללת את כל הציוד הדרוש ואמצעי האבטחה.
פירוק שלט עילי בגודל כלשהוא מגשרי שילוט /זיזים עיליים בכל גובה.
חיזוק פח בודד בשלט עילי קיים.
מכלול חיזוק ותיקון מסגרות הפלדה של שלטים הקיימים בגשרי שילוט
קיימים בכל הגדלים
כיסוי שלט במדבקות הסתרה
הורדת כיסוי מהשלט.
מכלול ברגי חיבור חדשים על כל מרכיביהם לרבות ברגים ,אומים
כפולים ,דיסקיות קפיציות ,פין מפוצל ,מרווחון -כולם מגולוונים ,כולל פירוק
הקיימים כמפורט במפרט .יחידה תיחשב כיחידה הכוללת את כל מרכיבי
המכלול כמצוין בסעיף זה.
פקקים לכיסוי פתחי עמודים בקוטר '' 3בכל גובה
פקקים לכיסוי פתחי עמודים בקוטר '' 4בכל גובה
פקקים לכיסוי פתחי עמודים בקוטר '' 6בכל גובה
חיזוק חיבור השלט לעמוד באמצעות נקודות ריתוך באתר ,לפי מספר
חבקים כמפורט במפרט.

יח' מידה
מ"ר

מחיר
490.00

מ"ר

56.00

מ"ר

67.00

מטר

56.00

מטר

83.00

מטר

120.00

יח'

60.00

מ"ר
יח'
יח'
יח'

420.00
140.00
115.00
520.00

יח'

420.00

יח'
יח'
יח'

270.00
280.00
15.00

יח'
יח'
יח'
יח'

115.00
130.00
155.00
1,260.00

יח'

1,480.00

יח'

1,850.00

קומפ'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'

6,000.00
75.00
105.00
140.00
57.00
3,280.00

יח'
יח'
מטר

2,870.00
1,070.00
1,200.00

מ"ר
מ"ר
יח'

35.00
12.00
3.00

יח'
יח'
יח'
יח'

19.00
21.00
26.00
40.00
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תיאור מק"ט
קו ניתוב ברוחב  10ס''מ בצבע חד רכיבי ,גוון לבן/צהוב/כתום  ,כולל
אחריות ל 6-חודשים
קו ניתוב ברוחב  15ס'' מ בצבע חד רכיבי גוון לבן/צהוב/כתום  ,כולל
אחריות ל 6-חודשים
קו ניתוב ברוחב  10ס''מ בצבע חד-רכיבי בגוון לבן /צהוב כולל אחריות ל-
 12חודשים
קו ניתוב ברוחב  15ס''מ בצבע חד-רכיבי בגוון לבן /צהוב כולל אחריות ל-
 12חודשים
תמרור  806ו - 922-קו ניתוב כפול ,ברוחב  10ס''מ כל אחד בצבע חד
רכיבי גוון כתום עם מרחק ביניהם של  10ס"מ ()10:10:10כאשר פס
אחד רציף ושני מקוטע ביחס  100:100ס"מ ,כולל אחריות ל 6-חודשים
( מדידה במטר אורך של פס רציף)
תמרור  806ו - 922-קו ניתוב כפול ,ברוחב  10ס''מ כל אחד בצבע חד
רכיבי גוון לבן עם מרחק ביניהם של  10ס"מ ()10:10:10כאשר פס אחד
רציף ושני מקוטע ביחס  100:100ס"מ ,כולל אחריות ל 12-חודשים
( מדידה במטר אורך של פס רציף)
קו ניתוב כפול ,ברוחב  10ס'' מ כל אחד בצבע חד רכיבי גוון כתום עם
מרחק בינהם של  10ס"מ ( ,)10:10:10כולל אחריות  6חודשים
קו ניתוב כפול ,ברוחב  10ס'' מ כל אחד בצבע חד רכיבי גוון לבן/צהוב עם
מרחק בינהם של  10ס"מ ( ,)10:10:10כולל אחריות ל 12-חודשים
צביעת שטחים בצבע חד רכיבי גוון לבן/צהוב/כתום (''קוביות'' ,קווי-עצירה,
איי-תנועה ,פסים למעבר חציה ,וחיצים)  ,כולל אחריות ל 6-חודשים

51.32.1795

צביעת שטחים בצבע חד רכיבי גוון לבן/צהוב (''קוביות'' ,קווי-עצירה ,איי-
תנועה ,פסים למעבר חציה ,וחיצים)  ,כולל אחריות ל 12-חודשים
קו ניתוב ברוחב  10ס'' מ בחומר סימון ארוך קיים דו רכיבי בגון לבן/צהוב
במרקם "חלק"
קו ניתוב ברוחב  10ס'' מ בחומר סימון ארוך קיים דו רכיבי בגוון לבן/צהוב
במרקם "דמעות"
קו ניתוב ברוחב  10ס"מ ,בחומר סימון ארוך קיים דו רכיבי בגוון לבן/צהוב
במרקם משונן
קו ניתוב ברוחב  15ס"מ ,בחומר סימון ארוך קיים דו רכיבי בגון לבן/צהוב
במרקם חלק
קו ניתוב ברוחב  15ס"מ ,בחומר סימון ארוך קיים דו רכיבי בגוון לבן/צהוב
במרקם "דמעות"
קו ניתוב ברוחב  15ס"מ ,בחומר סימון ארוך קיים דו רכיבי בגוון לבן/צהוב
במרקם "משונן"
קן ניתוב כפול ברוחב  10ס" מ כל אחד בחומר סימון ארוך קיים דו רכיבי
בגוון לבן או צהוב במרקם חלק עם מרחק ביניהם של  10ס"מ
(.)10:10:10
קו ניתוב כפול ,ברוחב  10ס'' מ כל אחד בחומר סימון ארוך קיים דו רכיבי
בגוון לבן או צהוב במרקם "דמעות" עם מרחק ביניהם של  10ס"מ
()10:10:10
צביעת שטחים בחומר סימון ארוך קיים דו רכיבי בגוון לבן/צהוב
(''קוביות'' ,קווי-עצירה ,איי-תנועה ,פסים למעבר חציה ,וחיצים)במרקם
חלק
צביעת שטחים בחומר סימון ארוך קיים דו רכיבי בגוון לבן/צהוב
(''קוביות'' ,קווי-עצירה ,איי-תנועה ,פסים למעבר חציה ,וחיצים)במרקם
"דמעות"
הסרה מכנית של סימונים בצבע חד רכיבי מסוג כלשהו ובמקום כלשהו,
ברוחב של הפס הקיים בתוספת של  2.5ס" מ מכל צד באמצעות התזת
כדוריות-פלדה ( שטח החצים יחושב בהתאם לטבלה מס' 51.32.08.01
במפרט)
הסרה מכנית של סימונים בצבע חד -רכיבי מסוג כלשהו ובמקום כלשהו,
ברוחב של הפס הקיים בתוספת של  2.5ס" מ מכל צד באמצעות לחץ מים
גבוה ( שטח החצים יחושב בהתאם לטבלה מס'  51.32.08.01במפרט)

51.32.1705
51.32.1725
51.32.1730
51.32.1750

51.32.1755

51.32.1770
51.32.1775
51.32.1790

51.32.1850
51.32.1852
51.32.1854
51.32.1860
51.32.1862
51.32.1864
51.32.1880

51.32.1882

51.32.1940

51.32.1942

51.32.2405

51.32.2409

מחיר

יח' מידה
מטר

1.60

מטר

1.70

מטר

1.80

מטר

1.90

מטר

2.20

מטר

2.30

מטר

2.50

מטר

2.60

מ"ר

14.00

מ"ר

16.00

מטר

19.00

מטר

15.00

מטר

23.00

מטר

27.00

מטר

22.00

מטר

32.00

מטר

34.00

מטר

29.00

מ"ר

170.00

מ"ר

130.00

מ"ר

23.00

מ"ר

32.00
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51.32.2440

51.32.2458

51.32.2480
51.32.2485
51.32.2490
51.32.2495
51.32.2515
51.32.2525
51.32.2530
51.32.2575
51.32.2580
51.32.2640
51.32.2646
51.33.1345
51.33.1358
51.33.1360
51.33.1415
51.33.1488
51.33.1490
51.33.1500
51.33.1502
51.33.1504
51.33.1506
51.33.1508
51.33.1510
51.33.1518
51.33.1520
51.33.1522
51.33.1524

תיאור מק"ט
הסרה מכנית של סימונים מחומר דו-רכיבי /תרמופלסטי מסוג כלשהו
ובמקום כלשהו ,ברוחב של הפס הקיים בתוספת של  2.5ס"מ מכל צד
באמצעות לחץ מים גבוה ( שטח החצים יחושב בהתאם לטבלה מס'
 51.32.08.01במפרט)
הסתרה באמצעות יריעות שחורות של סימונים בצבע חד-רכיבי/דו
רכיבי /תרמופלסטי עם מרקם חלק ברוחב של הפס הקיים בתוספת של
 2.5ס"מ מכל צד ( שטח החצים יחושב בהתאם לטבלה מס'
 51.32.08.01במפרט)
הסתרה ארעית של שטחי צבע באמצעות כיסוי בצבע שחור ופיזור חול
קוורץ בתוספת של  2.5ס"מ מכל צד ( שטח החצים יחושב בהתאם
לטבלה מס'  51.32.08.01במפרט)
קו ניתוב ברוחב  10ס''מ בצבעים לבן ,צהוב או כתום באמצעות יריעות
זמניות
קו ניתוב ברוחב  10ס"מ ,בצבעים לבן /צהוב באמצעות יריעות קבועות
קו ניתוב ברוחב  15ס'' מ בצבעים לבן או צהוב באמצעות יריעות זמניות
קו ניתוב ברוחב  15ס'' מ בצבעים לבן או צהוב באמצעות יריעות קבועות
קו ניתוב כפול ,ברוחב  10ס''מ כל אחד בצבעים :לבן או צהוב עם מרחק
ביניהם של  10ס"מ ( )10:10:10באמצעות יריעות קבועות
סימון שטחים בצבע לבן/צהוב/כתום (''קוביות'' ,קווי-עצירה ,איי-תנועה,
פסים למעבר חציה וחיצים) באמצעות יריעות זמניות
סימון שטחים בצבע לבן/צהוב (''קוביות'' ,קווי-עצירה ,איי-תנועה ,פסים
למעבר חציה ,וחיצים) באמצעות יריעות קבועות
הסרת פס -סימון מיריעה זמנית
הסרת סימון (''קוביות'' ,קווי-עצירה ,איי-תנועה ,פסים למעבר חציה
וחיצים) מיריעות זמניות
צביעת אבני שפה בצבע בגוונים שונים
פס הרעדה באמצעות קרצוף
מעקה בטיחות קבוע מפלדה דו צדדי לרמת בלימה  H-2מטיפוס DDSP
 2.0בעבודות אחזקה בלבד
מעקה בטיחות קבוע מפלדה ,לרמת בלימה  H1מטיפוס OPEN BOX
 BEAM 1.33בעבודות אחזקה בלבד
מעקה בטיחות קבוע מפלדה ,לרמת בלימה  H1מטיפוס OPEN BOX
 BEAM 2.0בעבודת אחזקה בלבד
מעקה כבלים לרמת תפקוד  N2מטיפוס BRIFEN 4 ROPES WRSF
בעבודות אחזקה בלבד
מעקה בטיחות מפלדה ברמת תפקוד  N2ברוחב פעיל  ,W1מאושר על-
ידי חברת נתיבי ישראל ( רשימה מפורסמת באתר החברה)
מעקה בטיחות מפלדה ברמת תפקוד  N2ברוחב פעיל  ,W2מאושר על-
ידי חברת נתיבי ישראל ( רשימה מפורסמת באתר החברה)
מעקה בטיחות מפלדה ברמת תפקוד  N2ברוחב פעיל  ,W3מאושר על-
ידי חברת נתיבי ישראל ( רשימה מפורסמת באתר החברה)
מעקה בטיחות מפלדה ברמת תפקוד  N2ברוחב פעיל  ,W4מאושר על-
ידי חברת נתיבי ישראל ( רשימה מפורסמת באתר החברה)
מעקה בטיחות מפלדה ברמת תפקוד  N2ברוחב פעיל  ,W5מאושר על-
ידי חברת נתיבי ישראל ( רשימה מפורסמת באתר החברה)
מעקה בטיחות מפלדה ברמת תפקוד  N2ברוחב פעיל  ,W6מאושר על-
ידי חברת נתיבי ישראל ( רשימה מפורסמת באתר החברה)
מעקה בטיחות מפלדה ברמת תפקוד  N2ברוחב פעיל  ,W7מאושר על-
ידי חברת נתיבי ישראל ( רשימה מפורסמת באתר החברה)
מעקה בטיחות מפלדה ברמת תפקוד  H1ברוחב פעיל  ,W2מאושר על-
ידי חברת נתיבי ישראל ( רשימה מפורסמת באתר החברה)
מעקה בטיחות מפלדה ברמת תפקוד  H1ברוחב פעיל  ,W3מאושר על-
ידי חברת נתיבי ישראל ( רשימה מפורסמת באתר החברה)
מעקה בטיחות מפלדה ברמת תפקוד  H1ברוחב פעיל  ,W4מאושר על-
ידי חברת נתיבי ישראל ( רשימה מפורסמת באתר החברה)
מעקה בטיחות מפלדה ברמת תפקוד  H1ברוחב פעיל  ,W5מאושר על-
ידי חברת נתיבי ישראל ( רשימה מפורסמת באתר החברה)
מעקה בטיחות מפלדה ברמת תפקוד  H1ברוחב פעיל  ,W6מאושר על-
ידי חברת נתיבי ישראל ( רשימה מפורסמת באתר החברה)

יח' מידה
מ"ר

מחיר
35.00

מ"ר

42.00

מ"ר

16.00

מטר

18.00

מטר
מטר
מטר
מטר

24.00
27.00
34.00
44.00

מ"ר

170.00

מ"ר

220.00

מטר
מ"ר

3.10
12.00

מטר
מטר
מטר

3.40
7.40
235.00

מטר

215.00

מטר

185.00

מטר

285.00

מטר

340.00

מטר

170.00

מטר

150.00

מטר

140.00

מטר

130.00

מטר

120.00

מטר

115.00

מטר

205.00

מטר

155.00

מטר

130.00

מטר

120.00

מטר

115.00
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תיאור מק"ט
מעקה בטיחות מפלדה ברמת תפקוד  H2ברוחב פעיל  W4כפול ,מאושר
על -ידי חברת נתיבי ישראל ( רשימה מפורסמת באתר החברה)
מעקה בטיחות מפלדה ברמת תפקוד  H2ברוחב פעיל  ,W4מאושר על-
ידי חברת נתיבי ישראל ( רשימה מפורסמת באתר החברה)
פרט קצה למעקה  OPEN BOX BEAMבאורך  16מ'
פרט גלישה למעקה T18 4M S2
פרט גלישה למעקה T40 4M S2
פרט גלישה למעקה כלשהוא באורך  4מטר
פרט גלישה למעקה כלשהוא באורך  12מטר
פרט מעבר מפרופיל  Aלפרופיל B
פרט מעבר מפרופיל קורה לפרופיל B
פרט מעבר מפרופיל קורה לפרופיל A
מעבר ממעקה  Super-Railלמעקה EDSP
מעבר ממעקה  DDSPלמעקה  EDSPכפול
מעבר ממעקה  ECO doppelt SUPER-RAIL -לסופג אנרגיה
TRACC
מעבר מעקה  SUPER-RAIL ECOלמעקה EASY RAIL 1.33
מעבר ממעקה  ESPלמעקה EASY RAIL 1.33
מעבר ממעקה  EDSPלמעקה EASY RAIL 1.33
מעבר ממעקה  OBBיחיד למעקה EASY RAIL 1.33
מעבר מעקה  SUPER-RAIL ECOלמעקה EASY RAIL 2.0
מעבר ממעקה  ESPלמעקה EASY RAIL 2.0
מעבר ממעקה  EDSPלמעקה EASY RAIL 2.0
מעבר ממעקה  OBBיחיד למעקה EASY RAIL 2.0
מעבר ממעקה  ESPלמעקה EASY RAIL 6.0
מעבר ממעקה  EDSPלמעקה EASY RAIL 6.0
מעבר ממעקה  OBBיחיד למעקה EASY RAIL
מעבר ממעקה בטון למעקה  NOVO RAILולהיפך 2.0/1.33 ,וביצוע
פרט מעבר ISRALI STANDRD
מעבר מעקה  SUPER-RAIL ECOלמעקה NOVO RAIL 1.33
מעבר ממעקה  ESPלמעקה NOVO RAIL 1.33
מעבר ממעקה  EDSPלמעקה NOVO RAIL 1.33
מעבר מעקה  SUPER-RAIL ECOלמעקה NOVO RAIL 2.0
מעבר ממעקה  ESPלמעקה NOVO RAIL 2.0
מעבר ממעקה  EDSPלמעקה NOVO RAIL 2.0
מעבר ממעקה  OBBיחיד למעקה NOVO RAIL 2.0
מעבר ממעקה  OBBיחיד למעקה NOVO RAIL
מעבר ממעקה  NOVO RAILלמעקה בטון ניו ג'רסי /סטפ/קיר בטון
תוספת מחיר להתקנת עמוד בקידוח מיקרופייל  .המחיר הינו ליחידת עמוד

יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'

3,400.00
6,100.00
6,100.00
1,600.00
2,600.00
670.00
1,090.00
1,090.00
3,075.00
3,500.00
2,750.00

יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'

3,720.00
1,880.00
3,240.00
2,550.00
3,720.00
1,880.00
3,240.00
2,550.00
1,700.00
4,520.00
2,550.00
8,120.00

יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'

2,000.00
2,080.00
2,240.00
2,400.00
2,000.00
2,200.00
2,380.00
1,800.00
3,105.00
55.00

51.33.2105

תוספת מחיר להתקנת מעקה בקרקע סלעית .המחיר הינו ליחידת עמוד.

יח'

20.00

51.33.2110

תוספת מחיר להתקנת עמוד על משטחי בטון .המחיר הינו ליחידת עמוד

יח'

180.00

51.33.2120

תוספת מחיר למעקה פלדה מכל סוג שהוא ,עבור ביצוע המעקה
ברדיוסים.
תוספת מחיר עבור פס מעקה תחתון להגנת רוכבי רכב דו גלגלי במעקה
בטיחות ,לרבות על מעקה קיים
פירוק קטעי מעקה  ESP 2.0והתקנה מעקה  ESP 2.0חדש.
פירוק קטעי מעקה  ESP4.0והתקנה מעקה  ESP4.0חדש.
פירוק קטעי מעקה  EDSP 1.33והתקנה מעקה  EDSP 1.33חדש.
פירוק קטעי מעקה  EDSP 2.0והתקנה מעקה  EDSP 2.0חדש.
פירוק קטעי מעקה  DDSP 2.0והתקנה מעקה  DDSP 2.0חדש.
פירוק קטעי מעקה  DDSP 1.33והתקנה מעקה  DDSP 1.33חדש.
פירוק קטעי מעקה  DDSP 4.0והתקנה מעקה  DDSP 4.0חדש.
פירוק קטעי מעקה  OPEN BOX BEAM 1.33והתקנה מעקה OPEN
 BOX BEAMחדש.
פירוק קטעי מעקה  2.00OPEN BOX BEAMוהתקנה מעקה OPEN
 BOX BEAMחדש.

מטר

155.00

מטר

215.00

מטר
מטר
מטר
מטר
מטר
מטר
מטר
מטר

260.00
210.00
410.00
370.00
350.00
470.00
380.00
340.00

מטר

300.00

51.33.1536
51.33.1660
51.33.1700
51.33.1705
51.33.1762
51.33.1768
51.33.1860
51.33.1870
51.33.1880
51.33.1890
51.33.1900
51.33.1961
51.33.1966
51.33.1972
51.33.1974
51.33.1976
51.33.1996
51.33.2002
51.33.2004
51.33.2006
51.33.2032
51.33.2034
51.33.2036
51.33.2070
51.33.2073
51.33.2074
51.33.2075
51.33.2079
51.33.2080
51.33.2081
51.33.2082
51.33.2084
51.33.2085
51.33.2100

51.33.2130
51.33.3000
51.33.3010
51.33.3030
51.33.3032
51.33.3040
51.33.3050
51.33.3060
51.33.3070
51.33.3075

יח' מידה
מטר
מטר

מחיר
295.00
235.00
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תיאור מק"ט
פירוק קטעי מעקה  SUPER RAILוהתקנה מעקה SUPER RAIL
חדש.
פירוק קטעי מעקה  SUPER RAIL ECOוהתקנה מעקה SUPER
 RAIL ECOחדש.
פירוק קטעי מעקה  SUPER RAIL ES 1והתקנה מעקה SUPER
 RAIL ES 1חדש.
פירוק קטעי מעקה  SUPER RAIL ECO DOPPELTוהתקנה מעקה
 SUPER RAIL ECO DOPPELTחדש.
פירוק מעקה בטיחות  PRIMUS 2Aכולל כל האביזרים הנלווים
פירוק קטעי מעקה  EASY RAIL 1.33והתקנה מעקה EASY RAIL
 1.33חדש.
פירוק קטעי מעקה  EASY RAIL 2.0והתקנה מעקה EASY RAIL 2.0
חדש.
פירוק קטעי מעקה  EASY RAIL 6.0והתקנה מעקה EASY RAIL
 6.0חדש.
פירוק קטעי מעקה  MEGA RAIL Sוהתקנה מעקה MEGA RAIL S
חדש.
פירוק קטעי מעקה  MEGA RAIL SLוהתקנה מעקה MEGA RAIL SL
חדש.
פירוק קטעי מעקה  SAFETY RAILוהתקנה מעקה SAFETY RAIL
חדש.
פירוק קטעי מעקה  MAXI RAILוהתקנה מעקה  MAXI RAILחדש.
פירוק קטע מעקה נופי שלד פלדה חיפוי עץ מטיפוס T18 4M S2
והתקנה מעקה
פירוק קטע מעקה נופי שלד פלדה חיפוי עץ מטיפוס T40 4M S2
והתקנה מעקה
פירוק מעקה כפול על עמוד אחד כולל כל האביזרים הנלווים
פירוק מעקה בודד על עמוד אחד כולל כל האביזרים הנלווים
פירוק של פס מעקה תחתון להגנת רוכבי רכב דו גלגלי במעקה בטיחות
והתקנה של פס מעקה חדש
פירוק פלטות במעקות  Wוהתקנה פלטות חדשות במקומם
פירוק עמודים מעקות  Wוהתקנת עמודים חדשים במקומם
פירוק עמודים מעקות  Wבגובה  2.10מטר והתקנת עמודים חדשים
במקומם
פרוק מרחיקים מעקות  Wוהתקנה מרחיקים חדשים במקומם
פירוק והרכבת פלטות במעקה  Wקיים
פירוק והרכבת מרחיקים במעקה  Wקיים.
פירוק והרכבת עמודים במעקה  Wקיים
השלמה וחיזוק ברגים במעקה  Wקיים
השלמת ברגים חסרים בחיבורים במעקות  Wקיימים",יחידת חיבור".
חיבור טיפוס  Aשל מעקה בטיחות  Wלמעקה ניו ג'רסי מבטון
חיבור טיפוס  Bשל מעקה בטיחות  Wלמעקה ניו ג'רסי מבטון
חיבור טיפוס  A+Bשל מעקה בטיחות  Wלמעקה ניו ג'רסי מבטון
מעקה בטיחות  ,Wהעמודים במרווח של כל  4.0מ' .
מעקה בטיחות  ,Wהעמודים במרווח של כל  2.0מ'.
החלפת כבל פלדה ביחידת קצה למעקה בטיחות מכל סוג שהוא בכבל
פלדה חדש ,לרבות ריתוך הברגים המחברים את הכבל ליחידת הקצה.

51.33.3580
51.33.3997
51.33.3998
51.33.3999
51.33.4000
51.33.4001
51.33.4010
51.33.4020
51.33.4030

ניקוי ,הכנה וצביעת גדרות הולכה וגדרות מסוג ו8-
גדר בטיחות מגולוונת וצבועה בתנור בגובה  0.90מ'
גדר בטיחות מגולוונת וצבועה בתנור בגובה  1.00מ'
גדר בטיחות מגולוונת וצבועה בתנור בגובה  1.05מ'
גדר בטיחות מגולוונת וצבועה בתנור בגובה  1.10מ'
גדר בטיחות מגולוונת בגובה  1.10מ'
גדר בטיחות מגולוונת וצבועה בתנור בגובה  1.20מ'
גדר בטיחות מגולוונת וצבועה בתנור בגובה  1.80מ'
גדר בטיחות מגולוונת וצבועה בתנור בגובה  1.90מ' בתוספת קרן עליונה
משופעת באורך  50ס"מ
גדר בטיחות מגולוונת וצבועה בתנור בגובה  2.40מ'
גדר בטיחות מגולוונת וצבועה בתנור בגובה  2.50מ'

51.33.3085
51.33.3086
51.33.3087
51.33.3090
51.33.3091
51.33.3092
51.33.3093
51.33.3094
51.33.3095
51.33.3096
51.33.3097
51.33.3098
51.33.3099
51.33.3100
51.33.3110
51.33.3120
51.33.3130
51.33.3140
51.33.3150
51.33.3160
51.33.3170
51.33.3180
51.33.3190
51.33.3200
51.33.3210
51.33.3220
51.33.3230
51.33.3240
51.33.3250
51.33.3260
51.33.3300

51.33.4039
51.33.4040

יח' מידה
מטר

מחיר
460.00

מטר

470.00

מטר

490.00

מטר

580.00

מטר
מטר

1,200.00
350.00

מטר

340.00

מטר

275.00

מטר

430.00

מטר

430.00

מטר

430.00

מטר
מטר

500.00
435.00

מטר

435.00

מטר
מטר
מטר

25.00
15.00
320.00

יח'
יח'
יח'

500.00
200.00
230.00

יח'
יח'
יח'
יח'
מטר
יח'
קומפ'
קומפ'
קומפ'
מטר
מטר
יח'

65.00
130.00
30.00
40.00
5.00
11.00
1,160.00
1,160.00
1,600.00
145.00
175.00
2,000.00

מטר
מטר
מטר
מטר
מטר
מטר
מטר
מטר
מטר

30.00
200.00
210.00
220.00
235.00
205.00
255.00
295.00
320.00

מטר
מטר

410.00
420.00
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51.33.4043
51.33.4050
51.33.4055
51.33.4060
51.33.4065
51.33.4066

תיאור מק"ט
גדר בטיחות מגולוונת וצבועה בתנור בגובה  2.70מ'
גדר דקורטיבית מגולוונת וצבועה בתנור בגובה  1.10מ'
גדר דקורטיבית מגולוונת וצבועה בתנור בגובה  1.20מ'
גדר דקורטיבית מגולוונת וצבועה בתנור בגובה  1.30מ'
גדר דקורטיבית מגולוונת וצבועה בתנור בגובה  1.6מ'
גדר דקורטיבית מפרופילי  RHSמגולוונת וצבועה בתנור בגובה  1.65מ'
לפי פרט
גדר דקורטיבית מגולוונת וצבועה בתנור בגובה  2.00מ'
גדר הולכה מגולוונת וצבועה בתנור בגובה  1.00מ'
גדר הולכה מגולוונת וצבועה בתנור בגובה  1.10מ'
גדר הולכה מגולוונת וצבועה בתנור עם  2קשתות מצינור '' 1.5ועמודים
מפרופיל  80X40מ''מ.
גדר הולכה מגולוונת וצבועה בתנור עם שתי קשתות מצינור '' 2ועמודים
מפרופיל  80X80מ''מ.
גדר רשת מגולוונת בגובה  1.2מטר כולל עמודים מברזל זוית 45/45/5
מ''מ כל  3מ' ,רשת  5X5ס''מ ,חיזוקים פנימיים ופינתיים ויסודות בטון .

יח' מידה
מטר
מטר
מטר
מטר
מטר
מטר

מחיר
450.00
260.00
295.00
300.00
360.00
370.00

מטר
מטר
מטר
מטר

420.00
275.00
260.00
290.00

מטר

360.00

מטר

78.00

51.33.4210

גדר רשת מגולוונת בגובה  1.8מטר כולל עמודים מברזל זוית 45/45/5
מ"מ כל  3מ' ,רשת  5X5ס"מ ,חיזוקים פנימיים ופינתיים ויסודות בטון .

מטר

98.00

51.33.4216

גדר רשת מגולוונת בגובה  2.00מ' קלועה  6/ 6ס"מ מורכבת על עמודי
זווית קיימים
גדר רשת מגולוונת בגובה  2.4מטר כולל עמודים מברזל זוית 45/45/5
מ''מ כל  3מ' ,רשת  5X5ס''מ ,חיזוקים פנימיים ויסודות בטון
גדר רשת מגולוונת בגובה  1.2מטר כולל מסגרות מצינורות בקוטר '',2
רשת ברזל  40/40מ''מ מחוט  4מ'' מ עם ציפוי פלסטי ירקרק ,עמודים כל
 2מ' ויסודות בטון
גדר רשת מגולוונת בגובה  1.5מטר כולל מסגרות מצינורות בקוטר '',2
רשת ברזל  40/40מ''מ מחוט  4מ'' מ עם ציפוי פלסטי ירקרק ,עמודים כל
 2מ' ויסודות בטון
גדר רשת מגולוונת ומרותכת בגובה  1.5מ' ,מותקנת מעל מעקה הגשר

מטר

60.00

מטר

145.00

מטר

120.00

מטר

145.00

מטר

135.00

51.33.4250

גדר רשת מגולוונת בגובה  2מטר כולל מסגרות מצינורות בקוטר '',2
רשת ברזל  40/40מ''מ מחוט  4מ'' מ עם ציפוי פלסטי ירקרק ,עמודים כל
 2מ' ויסודות בטון
גדר רשת מגולוונת בגובה  2מטר רשת ברזל  50/150מ"מ,חוט 4.5
מ"מ ,עמודים מפרופיל R.H.S
גדר רשת מגולוונת בגובה  3מטר כולל מסגרות מצינורות בקוטר '',2
רשת ברזל  40/40מ''מ מחוט  4מ'' מ עם ציפוי פלסטי ירקרק ,עמודים כל
 2מ' ויסודות בטון
גדר רשת מגולוונת בגובה  4מטר כולל מסגרות מצינורות בקוטר '',2
רשת ברזל  40/40מ''מ מחוט  4מ'' מ עם ציפוי פלסטי ירקרק ,עמודים כל
 2מ' ויסודות בטון לרבות חיזוק עליון מצינור '' 3וצינור חלוקה מרכזי
תוספת מחיר לגדר כל שהיא עבור חיפוי הגדר בבד יוטה ירוק עם טבעות
קשירה
גדר בגובה  2מ' מגולוונת מפח מכופף חדש בעובי  0.8מ"מ כדוגמת
איסכורית ,כולל עמודים
גדר בגובה  2מ' מגולוון וצבוע בתנור מפח מכופף חדש בעובי  0.8מ"מ
כדוגמת איסכורית ,כולל עמודים
גדר בגובה  2.5מ' מגולוונת מפח מכופף חדש בעובי  0.8מ"מ כדוגמת
איסכורית ,כולל עמודים
גדר בגובה  2.5מ' מגולוונת מפח מכופף חדש בעובי  0.5מ"מ כדוגמת
איסכורית ,כולל עמודים
גדר בגובה  3מ' מגולוונת מפח מכופף חדש בעובי  0.8מ"מ כדוגמת
איסכורית ,כולל עמודים
תוספת מחיר עבור התקנת גדר אסכורית ע''ג מעקה בטיחות.
כיסוי פח מכופף בעובי  0.8מ" מ כדוגמת איסכורית מגולוון וצבוע בתנור,
על גבי גדר קיימת

מטר

180.00

מטר

190.00

מטר

245.00

מטר

355.00

מ"ר

13.00

מטר

135.00

מטר

170.00

מטר

150.00

מטר

130.00

מטר

180.00

מטר
מ"ר

30.00
65.00

51.33.4070
51.33.4088
51.33.4090
51.33.4110
51.33.4120
51.33.4200

51.33.4220
51.33.4230

51.33.4240

51.33.4245

51.33.4252
51.33.4260

51.33.4270

51.33.4281
51.33.4290
51.33.4300
51.33.4301
51.33.4303
51.33.4305
51.33.4310
51.33.4320
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תיאור מק"ט
גדר בקר מגוולונת בגובה  1.2מ' כולל עמודים מברזל זוית  45/45/5מ''מ
כל  5מ' כולל חיזוקים פנימיים ופינתיים וחוטי תיל מגולוון כל  30ס''מ.

יח' מידה
מטר

51.33.4340

גדר בקר מגולוונת בגובה  1.4מטר כולל עמודים מברזל זוית 45/45/5
מ''מ כל  3מ' ,כולל חיזוקים פנימיים ופינתיים וחוטי תיל מגולוון כל 30
ס''מ
גדר קוצנית מגולוונת בגובה  1.8מ' מיוצרת מרשת חוטי פלדה קשה
שעליה מורכב פח בתוספת סכינים ,כולל עמודים מברזל זוית 45/45/5
מ''מ כל  3מ' ,חיזוקים פנימיים ופינתיים ויסודות בטון.
גדר קוצנית מגולוונת בגובה  2.40מ' ורשת חוטי פלדה קשה בגובה 2.05
מ' שעליה מורכב פח בתוספת סכינית ,כולל עמודים מברזל זוית
 45/45/5מ''מ כל  3מ' ,חיזוקים פנימיים ופינתיים ויסודות בטון.
תוספת למחיר הגדר עבור כפוף דו שיפועי ( )Vותלתל דוקני מגולוון
גדר חסימה מגולוונת לרכבת בגובה  45ס'' מ מצינור פלדה בקוטר ''2
תוספת למחיר הגדר עבור עמודים מצינורות מגולוונים בקוטר '' 2במקום
מברזל זוית
תוספת מחיר עבור התקנת גדר רשת על מעקה בטיחות
תוספת למחיר הגדר עבור גילוון עמודים ,תומכות ועמודי עגינה
תוספת מחיר להתקנת גדרות הולכה או גדרות בטיחות על גבי בטון
תוספת מחיר לגדר רשת עבור כיפוף חד שיפועי
גדר אוסטרלית קבועה
גדר אוסטרלית זמנית
שער להולכי רגל בגדר אוסטרלית
שער לרכב בגדר אוסטרלית
שער דו כנפי לרכב
שער דו כנפי לרכב
שער חד כנפי להולכי רגל
שער חד כנפי להולכי רגל
שער נגרר ברוחב  2.0מ'
מחסום זרוע באורך עד  5מ' מופעל ידני
מאחז יד בקוטר '' 1.5מגולוון וצבוע בתנור ,לרבות עיגון לקיר או לקרקע
ורוזטות סגירה.
גדר הולכה חדש מפרופיל צינור המופיע בתקנות והנחיות להצבת
תמרורים  1997בהוצאת משרד התחבורה כגדר ו8-
תמרורי ו11-
פירוק והעתקה של תמרורי ו11-
פירוק וסילוק תמרורי ו11 -
עמודונים גמישים ב''אזור אף'' של מחלפים  /הסדרי ניתוב נוספים
פירוק והעתקה של עמודונים גמישים ב''אזור אף'' של מחלפים/הסדרי
ניתוב נוספים
פירוק וסילוק עמודונים גמישים ב"אזור אף" של מחלפים  /הסדרי ניתוב
נוספים
עמודונים גמישים במעברים לרכב -ביטחון
פירוק והעתקה של עמודונים גמישים במעברים לרכב -ביטחון
פירוק וסילוק של עמודונים גמישים במעברים לרכב -ביטחון
מפרדת נתיבים גמישה
פירוק והעתקה של מפרדת נתיבים גמישה
פירוק וסילוק של מפרדת נתיבים גמישה
סמנים אנכיים ו2-
מערכת סימון אורכית ()LDS
פירוק וסילוק של מערכת סימון אורכית ( )LDSבכל מידה
פירוק והעתקה של מערכת סימון אורכית ()LDS
מונעי-סינוור
פירוק והעתקה של מונעי-סינוור
פירוק וסילוק של מונעי-סינוור
עמודי-בסיס לתמרורים סלחנים/נתיקים
פירוק של עמודי-בסיס לתמרורים סלחנים/נתיקים
פירוק והעתקה של עמודי-בסיס לתמרורים סלחנים/נתיקים
תמרור מואר
פירוק והעתקה תמרור מואר

מטר

60.00

מטר

75.00

מטר

95.00

מטר
מטר
מטר

30.00
90.00
20.00

מטר
מטר
מטר
מ"ר
מטר
מטר
יח'
יח'
יח'
מ"ר
יח'
מ"ר
יח'
יח'
מטר

20.00
8.00
27.00
45.00
55.00
45.00
1,100.00
3,150.00
5,500.00
670.00
1,700.00
820.00
4,500.00
4,000.00
210.00

מטר

235.00

יח'
יח'
יח'
יח'
יח'

145.00
68.00
10.00
230.00
170.00

יח'

110.00

51.33.4350

51.33.4360

51.33.4370
51.33.4380
51.33.4390
51.33.4400
51.33.4410
51.33.4420
51.33.4430
51.33.4500
51.33.4510
51.33.4520
51.33.4530
51.33.4601
51.33.4602
51.33.4610
51.33.4611
51.33.4615
51.33.4620
51.33.4650
51.33.5530
51.34.0010
51.34.0020
51.34.0021
51.34.0030
51.34.0040
51.34.0045
51.34.0050
51.34.0060
51.34.0071
51.34.0080
51.34.0090
51.34.0092
51.34.0093
51.34.0100
51.34.0105
51.34.0110
51.34.0120
51.34.0130
51.34.0132
51.34.0140
51.34.0145
51.34.0150
51.34.0160
51.34.0170

יח'
יח'
יח'
מטר
מטר
מטר
יח'
יח'
מטר
יח'
מטר
מטר
מטר
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'

מחיר
48.00

380.00
280.00
135.00
440.00
300.00
70.00
485.00
410.00
80.00
180.00
82.00
60.00
15.00
325.00
50.00
160.00
4,050.00
1,030.00
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51.34.0173
51.34.0180
51.34.0185
51.34.0190
51.34.0400
51.34.0405
51.34.0420
51.34.0425
51.34.0440
51.34.0445
51.34.0510
51.34.0515
51.34.0520

תיאור מק"ט
פירוק וסילוק תמרור מואר
פרפרים מחזירי-אור למעקות
פירוק של "פרפרים" מחזירי-אור למעקות
פירוק והעתקה של ''פרפרים'' מחזירי-אור למעקות
סמן מחזיר-אור חד -צדדי ממתכת מותקן בנעיצה והדבקה
סמן מחזיר-אור דו -צדדי ממתכת מותקן בנעיצה ובהדבקה
סמן מחזיר-אור חד -צדדי מחומר פלסטי מותקן בהדבקה
סמן מחזיר-אור דו -צדדי מחומר פלסטי מותקן בהדבקה
סמן מחזיר-אור רב -צדדי ,כיוון החזר -חצי היקפי ,מזכוכית מחוסמת
מותקן בהדבקה בגומחה
סמן מחזיר-אור רב -צדדי ,כיוון החזר -היקפי מלא ,מזכוכית מחוסמת
מותקן בהדבקה בגומחה
הסרת סמן מחזיר -אור מותקן בהדבקה וסילוקו
הסרת סמן מחזיר -אור מותקן בנעיצה וסילוקו
הסרת סמן מחזיר-אור רב -צדדי מזכוכית מותקן בהדבקה בגומחה וסילוקו

יח' מידה
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'

מחיר
220.00
10.00
4.00
7.00
22.00
26.00
19.00
20.00
46.00

יח'

50.00

יח'
יח'
יח'

3.80
4.00
4.20

יח'
יח'
מ"ר
יח'
יח'
יח'

1.50
1.50
3.20
1.70
2.00
590.00

מטר

1.30

1.30

51.35.0500
51.35.0530
51.35.0550
51.35.0560
51.35.0580
51.35.0600

תמרורים מכל סוג שהוא
חרוטים ()931
תמרורי שילוט
תושבת גומי
פנסים מהבהבים ()932
מחסום נייד מהבהב על פי מפרט ללוח נייד מהבהב ומאושר על ידי
הוועדה הבינמשרדית להתקני תנועה ובטיחות
מעקות בטיחות ניידים מדרגת בטיחות  T3עם רוחב פעיל  W6ומעלה,
המחיר כולל את כל פרטי החיבור הנדרשים לרבות אלמנטי קצה.

51.35.0705

מעקות בטיחות ניידים מדרגת בטיחות  T3עם רוחב פעיל  W5ומעלה,
המחיר כולל את כל פרטי החיבור הנדרשים לרבות אלמנטי קצה

מטר

51.35.0715

מעקות בטיחות ניידים מדרגת בטיחות  T3עם רוחב פעיל  W3ומעלה,
המחיר כולל את כל פרטי החיבור הנדרשים לרבות אלמנטי קצה

מטר

1.80

51.35.0720

מעקות בטיחות ניידים מדרגת בטיחות  T3עם רוחב פעיל  W2ומעלה,
המחיר כולל את כל פרטי החיבור הנדרשים לרבות אלמנטי קצה

מטר

2.00

51.35.0740

מעקות בטיחות ניידים מדרגת בטיחות  H1עם רוחב פעיל  W5ומעלה,
המחיר כולל את כל פרטי החיבור הנדרשים לרבות אלמנטי קצה

מטר

2.20

51.35.0770

מעקות בטיחות ניידים מדרגת בטיחות  H2עם רוחב פעיל  W5ומעלה,
המחיר כולל את כל פרטי החיבור הנדרשים לרבות אלמנטי קצה

מטר

2.50

51.35.0775

מעקות בטיחות ניידים מדרגת בטיחות  H2עם רוחב פעיל  W6ומעלה,
המחיר כולל את כל פרטי החיבור הנדרשים לרבות אלמנטי קצה

מטר

2.50

51.35.0900

סופג אנרגיה נייד המאושר ע'' י הוועדה הבין משרדית להתקני תנועה
ובטיחות לרמת תפקוד  TL3במהירות  100קמ''ש
סופג אנרגיה נייד המאושר ע'' י הוועדה הבין משרדית להתקני תנועה
ובטיחות לרמת תפקוד  TL3במהירות  100קמ"ש
סופג אנרגיה נייד המאושר ע'' י הוועדה הבין משרדית להתקני תנועה
ובטיחות לרמת תפקוד  TL2במהירות  70קמ"ש
סופג אנרגיה נייד המאושר ע'' י הוועדה הבין משרדית להתקני תנועה
ובטיחות לרמת תפקוד  TL2במהירות  70קמ"ש
צוות אבטחה כולל עגלת חץ וכל הציוד הנדרש לפי התרשימים בחוברת
המדריך להסדרי תנועה באתרי עבודות בדרכים בין עירוניות  -י"ע של עד
 8שעות
שעת עבודה נוספת לצוות אבטחה בסעיף  51.35.1000מעבר ל 8-שעות

51.35.1020

צוות אבטחה כולל עגלת חץ וכל הציוד הנדרש לפי התרשימים בחוברת
המדריך להסדרי תנועה באתרי עבודות בדרכים בין עירוניות  -עבודות
לילה של עד  7שעות

51.35.0700

51.35.0905
51.35.0920
51.35.0925
51.35.1000

51.35.1005

יח'

41,500.00

חודש

5,700.00

יח'

36,000.00

חודש

4,700.00

י"ע

1,400.00

ש"ע

210.00

י"ע

1,500.00
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תיאור מק"ט
שעות עבודה נוספות לצוות אבטחה בסעיף  51.35.1020מעבר ל 7-שעות

51.35.1100
51.35.1110
51.36.0010

מגדל תאורה לילה
עגלת שילוט אלקטרונית ניידת
מעקה בטון מטיפוס  Delta-Block 80/4Mעם מחבר  .180Kיחידה
סטנדרטית
מעקה בטון מטיפוס  Delta-Block 100/2Mעם מחבר  - K250יחידה
סטנדרטית
מעקה בטון מטיפוס  Delta-Block 100/4Mעם מחבר  - K180יחידה
סטנדרטית
מעקה בטון מטיפוס  Delta-Block 100/4Mעם מחבר  - K250יחידה
סטנדרטית
מעקה בטון מטיפוס  Delta-Block 100/4Mעם מחבר  - K340יחידה
סטנדרטית
מעקה בטון מטיפוס  - Delta-Block 100S/6Mיחידה סטנדרטית
מעקה בטון מטיפוס  - Delta- Block AS 80/6Mכפול יחידה סטנדרטית

51.36.0073
51.36.0074
51.36.0080

מעקה בטון מטיפוס  - Delta- Block 80/6Mיחידה סטנדרטית
מעקה בטון מטיפוס  - Delta- Block 80F/6Mיחידה סטנדרטית
מעקה בטון מטיפוס  DELTA BLOCדגם  ,DB80AS-Eלרבות קורות
חיזוק מבטון באחורי המעקה  -יחידה סטנדרטית
מעקה בטון מטיפוס  - STEPחתך טיפוסי
מעקה בטון מטיפוס  - STEPחתך אסימטרי
תוספת מחיר עבור פתח למעבר בעלי חיים באורך  1.0מ' ובגובה  7.5ס''מ

51.36.0700
51.36.0706

יחידת קצה של מעקה בטון מטיפוס Delta-Block 80/4M
יחידת קצה של מעקה בטון טרומי מטיפוס  DELTA BLOCדגם
DB80AS-E
יחידת קצה של מעקה בטון מטיפוס  Reiff Betonדגם BSWF AE 81D
באורך  4.5מ'
יחידת קצה למעקה בטיחות קיים מבטון
יחידת מעבר ממעקה בטון מטיפוס  Delta-Block 100Sל 2 -מעקות
מטיפוס  Delta-Block 100Sמקבילים.
יחידת מעבר ממעקה בטון מטיפוס  Delta-Block 100Sל 2 -מעקות
מטיפוס  Delta-Block 80Sמקבילים.
יחידת מעבר ממעקה בטון  Delta-Block 100 Sל Delta-Block 80-

51.36.0914

יחידת מעבר ממעקה בטון  Delta-Block 100 Sל -מעקה מטיפוס
STEP
יחידת מעבר של מעקה בטון מטיפוס  Reiff Betonדגם -BSWF UE 81
 115Dבאמצעות יחידת מעקה  BSWF SE 81Dבאורך  4מ'
מעבר מצמד מעקות בטון מטיפוס  STEPלמעקה בטון בודד קיים מטיפוס
'' ''N.Jבאורך  15.0מ' לפי פרט
יחידת מעבר (  )Delta-Block Transitionבגובה משתנה בין  80ס''מ
לבין  100ס'' מ לצורך חיבור בין מעקה בטיחות קיים מבטון ( )N.J.לבין
מעקה בטון חדש מטיפוס  Delta-Blockבגובה 100ס''מ
יחידת מעבר למעקה בטיחות מטיפוס מעקה  Delta Blockבגובה 80
ס'' מ יצוקה באתר באורך  2.5מ' לצורך חיבור בין מעקה בטיחות קיים
מבטון ( )N.J.לבין מעקה בטון חדש מטיפוס  Delta-Blockבגובה 80
ס''מ
מעבר ממעקה  STEPכפול למעקה  STEPבודד
סופג אנרגיה ברמת תפקוד  TL2לרבות תשתית אספלטית
סופג אנרגיה ברמת תפקוד  TL3לרבות תשתית אספלטית
סופג אנרגיה ברמת תפקוד  80קמ" ש לרבות תשתית אספלטית
סופג אנרגיה ברמת תפקוד  110קמ" ש לרבות תשתית אספלטית
התקן קצה  ABC TERMINALברמת תפקוד  P4בהתקנת ימין
התקן קצה  ABC TERMINALברמת תפקוד  P4בהתקנת שמאל
התקן קצה  FLEAT-MTברמת תפקוד TL3
התקן קצה  BEAT-MTברמת תפקוד TL3
התקן קצה  FLEAT 350ברמת תפקוד TL3

51.36.0020
51.36.0030
51.36.0040
51.36.0050
51.36.0060
51.36.0070

51.36.0140
51.36.0160
51.36.0500

51.36.0710
51.36.0780
51.36.0900
51.36.0905
51.36.0910

51.36.0920
51.36.0930
51.36.0940

51.36.0950

51.36.0980
51.37.0105
51.37.0115
51.37.0244
51.37.0265
51.37.0900
51.37.0910
51.37.0920
51.37.0930
51.37.0940

יח' מידה
ש"ע

מחיר
210.00

י"ע
י"ע
מטר

730.00
1,700.00
500.00

מטר

650.00

מטר

625.00

מטר

650.00

מטר

690.00

מטר
מטר

520.00
760.00

מטר
מטר
מטר

450.00
490.00
460.00

מטר
מטר
יח'

305.00
320.00
160.00

יח'
יח'

2,550.00
2,910.00

יח'

2,065.00

יח'
יח'

2,910.00
9,100.00

יח'

7,090.00

יח'

2,970.00

יח'

7,160.00

יח'

2,170.00

יח'

11,400.00

יח'

5,300.00

יח'

4,600.00

יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'

5,240.00
42,000.00
50,000.00
49,000.00
50,000.00
12,500.00
12,500.00
29,100.00
20,000.00
12,300.00
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התקן קצה למעקה בטיחות קבוע מפלדה לצידי הדרך  /למפרדה
שמתואם למהירות  110קמ"ש
התקן קצה למעקה בטיחות קבוע מפלדה מטיפוס  OBBקבוע לצידי
הדרך ,שמתואם למהירות  110קמ"ש
התקן קצה למעקה בטיחות קבוע מפלדה מטיפוס  OBBקבוע למפרדה,
שמתואם למהירות  110קמ"ש
התקן קצה/סופג אנרגיה  PRIMUS 2Aלהגנה על מכשול נקודתי ברמת
תפקוד N2 W4
תיקון סופג אנרגיה פגיעה בינוני ( גזירה או החלפת רכיבים עד  1.50מטר)

יח'

51.37.5025

תיקון סופג אנרגיה פגיעה בינוני ( גזירה או החלפת רכיבים עד  3.00מטר)

יח'

33,000.00

51.37.5035

תיקון סופג אנרגיה פגיעה קשה ( גזירה או החלפת רכיבים מעל 3.00
מטר)
תיקון סופג אנרגיה  -Quadqurdפגיעה ללא אובדן רכיבים -החזקת סופג
לכשירותו
תיקון סופג אנרגיה  Quadquardעל ידי תיקון רכיבים קיימים ללא
החלפתם
תיקון סופג אנרגיה  Quadqurdכולל תיקון של מחסניות הראשונות
והחזרתם לכשירות
תיקון סופג אנרגיה  Quadqurdכולל תיקון של מחסניות  +פנלים צידיים
והחזרה לכשירות
מוטות דריכה בקוטר  25מ'' מ מגולוונים באורך  10מ' מוחדרים לקרקע
(מסמרי קרקע)
ברגי סלע ממוטות מגלוונים מפלדה  835/1030בקוטר  26.5מ"מ באורך
עד  10מטר תוצרת  DYWIDAGאו ש"ע מאושר
ברגי סלע ממוטות מגלוונים מפלדה  835/1030בקוטר  32מ"מ באורך
עד  10מטר תוצרת  DYWIDAGאו ש"ע מאושר
ברגי סלע ממוטות מגלוונים מפלדה  835/1030בקוטר  36מ"מ באורך
עד  10מטר תוצרת  DYWIDAGאו ש"ע מאושר
ברגי סלע ממוטות מגלוונים מפלדה  835/1030בקוטר  26.5מ"מ באורך
מ 10.01-עד  15מטר תוצרת  DYWIDAGאו ש"ע מאושר
ברגי סלע ממוטות מגלוונים מפלדה  835/1030בקוטר  32מ"מ באורך מ-
 10.01עד  15מטר תוצרת  DYWIDAGאו ש"ע מאושר
ברגי סלע ממוטות מגלוונים מפלדה  835/1030בקוטר  36מ"מ באורך מ-
 10.01עד  15מטר תוצרת  DYWIDAGאו ש"ע מאושר
ברגי סלע ממוטות מגלוונים מפלדה  835/1030בקוטר  26.5מ"מ באורך
מ 15.01-עד  20מטר תוצרת  DYWIDAGאו ש"ע מאושר
ברגי סלע ממוטות מגלוונים מפלדה  835/1030בקוטר  32מ"מ באורך מ-
 15.01עד  20מטר תוצרת  DYWIDAGאו ש"ע מאושר
ברגי סלע ממוטות מגלוונים מפלדה  835/1030בקוטר  36מ"מ באורך מ-
 15.01עד  20מטר תוצרת  DYWIDAGאו ש"ע מאושר
פלטת עיגון מפלדה מגלוונת לבורג סלע.
ברגי סלע מברזל מצולע ,בקוטר  25מ" מ מגלוון בקוטר קידוח  "5באורך
עד  15מ'
ברגי סלע מברזל מצולע ,בקוטר  28מ" מ מגלוון בקוטר קידוח  "5באורך
עד  15מ'
ברגי סלע מברזל מצולע ,בקוטר  30מ" מ מגלוון בקוטר קידוח  "5באורך
עד  15מ'
ברגי סלע מברזל מצולע ,בקוטר  32מ" מ מגלוון בקוטר קידוח  "5באורך
עד  15מ'
ברגי סלע מברזל מצולע ,בקוטר  32מ" מ מגלוון בקוטר קידוח  "6באורך
עד  15מ'
תוספת מחיר עבור ברגים בעלי הגנה כפולה כמתואר במפרט המיוחד
קו מים מגולבן סקדיול  40בקוטר '' 1/2ועטיפת פלסטיק מושחלת תלת
שכבתית בעומק עד  1.50מ' ,כולל ספחים.
קו מים מגולבן סקדיול  40בקוטר '' 3/4ועטיפת פלסטיק מושחלת תלת
שכבתית בעומק עד  1.50מ' ,כולל ספחים.
קו מים מגולבן סקדיול  40בקוטר '' 1ועטיפת פלסטיק מושחלת תלת
שכבתית בעומק עד  1.50מ' ,כולל ספחים.

יח'

43,500.00

יח'

5,820.00

יח'

14,500.00

יח'

31,000.00

יח'

37,000.00

יח'

2,250.00

יח'

2,200.00

יח'

2,870.00

יח'

3,060.00

יח'

4,020.00

יח'

4,300.00

יח'

4,600.00

יח'

5,350.00

יח'

5,740.00

יח'

6,300.00

51.37.0990
51.37.0995
51.37.1005
51.37.5015

51.37.5040
51.37.5050
51.37.5060
51.37.5070
54.01.8000
54.01.8400
54.01.8405
54.01.8410
54.01.8415
54.01.8420
54.01.8425
54.01.8430
54.01.8435
54.01.8440
54.01.8500
54.01.8510
54.01.8520
54.01.8530
54.01.8540
54.01.8580
54.01.8640
57.01.0010
57.01.0020
57.01.0030

יח' מידה
יח'

מחיר
12,200.00

יח'

15,000.00

יח'

17,200.00

יח'

12,400.00
18,000.00

יח'
מטר

130.00
170.00

מטר

200.00

מטר

245.00

מטר

285.00

מטר

295.00

מטר
מטר

45.00
96.00

מטר

110.00

מטר

135.00

עמוד  129מתוך 164

מחירון זכייני  167-16ג' 4צפון
מס_קטלוגי
57.01.0040

תיאור מק"ט
קו מים מגולבן סקדיול  40בקוטר '' 1.5ועטיפת פלסטיק מושחלת תלת
שכבתית בעומק עד  1.50מ' ,כולל ספחים.
קו מים מגולבן סקדיול  40בקוטר '' 2ועטיפת פלסטיק מושחלת תלת
שכבתית בעומק עד  1.50מ' ,כולל ספחים.
קו מים מפלדה בקוטר '' 1ע .ד 3.25 .מ'' מ עם ציפוי פנים בטון ועטיפת
פלסטיק מושחלת תלת שכבתית בעומק עד  1.00מ' ,כולל ספחים.
קו מים מפלדה בקוטר '' 1.5ע.ד 3.25 .מ'' מ עם ציפוי פנים בטון ועטיפת
פלסטיק מושחלת תלת שכבתית בעומק עד  1.50מ' ,כולל ספחים.

57.01.0080

קו מים מפלדה בקוטר '' 2ע.ד 3.65 .מ'' מ עם ציפוי פנים בטון ועטיפת
פלסטיק משוחלת תלת שכבתית בעומק עד  1.50מטר ,כולל ספחים.
קו מים מפלדה בקוטר '' 3ע.ד 5/32'' .עם ציפוי פנים בטון ועטיפת
פלסטיק משוחלת תלת שכבתית בעומק עד  1.50מטר ,כולל ספחים.
קו מים מפלדה בקוטר " 4ע.ד " 3/16שחור בלי בטון פנים עם עטיפה
חיצונית כפולה של פוליאתילן מוקשה .תוצרת שתאושר ע"י המתכנן
לאספקת מים למערכות הספרינקלרים בעומק עד  1.50מטר ,כולל ספכים.

57.01.0100

קו מים מפלדה בקוטר " 4ע.ד 5/32" .עם ציפוי פנים בטון ועטיפת
פלסטיק משוחלת תלת שכבתית בעומק עד  1.50מטר ,כולל ספחים.
קו מים מפלסטיק ( )PEXGOLבקוטר  110מ"מ מונח בעומק עד 1.50
מטר ,כולל ספחים
קו מים מפלסטיק ( )PEXGOLבקוטר " 4דרג  12מונח בעומק עד 1.50
מטר ,כולל ספחים
קו מים מפלסטיק ( )PEXGOLבקוטר " 6דרג  12מונח בעומק עד 1.50
מטר ,כולל ספחים.
קו מים מפלסטיק ( )PEXGOLבקוטר  32מ"מ דרג  12מונח בעומק עד
 1.50מטר ,כולל ספחים
קו מים מפלסטיק ( )PEXGOLבקוטר  63מ"מ דרג  12מונח בעומק עד
 1.50מטר ,כולל ספחים
קו מים מפלסטיק ( )PEXGOLבקוטר  75מ"מ דרג  12מונח בעומק עד
 1.50מטר ,כולל ספחים
קו מים מפלדה בקוטר '' 6ע.ד 5/32'' .עם ציפוי פנים בטון ועטיפת
פלסטיק משוחלת תלת שכבתית בעומק עד  1.50מטר ,כולל ספחים.
קו מים מפלדה בקוטר '' 8ע.ד 5/32'' .עם ציפוי פנים בטון ועטיפת
פלסטיק משוחלת תלת שכבתית בעומק עד  1.50מטר ,כולל ספחים.
קו מים מפלדה בקוטר '' 2ע.ד 5/32'' .עם ציפוי פנימי מבטון וציפוי חיצוני
מבטון משורין מונח בעומק עד  1.50מטר ,כולל ספחים.
קו מים מפלדה בקוטר '' 2ע.ד 5/32'' .עם ציפוי פנימי מבטון וצביעה
חיצונית מותקן גלוי ,כולל ספחים.
קו מים מפלדה בקוטר '' 3ע.ד 5/32'' .עם ציפוי פנימי מבטון וציפוי חיצוני
מבטון משורין (דחוס) מונח בעומק עד  1.50מטר ,כולל ספחים.
קו מים מפלדה בקוטר '' 3ע.ד 5/32'' .עם ציפוי פנימי מבטון וצביעה
חיצונית מותקן גלוי ,כולל ספחים.
קו מים מפלדה בקוטר '' 4ע.ד 5/32'' .עם ציפוי פנימי מבטון וציפוי חיצוני
מבטון משורין (דחוס) מונח בעומק עד  1.50מטר ,כולל ספחים.
קו מים מפלדה בקוטר '' 6ע.ד 5/32'' .עם ציפוי פנימי מבטון וציפוי חיצוני
מבטון משורין (דחוס) מונח בעומק עד  1.50מטר ,כולל ספחים.
קו מים מפלדה בקוטר '' 8ע.ד 5/32'' .עם ציפוי פנימי מבטון וציפוי חיצוני
מבטון משורין (דחוס) מונח בעומק עד  1.50מטר ,כולל ספחים.
קו מים מפלדה בקוטר " 2ע.ד 5/32" .עם ציפוי פנימי מבטון וציפוי חיצוני
משולב של עטיפת פלסטיק משוחלת תלת שכבתית  +עטיפה בטון משורין
(דחוס) מונח בעומק עד  1.50מטר ,כולל ספחים.
קו מים מפלדה בקוטר " 3ע.ד 5/32" .עם ציפוי פנימי מבטון וציפוי חיצוני
משולב של עטיפת פלסטיק משוחלת תלת שכבתית  +עטיפה בטון משורין
(דחוס) מונח בעומק עד  1.50מטר ,כולל ספחים.
קו מים מפלדה בקוטר " 4ע.ד 5/32" .עם ציפוי פנימי מבטון וציפוי חיצוני
משולב של עטיפת פלסטיק משוחלת תלת שכבתית  +עטיפה בטון משורין
(דחוס) מונח בעומק עד  1.50מטר ,כולל ספחים.

57.01.0050
57.01.0060
57.01.0070

57.01.0090
57.01.0096

57.01.0101
57.01.0102
57.01.0105
57.01.0106
57.01.0108
57.01.0109
57.01.0110
57.01.0120
57.01.0130
57.01.0135
57.01.0140
57.01.0145
57.01.0150
57.01.0160
57.01.0170
57.01.0180

57.01.0190

57.01.0200

יח' מידה
מטר

מחיר
140.00

מטר

155.00

מטר

120.00

מטר

130.00

מטר

145.00

מטר

188.00

מטר

210.00

מטר

205.00

מטר

165.00

מטר

200.00

מטר

260.00

מטר

72.00

מטר

91.00

מטר

110.00

מטר

255.00

מטר

300.00

מטר

130.00

מטר

110.00

מטר

180.00

מטר

160.00

מטר

200.00

מטר

265.00

מטר

310.00

מטר

145.00

מטר

190.00

מטר

215.00
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מס_קטלוגי
57.01.0210

תיאור מק"ט
קו מים מפלדה בקוטר " 6ע.ד 5/32" .עם ציפוי פנימי מבטון וציפוי חיצוני
משולב של עטיפת פלסטיק משוחלת תלת שכבתית  +עטיפה בטון משורין
(דחוס) מונח בעומק עד  1.50מטר ,כולל ספחים.
קו מים מפלדה בקוטר " 8ע.ד 5/32" .עם ציפוי פנימי מבטון וציפוי חיצוני
משולב של עטיפת פלסטיק משוחלת תלת שכבתית  +עטיפת בטון
משורין (דחוס) מונח בעומק עד  1.50מטר ,כולל ספחים.
קו מים מפלדה בקוטר " 4ע.ד 3/16" .עם ציפוי פנימי מבטון ועטיפת
פלסטיק משוחלת תלת שכבתית בעומק עד  1.50מטר ,כולל ספחים.
קו מים מפלדה בקוטר '' 6ע.ד 3/16'' .עם ציפוי פנימי מבטון ועטיפת
פלסטיק משוחלת תלת שכבתית בעומק עד  1.50מטר ,כולל ספחים.
קו מים מפלדה בקוטר '' 8ע.ד 3/16'' .עם ציפוי פנימי מבטון ועטיפת
פלסטיק משוחלת תלת שכבתית בעומק עד  1.50מטר ,כולל ספחים.
קו מים מפלדה בקוטר '' 4ע.ד 3/16'' .עם ציפוי פנימי מבטון וציפוי חיצוני
מבטון משורין מונח בעומק עד  1.50מטר ,כולל ספחים.
קו מים מפלדה בקוטר '' 6ע.ד 3/16'' .עם ציפוי פנימי מבטון וציפוי חיצוני
מבטון משורין מונח בעומק עד  1.50מטר ,כולל ספחים.
קו מים מפלדה בקוטר '' 8ע.ד 3/16'' .עם ציפוי פנימי מבטון וציפוי חיצוני
מבטון משורין (דחוס) מונח בעומק עד  1.50מטר ,כולל ספחים.
קו מים מפלדה בקוטר " 4ע.ד 3/16" .עם ציפוי פנימי מבטון וציפוי חיצוני
משולב של עטיפת פלסטיק משוחלת תלת שכבתית  +עטיפת בטון
משורין (דחוס) מונח בעומק עד  1.50מטר ,כולל ספחים.
קו מים מפלדה בקוטר " 6ע.ד 3/16" .עם ציפוי פנימי מבטון וציפוי חיצוני
משולב של עטיפת פלסטיק משוחלת תלת שכבתית  +עטיפת בטון
משורין (דחוס) מונח בעומק עד  1.50מטר ,כולל ספחים.
קו מים מפלדה בקוטר " 8ע.ד 3/16" .עם ציפוי פנימי מבטון וציפוי חיצוני
משולב של עטיפת פלסטיק משוחלת תלת שכבתית  +עטיפת בטון
משורין (דחוס) מונח בעומק עד  1.50מטר ,כולל ספחים.
תוספת מחיר לסעיפי צינורות מסוג כלשהו בקוטר מ 2''-עד '' 8עבור
חציבה בסלע קשה ורצוף.
תוספת מחיר עבור הטמנת קו מים מסוג צנור כלשהו בקוטר עד '' 4עבור
כל  0.5מטר נוספים.
תוספת מחיר עבור הטמנת קו מים מסוג צינור כלשהו בקוטר מ 6''-עד ''8
עבור כל  0.5מטר נוספים.
קשת  90מעלות בקוטר " 3מיועדת לריתוך ,בעלת רדיוס גדול סקדיול 40
עם ציפוי פנים מבטון וציפוי חוץ  ,APC-3כולל הריתוכים ותיקון הציפוי.

57.01.0342
57.01.0343
57.01.0344
57.01.0350

קשת מצינור פלדה שחור מבטון בפנים ומצופה  APCבחוץ בקוטר ". 4
קשת מצינור פלדה שחור מבטון בפנים ומצופה  APCבחוץ בקוטר ". 6
קשת מצינור פלדה שחור מבטון בפנים ומצופה  APCבחוץ בקוטר ".8
קו מים בקוטר " 1מצנורות פלדה מגולוונת סקדיול  40ועטיפת פלסטיק
חיצונית משוחלת תלת שכבתית מותקן גלוי ע" ג קיר כולל שלות ,כולל
ספחים.
קו מים בקוטר " 1.5מצנורות פלדה סקדיול  40ציפוי פנים בטון ועטיפת
פלסטיק חיצונית משוחלת תלת שכבתית מותקן גלוי ע"ג קיר כולל שלות,
כולל ספחים.
קו מים בקוטר '' 2מצנורות פלדה סקדיול  40ציפוי פנים בטון ועטיפת
פלסטיק חיצונית משוחלת תלת שכבתית מותקן גלוי ע''ג קיר כולל שלות,
כולל ספחים.
קו מים בקוטר '' 3מצנורות פלדה ע.ד 5/32'' .עם ציפוי פנים בטון ועטיפת
פלסטיק חיצונית משוחלת תלת שכבתית מותקן גלוי ע''ג אדנים ,כולל
ספחים.
קו מים מפלדה בקוטר " 4ע.ד 5/32" .עם ציפוי פנימי מבטון ועטיפת
פלסטיק חיצונית משוחלת תלת שכבתית מותקן גלוי ע"ג אדנים ,כולל
ספחים.
קו מים מפלדה בקוטר '' 4ע.ד 5/32'' .עם ציפוי פנימי מבטון וצביעה
חיצונית מותקן גלוי ,כולל ספחים.
קו מים מפלדה בקוטר " 6ע.ד 5/32" .עם ציפוי פנימי מבטון ועטיפת
פלסטיק חיצונית משוחלת תלת שכבתית מותקן גלוי ע"ג אדנים ,כולל
ספחים.

57.01.0220

57.01.0230
57.01.0240
57.01.0250
57.01.0260
57.01.0270
57.01.0280
57.01.0290

57.01.0300

57.01.0310

57.01.0320
57.01.0330
57.01.0340
57.01.0341

57.01.0360

57.01.0370

57.01.0380

57.01.0390

57.01.0392
57.01.0400

יח' מידה
מטר

מחיר
240.00

מטר

280.00

מטר

240.00

מטר

290.00

מטר

355.00

מטר

240.00

מטר

290.00

מטר

350.00

מטר

240.00

מטר

290.00

מטר

350.00

מטר

31.00

מטר

20.00

מטר

26.00

יח'

82.00

יח'
יח'
יח'
מטר

110.00
130.00
220.00
77.00

מטר

96.00

מטר

135.00

מטר

180.00

מטר

200.00

מטר

190.00

מטר

235.00
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מחירון זכייני  167-16ג' 4צפון
מס_קטלוגי
57.01.0410

תיאור מק"ט
קו מים מפלדה בקוטר " 8ע.ד 5/32" .עם ציפוי פנימי מבטון ועטיפת
פלסטיק חיצונית משוחלת תלת שכבתית מותקן גלוי ע"ג אדנים ,כולל
ספחים.
התחברות קו מים חדש בקוטר עד '' 2לקו מים /מגוף קיים בכל קוטר.
התחברות קו מים חדש בקוטר מ 3''-עד '' 4לקו מים /מגוף קיים בכל קוטר.

יח'
יח'

770.00
905.00

57.01.0440

התחברות קו מים חדש בקוטר מ 6''-עד '' 8לקו מים /מגוף קיים בכל קוטר.

יח'

1,810.00

57.01.0450

הכנת קו קיים בקוטר עד " 4לצורך התחברות כולל איתור הקו ,ניקוז הקו
החזרת המצב לקדמותו תאום עם הרשויות ,כולל כל העבודות כנדרש
( התשלום פעם אחת בלבד עבור כל קטע בין  2מגופים חוצצים סמוכים).

קומפ'

2,000.00

57.01.0459

הכנת קו קיים בקוטר מ 3" -עד " 4לצורך התחברות כולל איתור הקו,
ניקוז הקו החזרת המצב לקדמותו תאום עם הרשויות ,כולל כל העבודות
כנדרש ( התשלום פעם אחת בלבד עבור כל קטע בין  2מגופים חוצצים
סמוכים).
הכנת קו קיים בקוטר מ 6"-עד " 8לצורך התחברות כולל איתור הקו ,ניקוז
הקו החזרת המצב לקדמותו תאום עם הרשויות ,כולל כל העבודות כנדרש
( התשלום פעם אחת בלבד עבור כל קטע בין  2מגופים חוצצים סמוכים).

קומפ'

2,000.00

קומפ'

3,300.00

57.01.0420
57.01.0430

57.01.0460

יח' מידה
מטר

מחיר
290.00

57.01.0470

מעבר צינור מים בקוטר עד '' 2דרך קיר בטון /אבן והחזרת המצב לקדמותו

יח'

310.00

57.01.0480

מעבר צינור מים בקוטר מ 3''-עד '' 4דרך קיר בטון /אבן והחזרת המצב
לקדמותו
חבור מים לגינון בקוטר " 2כולל מד מים 2 ,ברזים " 1מעברים ניפלים
ברכים ,רקורד וכו' ( לא כולל הספקת מד המים) ,כולל חבור לקו מים ראשי
עד  3מ' וכן חבור לקו מים לראש מערכת עד  3מ' ו"גשר" הארקה .

יח'

360.00

יח'

1,900.00

57.01.0500

חבור מים לגינון בקוטר " 1כולל מד מים 2 ,ברזים " 1מעברים ניפלים
ברכים ,רקורד וכו' ( לא כולל הספקת מד המים) ,כולל חבור לקו מים ראשי
עד  3מ' וכן חבור לקו מים לראש מערכת עד  3מ' ו"גשר" הארקה .

יח'

1,250.00

57.01.0510
57.01.0520
57.01.0530
57.01.0540
57.01.0550
57.01.0560
57.01.0570
57.01.0580
57.01.0589

חיבור למערכת מדידה קיימת ,לרבות ניתוק וסילוק קטעי צנרת ישנים
מחבר חיוץ מתוברג ( חייץ דיאלקטרי) ,בקוטר מ 3.4''-עד ''.1
מחבר חיוץ מתוברג ( חייץ דיאלקטרי) ,בקוטר ''.1.5
מחבר חיוץ מתוברג ( חייץ דיאלקטרי) ,בקוטר ''.2
מחבר חיוץ מאוגן ( חייץ דיאלקטרי) ,בקוטר ''.3
מחבר חיוץ מאוגן ( חייץ דיאלקטרי) ,בקוטר ''.4
מחבר חיוץ מאוגן ( חייץ דיאלקטרי) ,בקוטר ''.6
מחבר חיוץ מאוגן ( חייץ דיאלקטרי) ,בקוטר ''.8
פרט "גמל" עילי כולל קטעי צנרת 4 ,זוויות  90מעלות ,כולל ריתוכים
וצביעות (ללא אביזרים) ,בקוטר ".2
פרט ''גמל'' עילי כולל קטעי צנרת 4 ,זוויות  90מעלות ,כולל ריתוכים
וצביעות (ללא אביזרים) ,בקוטר ''.3
פרט ''גמל'' עילי כולל קטעי צנרת 4 ,זוויות  90מעלות ,כולל ריתוכים
וצביעות (ללא אביזרים) ,בקוטר ''.4
פרט ''גמל'' עילי כולל קטעי צנרת 4 ,זוויות  90מעלות ,כולל ריתוכים
וצביעות (ללא אביזרים) ,בקוטר ''.6
פרט ''גמל'' עילי כולל קטעי צנרת 4 ,זוויות  90מעלות ,כולל ריתוכים
וצביעות (ללא אביזרים) ,בקוטר ''.8
גושי בטון מזוין לעיגון ,או לתושבות לצנרת מים ,כולל הזיון.
אדנים טרומיים מבטון לצינורות בקוטר מ 3''-עד'' 4כולל שלות ורפידות.
אדנים טרומיים מבטון לצינורות בקוטר מ 6''-עד '' 8כולל שלות ורפידות.

יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'

1,200.00
1,000.00
1,170.00
1,750.00
2,330.00
2,420.00
3,540.00
4,760.00
1,350.00

יח'

1,600.00

יח'

1,900.00

יח'

3,450.00

יח'

4,700.00

מ "ק
יח'
יח'

750.00
55.00
88.00

57.01.0650

אדנים טרומיים מבטון לצינורות בקוטר מ 10''-עד '' 12כולל שלות
ורפידות.
אדנים טרומיים מבטון לצינורות בקוטר מ 14''-עד '' 16כולל שלות
ורפידות.
שרוול פוליאתילן כהכנה לקריאת מונים אלקטרונית ,בקוטר  50מ''מ מונח
במקביל לצנרת המים בתעלה משותפת.

יח'

110.00

יח'

138.00

מטר

38.00

57.01.0490

57.01.0590
57.01.0600
57.01.0610
57.01.0620
57.01.0628
57.01.0630
57.01.0640

57.01.0660
57.01.0670
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תיאור מק"ט
קו מים זמני בקוטר " 2מכל חומר שהוא ,מונח עילי ,כולל חבורים ארעיים
לבתים וחבור ארעי למערכת המים הקיימת ,המחיר לפי אורך הקו הראשי.

יח' מידה
מטר

57.01.0690

קו מים זמני בקוטר " 3מכל חומר שהוא ,מונח עילי ,כולל חבורים ארעיים
לבתים וחבור ארעי למערכת המים הקיימת ,המחיר לפי אורך הקו הראשי.

מטר

115.00

57.01.0700

קו מים זמני בקוטר " 4מכל חומר שהוא ,מונח עילי ,כולל חבורים ארעיים
לבתים וחבור ארעי למערכת המים הקיימת ,המחיר לפי אורך הקו הראשי.

מטר

140.00

57.01.0710

קו מים זמני בקוטר " 6מכל חומר שהוא ,מונח עילי ,כולל חבורים ארעיים
לבתים וחבור ארעי למערכת המים הקיימת ,המחיר לפי אורך הקו הראשי.

מטר

175.00

57.01.0712

קו מים זמני בקוטר " 8מכל חומר שהוא ,מונח עילי ,כולל חבורים ארעיים
לבתים וחבור ארעי למערכת המים הקיימת ,המחיר לפי אורך הקו הראשי.

מטר

225.00

57.01.0720

תוספת למחיר הצנרת עבור שרוול פלדה עובי דופן '' 5/32בקטרים מ6''-
עד ''.8
תוספת למחיר הצנרת עבור שרוול פלדה עובי דופן '' 5/32בקטרים מ10''-
עד ''.12
תוספת למחיר הצנרת עבור שרוול פלדה עובי דופן '' 5/16בקטרים מ10''-
עד ''.12
תוספת למחיר הצנרת עבור שרוול פלדה עובי דופן '' 5/32בקטרים מ14''-
עד ''16
תוספת למחיר הצנרת עבור שרוול פלדה עובי דופן '' 5/16בקטרים מ14''-
עד ''16
תוספת למחיר הצנרת עבור שרוול פלדה עובי דופן '' 5/32בקטרים מ18''-
עד ''20
תוספת למחיר הצנרת עבור שרוול פלדה עובי דופן '' 5/16בקטרים מ18''-
עד ''20
תוספת למחיר הצנרת עבור שרוול פלדה עובי דופן '' 5/16בקטרים מ22''-
עד ''.24
תוספת למחיר הצנרת עבור שרוול פלדה עובי דופן '' 5/32בקטרים מ26''-
עד ''.28
תוספת למחיר הצנרת עבור שרוול פלדה עובי דופן '' 3/8בקטרים מ30'-
עד ''.34
העתקת מגוף מסוג כל שהוא בקוטר עד "2
פירוק והעתקת מגוף טריז או פרפר בקוטר מ 10''-עד '' 14למקום חלופי
באתר העבודה
פירוק והעתקה של מערכת מדידה קיימת בקוטר עד " 2לרבות מד מים ,
צנרת ואביזרים והתקנתה בשלמותה במקומה החדש בהתאם להוראות
מנה"פ ,כולל החלפת קטעי צנרת ואביזרים לפי שיקול דעתו של מנה"פ.
המחיר כולל פירוק וסילוק הזקף הישן ,כולל חיבור לקו מים מזין ולקו מים
המתחבר לבית.
פירוק הידרנט קיים בכל קוטר והתקנתו מחדש
ניתוק קו מים קיים מחומר כלשהו בקוטר עד '' 2וסגירתו באמצעות
פקק/אוגן  +אוגן עיוור לרבות תאום ניתוק המים עם העיריה  ,איתור הקו ,
חפירה והחזרת השטח לקדמותו
ניתוק קו מים קיים מחומר כלשהו בקוטר עד מ 3"-עד " 4וסגירתו
באמצעות אוגן  +אוגן עיוור לרבות תאום ניתוק המים עם העיריה  ,איתור
הקו  ,חפירה והחזרת השטח לקדמותו
ניתוק קו מים קיים מחומר כלשהו בקוטר עד מ 6"-עד " 8וסגירתו
באמצעות אוגן  +אוגן עיוור לרבות תאום ניתוק המים עם העיריה  ,איתור
הקו  ,חפירה והחזרת השטח לקדמותו
קו מים מפלדה בקוטר '' 10ע.ד 5/32'' .עם ציפוי פנימי מבטון ועטיפת
פלסטית משולחת תלת שכבתית בעומק עד  1.50מטר.
קו מים מפלדה בקוטר '' 12ע.ד 5/32'' .עם ציפוי פנימי מבטון ועטיפת
פלסטית משוחלת תלת שכבתית בעומק עד  1.50מטר.
קו מים מפלדה בקוטר '' 14ע.ד 5/32'' .עם ציפוי פנימי מבטון ועטיפת
פלסטית משוחלת תלת שכבתית בעומק עד  1.50מטר.

מטר

214.00

מטר

245.00

מטר

290.00

מטר

330.00

מטר

440.00

מטר

560.00

מטר

690.00

מטר

1,050.00

מטר

925.00

מטר

1,310.00

יח'
יח'

345.00
2,100.00

קומפ'

1,700.00

קומפ'
יח'

800.00
500.00

יח'

900.00

יח'

1,150.00

57.01.0730
57.01.0732
57.01.0740
57.01.0742
57.01.0750
57.01.0752
57.01.0761
57.01.0770
57.01.0771
57.01.0785
57.01.0805
57.01.0830

57.01.0860
57.01.0881

57.01.0891

57.01.0901

57.01.0940
57.01.0950
57.01.0960

מחיר
85.00

מטר

380.00

מטר

430.00

מטר

475.00
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57.01.0970
57.01.0980
57.01.0990
57.01.1000
57.01.1010
57.01.1020

57.01.1030

57.01.1040

57.01.1050

57.01.1060
57.01.1070
57.01.1080
57.01.1090
57.01.1100
57.01.1110
57.01.1115
57.01.1120
57.01.1130
57.01.1140

57.01.1150

57.01.1160

57.01.1170

57.01.1177
57.01.1180
57.01.1190
57.01.1200

תיאור מק"ט
קו מים מפלדה בקוטר '' 16ע.ד 5/32'' .עם ציפוי פנימי מבטון ועטיפת
פלסטית משוחלת תלת שכבתית בעומק עד  1.50מטר.
קו מים מפלדה בקוטר '' 10ע.ד 5/32'' .עם ציפוי פנימי מבטון וציפוי חיצוני
מבטון משורין (דחוס) מונח בעומק עד  1.50מטר.
קו מים מפלדה בקוטר '' 12ע.ד 5/32'' .עם ציפוי פנימי מבטון וציפוי חיצוני
מבטון משורין (דחוס) מונח בעומק עד  1.50מטר.
קו מים מפלדה בקוטר '' 14ע.ד 5/32'' .עם ציפוי פנימי מבטון וציפוי חיצוני
מבטון משורין (דחוס) מונח בעומק עד  1.50מטר.
קו מים מפלדה בקוטר '' 16ע.ד 5/32'' .עם ציפוי פנימי מבטון וציפוי חיצוני
מבטון משורין (דחוס) מונח בעומק עד  1.50מטר.
קו מים מפלדה בקוטר " 10ע.ד 5/32" .עם ציפוי פנימי מבטון וציפוי חיצוני
משולב של עטיפת פלסטיק משוחלת תלת שכבתית  +עטיפת בטון
משורין (דחוס) מונח בעומק עד  1.50מטר.
קו מים מפלדה בקוטר " 12ע.ד 5/32" .עם ציפוי פנימי מבטון וציפוי חיצוני
משולב של עטיפת פלסטיק משוחלת תלת שכבתית  +עטיפת בטון
משורין (דחוס) מונח בעומק עד  1.50מטר.
קו מים מפלדה בקוטר " 14ע.ד 5/32" .עם ציפוי פנימי מבטון וציפוי חיצוני
משולב של עטיפת פלסטיק משוחלת תלת שכבתית  +עטיפת בטון
משורין מונח בעומק עד  1.50מטר.
קו מים מפלדה בקוטר " 16ע.ד 5/32" .עם ציפוי פנימי מבטון וציפוי חיצוני
משולב של עטיפת פלסטיק משוחלת תלת שכבתית  +עטיפת בטון
משורין (דחוס) מונח בעומק עד  1.50מטר.
קו מים מפלדה בקוטר '' 10ע.ד 3/16'' .עם ציפוי פנימי מבטון ועטיפת
פלסטיק משוחלת תלת שכבתית בעומק עד  1.50מטר.
קו מים מפלדה בקוטר '' 12ע.ד 3/16'' .עם ציפוי פנימי מבטון ועטיפת
פלסטיק משוחלת תלת שכבתית בעומק עד  1.50מטר.
קו מים מפלדה בקוטר '' 14ע.ד 3/16'' .עם ציפוי פנימי מבטון ועטיפת
פלסטיק משוחלת תלת שכבתית בעומק עד  1.50מטר.
קו מים מפלדה בקוטר '' 16ע.ד 3/16'' .עם ציפוי פנימי מבטון ועטיפת
פלסטיק משוחלת תלת שכבתית בעומק עד  1.50מטר.
קו מים מפלדה בקוטר '' 10ע.ד 3/16'' .עם ציפוי פנימי מבטון וציפוי חיצוני
מבטון משורין (דחוס) מונח בעומק עד  1.50מטר.
קו מים מפלדה בקוטר '' 12ע.ד 3/16'' .עם ציפוי פנימי מבטון וציפוי חיצוני
מבטון משורין (דחוס) מונח בעומק עד  1.50מטר.
קו מים מפלדה בקוטר '' 12ע.ד 3/16'' .עם ציפוי פנימי מבטון וציפוי חיצוני
מבטון משורין (דחוס) מונח בעומק מ 1.51 -מטר עד  2.75מטר.
קו מים מפלדה בקוטר '' 14ע.ד 3/16'' .עם ציפוי פנימי מבטון וציפוי חיצוני
מבטון משורין (דחוס) מונח בעומק עד  1.50מטר.
קו מים מפלדה בקוטר '' 16ע.ד 3/16'' .עם ציפוי פנימי מבטון וציפוי חיצוני
מבטון משורין (דחוס) מונח בעומק עד  1.50מטר.
קו מים מפלדה בקוטר " 10ע.ד 3/16" .עם ציפוי פנימי מבטון וציפוי חיצוני
משולב של עטיפת פלסטיק משוחלת תלת שכבתית  +עטיפת בטון
משורין (דחוס) מונח בעומק עד  1.50מטר.
קו מים מפלדה בקוטר " 12ע.ד 3/16" .עם ציפוי פנימי מבטון וציפוי חיצוני
משולב של עטיפת פלסטיק משוחלת תלת שכבתית  +עטיפת בטון
משורין (דחוס) מונח בעומק עד  1.50מטר.
קו מים מפלדה בקוטר " 14ע.ד 3/16" .עם ציפוי פנימי מבטון וציפוי חיצוני
משולב של עטיפת פלסטיק משוחלת תלת שכבתית  +עטיפת בטון
משורין (דחוס) מונח בעומק עד  1.50מטר.
קו מים מפלדה בקוטר " 16ע.ד 3/16" .עם ציפוי פנימי מבטון וציפוי חיצוני
משולב של עטיפת פלסטיק משוחלת תלת שכבתית  +עטיפת בטון
משורין (דחוס) מונח בעומק עד  1.50מטר.
קשת מפלדה בקוטר " 14עובי דופן "5/16
תוספת מחיר לסעיפי צינורות מסוג כלשהו בקוטר מ 10''-עד '' 16עבור
חציבה בסלע קשה ורצוף.
תוספת מחיר עבור הטמנת קו מים מסוג כלשהו בקוטר מ 10''-עד ''12
עבור כל  0.5מטר נוספים.
תוספת מחיר עבור הטמנת קו מים מסוג כלשהו בקוטר מ 14''-עד '',16
עבור כל  0.5מטר נוספים.

יח' מידה
מטר

מחיר
530.00

מטר

400.00

מטר

455.00

מטר

500.00

מטר

560.00

מטר

475.00

מטר

540.00

מטר

570.00

מטר

665.00

מטר

430.00

מטר

475.00

מטר

540.00

מטר

615.00

מטר

430.00

מטר

495.00

מטר

550.00

מטר

540.00

מטר

620.00

מטר

525.00

מטר

570.00

מטר

630.00

מטר

730.00

יח'
מטר

1,250.00
44.00

מטר

31.00

מטר

38.00
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תיאור מק"ט
קו מים מפלדה בקוטר " 10ע.ד 5/32" .עם ציפוי פנימי מבטון ועטיפת
פלסטיק חיצונית משוחלת תלת שכבתית מותקן גלוי ע"ג אדנים.
קו מים מפלדה בקוטר '' 12ע.ד 5/32'' .עם ציפוי פנימי מבטון ועטיפת
פלסטיק חיצונית משוחלת תלת שכבתית מותקן גלוי ע''ג אדנים.
קו מים מפלדה בקוטר '' 14ע.ד 5/32'' .עם ציפוי פנימי מבטון ועטיפת
פלסטיק חיצונית משוחלת תלת שכבתית מותקן גלוי ע''ג אדנים.
קו מים מפלדה בקוטר '' 16ע.ד 5/32'' .עם ציפוי פנימי מבטון ועטיפת
פלסטיק חיצונית משוחלת תלת שכבתית מותקן גלוי ע''ג אדנים.
הכנת קו קיים בקוטר מ 10"-עד " 12לצורך התחברות של קו חדש בכל
קוטר כולל איתור הקו ,ניקוז הקו ,החזרת המצב לקדמותו תאום עם
הראשויות כולל כל העבודות כנדרש ,כולל טע מתאים בקוטר הנדרש
( התשלום פעם אחת בלבד עבור כל קטע בין  2מגופים חוצצים סמוכים).

יח' מידה
מטר

מחיר
280.00

מטר

330.00

מטר

355.00

מטר

420.00

קומפ'

3,400.00

57.01.1280

הכנת קו קיים בקוטר מ 14"-עד " 16לצורך התחברות של קו חדש בכל
קוטר כולל איתור הקו ,ניקוז הקו ,החזרת המצב לקדמותו תאום עם
הראשויות כולל כל העבודות כנדרש ,כולל טע מתאים בקוטר הנדרש
( התשלום פעם אחת בלבד עבור כל קטע בין  2מגופים חוצצים סמוכים).

קומפ'

4,800.00

57.01.1290

התחברות קו מים חדש בקוטר מ 10''-עד '' 12לקו מים/מגוף קיים בכל
קוטר.
התחברות קו מים חדש בקוטר מ 14''-עד '' 16לקו מים/מגוף קיים בכל
קוטר.
פרט ''גמל'' עילי כולל קטעי צנרת 4 ,זוויות  90מעלות ,כולל ריתוכים
וצביעות (ללא אביזרים) ,בקוטר ''.10
פרט ''גמל'' עילי כולל קטעי צנרת 4 ,זוויות  90מעלות ,כולל ריתוכים
וצביעות (ללא אביזרים) ,בקוטר ''.12
פרט גמל עילי כולל קטעי צנרת 4 ,זוויות  90מעלות ,כולל ריתוכים
וצביעות וכל האביזרים ,בקוטר ''16
ניתוק קו מים קיים מחומר כלשהו בקוטר עד מ 10"-עד " 12וסגירתו
באמצעות אוגן +אוגן עיוור לרבות תאום ניתוק המים עם העיריה  ,איתור
הקו  ,חפירה והחזרת השטח לקדמותו
ניתוק קו מים קיים מחומר כלשהו בקוטר עד מ 14"-עד " 16וסגירתו
באמצעות אוגן +אוגן עיוור לרבות תאום ניתוק המים עם העיריה  ,איתור
הקו  ,חפירה והחזרת השטח לקדמותו
קו מים מפלדה בקוטר '' 18ע.ד 5/32'' .עם ציפוי פנימי מבטון ועטיפה
פלסטית משוחלת תלת שכבתית בעומק עד  2.50מטר.
קו מים מפלדה בקוטר '' 20ע.ד 3/16'' .עם ציפוי פנימי מבטון ועטיפה
פלסטית משוחלת תלת שכבתית בעומק עד  2.50מטר.
קו מים מפלדה בקוטר '' 22ע.ד 3/16'' .עם ציפוי פנימי מבטון ועטיפה
פלסטית משוחלת תלת שכבתית בעומק עד  2.50מטר.
קו מים מפלדה בקוטר '' 24ע.ד 3/16'' .עם ציפוי פנימי מבטון ועטיפה
פלסטית משוחלת תלת שכבתית בעומק עד  2.50מטר.
קו מים מפלדה בקוטר '' 26ע.ד 3/16'' .עם ציפוי פנימי מבטון ועטיפה
פלסטית משוחלת תלת שכבתית בעומק עד  2.50מטר.
קו מים מפלדה בקוטר '' 28ע.ד 3/16'' .עם ציפוי פנימי מבטון ועטיפה
פלסטית משוחלת תלת שכבתית בעומק עד  2.50מטר.
קו מים מפלדה בקוטר '' 30ע.ד 3/16'' .עם ציפוי פנימי מבטון ועטיפה
פלסטית משוחלת תלת שכבתית בעומק עד  2.50מטר.
קו מים מפלדה בקוטר '' 18ע.ד 5/32'' .עם ציפוי פנימי מבטון ועטיפה
חיצונית של בטון משורין (דחוס) מונח בעומק עד  2.50מטר.
קו מים מפלדה בקוטר '' 20ע.ד 3/16'' .עם ציפוי פנימי מבטון ועטיפה
חיצונית של בטון משורין (דחוס) מונח בעומק עד  2.50מטר.
קו מים מפלדה בקוטר '' 22ע.ד 3/16'' .עם ציפוי פנימי מבטון ועטיפה
חיצונית של בטון משורין (דחוס) מונח בעומק עד  2.50מטר.
קו מים מפלדה בקוטר '' 24ע.ד 3/16'' .עם ציפוי פנימי מבטון ועטיפה
חיצונית של בטון משורין (דחוס) מונח בעומק עד  2.50מטר.
קו מים מפלדה בקוטר '' 26ע.ד 3/16'' .עם ציפוי פנימי מבטון ועטיפה
חיצונית של בטון משורין (דחוס) מונח בעומק עד  2.50מטר.
קו מים מפלדה בקוטר '' 28ע.ד 3/16'' .עם ציפוי פנימי מבטון ועטיפה
חיצונית של בטון משורין (דחוס) מונח בעומק עד  2.50מטר.

יח'

2,000.00

יח'

2,370.00

יח'

3,780.00

יח'

7,400.00

יח'

14,100.00

מטר

1,300.00

מטר

1,630.00

מטר

650.00

מטר

800.00

מטר

870.00

מטר

935.00

מטר

1,020.00

מטר

1,100.00

מטר

1,180.00

מטר

650.00

מטר

800.00

מטר

860.00

מטר

945.00

מטר

1,020.00

מטר

1,110.00

57.01.1220
57.01.1230
57.01.1240
57.01.1270

57.01.1300
57.01.1310
57.01.1320
57.01.1322
57.01.1330

57.01.1340

57.01.1350
57.01.1360
57.01.1370
57.01.1380
57.01.1390
57.01.1400
57.01.1410
57.01.1420
57.01.1430
57.01.1440
57.01.1450
57.01.1460
57.01.1470
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57.01.1480
57.01.1490

57.01.1500

57.01.1510

57.01.1520

57.01.1530

57.01.1540

57.01.1550

57.01.1560
57.01.1570
57.01.1580
57.01.1590
57.01.1600
57.01.1610
57.01.1620
57.01.1630
57.01.1640
57.01.1650
57.01.1660
57.01.1670
57.01.1680
57.01.1690
57.01.1700

57.01.1710

57.01.1720

תיאור מק"ט
קו מים מפלדה בקוטר '' 30ע.ד 3/16'' .עם ציפוי פנימי מבטון ועטיפה
חיצונית של בטון משורין (דחוס) מונח בעומק עד  2.50מטר.
קו מים מפלדה בקוטר " 18ע.ד 5/32" .עם ציפוי פנימי מבטון וציפוי חיצוני
משולב של עטיפת פלסטיק משוחלת תלת שכבתית  +עטיפת בטון
משורין (דחוס) בעומק עד  2.50מטר.
קו מים מפלדה בקוטר " 20ע.ד 3/16" .עם ציפוי פנימי מבטון וציפוי חיצוני
משולב של עטיפת פלסטיק משוחלת תלת שכבתית  +עטיפת בטון
משורין (דחוס) בעומק עד  2.50מטר.
קו מים מפלדה בקוטר " 22ע.ד 3/16" .עם ציפוי פנימי מבטון וציפוי חיצוני
משולב של עטיפת פלסטיק משוחלת תלת שכבתית  +עטיפת בטון
משורין (דחוס) בעומק עד  2.50מטר.
קו מים מפלדה בקוטר " 24ע.ד 3/16" .עם ציפוי פנימי מבטון וציפוי חיצוני
משולב של עטיפת פלסטיק משוחלת תלת שכבתית  +עטיפת בטון
משורין (דחוס) בעומק עד  2.50מטר.
קו מים מפלדה בקוטר " 26ע.ד 3/16" .עם ציפוי פנימי מבטון וציפוי חיצוני
משולב של עטיפת פלסטיק משוחלת תלת שכבתית  +עטיפת בטון
משורין (דחוס) בעומק עד  2.50מטר.
קו מים מפלדה בקוטר " 28ע.ד 3/16" .עם ציפוי פנימי מבטון וציפוי חיצוני
משולב של עטיפת פלסטיק משוחלת תלת שכבתית  +עטיפת בטון
משורין (דחוס) בעומק עד  2.50מטר.
קו מים מפלדה בקוטר " 30ע.ד 3/16" .עם ציפוי פנימי מבטון וציפוי חיצוני
משולב של עטיפת פלסטיק משוחלת תלת שכבתית  +עטיפת בטון
משורין (דחוס) בעומק עד  2.50מטר.
קו מים מפלדה בקוטר '' 18ע.ד 3/16'' .עם ציפוי פנימי מבטון ועטיפה
פלסטית משוחלת תלת שכבתית בעומק עד  2.50מטר.
קו מים מפלדה בקוטר '' 20ע.ד 7/32'' .עם ציפוי פנימי מבטון ועטיפה
פלסטית משוחלת תלת שכבתית בעומק עד  2.50מטר.
קו מים מפלדה בקוטר '' 22ע.ד 7/32'' .עם ציפוי פנימי מבטון ועטיפה
פלסטית משוחלת תלת שכבתית בעומק עד  2.50מטר.
קו מים מפלדה בקוטר '' 24ע.ד 7/32'' .עם ציפוי פנימי מבטון ועטיפה
פלסטית משוחלת תלת שכבתית בעומק עד  2.50מטר.
קו מים מפלדה בקוטר '' 26ע.ד 7/32'' .עם ציפוי פנימי מבטון ועטיפה
פלסטית משוחלת תלת שכבתית בעומק עד  2.50מטר.
קו מים מפלדה בקוטר '' 28ע.ד 7/32'' .עם ציפוי פנימי מבטון ועטיפה
פלסטית משוחלת תלת שכבתית בעומק עד  2.50מטר.
קו מים מפלדה בקוטר '' 30ע.ד 7/32'' .עם ציפוי פנימי מבטון ועטיפה
פלסטית משוחלת תלת שכבתית בעומק עד  2.50מטר.
קו מים מפלדה בקוטר '' 18ע.ד 3/16'' .עם ציפוי פנימי מבטון ועטיפה
חיצונית של בטון משורין (דחוס) מונח בעומק עד  2.50מטר.
קו מים מפלדה בקוטר '' 20ע.ד 7/32'' .עם ציפוי פנימי מבטון ועטיפה
חיצונית של בטון משורין (דחוס) מונח בעומק עד  2.50מטר.
קו מים מפלדה בקוטר " 22ע.ד 7/32" .עם ציפוי פנימי מבטון ועטיפה
חיצונית של בטון משורין (דחוס) מונח בעומק עד  2.50מטר.
קו מים מפלדה בקוטר '' 24ע.ד 7/32'' .עם ציפוי פנימי מבטון ועטיפה
חיצונית של בטון משורין (דחוס) מונח בעומק עד  2.50מטר.
קו מים מפלדה בקוטר '' 26ע.ד 7/32'' .עם ציפוי פנימי מבטון ועטיפה
חיצונית של בטון משורין (דחוס) מונח בעומק עד  2.50מטר.
קו מים מפלדה בקוטר '' 28ע.ד 7/32'' .עם ציפוי פנימי מבטון ועטיפה
חיצונית של בטון משורין (דחוס) מונח בעומק עד  2.50מטר.
קו מים מפלדה בקוטר '' 30ע.ד 7/32'' .עם ציפוי פנימי מבטון ועטיפה
חיצונית של בטון משורין (דחוס) מונח בעומק עד  2.50מטר.
קו מים מפלדה בקוטר " 18ע.ד 3/16" .עם ציפוי פנימי מבטון וציפוי חיצוני
משולב של עטיפת פלסטיק משוחלת תלת שכבתית  +עטיפת בטון
משורין (דחוס) בעומק עד  2.50מטר.
קו מים מפלדה בקוטר " 20ע.ד 7/32" .עם ציפוי פנימי מבטון וציפוי חיצוני
משולב של עטיפת פלסטיק משוחלת תלת שכבתית  +עטיפת בטון
משורין (דחוס) בעומק עד  2.50מטר.
קו מים מפלדה בקוטר " 22ע.ד 7/32" .עם ציפוי פנימי מבטון וציפוי חיצוני
משולב של עטיפת פלסטיק משוחלת תלת שכבתית  +עטיפת בטון
משורין (דחוס) בעומק עד  2.50מטר.

יח' מידה
מטר

מחיר
1,180.00

מטר

735.00

מטר

885.00

מטר

955.00

מטר

1,070.00

מטר

1,150.00

מטר

1,245.00

מטר

1,330.00

מטר

690.00

מטר

905.00

מטר

955.00

מטר

1,050.00

מטר

1,105.00

מטר

1,250.00

מטר

1,330.00

מטר

700.00

מטר

900.00

מטר

955.00

מטר

1,040.00

מטר

1,110.00

מטר

1,250.00

מטר

1,415.00

מטר

765.00

מטר

975.00

מטר

1,050.00
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57.01.1730

57.01.1740

57.01.1750

57.01.1760

57.01.1770
57.01.1780
57.01.1790
57.01.1800
57.01.1810
57.01.1820
57.01.1830
57.01.1840
57.01.1850
57.01.1860
57.01.1870
57.01.1880
57.01.1890
57.01.1900
57.01.1910

57.01.1920

57.01.1930

57.01.1940

57.01.1950

57.01.1960

תיאור מק"ט
קו מים מפלדה בקוטר " 24ע.ד 7/32" .עם ציפוי פנימי מבטון וציפוי חיצוני
משולב של עטיפת פלסטיק משוחלת תלת שכבתית  +עטיפת בטון
משורין (דחוס) בעומק עד  2.50מטר.
קו מים מפלדה בקוטר " 26ע.ד 7/32" .עם ציפוי פנימי מבטון וציפוי חיצוני
משולב של עטיפת פלסטיק משוחלת תלת שכבתית  +עטיפת בטון
משורין (דחוס) בעומק עד  2.50מטר.
קו מים מפלדה בקוטר " 28ע.ד 7/32" .עם ציפוי פנימי מבטון וציפוי חיצוני
משולב של עטיפת פלסטיק משוחלת תלת שכבתית  +עטיפת בטון
משורין (דחוס) בעומק עד  2.50מטר.
קו מים מפלדה בקוטר " 30ע.ד 7/32" .עם ציפוי פנימי מבטון וציפוי חיצוני
משולב של עטיפת פלסטיק משוחלת תלת שכבתית  +עטיפת בטון
משורין (דחוס) בעומק עד  2.50מטר.
קו מים מפלדה בקוטר '' 18ע.ד 1/4'' .עם ציפוי פנימי מבטון ועטיפה
פלסטית משוחלת תלת שיכבתית בעומק עד  2.50מטר.
קו מים מפלדה בקוטר '' 20ע.ד 1/4'' .עם ציפוי פנימי מבטון ועטיפה
פלסטית משוחלת תלת שיכבתית בעומק עד  2.50מטר.
קו מים מפלדה בקוטר '' 22ע.ד 1/4'' .עם ציפוי פנימי מבטון ועטיפה
פלסטית משוחלת תלת שיכבתית בעומק עד  2.50מטר.
קו מים מפלדה בקוטר '' 24ע.ד 1/4'' .עם ציפוי פנימי מבטון ועטיפה
פלסטית משוחלת תלת שיכבתית בעומק עד  2.50מטר.
קו מים מפלדה בקוטר '' 26ע.ד 1/4'' .עם ציפוי פנימי מבטון ועטיפה
פלסטית משוחלת תלת שיכבתית בעומק עד  2.50מטר.
קו מים מפלדה בקוטר '' 28ע.ד 1/4'' .עם ציפוי פנימי מבטון ועטיפה
פלסטית משוחלת תלת שיכבתית בעומק עד  2.50מטר.
קו מים מפלדה בקוטר '' 30ע.ד 1/4'' .עם ציפוי פנימי מבטון ועטיפה
פלסטית משוחלת תלת שיכבתית בעומק עד  2.50מטר.
קו מים מפלדה בקוטר '' 18ע.ד 1/4'' .עם ציפוי פנימי מבטון ועטיפה
חיצונית של בטון משורין (דחוס) עומק עד  2.50מטר.
קו מים מפלדה בקוטר '' 20ע.ד 1/4'' .עם ציפוי פנימי מבטון ועטיפה
חיצונית של בטון משורין (דחוס) עומק עד  2.50מטר.
קו מים מפלדה בקוטר '' 22ע.ד 1/4'' .עם ציפוי פנימי מבטון ועטיפה
חיצונית של בטון משורין (דחוס) עומק עד  2.50מטר.
קו מים מפלדה בקוטר '' 24ע.ד 1/4'' .עם ציפוי פנימי מבטון ועטיפה
חיצונית של בטון משורין (דחוס) בעומק עד  2.50מטר.
קו מים מפלדה בקוטר '' 26ע.ד 1/4'' .עם ציפוי פנימי מבטון ועטיפה
חיצונית של בטון משורין (דחוס) בעומק עד  2.50מטר.
קו מים מפלדה בקוטר '' 28ע.ד 1/4'' .עם ציפוי פנימי מבטון ועטיפה
חיצונית של בטון משורין (דחוס) בעומק עד  2.50מטר.
קו מים מפלדה בקוטר '' 30ע.ד 1/4'' .עם ציפוי פנימי מבטון ועטיפה
חיצונית של בטון משורין (דחוס) עומק עד  2.50מטר.
קו מים מפלדה בקוטר " 18ע.ד 1/4" .עם ציפוי פנימי מבטון וציפוי חיצוני
משולב של עטיפת פלסטיק משוחלת תלת שכבתית  +עטיפת בטון משורין
(דחוס) בעומק עד  2.50מטר.
קו מים מפלדה בקוטר " 20ע.ד 1/4" .עם ציפוי פנימי מבטון וציפוי חיצוני
משולב של עטיפת פלסטיק משוחלת תלת שכבתית  +עטיפת בטון משורין
(דחוס) בעומק עד  2.50מטר.
קו מים מפלדה בקוטר " 22ע.ד 1/4" .עם ציפוי פנימי מבטון וציפוי חיצוני
משולב של עטיפת פלסטיק משוחלת תלת שכבתית  +עטיפת בטון משורין
(דחוס) בעומק עד  2.50מטר.
קו מים מפלדה בקוטר " 24ע.ד 1/4" .עם ציפוי פנימי מבטון וציפוי חיצוני
משולב של עטיפת פלסטיק משוחלת תלת שכבתית  +עטיפת בטון משורין
(דחוס) בעומק עד  2.50מטר.
קו מים מפלדה בקוטר " 26ע.ד 1/4" .עם ציפוי פנימי מבטון וציפוי חיצוני
משולב של עטיפת פלסטיק משוחלת תלת שכבתית  +עטיפת בטון משורין
(דחוס) בעומק עד  2.50מטר.
קו מים מפלדה בקוטר " 28ע.ד 1/4" .עם ציפוי פנימי מבטון וציפוי חיצוני
משולב של עטיפת פלסטיק משוחלת תלת שכבתית  +עטיפת בטון משורין
(דחוס) בעומק עד  2.50מטר.

יח' מידה
מטר

מחיר
1,150.00

מטר

1,210.00

מטר

1,365.00

מטר

1,475.00

מטר

865.00

מטר

955.00

מטר

1,040.00

מטר

1,110.00

מטר

1,210.00

מטר

1,365.00

מטר

1,460.00

מטר

865.00

מטר

955.00

מטר

1,040.00

מטר

1,125.00

מטר

1,210.00

מטר

1,365.00

מטר

1,460.00

מטר

925.00

מטר

1,070.00

מטר

1,125.00

מטר

1,240.00

מטר

1,300.00

מטר

1,485.00
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תיאור מק"ט
קו מים מפלדה בקוטר " 30ע.ד 1/4" .עם ציפוי פנימי מבטון וציפוי חיצוני
משולב של עטיפת פלסטיק משוחלת תלת שכבתית  +עטיפת בטון משורין
(דחוס) בעומק עד  2.50מטר.
תוספת מחיר לסעיפי צינורות מסוג כלשהו בקוטר מ 18''-עד '' 30עבור
חציבה בסלע קשה ורצוף.
תוספת מחיר עבור הטמנת קו מים מסוג כלשהו בקוטר מ 18''-עד ''22
עבור כל  0.5מטר נוספים.
תוספת מחיר עבור הטמנת קו מים מסוג כלשהו בקוטר מ 24''-עד '',26
עבור כל  0.5מטר נוספים.
תוספת מחיר עבור הטמנת קו מים מסוג כלשהו בקוטר מ 28''-עד '',30
עבור כל  0.5מטר נוספים.
קו מים מפלדה בקוטר '' 18ע.ד 5/32'' .עם ציפוי פנימי מבטון ועטיפת
פלסטיק חיצונית משוחלת תלת שכבתית מותקן גלוי ע''ג אדנים.
קו מים מפלדה בקוטר '' 20ע.ד 3/16'' .עם ציפוי פנימי מבטון ועטיפת
פלסטיק חיצונית משוחלת תלת שכבתית מותקן גלוי ע''ג אדנים.
קו מים מפלדה בקוטר '' 22ע.ד 3/16'' .עם ציפוי פנימי מבטון ועטיפת
פלסטיק חיצונית משוחלת תלת שכבתית מותקן גלוי ע''ג אדנים.
קו מים מפלדה בקוטר '' 24ע.ד 3/16'' .עם ציפוי פנימי מבטון ועטיפת
פלסטיק חיצונית משוחלת תלת שכבתית מותקן גלוי ע''ג אדנים.
קו מים מפלדה בקוטר '' 26ע.ד 3/16'' .עם ציפוי פנימי מבטון ועטיפת
פלסטיק חיצונית משוחלת תלת שכבתית מותקן גלוי ע''ג אדנים.
קו מים מפלדה בקוטר '' 28ע.ד 3/16'' .עם ציפוי פנימי מבטון ועטיפת
פלסטיק חיצונית משוחלת תלת שכבתית מותקן גלוי ע''ג אדנים.
קו מים מפלדה בקוטר '' 30ע.ד 3/16'' .עם ציפוי פנימי מבטון ועטיפת
פלסטיק חיצונית משוחלת תלת שכבתית מותקן גלוי ע''ג אדנים.
קשת מפלדה בקוטר " 20עובי דופן "5/16
קשת מפלדה בקוטר " 32עובי דופן "5/16
הכנת קו קיים בקוטר מ 18"-עד " 22לצורך התחברות של קו חדש בכל
קוטר כולל איתור הקו ניקוז הקו ,החזרת המצב לקדמותו ,תאום עם
הרשויות ,כולל כל העבודות כנדרש ,כולל טע מתאים בקוטר הנדרש
( התשלום פעם אחת בלבד עבור כל קטע בין  2מגופים חוצצים סמוכים).

יח' מידה
מטר

מחיר
1,600.00

מטר

56.00

מטר

44.00

מטר

52.00

מטר

64.00

מטר

615.00

מטר

745.00

מטר

820.00

מטר

905.00

מטר

970.00

מטר

1,060.00

מטר

1,115.00

יח'
יח'
יח'

2,400.00
5,200.00
5,000.00

57.01.2110

הכנת קו קיים בקוטר מ 24"-עד " 26לצורך התחברות של קו חדש בכל
קוטר כולל איתור הקו ניקוז הקו ,החזרת המצב לקדמותו ,תאום עם
הרשויות ,כולל כל העבודות כנדרש ,כולל טע מתאים בקוטר הנדרש
( התשלום פעם אחת בלבד עבור כל קטע בין  2מגופים חוצצים סמוכים).

יח'

6,000.00

57.01.2120

הכנת קו קיים בקוטר מ 28''-עד '' 30לצורך התחברות של קו חדש בכל
קוטר כולל איתור הקו ניקוז הקו ,החזרת המצב לקדמותו ,תאום עם
הראשוי ות ,כולל כל העבודות כנדרש ,כולל טע מתאים בקוטר הנדרש
( התשלום פעם אחת בלבד עבור כל קטע בין  2מגופים חוצצים סמוכים).

יח'

6,700.00

57.01.2130

התחברות קו מים חדש בקוטר מ 18''-עד '' 20לקו מים/מגוף קיים בכל
קוטר.
התחברות קו מים חדש בקוטר מ 22''-עד '' 24לקו מים/מגוף קיים בכל
קוטר.
התחברות קו מים חדש בקוטר מ 26''-עד '' 28לקו מים/מגוף קיים בכל
קוטר.
התחברות קו מים חדש בקוטר '' 30לקו מים קיים בכל קוטר.
פרט גמל' עילי כולל קטעי צנרת 4 ,זוויות  90מעלות ,כולל ריתוכים
וצביעות וכל האביזרים ,בקוטר ''.20
ניתוק קו מים קיים מחומר כלשהו בקוטר עד מ 18"-עד " 20וסגירתו
באמצעות אוגן +אוגן עיוור לרבות תאום ניתוק המים עם העיריה  ,איתור
הקו  ,חפירה והחזרת השטח לקדמותו
ניתוק קו מים קיים מחומר כלשהו בקוטר עד מ 22"-עד " 24וסגירתו
באמצעות אוגן +אוגן עיוור לרבות תאום ניתוק המים עם העיריה  ,איתור
הקו  ,חפירה והחזרת השטח לקדמותו
ניתוק קו מים קיים מחומר כלשהו בקוטר עד מ 26"-עד " 28וסגירתו
באמצעות אוגן +אוגן עיוור לרבות תאום ניתוק המים עם העיריה  ,איתור
הקו  ,חפירה והחזרת השטח לקדמותו

יח'

3,840.00

יח'

4,500.00

יח'

5,300.00

יח'
יח'

6,200.00
21,000.00

מטר

2,130.00

מטר

2,810.00

מטר

3,590.00

57.01.1980
57.01.1990
57.01.2000
57.01.2010
57.01.2020
57.01.2030
57.01.2040
57.01.2050
57.01.2060
57.01.2070
57.01.2080
57.01.2083
57.01.2089
57.01.2100

57.01.2140
57.01.2150
57.01.2160
57.01.2164
57.01.2170

57.01.2180

57.01.2190
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57.01.2200
57.01.2210
57.01.2220
57.01.2230
57.01.2240
57.01.2250
57.01.2252
57.01.2260
57.01.2270
57.01.2280
57.01.2290
57.01.2300
57.01.2310
57.01.2320
57.01.2340

57.01.2350

57.01.2360

57.01.2370
57.01.2380
57.01.2390
57.01.2400
57.01.2410
57.01.2420
57.01.2430
57.01.2440
57.01.2450
57.01.2460
57.01.2470
57.01.2480
57.01.2490
57.01.2500
57.01.2510
57.01.2520
57.01.2530
57.01.2540
57.01.2550
57.01.2560
57.01.2570
57.01.2580
57.01.2590

תיאור מק"ט
תא בקרה בקוטר  40ס''מ (או  40X40ס''מ) עם מכסה מיצקת ברזל
בקוטר  30ס''מ לעומס  12.5טון ובעומק  1.50מ' לרבות רצפת חצץ.
תא בקרה בקוטר  50ס''מ עם מכסה בקוטר  40ס''מ לעומס  12.5טון
בעומק עד  1.50מטר לרבות רצפת חצץ.
תא בקרה בקוטר  60ס''מ עם מכסה בקוטר  50ס''מ לעומס  12.5טון
בעומק עד  1.50מטר לרבות רצפת חצץ.
תא בקרה בקוטר  80ס''מ עם מכסה בקוטר  50ס''מ לעומס  12.5טון
בעומק עד  1.50מטר לרבות ריצפת חצץ.
תא בקרה בקוטר  100ס''מ עם מכסה בקוטר  60ס''מ לעומס  12.5טון
בעומק עד  1.50מטר לרבות ריצפת חצץ.
תא בקרה בקוטר  125ס''מ עם מכסה בקוטר  60ס''מ לעומס  12.5טון
בעומק עד  1.50מטר לרבות ריצפת חצץ.
תא בקרה בקוטר  125ס''מ עם מכסה בקוטר  60ס''מ לעומס  12.5טון
בעומק מ 1.51-מטר עד  2.50מטר ,לרבות ריצפת חצץ.
תוספת מחיר עבור תקרה ומכסה כבד לשוחות אביזרים לעומס  40טון
בקוטר  60ס''מ.
תוספת מחיר עבור תקרה ומכסה כבד לשוחות אביזרים לעומס  40טון
בקוטר  80ס''מ.
תוספת מחיר עבור תקרה ומכסה כבד לשוחות אביזרים לעומס  40טון
בקוטר  100ס''מ.
תוספת מחיר עבור תקרה ומכסה כבד לשוחות אביזרים לעומס  40טון
בקוטר  125ס''מ.
תוספת למחיר תא בקרה עבור מכסה כבד ( 40טון) בקוטר  50ס''מ או
מרובע עם סמל הרשות במקום מכסה ב-ב כבד.
תוספת למחיר תא בקרה עבור מכסה כבד ( 40טון) בקוטר  60ס''מ או
מרובע עם סמל הרשות במקום מכסה ב-ב כבד.
תוספת למחיר תא בקרה עבור מכסה בינוני ( 12.5טון) בקוטר  50ס''מ
או מרובע עם סמל הרשות במקום מכסה ב-ב בינוני.
תא בקרה מלבני עבור מגופים ,מבטון טרומי או יצוק באתר במידות
 120/80ס"מ בעומק עד  1.5מ' ,עם מכסה בקוטר  60ס"מ לעומס  40טון
ושלבי ירידה.
תא בקרה מלבני עבור מגופים ,מבטון טרומי או יצוק באתר במידות
 120/100ס"מ בעומק עד  1.5מ' ,עם מכסה בקוטר  60ס"מ לעומס 40
טון ושלבי ירידה.
שוחת מגוף מדגם ''תא טמון באדמה'' כולל עיגון הצינור בטבעת בטון
באדמה  ,ארובת פי.וי.סי בקוטר  200מ''מ  ,מוט הארכה לידית המגוף
ומכסה אובלי מיצקת פלדה ע''ג תושבת בטון
מגוף אלכסוני או זווית ישרה בקוטר ''.1/2
מגוף אלכסוני או זווית ישרה בקוטר ''.3/4
מגוף אלכסוני או זווית ישרה בקוטר ''.1
מגוף אלכסוני או זווית ישרה בקוטר ''.1.5
מגוף אלכסוני או זווית ישרה בקוטר ''.2
מגוף אלכסוני או זווית ישרה בקוטר ''.3
מגוף כדורי בקוטר ''.1/2
מגוף כדורי בקוטר ''.3/4
מגוף כדורי בקוטר ''.1
מגוף כדורי בקוטר ''. 1.5
מגוף כדורי בקוטר ''.2
מגוף טריז בקוטר '' 2עם אוגנים ,אוגנים נגדיים ברגים ואטמים
מגוף טריז בקוטר '' 3עם אוגנים ,אוגנים נגדיים ברגים ואטמים
מגוף טריז בקוטר '' 4עם אוגנים ,אוגנים נגדיים ברגים ואטמים
מגוף טריז בקוטר '' 6עם אוגנים ,אוגנים נגדיים ברגים ואטמים
מגוף טריז בקוטר '' 8עם אוגנים ,אוגנים נגדיים ברגים ואטמים
מגוף טריז בקוטר " 10עם אוגנים ,אוגנים נגדיים ברגים ואטמים
מגוף טריז בקוטר '' 12עם אוגנים ,אוגנים נגדיים ברגים ואטמים
מגוף טריז בקוטר '' 14עם אוגנים ,אוגנים נגדיים ברגים ואטמים
מגוף טריז בקוטר '' 16עם אוגנים ,אוגנים נגדיים ברגים ואטמים
מגוף טריז בקוטר '' 18עם אוגנים ,אוגנים נגדיים ברגים ואטמים
מגוף טריז בקוטר '' 20עם אוגנים ,אוגנים נגדיים ברגים ואטמים
מגוף טריז בקוטר '' 24עם אוגנים ,אוגנים נגדיים ברגים ואטמים

יח' מידה
יח'

מחיר
1,040.00

יח'

1,230.00

יח'

1,510.00

יח'

1,800.00

יח'

2,450.00

יח'

2,840.00

יח'

3,460.00

יח'

550.00

יח'

680.00

יח'

890.00

יח'

1,200.00

יח'

430.00

יח'

550.00

יח'

340.00

יח'

4,450.00

יח'

5,075.00

קומפ'

1,290.00

יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'

110.00
121.00
154.00
240.00
320.00
925.00
110.00
121.00
154.00
245.00
320.00
1,080.00
1,350.00
1,640.00
2,270.00
2,950.00
6,300.00
8,500.00
11,500.00
15,200.00
19,200.00
23,400.00
28,800.00
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57.01.2600
57.01.2602
57.01.2610
57.01.2620
57.01.2630
57.01.2640
57.01.2650
57.01.2660
57.01.2670
57.01.2680
57.01.2690
57.01.2700
57.01.2710
57.01.2720
57.01.2730
57.01.2740
57.01.2750
57.01.2758
57.01.2760
57.01.2770
57.01.2780
57.01.2790
57.01.2800
57.01.2810
57.01.2820
57.01.2830
57.01.2835

תיאור מק"ט
מגוף פרפר בקוטר '' 3עם אוגנים ,אוגנים נגדיים ברגים ואטמים
מגוף פרפר מחורץ בקוטר " ,3עם אוגנים ,אוגנים נגדיים ברגים ואטמים
מגוף פרפר בקוטר '' 4עם אוגנים ,אוגנים נגדיים ברגים ואטמים
מגוף פרפר בקוטר " 6עם אוגנים ,אוגנים נגדיים ברגים ואטמים
מגוף פרפר בקוטר " 8עם אוגנים ,אוגנים נגדיים ברגים ואטמים
מגוף פרפר בקוטר '' 10עם אוגנים ,אוגנים נגדיים ברגים ואטמים
מגוף פרפר בקוטר '' 12עם אוגנים ,אוגנים נגדיים ברגים ואטמים
מגוף פרפר בקוטר '' 14עם אוגנים ,אוגנים נגדיים ברגים ואטמים
מגוף פרפר בקוטר '' 16עם אוגנים ,אוגנים נגדיים ברגים ואטמים
דרסר להתקנה באביזרי מים בקוטר ''.3
דרסר להתקנה באביזרי מים בקוטר ''.4
דרסר להתקנה באביזרי מים בקוטר ''.6
דרסר להתקנה באביזרי מים בקוטר ''.8
דרסר להתקנה באביזרי מים בקוטר ''.10
דרסר להתקנה באביזרי מים בקוטר ''.12
דרסר להתקנה באביזרי מים בקוטר ''.14
דרסר להתקנה באביזרי מים בקוטר ''.16
חצי דרסר להתקנה באביזרי מים בקוטר "( 2מחבר מאוגן)
חצי דרסר להתקנה באביזרי מים בקוטר ''( 3מחבר מאוגן).
חצי דרסר להתקנה באביזרי מים בקוטר ''( 4מחבר מאוגן).
חצי דרסר להתקנה באביזרי מים בקוטר ''( 6מחבר מאוגן).
חצי דרסר להתקנה באביזרי מים בקוטר ''( 8מחבר מאוגן).
חצי דרסר להתקנה באביזרי מים בקוטר ''( 10מחבר מאוגן).
חצי דרסר להתקנה באביזרי מים בקוטר ''( 12מחבר מאוגן).
חצי דרסר להתקנה באביזרי מים בקוטר ''( 14מחבר מאוגן).
חצי דרסר להתקנה באביזרי מים בקוטר ''( 16מחבר מאוגן).
שסתום אל חוזר למים בקוטר " 3/4כולל אוגנים ,אוגנים נגדיים ברגים
ואטמים.
שסתום אל חוזר למים בקוטר '' 2כולל אוגנים ,אוגנים נגדיים ברגים
ואטמים.
שסתום אל חוזר למים בקוטר '' 3כולל אוגנים ,אוגנים נגדיים ברגים
ואטמים.
שסתום אל חוזר למים בקוטר '' 4כולל אוגנים ,אוגנים נגדיים ברגים
ואטמים.
שסתום אל חוזר למים בקוטר '' 6כולל אוגנים ,אוגנים נגדיים ברגים
ואטמים.
שסתום אל חוזר למים בקוטר '' 8כולל אוגנים ,אוגנים נגדיים ברגים
ואטמים.
שסתום אל חוזר למים בקוטר '' 10כולל אוגנים ,אוגנים נגדיים ברגים
ואטמים.
שסתום אל חוזר למים בקוטר '' 12כולל אוגנים ,אוגנים נגדיים ברגים
ואטמים.
שסתום אל חוזר למים בקוטר '' 14כולל אוגנים ,אוגנים נגדיים ברגים
ואטמים.
שסתום אל חוזר למים בקוטר '' 16כולל אוגנים ,אוגנים נגדיים ברגים
ואטמים.
שסתום אויר אוטומטי '' 1כולל מגוף בכניסה מותקן על מערכת מגוף עילי
או הידרנט.
שסתום אויר משולב לקווי מים בקוטר '' 2כולל זקף וברז כדורי בקוטר ''.2

יח'

980.00

יח'

1,890.00

יח'

3,200.00

יח'

4,570.00

יח'

6,580.00

יח'

9,450.00

יח'

12,950.00

יח'

18,890.00

יח'

24,780.00

יח'

445.00

יח'

1,320.00

57.01.2945
57.01.2950

שסתום אויר משולב לקווי מים בקוטר "2
שסתום אויר משולב לקווי מים בקוטר '' 3כולל זקף וברז כדורי בקוטר ''.3

יח'
יח'

890.00
1,880.00

57.01.2960

שסתום אויר משולב לקווי מים בקוטר '' 4כולל זקף וברז כדורי בקוטר ''.4

יח'

3,300.00

57.01.2970

שסתום אוויר משולב לקווי מים בקוטר '' 2כולל זקף וברז כדורי בקוטר ''.2

יח'

1,600.00

57.01.2980

שסתום אוויר אוטומטי לקווי מים בקוטר " 1כולל זקף וברז כדורי בקוטר "1

יח'

290.00

57.01.2840
57.01.2850
57.01.2860
57.01.2870
57.01.2880
57.01.2890
57.01.2900
57.01.2910
57.01.2920
57.01.2930
57.01.2940

יח' מידה
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'

מחיר
1,200.00
1,380.00
1,560.00
2,210.00
3,050.00
4,370.00
7,000.00
11,000.00
15,650.00
410.00
500.00
640.00
970.00
1,370.00
2,000.00
3,900.00
5,800.00
250.00
360.00
470.00
710.00
1,000.00
1,200.00
1,550.00
2,660.00
4,000.00
400.00
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תיאור מק"ט
שסתום אוויר קינטי לקווי מים בקוטר '' 2כולל זקף וברז כדורי בקוטר ''.2

יח' מידה
יח'

מחיר
970.00

57.01.3000

שסתום אוויר קינטי לקווי מים בקוטר '' 3כולל זקף וברז כדורי בקוטר ''.3

יח'

1,820.00

57.01.3010

שסתום אוויר קינטי לקווי מים בקוטר '' 4כולל זקף וברז כדורי בקוטר ''.4

יח'

2,730.00

57.01.3020

שסתום אוויר קינטי לקווי מים בקוטר '' 6כולל זקף וברז כדורי בקוטר ''.6

יח'

5,450.00

57.01.3030
57.01.3040
57.01.3050
57.01.3060
57.01.3063
57.01.3064
57.01.3066
57.01.3070
57.01.3080
57.01.3090
57.01.3095

שסתום מדף בסוף קו בקוטר ''.3
שסתום מדף בסוף קו בקוטר ''.4
שסתום מדף בסוף קו בקוטר ''.6
שסתום מדף בסוף קו בקוטר ''.8
מנוע זרימה חוזרת בקוטר "2
מנוע זרימה חוזרת בקוטר "3
מנוע זרימה חוזרת בקוטר "6
הידרנט '' 2כולל גוש עיגון וזקף בקוטר ''.3
הידרנט '' 3כולל גוש עיגון וזקף בקוטר ''.3
הידרנט '' 3כולל גוש עיגון וזקף בקוטר ''.4
ברז שריפה חיצוני " 3כולל כיפת מגן בעלת פן פתיחה (ברז בדיקה בתוך
גמל ).
הידרנט כפול '' 2X3כולל גוש עיגון וזקף בקוטר ''.4
הידרנט כפול '' 2X3כולל גוש עיגון וזקף בקוטר ''.6
הידרנט '' 4כולל גוש עיגון וזקף בקוטר ''.4
הידרנט '' 4כולל גוש עיגון וזקף בקוטר ''.6
תוספת מחיר עבור מתקן שבירה על זקף בקוטר ''.2
תוספת מחיר עבור מתקן שבירה על זקף בקוטר ''.3
תוספת מחיר עבור מתקן שבירה על זקף בקוטר ''.4
תוספת מחיר עבור מתקן שבירה על זקף בקוטר ''.6
ברז " 3על זקף " 4עבור סניקה לעמדות כיבוי אש בתוך המבנה כולל ברז
אל חוזר .
ברז כפול " 3על זקף " 4עבור סניקה לעמדות כיבוי אש בתוך המבנה כולל
ברז אל חוזר .
חיבור לכבאית מדגם  SIAMESSEבקוטר " 4X 3"/2על זקף " 4מאושר
 ,UL / FMלרבות חיבור שטורץ  ,שסתום אל חוזר ואוגנים נגדיים .

יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'

2,260.00
2,540.00
3,310.00
4,950.00
2,320.00
5,260.00
8,800.00
1,300.00
1,790.00
1,940.00
1,855.00

יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'

2,935.00
3,575.00
2,600.00
3,240.00
440.00
555.00
700.00
1,800.00
2,300.00

יח'

2,700.00

קומפ'

1,850.00

57.01.3180
57.01.3185

עמוד סימון לקוי מים.
סרט סימון פלסטי כחול ברוחב  10ס"מ ובעובי  1מ"מ עם כיתוב "קו מים"
מונח בחפירה מעל צנרת מים
אוגן בקוטר '' 3כולל ברגים ואטמים.
אוגן בקוטר '' 4כולל ברגים ואטמים.
אוגן בקוטר '' 6כולל ברגים ואטמים.
אוגן בקוטר '' 8כולל ברגים ואטמים.
אוגן בקוטר '' 10כולל ברגים ואטמים.
אוגן בקוטר '' 12כולל ברגים ואטמים.
אוגן בקוטר '' 14כולל ברגים ואטמים.
אוגן בקוטר '' 16כולל ברגים ואטמים.
אוגן בקוטר '' 18כולל ברגים ואטמים.
אוגן עיוור בקוטר '' 3כולל ברגים ואטמים.
אוגן עיוור בקוטר '' 4כולל ברגים ואטמים.
אוגן עיוור בקוטר '' 6כולל ברגים ואטמים.
אוגן עיוור בקוטר '' 8כולל ברגים ואטמים.
אוגן עיוור בקוטר '' 10כולל ברגים ואטמים.
אוגן עיוור בקוטר '' 12כולל ברגים ואטמים.
אוגן עיוור בקוטר '' 14כולל ברגים ואטמים.
אוגן עיוור בקוטר '' 16כולל ברגים ואטמים.
נקודת נקוז בקוטר '' 2כולל הסתעפות מקו מים ראשי בכל קוטר ,ריתוכים,
הרכבת ספחים ואביזרים ,חצץ ,וכן קטעי צנור פלדה ומשטח ריפ ראפ
(מגוף ,שוחה ושסתום מדף ימדדו בנפרד).

יח'
מטר

230.00
3.50

יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
קומפ'

160.00
195.00
285.00
355.00
445.00
575.00
740.00
940.00
1,170.00
170.00
280.00
370.00
520.00
665.00
925.00
1,190.00
1,560.00
1,100.00

57.01.3100
57.01.3110
57.01.3120
57.01.3130
57.01.3140
57.01.3150
57.01.3160
57.01.3170
57.01.3172
57.01.3173
57.01.3175

57.01.3190
57.01.3200
57.01.3210
57.01.3220
57.01.3230
57.01.3240
57.01.3250
57.01.3260
57.01.3270
57.01.3280
57.01.3290
57.01.3300
57.01.3310
57.01.3320
57.01.3330
57.01.3340
57.01.3350
57.01.3360
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נקודת נקוז בקוטר " 3כולל הסתעפות מקו מים ראשי בכל קוטר ,ריתוכים,
הרכבת ספחים ואביזרים ,חצץ ,וכן קטעי צנור פלדה ב ומשטח ריפ ראפ
(מגוף ,שוחה ושסתום מדף ימדדו בנפרד).
נקודת נקוז בקוטר '' 4כולל הסתעפות מקו מים ראשי בכל קוטר ,
ריתוכים ,הרכבת ספחים ואביזרים ,חצץ ,וכן קטעי צנור פלדה ומשטח ריפ
ראפ (מגוף ,שוחה ושסתום מדף ימדדו בנפרד).
נקודת נקוז בקוטר '' 6כולל הסתעפות מקו מים ראשי בכל קוטר ,
ריתוכים ,הרכבת ספחים ואביזרים ,חצץ ,וכן קטעי צנור פלדה ומשטח ריפ
ראפ (מגוף ,שוחה ושסתום מדף ימדדו בנפרד).
מד מים משולב בקוטר " 1.5X "6תוצרת "ארד " או שווה איכות מתוצרת
ארם או שווה ערך מאושר ,לרבות מנגנון דיאלוג ופלט חשמלי .

57.01.3400
57.01.3410
57.01.3420
57.01.3430
57.01.3431
57.01.3436
57.01.3440
57.01.3450
57.01.3460

מד מים בקוטר '' 3/4תוצרת ארד דליה עם פלט חשמלי
מד מים בקוטר '' 2עם פלט חשמלי
מד מים בקוטר '' 3להתקנה במערכת מדידה
מד מים בקוטר '' 4להתקנה במערכת מדידה
מד מים בקוטר  "6להתקנה במערכת מדידה
מד מים בקוטר '' 10להתקנה במערכת מדידה
פורק לחץ בקוטר ''.2
מקטין לחץ ישיר קוטר ''.2
מקטין לחץ ישיר קוטר '' 4לרבות אוגנים  ,אוגנים נגדיים ,ברגים ואטמים.

יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'

57.01.3470

מלכודת אבנים מיצקת ברזל בקוטר '' 3לרבות אוגנים ,אוגנים נגדיים,
ברגים ואטמים
מלכודת אבנים מיצקת ברזל בקוטר '' 4לרבות אוגנים ,אוגנים נגדיים,
ברגים ואטמים
מלכודת אבנים מיצקת ברזל בקוטר '' 6לרבות אוגנים ,אוגנים נגדיים,
ברגים ואטמים
מלכודת אבנים מיצקת ברזל בקוטר '' 8לרבות אוגנים ,אוגנים נגדיים,
ברגים ואטמים
מלכודת אבנים מיצקת ברזל בקוטר '' 10לרבות אוגנים ,אוגנים נגדיים,
ברגים ואטמים
מסנן בקוטר '' 3לרבות אוגנים ,אוגנים נגדיים ,ברגים ואטמים.
מסנן בקוטר '' 4לרבות אוגנים ,אוגנים נגדיים ,ברגים ואטמים.
מסנן בקוטר '' 6לרבות אוגנים ,אוגנים נגדיים ,ברגים ואטמים.
מסנן בקוטר '' 8לרבות אוגנים ,אוגנים נגדיים ,ברגים ואטמים.
צנור  P.V.Cעבה לביוב בקוטר  110מ''מ מונח בקרקע בעומק עד 1.25
מטר.
צנור  P.V.Cעבה לביוב בקוטר  110מ'' מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ-
 1.26מטר ועד  1.75מטר.
צנור  P.V.Cעבה לביוב בקוטר  110מ'' מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ-
 1.76מטר ועד  2.25מטר.
צנור  P.V.Cעבה לביוב בקוטר  110מ'' מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ-
 2.26מטר ועד  2.75מטר.
צנור  P.V.Cעבה לביוב בקוטר  110מ'' מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ-
 2.76מטר ועד  3.25מטר.
צנור  P.V.Cעבה לביוב בקוטר  110מ'' מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ-
 3.26מטר ועד  3.75מטר.
צנור  P.V.Cעבה לביוב בקוטר  110מ'' מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ-
 3.76מטר ועד  4.25מטר.
צנור  P.V.Cעבה לביוב בקוטר  110מ'' מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ-
 4.26מטר ועד  4.75מטר.
צנור  P.V.Cעבה לביוב בקוטר  110מ'' מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ-
 4.76מטר ועד  5.25מטר.
צנור  P.V.Cעבה לביוב בקוטר  160מ''מ מונח בקרקע בעומק עד 1.25
מטר.
צנור  P.V.Cעבה לביוב בקוטר  160מ'' מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ-
 1.26מטר ועד  1.75מטר.
צנור  P.V.Cעבה לביוב בקוטר  160מ'' מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ-
 1.76מטר ועד  2.25מטר.
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מס_קטלוגי
57.01.3670
57.01.3680
57.01.3690
57.01.3700
57.01.3710
57.01.3720
57.01.3730
57.01.3740
57.01.3750
57.01.3760
57.01.3770
57.01.3780
57.01.3790
57.01.3800
57.01.3810
57.01.3820
57.01.3830
57.01.3840
57.01.3850
57.01.3860
57.01.3870
57.01.3880
57.01.3890
57.01.3900
57.01.3910
57.01.3920
57.01.3930
57.01.3940
57.01.3950
57.01.3960

תיאור מק"ט
צנור  P.V.Cעבה לביוב בקוטר  160מ'' מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ-
 2.26מטר ועד  2.75מטר.
צנור  P.V.Cעבה לביוב בקוטר  160מ'' מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ-
 2.76מטר ועד  3.25מטר.
צנור  P.V.Cעבה לביוב בקוטר  160מ'' מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ-
 3.26מטר ועד  3.75מטר.
צנור  P.V.Cעבה לביוב בקוטר  160מ'' מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ-
 3.76מטר ועד  4.25מטר.
צנור  P.V.Cעבה לביוב בקוטר  160מ'' מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ-
 4.26מטר ועד  4.75מטר.
צינור  P.V.Cעבה לביוב בקוטר  160מ'' מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ-
 4.76עד  5.25מטר.
צנור  P.V.Cעבה לביוב בקוטר  200מ''מ מונח בקרקע בעומק עד 1.25
מטר.
צנור  P.V.Cעבה לביוב בקוטר  200מ'' מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ-
 1.26מטר ועד  1.75מטר.
צנור  P.V.Cעבה לביוב בקוטר  200מ'' מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ-
 1.76מטר ועד  2.25מטר.
צנור  P.V.Cעבה לביוב בקוטר  200מ'' מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ-
 2.26מטר ועד  2.75מטר.
צנור  P.V.Cעבה לביוב בקוטר  200מ'' מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ-
 2.76מטר ועד  3.25מטר.
צנור  P.V.Cעבה לביוב בקוטר  200מ'' מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ-
 3.26מטר ועד  3.75מטר.
צנור  P.V.Cעבה לביוב בקוטר  200מ'' מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ-
 3.76מטר ועד  4.25מטר.
צנור  P.V.Cעבה לביוב בקוטר  200מ'' מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ-
 4.26מטר ועד  4.75מטר.
צנור  P.V.Cעבה לביוב בקוטר  200מ'' מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ-
 4.76מטר ועד  5.25מטר.
צנור  P.V.Cעבה לביוב בקוטר  250מ''מ מונח בקרקע בעומק עד 1.25
מטר.
צנור  P.V.Cעבה לביוב בקוטר  250מ'' מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ-
 1.26מטר ועד  1.75מטר.
צנור  P.V.Cעבה לביוב בקוטר  250מ'' מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ-
 1.76מטר ועד  2.25מטר.
צנור  P.V.Cעבה לביוב בקוטר  250מ'' מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ-
 2.26מטר ועד  2.75מטר.
צנור  P.V.Cעבה לביוב בקוטר  250מ'' מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ-
 2.76מטר ועד  3.25מטר.
צנור  P.V.Cעבה לביוב בקוטר  250מ'' מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ-
 3.26מטר ועד  3.75מטר.
צנור  P.V.Cעבה לביוב בקוטר  250מ'' מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ-
 3.76מטר ועד  4.25מטר.
צנור  P.V.Cעבה לביוב בקוטר  250מ'' מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ-
 4.26מטר ועד  4.75מטר.
צנור  P.V.Cעבה לביוב בקוטר  250מ'' מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ-
 4.76מטר ועד  5.25מטר.
צינור  P.V.Cעבה לביוב בקוטר  315מ''מ מונח בקרקע בעומק עד 1.25
מטר.
צנור  P.V.Cעבה לביוב בקוטר  315מ'' מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ-
 1.26מטר ועד  1.75מטר.
צנור  P.V.Cעבה לביוב בקוטר  315מ'' מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ-
 1.76מטר ועד  2.25מטר.
צנור  P.V.Cעבה לביוב בקוטר  315מ'' מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ-
 2.26מטר ועד  2.75מטר.
צנור  P.V.Cעבה לביוב בקוטר  315מ'' מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ-
 2.76מטר ועד  3.25מטר.
צנור  P.V.Cעבה לביוב בקוטר  315מ'' מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ-
 3.26מטר ועד  3.75מטר.
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מס_קטלוגי
57.01.3970
57.01.3980
57.01.3990
57.01.4000
57.01.4010
57.01.4020
57.01.4030
57.01.4040
57.01.4050
57.01.4060
57.01.4070
57.01.4080
57.01.4090
57.01.4100
57.01.4110
57.01.4120
57.01.4130
57.01.4140
57.01.4150
57.01.4160
57.01.4170
57.01.4180
57.01.4190
57.01.4200
57.01.4210
57.01.4220
57.01.4230
57.01.4240
57.01.4250
57.01.4260

תיאור מק"ט
צנור  P.V.Cעבה לביוב בקוטר  315מ'' מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ-
 3.76מטר ועד  4.25מטר.
צנור  P.V.Cעבה לביוב בקוטר  315מ'' מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ-
 4.26מטר ועד  4.75מטר.
צנור  P.V.Cעבה לביוב בקוטר  315מ'' מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ-
 4.76מטר ועד  5.25מטר.
צנור  P.V.Cעבה לביוב בקוטר  355מ''מ מונח בקרקע בעומק עד 1.25
מטר.
צנור  P.V.Cעבה לביוב בקוטר  355מ'' מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ-
 1.26מטר ועד  1.75מטר.
צנור  P.V.Cעבה לביוב בקוטק  355מ'' מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ-
 1.76מטר ועד  2.25מטר.
צנור  P.V.Cעבה לביוב בקוטר  355מ'' מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ-
 2.26מטר ועד  2.75מטר.
צנור  P.V.Cעבה לביוב בקוטר  355מ'' מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ-
 2.76מטר ועד  3.25מטר.
צנור  P.V.Cעבה לביוב בקוטר  355מ'' מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ-
 3.26מטר ועד  3.75מטר.
צנור  P.V.Cעבה לביוב בקוטר  355מ'' מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ-
 3.76מטר ועד  4.25מטר.
צנור  P.V.Cעבה לביוב בקוטר  355מ'' מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ-
 4.26מטר ועד  4.75מטר.
צנור  P.V.Cעבה לביוב בקוטר  355מ'' מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ-
 4.76מטר ועד  5.25מטר.
צנור  P.V.Cעבה לביוב בקוטר  400מ''מ מונח בקרקע בעומק עד 1.25
מטר.
צנור  P.V.Cעבה לביוב בקוטר  400מ'' מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ-
 1.25מטר ועד  1.75מטר.
צנור  P.V.Cעבה לביוב בקוטק  400מ'' מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ-
 1.76מטר ועד  2.25מטר.
צנור  P.V.Cעבה לביוב בקוטר  400מ'' מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ-
 2.26מטר ועד  2.75מטר.
צנור  P.V.Cעבה לביוב בקוטר  400מ'' מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ-
 2.76מטר ועד  3.25מטר.
צנור  P.V.Cעבה לביוב בקוטר  400מ'' מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ-
 3.26מטר ועד  3.75מטר.
צנור  P.V.Cעבה לביוב בקוטר  400מ'' מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ-
 3.76מטר ועד  4.25מטר.
צנור  P.V.Cעבה לביוב בקוטר  400מ'' מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ-
 4.26מטר ועד  4.75מטר.
צנור  P.V.Cעבה לביוב בקוטר  400מ'' מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ-
 4.76מטר ועד  5.25מטר.
צנור  P.V.Cעבה לביוב בקוטר  400מ'' מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ-
 5.26מטר ועד  5.75מטר.
צנור  P.V.Cעבה לביוב בקוטר  450מ''מ מונח בקרקע בעומק עד 1.25
מטר.
צנור  P.V.Cעבה לביוב בקוטר  450מ'' מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ-
 1.26מטר ועד  1.75מטר.
צנור  P.V.Cעבה לביוב בקוטק  450מ'' מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ-
 1.76מטר ועד  2.25מטר.
צנור  P.V.Cעבה לביוב בקוטר  450מ'' מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ-
 2.26מטר ועד  2.75מטר.
צנור  P.V.Cעבה לביוב בקוטר  450מ'' מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ-
 2.76מטר ועד  3.25מטר.
צנור  P.V.Cעבה לביוב בקוטר  450מ'' מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ-
 3.26מטר ועד  3.75מטר.
צנור  P.V.Cעבה לביוב בקוטר  450מ'' מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ-
 3.76מטר ועד  4.25מטר.
צנור  P.V.Cעבה לביוב בקוטר  450מ'' מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ-
 4.26מטר ועד  4.75מטר.
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מס_קטלוגי
57.01.4270
57.01.4280
57.01.4290
57.01.4300
57.01.4310
57.01.4320
57.01.4330
57.01.4340
57.01.4350
57.01.4360
57.01.4366
57.01.4370
57.01.4380

57.01.4390

57.01.4400

57.01.4410

57.01.4420

57.01.4430

57.01.4440

57.01.4450

57.01.4460
57.01.4470

57.01.4480

57.01.4490

תיאור מק"ט
צנור  P.V.Cעבה לביוב בקוטר  450מ'' מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ-
 4.76מטר ועד  5.25מטר.
צנור  P.V.Cעבה לביוב בקוטר  500מ''מ מונח בקרקע בעומק עד 1.25
מטר.
צנור  P.V.Cעבה לביוב בקוטר  500מ'' מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ-
 1.26מטר ועד  1.75מטר.
צנור  P.V.Cעבה לביוב בקוטר  500מ'' מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ-
 1.76מטר ועד  2.25מטר.
צנור  P.V.Cעבה לביוב בקוטר  500מ'' מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ-
 2.26מטר ועד  2.75מטר.
צנור  P.V.Cעבה לביוב בקוטר  500מ'' מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ-
 2.76מטר ועד  3.25מטר.
צנור  P.V.Cעבה לביוב בקוטר  500מ'' מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ-
 3.26מטר ועד  3.75מטר.
צנור  P.V.Cעבה לביוב בקוטר  500מ'' מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ-
 3.76מטר ועד  4.25מטר.
צנור  P.V.Cעבה לביוב בקוטר  500מ'' מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ-
 4.26מטר ועד  4.75מטר.
צנור  P.V.Cעבה לביוב בקוטר  500מ'' מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ-
 4.76מטר ועד  5.25מטר.
צנור  P.V.Cעבה לביוב בקוטר  630מ'' מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ-
 2.76מטר ועד  3.25מטר.
צנור פלדה לביוב בקוטר '' 4ע.ד 5/32'' .עם ציפוי פנימי מבטון אלומינה
ועטיפה חיצונית בטון דחוס מונח בעומק עד  1.25מטר.
צנור פלדה לביוב בקוטר " 4ע.ד 5/32" .עם ציפוי פנימי מבטון אלומינה
ועטיפה חיצונית בטון דחוס מונח בעומק הגדול מ 1.26 -מטר ועד 1.75
מטר.
צנור פלדה לביוב בקוטר " 4ע.ד 5/32" .עם ציפוי פנימי בבטון אלומינה
ועטיפה חיצונית בטון דחוס מונח בעומק הגדול מ 1.76 -מטר ועד 2.25
מטר.
צנור פלדה לביוב בקוטר " 4ע.ד 5/32" .עם ציפוי פנימי בבטון אלומינה
ועטיפה חיצונית בטון דחוס מונח בעומק הגדול מ 2.26 -מטר ועד 2.75
מטר.
צנור פלדה לביוב בקוטר " 4ע.ד 5/32" .עם ציפוי פנימי בבטון אלומינה
ועטיפה חיצונית בטון דחוס מונח בעומק הגדול מ 2.76 -מטר ועד 3.25
מטר.
צנור פלדה לביוב בקוטר " 4ע.ד 5/32" .עם ציפוי פנימי בבטון אלומינה
ועטיפה חיצונית בטון דחוס מונח בעומק הגדול מ 3.26 -מטר ועד 3.75
מטר.
צנור פלדה לביוב בקוטר " 4ע.ד 5/32" .עם ציפוי פנימי בבטון אלומינה
ועטיפה חיצונית בטון דחוס מונח בעומק הגדול מ 3.76 -מטר ועד 4.25
מטר.
צנור פלדה לביוב בקוטר " 4ע.ד 5/32" .עם ציפוי פנימי בבטון אלומינה
ועטיפה חיצונית בטון דחוס מונח בעומק הגדול מ 4.26 -מטר ועד 4.75
מטר.
צנור פלדה לביוב בקוטר " 4ע.ד 5/32" .עם ציפוי פנימי בבטון אלומינה
ועטיפת חיצונית בטון דחוס מונח בעומק הגדול מ 4.76 -מטר ועד 5.25
מטר.
צנור פלדה לביוב בקוטר '' 6ע.ד 5/32'' .עם ציפוי פנימי בבטון אלומינה
ועטיפה חיצונית בטון דחוס מונח בעומק עד  1.25מטר.
צנור פלדה לביוב בקוטר " 6ע.ד 5/32" .עם ציפוי פנימי בבטון אלומינה
ועטיפה חיצונית בטון דחוס מונח בעומק הגדול מ 1.26 -מטר ועד 1.75
מטר.
צנור פלדה לביוב בקוטר " 6ע.ד 5/32" .עם ציפוי פנימי בבטון אלומינה
ועטיפה חיצונית בטון דחוס מונח בעומק הגדול מ 1.76 -מטר ועד 2.25
מטר.
צנור פלדה לביוב בקוטר " 6ע.ד 5/32" .עם ציפוי פנימי בבטון אלומינה
ועטיפה חיצונית בטון דחוס מונח בעומק הגדול מ 2.26 -מטר ועד 2.75
מטר.

יח' מידה
מטר

מחיר
895.00

מטר
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מטר

680.00

מטר
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מטר

725.00

מטר

755.00

מטר

790.00

מטר

840.00

מטר

900.00

מטר

960.00

מטר

1,090.00

מטר

210.00

מטר

220.00

מטר

240.00

מטר

275.00

מטר

300.00

מטר

330.00

מטר

370.00

מטר

410.00

מטר

460.00

מטר

250.00

מטר

260.00

מטר
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מטר
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57.01.4590

57.01.4600

57.01.4610

57.01.4620

57.01.4630

57.01.4640
57.01.4650

57.01.4660

57.01.4670

57.01.4680

57.01.4690

תיאור מק"ט
צנור פלדה לביוב בקוטר " 6ע.ד 5/32" .עם ציפוי פנימי בבטון אלומינה
ועטיפה חיצונית בטון דחוס מונח בעומק הגדול מ 2.76 -מטר ועד 3.25
מטר.
צנור פלדה לביוב בקוטר " 6ע.ד 5/32" .עם ציפוי פנימי בבטון אלומינה
ועטיפה חיצונית בטון דחוס מונח בעומק הגדול מ 3.26 -מטר ועד 3.75
מטר.
צנור פלדה לביוב בקוטר " 6ע.ד 5/32" .עם ציפוי פנימי בבטון אלומינה
ועטיפה חיצונית בטון דחוס מונח בעומק הגדול מ 3.76 -מטר ועד 4.25
מטר.
צנור פלדה לביוב בקוטר " 6ע.ד " 5/32עם ציפוי פנימי בבטון אלומינה
ועטיפה חיצונית בטון דחוס מונח בעומק הגדול מ 4.26 -מטר ועד 4.75
מטר.
צנור פלדה לביוב בקוטר " 6ע.ד 5/32" .עם ציפוי פנימי בבטון אלומינה
ועטיפה חיצונית בטון דחוס מונח בעומק הגדול מ 4.76 -מטר ועד 5.25
מטר.
צנור פלדה לביוב בקוטר '' 8ע.ד 5/32'' .עם ציפוי פנימי בבטון אלומינה
ועטיפה חיצונית בטון דחוס מונח בעומק עד  1.25מטר.
צנור פלדה לביוב בקוטר " 8ע.ד 5/32" .עם ציפוי פנימי בבטון אלומינה
ועטיפה חיצונית בטון דחוס מונח בעומק הגדול מ 1.26 -מטר ועד 1.75
מטר.
צנור פלדה לביוב בקוטר " 8ע.ד 5/32" .עם ציפוי פנימי בבטון אלומינה
ועטיפה חיצונית בטון דחוס מונח בעומק הגדול מ 1.76 -מטר ועד 2.25
מטר.
צנור פלדה לביוב בקוטר " 8ע.ד 5/32" .עם ציפוי פנימי בבטון אלומינה
ועטיפה חיצונית בטון דחוס מונח בעומק הגדול מ 2.26 -מטר ועד 2.75
מטר.
צנור פלדה לביוב בקוטר " 8ע.ד 5/32" .עם ציפוי פנימי בבטון אלומינה
ועטיפה חיצונית בטון דחוס מונח בעומק הגדול מ 2.76 -מטר ועד 3.25
מטר.
צנור פלדה לביוב בקוטר " 8ע.ד 5/32" .עם ציפוי פנימי בבטון אלומינה
ועטיפה חיצונית בטון דחוס מונח בעומק הגדול מ 3.26 -מטר ועד 3.75
מטר.
צנור פלדה לביוב בקוטר " 8ע.ד 5/32" .עם ציפוי פנימי בבטון אלומינה
ועטיפה חיצונית בטון דחוס מונח בעומק הגדול מ 3.76 -מטר ועד 4.25
מטר.
צנור פלדה לביוב בקוטר " 8ע.ד 5/32" .עם ציפוי פנימי בבטון אלומינה
ועטיפה חיצונית בטון דחוס מונח בעומק הגדול מ 4.26 -מטר ועד 4.75
מטר.
צנור פלדה לביוב בקוטר " 8ע.ד 5/32" .עם ציפוי פנימי מבטון אלומינה
ועטיפה חיצונית בטון דחוס מונח בעומק הגדול מ 4.76 -מטר ועד 5.25
מטר.
צנור פלדה לביוב בקוטר '' 10ע.ד 5/32'' .עם ציפוי פנימי מבטון אלומינה
ועטיפה חיצונית בטון דחוס מונח בעומק עד  1.25מטר .
צנור פלדה לביוב בקוטר " 10ע.ד 5/32" .עם ציפוי פנימי מבטון אלומינה
ועטיפה חיצונית בטון דחוס מונח בעומק הגדול מ 1.26 -מטר ועד 1.75
מטר.
צנור פלדה לביוב בקוטר " 10ע.ד 5/32" .עם ציפוי פנימי מבטון אלומינה
ועטיפה חיצונית בטון דחוס מונח בעומק הגדול מ 1.76 -מטר ועד 2.25
מטר.
צנור פלדה לביוב בקוטר " 10ע.ד 5/32" .עם ציפוי פנימי מבטון אלומינה
ועטיפה חיצונית בטון דחוס מונח בעומק הגדול מ 2.26 -מטר ועד 2.75
מטר.
צנור פלדה לביוב בקוטר " 10ע.ד 5/32" .עם ציפוי פנימי מבטון אלומינה
ועטיפה חיצונית בטון דחוס מונח בעומק הגדול מ 2.76 -מטר ועד 3.25
מטר.
צנור פלדה לביוב בקוטר " 10ע.ד 5/32" .עם ציפוי פנימי מבטון אלומינה
ועטיפה חיצונית בטון דחוס מונח בעומק הגדול מ 3.26 -מטר ועד 3.75
מטר.
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מחיר
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מטר
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מטר

410.00

מטר
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מטר

505.00

מטר

300.00

מטר

310.00

מטר

330.00

מטר

365.00

מטר

405.00

מטר

420.00

מטר

460.00

מטר

505.00

מטר

560.00

מטר

350.00

מטר

365.00

מטר

385.00

מטר

410.00

מטר

440.00

מטר

465.00
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57.01.4810
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57.01.4880
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תיאור מק"ט
צנור פלדה לביוב בקוטר " 10ע.ד 5/32" .עם ציפוי פנימי מבטון אלומינה
ועטיפה חיצונית בטון דחוס מונח בעומק הגדול מ 3.76 -מטר ועד 4.25
מטר.
צנור פלדה לביוב בקוטר " 10ע.ד 5/32" .עם ציפוי פנימי מבטון אלומינה
ועטיפה חיצונית בטון דחוס מונח בעומק הגדול מ 4.26 -מטר ועד 4.75
מטר.
צנור פלדה לביוב בקוטר " 10ע.ד 5/32" .עם ציפוי פנימי מבטון אלומינה
ועטיפה חיצונית בטון דחוס מונח בעומק הגדול מ 4.76 -מטר ועד 5.25
מטר.
צנור פלדה לביוב בקוטר '' 12ע.ד 5/32'' .עם ציפוי פנימי מבטון אלומינה
ועטיפה חיצונית בטון דחוס מונח בעומק עד  1.25מטר .
צנור פלדה לביוב בקוטר " 12ע.ד 5/32" .עם ציפוי פנימי מבטון אלומינה
ועטיפה חיצונית בטון דחוס מונח בעומק הגדול מ 1.26 -מטר ועד 1.75
מטר.
צנור פלדה לביוב בקוטר " 12ע.ד 5/32" .עם ציפוי פנימי מבטון אלומינה
ועטיפה חיצונית בטון דחוס מונח בעומק הגדול מ 1.76 -מטר ועד 2.25
מטר.
צנור פלדה לביוב בקוטר " 12ע.ד 5/32" .עם ציפוי פנימי מבטון אלומינה
ועטיפה חיצונית בטון דחוס מונח בעומק הגדול מ 2.26 -מטר ועד 2.75
מטר.
צנור פלדה לביוב בקוטר " 12ע.ד 5/32" .עם ציפוי פנימי מבטון אלומינה
ועטיפה חיצונית בטון דחוס מונח בעומק הגדול מ 2.76 -מטר ועד 3.25
מטר.
צנור פלדה לביוב בקוטר " 12ע.ד " 5/32עם ציפוי פנימי מבטון אלומינה
ועטיפה חיצונית בטון דחוס מונח בעומק הגדול מ 3.26 -מטר ועד 3.75
מטר.
צנור פלדה לביוב בקוטר " 12ע.ד " 5/32עם ציפוי פנימי מבטון אלומינה
ועטיפה חיצונית בטון דחוס מונח בעומק הגדול מ 3.76 -מטר ועד 4.25
מטר.
צנור פלדה לביוב בקוטר " 12ע.ד 5/32" .עם ציפוי פנימי מבטון אלומינה
ועטיפה חיצונית בטון דחוס מונח בעומק הגדול מ 4.26 -מטר ועד 4.75
מטר.
צנור פלדה לביוב בקוטר " 12ע.ד 5/32" .עם ציפוי פנימי מבטון אלומינה
ועטיפה חיצונית בטון דחוס מונח בעומק הגדול מ 4.76 -מטר ועד 5.25
מטר.
צנור פלדה לביוב בקוטר '' 14ע.ד 5/32'' .עם ציפוי פנימי מבטון אלומינה
ועטיפה חיצונית בטון דחוס מונח בעומק עד  1.25מטר .
צנור פלדה לביוב בקוטר " 14ע.ד 5/32" .עם ציפוי פנימי מבטון אלומינה
ועטיפה חיצונית בטון דחוס מונח בעומק הגדול מ 1.26 -מטר ועד 1.75
מטר.
צנור פלדה לביוב בקוטר " 14ע.ד 5/32" .עם ציפוי פנימי מבטון אלומינה
ועטיפה חיצונית בטון דחוס מונח בעומק הגדול מ 1.76 -מטר ועד 2.25
מטר.
צנור פלדה לביוב בקוטר " 14ע.ד 5/32" .עם ציפוי פנימי מבטון אלומינה
ועטיפה חיצונית בטון דחוס מונח בעומק הגדול מ 2.26 -מטר ועד 2.75
מטר.
צנור פלדה לביוב בקוטר " 14ע.ד 5/32" .עם ציפוי פנימי מבטון אלומינה
ועטיפה חיצונית בטון דחוס מונח בעומק הגדול מ 2.76 -מטר ועד 3.25
מטר.
צנור פלדה לביוב בקוטר " 14ע.ד " 5/32עם ציפוי פנימי מבטון אלומינה
ועטיפה חיצונית בטון דחוס מונח בעומק הגדול מ 3.26 -מטר ועד 3.75
מטר.
צנור פלדה לביוב בקוטר " 14ע.ד " 5/32עם ציפוי פנימי מבטון אלומינה
ועטיפה חיצונית בטון דחוס מונח בעומק הגדול מ 3.76 -מטר ועד 4.25
מטר.
צנור פלדה לביוב בקוטר " 14ע.ד 5/32" .עם ציפוי פנימי מבטון אלומינה
ועטיפה חיצונית בטון דחוס מונח בעומק הגדול מ 4.26 -מטר ועד 4.75
מטר.
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מטר
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מטר
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תיאור מק"ט
צנור פלדה לביוב בקוטר " 14ע.ד 5/32" .עם ציפוי פנימי מבטון אלומינה
ועטיפה חיצונית בטון דחוס מונח בעומק הגדול מ 4.76 -מטר ועד 5.25
מטר.
צנור פלדה לביוב בקוטר '' 16ע.ד 5/32'' .עם ציפוי פנימי מבטון אלומינה
ועטיפה חיצונית בטון דחוס מונח בעומק עד  1.25מטר .
צנור פלדה לביוב בקוטר " 16ע.ד 5/32" .עם ציפוי פנימי מבטון אלומינה
ועטיפה חיצונית בטון דחוס מונח בעומק הגדול מ 1.26 -מטר ועד 1.75
מטר.
צנור פלדה לביוב בקוטר " 16ע.ד 5/32" .עם ציפוי פנימי מבטון אלומינה
ועטיפה חיצונית בטון דחוס מונח בעומק הגדול מ 1.76 -מטר ועד 2.25
מטר.
צנור פלדה לביוב בקוטר " 16ע.ד 5/32" .עם ציפוי פנימי מבטון אלומינה
ועטיפה חיצונית בטון דחוס מונח בעומק הגדול מ 2.26 -מטר ועד 2.75
מטר.
צנור פלדה לביוב בקוטר " 16ע.ד 5/32" .עם ציפוי פנימי מבטון אלומינה
ועטיפה חיצונית בטון דחוס מונח בעומק הגדול מ 2.76 -מטר ועד 3.25
מטר.
צנור פלדה לביוב בקוטר " 16ע.ד " 5/32עם ציפוי פנימי מבטון אלומינה
ועטיפה חיצונית בטון דחוס מונח בעומק הגדול מ 3.26 -מטר ועד 3.75
מטר.
צנור פלדה לביוב בקוטר " 16ע.ד " 5/32עם ציפוי פנימי מבטון אלומינה
ועטיפה חיצונית בטון דחוס מונח בעומק הגדול מ 3.76 -מטר ועד 4.25
מטר.
צנור פלדה לביוב בקוטר " 16ע.ד 5/32" .עם ציפוי פנימי מבטון אלומינה
ועטיפה חיצונית בטון דחוס מונח בעומק הגדול מ 4.26 -מטר ועד 4.75
מטר.
צנור פלדה לביוב בקוטר " 16ע.ד 5/32" .עם ציפוי פנימי מבטון אלומינה
ועטיפה חיצונית בטון דחוס מונח בעומק הגדול מ 4.76 -מטר ועד 5.25
מטר.
צינור פלדה לביוב בקוטר " 16ע.ד 5/32" .עם ציפוי פנימי מבטון אלומינה
ועטיפה חיצונית בטון דחוס מונח בעומק מעל  5.25מטר.
צנור פלדה לביוב בקוטר '' 18ע.ד 5/32'' .עם ציפוי פנימי מבטון אלומינה
ועטיפה בטון דחוס מונח בעומק עד  1.25מטר .
צנור פלדה לביוב בקוטר " 18ע.ד 5/32" .עם ציפוי פנימי מבטון אלומינה
ועטיפה חיצונית בטון דחוס מונח בעומק הגדול מ 1.26 -מטר ועד 1.75
מטר.
צנור פלדה לביוב בקוטר '' 18ע.ד 5/32'' .עם ציפוי פנימי מבטון אלומינה
ועטיפה בטון דחוס מונח בעומק הגדול מ 1.76 -מטר ועד  2.25מטר.

57.01.5030

צנור פלדה לביוב בקוטר " 18ע.ד 5/32" .עם ציפוי פנימי בבטון אלומינה
ועטיפה חיצונית בטון דחוס מונח בעומק הגדול מ 2.26 -מטר ועד 2.75
מטר.
צנור פלדה לביוב בקוטר " 18ע.ד 5/32" .עם ציפוי פנימי מבטון אלומינה
ועטיפה חיצונית בטון דחוס מונח בעומק הגדול מ 2.76 -מטר ועד 3.25
מטר.
צנור פלדה לביוב בקוטר " 18ע.ד " 5/32עם ציפוי פנימי מבטון אלומינה
ועטיפה חיצונית בטון דחוס מונח בעומק הגדול מ 3.26 -מטר ועד 3.75
מטר.
צנור פלדה לביוב בקוטר " 18ע.ד " 5/32עם ציפוי פנימי מבטון אלומינה
ועטיפה חיצונית בטון דחוס מונח בעומק הגדול מ 3.76 -מטר ועד 4.25
מטר.
צנור פלדה לביוב בקוטר " 18ע.ד 5/32" .עם ציפוי פנימי מבטון אלומינה
ועטיפה חיצונית בטון דחוס מונח בעומק הגדול מ 4.26 -מטר ועד 4.75
מטר.
צנור פלדה לביוב בקוטר " 18ע.ד 5/32" .עם ציפוי פנימי מבטון אלומינה
ועטיפה חיצונית בטון דחוס מונח בעומק הגדול מ 4.76 -מטר ועד 5.25
מטר.
צנור פלדה לביוב בקוטר '' 20ע.ד 5/32'' .עם ציפוי פנימי מבטון אלומינה
ועטיפה חיצונית בטון דחוס מונח בעומק עד  1.25מטר .

57.01.4910
57.01.4920

57.01.4930

57.01.4940

57.01.4950

57.01.4960

57.01.4970

57.01.4980

57.01.4990

57.01.4991
57.01.5000
57.01.5010

57.01.5020

57.01.5040

57.01.5050

57.01.5060

57.01.5070

57.01.5080

57.01.5090

יח' מידה
מטר

מחיר
840.00

מטר

630.00

מטר

660.00

מטר

705.00

מטר

740.00

מטר

800.00

מטר

840.00

מטר

905.00

מטר

970.00

מטר

1,060.00

מטר

1,190.00

מטר

730.00

מטר

770.00

מטר

805.00

מטר

840.00

מטר

890.00

מטר

955.00

מטר

1,010.00

מטר

1,070.00

מטר

1,160.00

מטר

805.00
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57.01.5100

תיאור מק"ט
צנור פלדה לביוב בקוטר " 20ע.ד 5/32" .עם ציפוי פנימי מבטון אלומינה
ועטיפה חיצונית בטון דחוס מונח בעומק הגדול מ 1.26 -מטר ועד 1.75
מטר.
צנור פלדה לביוב בקוטר " 20ע.ד 5/32" .עם ציפוי פנימי מבטון אלומינה
ועטיפה חיצונית בטון דחוס מונח בעומק הגדול מ 1.76 -מטר ועד 2.25
מטר.
צנור פלדה לביוב בקוטר " 20ע.ד 5/32" .עם ציפוי פנימי מבטון אלומינה
ועטיפה חיצונית בטון דחוס מונח בעומק הגדול מ 2.26 -מטר ועד 2.75
מטר.
צנור פלדה לביוב בקוטר " 20ע.ד 5/32" .עם ציפוי פנימי מבטון אלומינה
ועטיפה חיצונית בטון דחוס מונח בעומק הגדול מ 2.76 -מטר ועד 3.25
מטר.
צנור פלדה לביוב בקוטר " 20ע.ד " 5/32עם ציפוי פנימי מבטון אלומינה
ועטיפה חיצונית בטון דחוס מונח בעומק הגדול מ 3.26 -מטר ועד 3.75
מטר.
צנור פלדה לביוב בקוטר " 20ע.ד " 5/32עם ציפוי פנימי מבטון אלומינה
ועטיפה חיצונית בטון דחוס מונח בעומק הגדול מ 3.76 -מטר ועד 4.25
מטר.
תוספת מחיר לצינור פלדה בקוטר מ 4"-עד " 6עבור עובי דופן "3/16
במקום "5/32
צינור פוליאתילן  ,PN10 PE100 HDPEבקוטר  400מ"מ בעומק מ-
 2.26עד  2.75מ'
צינור פוליאתילן ,PN10 ,PE100 ,HDPE ,בקוטר  400מ"מ בעומק מ-
 2.76עד  3.25מ'.
צינור פוליאתילן ,PN10 ,PE100 ,HDPE ,בקוטר  400מ"מ בעומק מ-
 3.26עד  3.75מ'.
צינור פוליאתילן ,PN10 ,PE100 ,HDPE ,בקוטר  400מ"מ בעומק מ-
 3.76עד  4.25מ'.
צינור פוליאתילן ,PN10 ,PE100 ,HDPE ,בקוטר  400מ"מ בעומק מ-
 4.26עד  4.75מ'.
תוספת מחיר לצינור פלדה בקוטר מ 8''-עד'' 10עבור עובי דופן ''3/16
במקום ''5/32
תוספת מחיר לצינור פלדה בקוטר מ 12''-עד '' 14עבור עובי דופן ''3/16
במקום ''5/32
תוספת מחיר לצינור פלדה בקוטר מ 12''-עד '' 14עבור עובי דופן
"1/4במקום ''5/32
תוספת מחיר לצינור פלדה בקוטר מ 16''-עד '' 18עבור עובי דופן ''3/16
במקום ''5/32
תוספת מחיר לצינור פלדה בקוטר '' 20עבור עובי דופן '' 3/16במקום
''5/32
תוספת מחיר לצינור פלדה בקוטר " 20עבור עובי דופן "1/4במקום ''5/32

57.01.5110

57.01.5120

57.01.5130

57.01.5140

57.01.5150

57.01.5180
57.01.5183
57.01.5184
57.01.5185
57.01.5186
57.01.5187
57.01.5190
57.01.5200
57.01.5205
57.01.5210
57.01.5220
57.01.5221

יח' מידה
מטר

מחיר
830.00

מטר

870.00

מטר

915.00

מטר

960.00

מטר

1,015.00

מטר

1,070.00

מטר

25.00

מטר

600.00

מטר

620.00

מטר

660.00

מטר

735.00

מטר

825.00

מטר

30.00

מטר

37.00

מטר

41.00

מטר

50.00

מטר

62.00

מטר

70.00

57.01.5225

התחברות קו ביוב חדש מפלדה בקוטר " 16לקו קיים בכל קוטר וכל סוג

יח'

2,700.00

57.01.5228

התחברות קו ביוב /סניקה מפוליאתילן בקוטר  280מ"מ לקו קיים בכל
קוטר וכל סוג
קטע צינור " 6נירוסטה 316L
קטעי צינור " 8נירוסטה 316L
הסתעפות " 6X8 8נירוסטה 316L
סימון חיבור ביוב למגרש ע'' י ברזל זווית ועליו מרותך שלט פח עם
כיתובית מס' המגרש '' ,ביוב'' ועומק הצינור.
עמוד סימון לקווי ביוב
רשת סימון פלסטית ברוחב  50ס" מ עם כבל מתכת במרכז הרשת עבור
קו ביוב מונח בחפירה מעל צינור.
פקק בקצה חיבור ביוב למגרש
תוספת למחיר הצינור עבור עבודות דיפון בעומק מעל  3.5מ' ,באמצעות
מערכת תמיכות כדוגמת " ,"SLIDE RAIL SYSTEMתוצרת "  "LTWאו
" - "ES VERBAUגרמניה או  S-100KRINGS BOX Kתוצרת ES
 VERBAUגרמניה או שווה איכות מאושר.

יח'

1,600.00

מטר
מטר
יח'
יח'

850.00
1,250.00
1,250.00
110.00

יח'
מטר

220.00
8.50

יח'
מטר

140.00
670.00

57.01.5252
57.01.5253
57.01.5254
57.01.5260
57.01.5265
57.01.5267
57.01.5270
57.01.5275
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תיאור מק"ט
שוחת בקרה מחוליות טרומיות בקוטר  60ס'' מ עם תקרה ומכסה בקוטר
 50ס''מ לעומס  12.5טון בעומק עד  1.25מטר.
שוחת בקרה מחוליות טרומיות בקוטר  80ס'' מ עם תקרה ומכסה בקוטר
 50ס''מ לעומס  12.5טון בעומק עד  1.25מטר.
שוחת בקרה מחוליות טרומיות בקוטר  100ס''מ עם תקרה ומכסה
בקוטר  60ס''מ לעומס  12.5טון בעומק עד  1.25מטר.
שוחת בקרה מחוליות טרומיות בקוטר  100ס'' מ עם תקרה ומכסה בקוטר
 60ס''מ לעומס  12.5טון בעומק מ 1.26 -מטר ועד  1.75מטר.

57.01.5350

שוחת בקרה מחוליות טרומיות בקוטר  100ס'' מ עם תקרה ומכסה בקוטר
 60ס''מ לעומס  12.5טון בעומק מ 1.76 -מטר ועד  2.25מטר.

יח'

57.01.5360

שוחת בקרה מחוליות טרומיות בקוטר  100ס''מ עם תקרה ומכסה
בקוטר  60ס''מ לעומס  12.5טון בעומק מ 2.26 -מטר ועד  2.75מטר.

יח'

3,400.00

57.01.5370

שוחת בקרה מחוליות טרומיות בקוטר  125ס'' מ עם תקרה ומכסה בקוטר
 60ס''מ לעומס  12.5טון עד  2.75מטר.
שוחת בקרה מחוליות טרומיות בקוטר  125ס'' מ עם תקרה ומכסה בקוטר
 60ס''מ לעומס  12.5טון בעומק מ 2.76 -מטר ועד  3.25מטר.

יח'

4,150.00

יח'

4,560.00

57.01.5390

שוחת בקרה מחוליות טרומיות בקוטר  125ס'' מ עם תקרה ומכסה בקוטר
 60ס''מ לעומס  12.5טון בעומק מ 3.26 -מטר ועד  3.75מטר.
שוחת בקרה מחוליות טרומיות בקוטר  125ס'' מ עם תקרה ומכסה בקוטר
 60ס''מ לעומס  12.5טון מ 3.76 -מטר ועד  4.25מטר.
שוחת בקרה מחוליות טרומיות בקוטר  125ס'' מ עם תקרה ומכסה בקוטר
 60ס''מ לעומס  12.5טון בעומק מ 4.25 -מטר ועד  4.75מטר.
שוחת בקרה מחוליות טרומיות בקוטר  125ס'' מ עם תקרה ומכסה בקוטר
 60ס''מ לעומס  12.5טון בעומק מ 4.76 -מטר ועד  5.25מטר.
שוחת בקרה מחוליות טרומיות בקוטר  125ס'' מ עם תקרה ומכסה בקוטר
 60ס''מ לעומס  12.5טון בעומק מ 5.25 -מטר ועד  5.75מטר.
שוחת בקרה מחוליות טרומיות בקוטר  150ס" מ עם תקרה ומכסה בקוטר
 60ס"מ לעומס  12.5טון בעומק מ 2.26 -מטר ועד  2.75מטר.
שוחת בקרה מחוליות טרומיות בקוטר  150ס" מ עם תקרה ומכסה בקוטר
 60ס"מ לעומס  12.5טון בעומק מ 3.26 -מטר ועד  3.75מטר.
שוחת בקרה מחוליות טרומיות בקוטר  150ס" מ עם תקרה ומכסה בקוטר
 60ס"מ לעומס  12.5טון בעומק  4.26מטר ועד  4.75מטר
שוחת בקרה מחוליות טרומיות בקוטר  150ס" מ עם תקרה ומכסה בקוטר
 60ס"מ לעומס  12.5טון בעומק  4.76מטר ועד  5.25מטר
שוחת בקרה מחוליות טרומיות בקוטר  150ס'' מ עם תקרה ומכסה בקוטר
 60ס''מ לעומס  12.5טון בעומק מ 5.25 -מטר ועד  5.75מטר.
שוחת בקרה מחוליות טרומיות בקוטר  150ס'' מ עם תקרה ומכסה בקוטר
 60ס''מ לעומס  12.5טון בעומק מ 5.76 -מטר ועד  6.25מטר.
שוחת בקרה מחוליות טרומיות בקוטר  200ס'' מ עם תקרה ומכסה בקוטר
 60ס''מ לעומס 12.5טון בעומק מ 6.25 -מטר ועד  6.75מטר.
שוחת בקרה מחוליות טרומיות בקוטר  200ס'' מ עם תקרה ומכסה בקוטר
 60ס''מ לעומס  12.5טון בעומק מ 7.26 -מטר ועד  7.75מטר.
שוחת בקרה מאלמנטים טרומיים במידות 210X210ס"מ עם תקרה
ומכסה בקוטר  60ס"מ לעומס  40טון ()D400בלי תחתית בעומק מ3.5-
עד  4.5מ'
שוחת בקרה מאלמנטים טרומיים במידות  210X300ס"מ עם תקרה
ומכסה בקוטר  60ס"מ לעומס  40טון ()D400בלי תחתית בעומק מ3.5-
עד  4.5מ'
תא מבטון מזוין ב ,30-עשוי במפעל עם תקרה ומכסה מברזל יציקה
לעומס  40טון ופתח בקוטר  60ס"מ ,במידות פנים  150X280ס"מ
בעומק מ 2.76-מ' עד  3.25מ'.
שוחת בקרה מחוליות טרומיות בקוטר  150ס"מ ,עם תקרה ומכסה
בקוטר  60ס"מ ,לעומס  12.5טון ,בעומק מ 4.25-עד  4.75מ'.
תא מבטון מזוין ב ,30-עם תקרה ומכסה מברזל יציקה לעומס  40טון
ופתח בקוטר  60ס"מ ,במידות פנים  800X1520ס"מ בעומק מ 3.76-מ'
עד  4.25מ'.

יח'

5,080.00

יח'

6,080.00

יח'

6,800.00

יח'

7,900.00

יח'

10,100.00

יח'

9,340.00

יח'

10,600.00

יח'

11,900.00

יח'

13,400.00

יח'

15,000.00

יח'

17,000.00

יח'

34,000.00

יח'

36,700.00

יח'

32,100.00

יח'

37,600.00

יח'

26,200.00

יח'

13,000.00

יח'

34,500.00

57.01.5320
57.01.5330
57.01.5340

57.01.5380

57.01.5400
57.01.5410
57.01.5420
57.01.5430
57.01.5431
57.01.5433
57.01.5435
57.01.5436
57.01.5440
57.01.5450
57.01.5460
57.01.5462
57.01.5463

57.01.5466

57.01.5467

57.01.5468
57.01.5469

יח' מידה
יח'

מחיר
1,700.00

יח'

2,150.00

יח'

2,540.00

יח'

2,850.00

3,110.00
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תיאור מק"ט
תוספת למחיר שוחה עבור אטמי ''איטוביב'' במקום אטמים רגילים ,עבור
צנרת בקוטרים מ 4''-עד '' ( , 8המחיר לאטם אחד)
תוספת למחיר שוחה עבור אטמי ''איטוביב'' במקום אטמים רגילים ,עבור
צנרת בקוטרים מ 10''-עד '' ( 12המחיר לאטם אחד)
תוספת למחיר שוחה עבור אטמי ''איטוביב'' במקום אטמים רגילים ,עבור
צנרת בקוטרים מ 14''-עד '' ( 16המחיר לאטם אחד)
תוספת למחיר שוחה עבור אטמי ''איטוביב'' במקום אטמים רגילים ,עבור
צנרת בקוטרים מ 18''-עד '' ( 20המחיר לאטם אחד)
תוספת למחיר שוחה בקוטר  80ס'' מ עבור תקרה ומכסה כבד לעומס 40
טון.
תוספת למחיר שוחה בקוטר  100ס'' מ עבור תקרה ומכסה כבד לעומס
 40טון.
תוספת למחיר שוחה בקוטר  125ס'' מ עבור תקרה ומכסה כבד לעומס
 40טון.
תוספת למחיר שוחה בקוטר  150ס'' מ עבור תקרה ומכסה כבד לעומס
 40טון.
תוספת למחיר שוחה בקוטר  200ס" מ עבור תקרה ומכסה כבד לעומס
 40טון.
תוספת למחיר שוחה בקוטר  80ס'' מ עבור חולית בסיס משולבת
פוליאתילן  +בטון ,עם כניסות ויציאות בכל קוטר
תוספת למחיר שוחה בקוטר  100ס'' מ עבור חולית בסיס משולבת
פוליאתילן  +בטון ,עם כניסות ויציאות בכל קוטר.
תוספת למחיר שוחה בקוטר  125ס'' מ עבור חולית בסיס משולבת
פוליאתילן  +בטון ,עם כניסות ויציאות בכל קוטר.
תוספת למחיר תא בקרה עבור מכסה בינוני ( 12.5טון) בקוטר  50ס''מ או
מרובע עם סמל הרשות במקום מכסה ב-ב בינוני
תוספת למחיר תא בקרה עבור מכסה בינוני ( 12.5טון) בקוטר  60ס''מ או
מרובע עם סמל הרשות במקום מכסה ב-ב בינוני
תוספת למחיר תא בקרה עבור מכסה כבד ( 40טון) בקוטר  50ס''מ או
מרובע עם סמל הרשות במקום מכסה ב-ב כבד
תוספת למחיר תא בקרה עבור מכסה כבד ( 40טון) בקוטר  60ס''מ או
מרובע עם סמל הרשות במקום מכסה ב-ב כבד
הכנה בתא בקרה לחיבור קו ביוב בקוטר מ 4''-עד '' 6בעתיד.
הכנה בתא בקרה לחיבור קו ביוב בקוטר מ 8''-עד '' 12בעתיד.
הכנה בתא בקרה לחיבור קו ביוב בקוטר מ 14''-עד '' 16בעתיד.
הכנה בתא בקרה לחיבור קו ביוב בקוטר מ 18''-עד '' 20בעתיד.
תוספת מחיר עבור בנית שוחה על קו קיים בכל עומק ובכל קוטר בו
זורמים מי ביוב לרבות ביצוע כל ההסדרים הדרושים למניעת הצפת
השוחה בזמן העבודה.
הנמכת תקרה  +מכסה בתא ביקורת בקטרים  80-100ס"מ ,עד לגובה
של  25ס" מ כולל פרוק התקרה הקימת ,סיתות החוליה שתחת לתקרה
עד הגובה הדרוש והרכבת התקרה מחדש כולל ביטון כולל תאומים
בגובה הפקק.
הנמכת תקרה  +מכסה בתא ביקורת בקטרים  125-150ס"מ ,עד לגובה
של  25ס" מ כולל פרוק התקרה הקימת ,סיתות החוליה שתחת לתקרה
עד הגובה הדרוש והרכבת התקרה מחדש כולל ביטון כולל תאומים
בגובה הפקק.
הנמכת תקרה  +מכסה בתא ביקורת מטיפוס קוני בקוטר  100-125ס"מ
עד לגובה של  25ס" מ כולל פרוק התקרה הקימת ,פרוק החוליה הקונית,
סיתות החוליה שתחת לחוליה הקונית עד הגבה הדרוש והרכבה מחדש
של החוליה הקונית והתקרה ,כולל ביטון ,כולל תאומים בגובה הפקק.
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הנמכת פקק של תא ביקורת עד הגובה המכסימאלי האפשרי ללא פרוק
התקרה ( עבור פקקים המורכבים על צוארון) כולל פרוק הפקק הקים,
סיתות הצוארון עד לגובה הדרוש והרכבה מחדש של הטבעת והפקק.

יח'

500.00

57.01.5710

הגבהת פקק של תא ביקורת בכל קוטר (ללא הגבהת התקרה) עד לגובה
של  20ס" מ כולל פירוק הפקק הקים ,בנית צוארון מבטון מזוין והרכבה
מחדש של הפקק.
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תיאור מק"ט
הגבהת תקרה  +פקק של תא ביקורת קים בקוטר  80ס"מ עד לגובה
של  66ס" מ באמצעות הוספת חוליה כולל פרוק התקרה והפקק
הקיימים ,הוספת חוליה ,הרכבה מחדש של התקרה והפקק והתאמת
גובה הפקק.
הגבהת תקרה  +פקק של תא ביקורת קים בקוטר  100ס''מ עד לגובה
של  66ס'' מ באמצעות הוספת חוליה כולל פרוק התקרה והפקק הקיימים,
הוספת חוליה ,הרכבה מחדש של התקרה והפקק והתאמת גובה הפקק.

יח' מידה
יח'

מחיר
700.00

יח'

935.00

57.01.5740

הגבהת תקרה  +פקק של תא ביקורת קים בקוטר  125ס''מ עד לגובה
של  50ס'' מ באמצעות הוספת חוליה כולל פרוק התקרה והפקק הקיימים,
הוספת חוליה ,הרכבה מחדש של התקרה והפקק והתאמת גובה הפקק.

יח'

1,000.00

57.01.5750

מכסה לתא בקרה מייצקת ברזל עם סמל העיריה בקוטר  50ס''מ לעומס
 12.5טון כולל פירוק וסילוק הקיים במידת הצורך
מכסה לתא בקרה מייצקת ברזל עם סמל העיריה בקוטר  60ס''מ לעומס
 12.5טון כולל פירוק וסילוק הקיים במידת הצורך
מכסה לתא בקרה מייצקת ברזל עם סמל העיריה בקוטר  50ס''מ לעומס
 40טון כולל פירוק וסילוק הקיים במידת הצורך
מכסה לתא בקרה מייצקת ברזל עם סמל העיריה בקוטר  60ס''מ או
מרובע לעומס  40טון כולל פירוק וסילוק הקיים במידת הצורך
מכסה ב.ב 12.5 .טון בקוטר  50ס'' מ לתא בקרה כולל החלפת הקיים
מכסה ב.ב 40 .טון בקוטר  50ס'' מ לתא בקרה כולל החלפת הקיים
מכסה ב.ב 12.5 .טון בקוטר  60ס'' מ לתא בקרה כולל החלפת הקיים
מכסה ב.ב 40 .טון בקוטר  60ס'' מ לתא בקרה כולל החלפת הקיים
תקרה ב.ב 12.5 .טון לתא בקרה בקוטר  80ס''מ עם פתח אור  50ס''מ
כולל החלפת הקיים
תקרה ב.ב 12.5 .טון לתא בקרה בקוטר  80ס''מ עם פתח אור  60ס''מ
כולל החלפת הקיים
תקרה ב.ב 40 .טון לתא בקרה בקוטר  80ס''מ עם פתח אור  50ס''מ
כולל החלפת הקיים
תקרה ב.ב 40 .טון לתא בקרה בקוטר  80ס''מ עם פתח אור  60ס''מ
כולל החלפת הקיים
תקרה ב.ב 12.5 .טון לתא בקרה בקוטר  100ס''מ עם פתח אור  60ס''מ
כולל החלפת הקיים
תקרה ב.ב 40 .טון לתא בקרה בקוטר  100ס''מ עם פתח אור  60ס''מ
כולל החלפת הקיים
תקרה ב.ב 40 .טון לתא בקרה בקוטר  125ס''מ עם פתח אור  60ס''מ
כולל החלפת הקיים
שסתום אל חוזר לביוב " 3עם פתח עליון כולל אוגנים ,אוגנים נגדיים,
ציפוי חיצוני אפוקסי ,ברגים ואטמים.
שסתום אל חוזר לביוב " 4עם פתח עליון כולל אוגנים ,אוגנים נגדיים
נירוסטה  ,316Lברגים ואטמים.
שסתום אל חוזר לביוב " 6עם פתח עליון כולל אוגנים ,אוגנים נגדיים,
ציפוי חיצוני אפוקסי ,ברגים ואטמים.
שסתום אל חוזר לביוב " 8עם פתח עליון כולל אוגנים ,אוגנים נגדיים,
ציפוי חיצוני אפוקסי ,ברגים ואטמים.
שסתום אל חוזר לביוב " 12עם פתח עליון כולל אוגנים ,אוגנים נגדיים,
ציפוי חיצוני אפוקסי ,ברגים ואטמים.
תוספת מחיר עבור חבור קו ביוב בקוטר מ 4''-עד '' 6לשוחה קיימת בכל
עומק כולל חפירה ,גילוי השוחה ,שינוי עיבוד פנימי ,כיסוי ואטימה ע ל פי
הנדרש.
תוספת מחיר עבור חבור קו ביוב בקוטר מ 8''-עד '' 10לשוחה קיימת בכל
עומק כולל חפירה ,גילוי השוחה ,שינוי עיבוד פנימי ,כיסוי ואטימה על פי
הנדרש.
תוספת מחיר עבור חבור קו ביוב מצינור  PVCלצינור פלדה בקוטר "-10
" 8בכל עומק כולל חפירה ,גילוי הצינור ,כיסוי על פי הנדרש.
תוספת מחיר עבור חבור קו ביוב מצינור פוליאתילן לצינור פלדה בקוטר
" 12"-14בכל עומק כולל חפירה ,גילוי הצינור ,כיסוי על פי הנדרש.

יח'

575.00

יח'

680.00

יח'

760.00

יח'

865.00

יח'
יח'
יח'
יח'
יח'

330.00
935.00
390.00
1,160.00
430.00

יח'

515.00

יח'

1,315.00

יח'

1,420.00

יח'

565.00

יח'

1,560.00

יח'

1,715.00

יח'

3,500.00

יח'

3,800.00

יח'

6,300.00

יח'

10,700.00

יח'

22,000.00

יח'

1,500.00

יח'

1,730.00

יח'

1,730.00

יח'

1,550.00

57.01.5730

57.01.5760
57.01.5770
57.01.5780
57.01.5790
57.01.5800
57.01.5810
57.01.5820
57.01.5830
57.01.5840
57.01.5850
57.01.5860
57.01.5870
57.01.5880
57.01.5890
57.01.5893
57.01.5894
57.01.5895
57.01.5896
57.01.5898
57.01.5900

57.01.5910

57.01.5912
57.01.5914

עמוד  152מתוך 164

מחירון זכייני  167-16ג' 4צפון
מס_קטלוגי
57.01.5920

תיאור מק"ט
תוספת מחיר עבור חבור קו ביוב בקוטר מ 12"-עד " 14לשוחה קיימת
בכל עומק כולל חפירה ,גילוי השוחה ,שינוי עיבוד פנימי. ,כיסוי ואטימה
על פי הנדרש.
תוספת מחיר עבור חבור קו ביוב בקוטר מ 16''-עד '' 18לשוחה קיימת
בכל עומק כולל חפירה ,גילוי השוחה ,שינוי עיבוד פנימי ,כיסוי ואטימה
על פי הנדרש.
תוספת מחיר עבור חבור קו ביוב בקוטר מ 20''-עד '' 22לשוחה קיימת
בכל עומק כולל חפירה ,גילוי השוחה ,שינוי עיבוד פנימי ,כיסוי ואטימה
על פי הנדרש.
מגוף טריז  TRSלביוב " 3ציר נירוסטה  ,PN16 ,316Lעם אוגנים ואוגנים
נגדיים ,ציפוי חיצוני אפוקסי ,ברגים ואטמים.
מגוף טריז  TRSלביוב " 4ציר נירוסטה  316Lעם אוגנים ,אוגנים נגדיים,
ברגים ואטמים
מגוף טריז  TRSלביוב " 6ציר נירוסטה  316Lעם אוגנים ,אוגנים נגדיים
נירוסטה  ,316Lברגים ואטמים.
מגוף טריז  TRSלביוב " 8ציר נירוסטה  316Lעם אוגנים ,אוגנים נגדיים
נירוסטה ,316Lברגים ואטמים.
מגוף טריז  TRSלביוב " 10ציר נירוסטה  316Lעם אוגנים ,אוגנים נגדיים
ברגים ואטמים.
מגוף טריז  TRSלביוב " 12ציר נירוסטה  316Lעם אוגנים ,אוגנים
נגדיים ,ברגים ואטמים
מגוף טריז  TRSלביוב " ,16ציר נירוסטה  316Lעם אוגנים נגדיים
נירוסטה  ,316Lברגים ואטמים
מפל פנימי בשוחת בקרה בקוטר כלשהו
מפל חיצוני בקוטר '' 4עם עטיפת בטון מזויין בגובה עד  2מ'.
מפל חיצוני בקוטר '' 4עם עטיפת בטון מזויין בגובה מעל  2מ'.
מפל חיצוני בקוטר '' 6עם עטיפת בטון מזויין בעומק עד  2מ'.
מפל חיצוני בקוטר '' 6עם עטיפת בטון מזויין בעומק מעל  2מ'.
מפל חיצוני בקוטר '' 8עם עטיפת בטון מזויין בעומק עד  2מ'.
מפל חיצוני בקוטר '' 8עם עטיפת בטון מזויין בעומק מעל  2מ'.
מפל חיצוני בקוטר '' 10עם עטיפת בטון מזויין בעומק עד  2מ'.
מפל חיצוני בקוטר '' 10עם עטיפת בטון מזויין בעומק מעל  2מ'.
מפל חיצוני בקוטר '' 12עם עטיפת בטון מזויין בעומק עד  2מ'.
מפל חיצוני בקוטר '' 12ובעומק מעל  2מ'.
מפל חיצוני בקוטר '' 14עם עטיפת בטון מזויין ובעומק עד  2מ'.
מפל חיצוני בקוטר '' 14ובעומק מעל  2מ'.
מפל חיצוני בקוטר  "16עם עטיפת בטון מזויןן ובעומק עד  2מ'
אוגן עיוור " 20מנירוסטה 316L
מעבר צנור ביוב בכל קוטר דרך קיר בטון כולל החזרת המצב לקדמותו.

57.01.6090
57.01.6100
57.01.6110

מעבר צינור ביוב בכל קוטר דרך קיר אבן כולל החזרת המצב לקדמותו.
מעבר צינור ביוב דרך גדר אבן /טרסה כולל החזרת המצב לקדמותו.
מעבר צינור ביוב בכל קוטר דרך גדר רשת או גדר תיל כולל החזרת
המצב לקדמותו.
נקודת ריקון לצינור ביוב מפלדה בקוטר " 12כולל זקף מרותך בקוטר "10
מגוף טריז בקוטר " 8וכולל את כל קטעי הצינורות והאביזרים וכל הדרוש
להתקנה מושלמת על פי הפרט
נקודת ריקון לצינור ביוב מפוליאתילן בקוטר  280מ" מ כולל זקף מרותך
בקוטר " 10ומגוף טריז בקוטר " 8לרבות כל קטעי הצינורות והאביזרים
וכל הדרוש להתקנה מושלמת על פי הפרט
שסתום אויר לביוב בקוטר '' 2ללחץ עבודה  16אטמ' כולל ברז וזקף ''.2

57.01.6130
57.01.6135

שסתום אויר לביוב בקוטר '' 3ללחץ עבודה  16אטמ' כולל ברז וזקף.
שסתום אויר משולב לביוב בקוטר '' 3ללחץ עבודה  16אטמ' כולל ברז
וזקף.
שסתום אויר לביוב בקוטר '' 4ללחץ עבודה  16אטמ' כולל ברז וזקף.
שסתום אויר לביוב בקוטר '' 6ללחץ עבודה  16אטמ' כולל ברז וזקף.
אוגן " 20מנירוסטה 316L
איטום בין חוליות שוחה בקוטר  80ס'' מ כנגד חדירות מים באמצעות אטם.

57.01.5930

57.01.5940

57.01.5941
57.01.5942
57.01.5943
57.01.5944
57.01.5945
57.01.5946
57.01.5948
57.01.5950
57.01.5960
57.01.5970
57.01.5980
57.01.5990
57.01.6000
57.01.6010
57.01.6020
57.01.6030
57.01.6040
57.01.6050
57.01.6060
57.01.6070
57.01.6075
57.01.6078
57.01.6080

57.01.6112

57.01.6113

57.01.6120

57.01.6140
57.01.6142
57.01.6148
57.01.6150

יח' מידה
יח'

מחיר
1,820.00

יח'

2,370.00

יח'

2,910.00

יח'

1,600.00

יח'

2,160.00

יח'

4,230.00

יח'

7,540.00

יח'

9,010.00

יח'

10,850.00

יח'

13,450.00

יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
יח'
קומפ'

1,000.00
700.00
1,000.00
880.00
1,100.00
1,000.00
1,300.00
1,120.00
1,500.00
1,400.00
1,600.00
1,700.00
1,950.00
2,200.00
7,500.00
820.00

קומפ'
קומפ'
קומפ'

690.00
620.00
155.00

יח'

7,000.00

יח'

6,430.00

יח'

1,970.00

יח'
יח'

2,380.00
3,200.00

יח'
קומפ'
יח'
יח'

3,850.00
4,600.00
6,300.00
170.00
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תיאור מק"ט
איטום בין חוליות שוחה בקוטר  100ס'' מ כנגד חדירות מים באמצעות
אטם.
איטום בין חוליות שוחה בקוטר  125ס'' מ כנגד חדירות מים באמצעות
אטם.
איטום בין חוליות שוחה בקוטר  150ס'' מ כנגד חדירות מים באמצעות
אטם.
איטום גומי אקסנטרי המתאים לאטימה בין הצינור המושחל לבין קצה
צינור השרוול בקטרים מ 20''-עד ''28
איטום גומי אקסטרני המתאים לאטימה בין הצינור המושחל לבין קצה
צינור השרוול בקטרים מ18" - 14 " -
איטום גומי אקסטרני המתאים לאטימה בין הצינור המושחל לבין קצה
צינור השרוול בקטרים מ12" - 8 " -
איטום גומי אקסטרני המתאים לאטימה בין הצינור המושחל לבין קצה
צינור השרוול בקטרים מ6" - 3 " -
קידוח ספיגה בקוטר  60ס'' מ עם חוליות בטון טרומיות בעומק עד  5מ'.
תוספת מחיר עבור כל מטר עומק נוסף ,בקידוח הספיגה.
בור רקב מבטון מזויין ב 30-בנפח של  10מ"ק ,כולל אביזרים ומכסים.
בור רקב מבטון מזויין במידות פנים  2.10/0.94מ' ובעומק נוזל של 1.20
מ' כולל אביזרים ומכסים.
בור רקב מבטון מזויין במידות פנים  6.00/3.10מ' ובעומק נוזל של 1.40
מ' כולל אביזרים ומכסים.
בור רקב מפוליאתילן במידות פנים  1.60/1.20מ' ובעומק נוזל של 1.00
מ' .
בור רקב מפוליאתילן במידות פנים  2.80/1.20מ' ובעומק נוזל של 1.00
מ' .
סרט סימון צבעוני מפוליאתילן לא ממוחזר ונטול עופרת ברוחב  15ס''מ
ועובי  0.12מ" מ ובו שזורים  2חוטי נירוסטה  , 316עם כיתוב ''זהירות
קו מים" (צבע כחול)'' ,זהירות קו ביוב'' (צבע אדום) באנגלית  ,עברית
וערבית.
חול דיונות למילוי תעלות בשכבות בהידוק ובהרטבה עד לצפיפות
מכסימאלית ( מעבר לריפוד וכיסוי הצינור ועד לתחתית מצע הכביש) ,רק
לפי הוראה בכתב ממנה''פ.
מצע סוג א' למילוי תעלות בשכבות בהידוק ובהרטבה עד לצפיפות של
 98%לרבות סילוק העפר החפור בהתאם למפרט המיוחד (מעבר לריפוד
וכיסוי הצינור ומעבר למצע תחתית הכביש)
חפירה לצנרת מכל סוג שהוא שתונח ע''י אחרים
מילוי מובא לכיסוי צנרת מכל סוג שהוא שתונח ע''י אחרים ,לרבות הידוקו

57.01.6280

פתיחת מדרכה מרוצפת לצורך הנחת קו ביוב ו /או מים בכל קוטר והחזרת
המצב לקדמותו.
פתיחת כביש /מדרכה מאספלט לצורך הנחת קו ביוב ו /או מים בכל קוטר
והחזרת המצב לקדמותו.
פתיחת דרך מצעים לצורך הנחת קו ביוב ו /או מים בכל קוטר והחזרת
המצב לקדמותו
ניקוי ושטיפה של קווי ביוב קיימים בקטרים ".4"-8
ניקוי ושטיפה של תאי בקרה קיימים לביוב בקוטר עד  100ס"מ ובכל
עומק שהוא
ניקוי ושטיפה של תאי בקרה לביוב בקוטר מעל  100ס"מ ובכל עומק
שהוא.
שוחה מלבנית יצוקה מבטון ב 20-במידות פנים  100/100ס"מ ,כולל
תקרה ומכסה בקוטר  60ס"מ לעומס  12.5טון ( ) B-125בעומק מ1.25-
מ' ועד  1.75מ'.
עטיפת בטון מזוין לצינורות מים ו /או ביוב בקטרים שונים בעומק כלשהו
צילום קו ביוב באמצעות מצלמת וידאו והספקת דוח C.D +
צילום קו מים באמצעות מצלמת וידאו והספקת דוח C.D +
קדוח בכביש ע''י צינורות מגן /שרוולים מפלדה בקוטר מ 8''-עד '' 12ובכל
עומק שהוא ,כולל בצוע כל התיאומים וההכנות הדרושים.
קדוח בכביש ע''י צינורות מגן /שרוולים מפלדה בקוטר מ 14''-עד '' 18ובכל
עומק שהוא ,כולל בצוע כל התיאומים וההכנות הדרושים.

57.01.6170
57.01.6180
57.01.6181
57.01.6182
57.01.6183
57.01.6184
57.01.6190
57.01.6200
57.01.6205
57.01.6210
57.01.6220
57.01.6230
57.01.6240
57.01.6258

57.01.6260

57.01.6270

57.01.6273
57.01.6274

57.01.6290
57.01.6300
57.01.6303
57.01.6308
57.01.6309
57.01.6312

57.01.6335
57.01.6340
57.01.6350
57.01.6359
57.01.6360

יח' מידה
יח'

מחיר
220.00

יח'

260.00

יח'

550.00

יח'

1,220.00

יח'

770.00

יח'

600.00

יח'

380.00

קומפ'
מטר
יח'
קומפ'

6,350.00
850.00
14,600.00
9,540.00

קומפ'

17,940.00

קומפ'

3,700.00

קומפ'

4,760.00

מטר

5.00

מ "ק

110.00

מ "ק

98.00

מ "ק
מ "ק

35.00
60.00

מ"ר

95.00

מ"ר

135.00

מ"ר

45.00

מטר
יח'

13.00
150.00

יח'

180.00

יח'

5,100.00

מ "ק
מטר
מטר
מטר

460.00
11.00
11.00
960.00

מטר

1,175.00
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57.01.6370
57.01.6380
57.01.6390
57.01.6395
57.01.6399
57.01.6400
57.01.6410
57.01.6420
57.01.6430
57.01.6433
57.01.6440
57.01.6450
57.01.6460
57.01.6470
57.01.6480
57.01.6600
57.01.6610
57.01.6614
57.01.6615
57.01.6616
57.01.6620
57.01.6621
57.01.6630
57.01.6640
57.01.6650
57.01.6951
57.01.6952
57.01.6953
57.01.6954
57.01.6955
57.01.6956

תיאור מק"ט
קדוח בכביש ע''י צינורות מגן /שרוולים מפלדה בקוטר מ 20''-עד '' 28ובכל
עומק שהוא ,כולל בצוע כל התיאומים וההכנות הדרושים.
קדוח בכביש ע''י צינורות מגן /שרוולים מפלדה בקוטר מ 30''-עד '' 38ובכל
עומק שהוא ,כולל בצוע כל התיאומים והכנות הדרושים.
קדוח בכביש ע''י צינורות מגן /שרוולים מפלדה בקוטר מ 40''-עד '' 50ובכל
עומק שהוא ,כולל בצוע כל התיאומים והכנות הדרושים.
הארכת שרוול קיים מפלדה לרבות הארכת צינור ביוב קיים בקוטר מ4"-
עד "12
תוספת מחיר עבור השחלת צינורות יעודיים בקוטר" 3/4עד " 4למעברי
צנרת תת-קרקעיים
תוספת מחיר עבור השחלת צינורות יעודיים בקוטר מ 4''-עד '' 12למעברי
צנרת תת-קרקעיים
תוספת מחיר עבור השחלת צינורות יעודיים בקוטר מ 14''-עד ''22
למעברי צנרת תת-קרקעיים
תוספת מחיר עבור השחלת צינורות יעודיים בקוטר מ 24''-עד ''30
למעברי צנרת תת-קרקעיים
תוספת מחיר עבור השחלת צינורות יעודיים בקוטר מ 32''-עד ''40
למעברי צנרת תת-קרקעיים
תוספת מחיר לקידוח בכל קוטר ועומק עבור קידוח בסלע קשה ורצוף
דיוס המרווח בין בצינורות
הפחתה למחירי סעיפי צנרת מים וביוב בקטרים מ 4''-עד '' 12עבור אי
ביצוע חפירה  ,הנחה וכיסוי בקידוחים אופקים ובחציות כבישים
הפחתה למחירי סעיפי צנרת מים וביוב בקטרים מ 14''-עד '' 22עבור אי
ביצוע חפירה  ,הנחה וכיסוי בקידוחים אופקים ובחציות כבישים
הפחתה למחירי סעיפי צנרת מים וביוב בקטרים מ 24''-עד '' 30עבור אי
ביצוע חפירה  ,הנחה וכיסוי בקידוחים אופקים ובחציות כבישים
הפחתה למחירי סעיפי צנרת מים וביוב בקטרים מ 32''-עד '' 40עבור אי
ביצוע חפירה  ,הנחה וכיסוי בקידוחים אופקים ובחציות כבישים
קו מים מפוליאתילן בקוטר  160מ"מ דרג  10ובעומק עד  1.50מ' כולל
ספחים
קו מים מפוליאתילן בקוטר  225מ"מ דרג  10ובעומק עד  1.50מ' כולל
ספחים
תוספת מחיר לקו מפוליאתילן בקוטר  225מ" מ עבור שינוי דרג צינור מ-
 10לדרג 16
קו מים מפוליאתילן בקוטר  250מ"מ דרג  10ובעומק עד  1.50מ' כולל
ספחים
תוספת מחיר בגין שינוי דרג הצינור מ 10-ל11SDR-
קו מים מפוליאתילן בקוטר  280מ"מ דרג  10ובעומק עד  1.50מ' כולל
ספחים
תוספת מחיר לקו מים מפוליאתילן בקוטר  280מ"מ עבור שינוי דרג
הצינור מ 10-לדרג 12.5
קו מים מפוליאתילן בקוטר  315מ"מ דרג  10ובעומק עד  1.50מ' כולל
ספחים
קו מים מפוליאתילן בקוטר  355מ"מ דרג  10ובעומק עד  1.50מ' כולל
ספחים
קו מים מפוליאתילן בקוטר  450מ"מ דרג  10ובעומק עד  1.50מ' כולל
ספחים
צינור פוליאתילין  SDR13.6 PN12.5מסוג  PE100בקוטר  75מ"מ
בעומק  1.75מ'
צינור פוליאתילין  SDR13.6 PN12.5מסוג  PE100בקוטר  75מ"מ
בעומק  1.75מ' מושחל בשרוול
צינור פוליאתילן  SDR13.6 PN12.5מסוג  PE100בקוטר  90מ"מ
בעומק עד  1.75מ'
צינור פוליאתילן  SDR13.6 PN12.5מסוג  PE100בקוטר  90מ"מ
מושחל בשרוול
צינור פוליאתילן  SDR13.6 PN12.5מסוג  PE100בקוטר  110מ"מ
בעומק עד  1.75מ' כולל ספחים.
צינור פוליאתילן  SDR13.6 PN12.5מסוג  PE100בקוטר  110מ"מ
בעומק מ 1.76-מ' עד  2.25מ' כולל ספכים.

יח' מידה
מטר

מחיר
1,550.00

מטר

2,165.00

מטר

3,670.00

מטר

600.00

מטר

30.00

מטר

185.00

מטר

220.00

מטר

270.00

מטר

370.00

מטר
מ "ק
מטר

1,560.00
1,300.00
29.00

מטר

47.00

מטר

85.00

מטר

115.00

מטר

205.00

מטר

255.00

מטר

55.00

מטר

285.00

מטר
מטר

45.00
320.00

מטר

35.00

מטר

340.00

מטר

420.00

מטר

535.00

מטר

69.00

מטר

55.00

מטר

97.00

מטר

77.00

מטר

125.00

מטר

135.00
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57.01.6957
57.01.6958
57.01.6959
57.01.6960
57.01.6961
57.01.6962
57.01.6963
57.01.6964
57.01.6966
57.01.6968
57.01.7001
57.01.7002
57.01.7003
57.01.7004
57.01.7005
57.01.7008
57.01.7011
57.01.7013
57.01.7014
57.01.7015
57.01.7016
57.01.7017
57.01.7030
57.01.7031
57.01.7032
57.01.7033
57.01.7034
57.01.7035
57.01.7041
57.01.7050

תיאור מק"ט
צינור פוליאתילן  SDR13.6 PN12.5מסוג  PE100בקוטר  110מ"מ
בעומק מ 2.26-מ' עד  2.75מ' כולל ספכים.
צינור פוליאתילן  SDR13.6 PN12.5מסוג  PE100בקוטר  110מ"מ
בעומק מ 2.76-מ' עד  3.25מ' כולל ספכים.
צינור פוליאתילן  SDR13.6 PN12.5מסוג  PE100בקוטר  110מ"מ
בעומק מ 3.26-מ' עד  3.75מ' כולל ספכים.
צינור פוליאתילן  SDR13.6 PN12.5מסוג  PE100בקוטר  110מ"מ
בעומק מ 3.76-מ' עד  4.25מ' כולל ספכים.
צינור פוליאתילן  SDR13.6 PN12.5מסוג  PE100בקוטר  110מ"מ
בעומק מ 4.26-מ' עד  4.75מ' כולל ספכים.
צינור פוליאתילן  SDR13.6 PN12.5מסוג  PE100בקוטר  110מ"מ
בעומק מ 4.76-מ' עד  5.25מ' כולל ספכים.
צינור פוליאתילן  SDR13.6 PN12.5מסוג  PE100בקוטר  110מ"מ
בעומק מ 5.26-מ' עד  5.75מ' כולל ספכים.
צינור פוליאתילן  SDR13.6 PN12.5מסוג  PE100בקוטר  160מ"מ
בעומק עד  1.75מ' כולל ספחים.
צינור פוליאתילן  SDR13.6 PN12.5מסוג  PE100בקוטר  200מ"מ
בעומק עד  1.75מ' כולל ספחים.
צינור פוליאתילן  SDR 13.6 PN 12.5מסוג  PE100בקוטר  250מ"מ
ובעומק עד  1.5מ' כולל ספחים
צינור פוליאתילן  SDR 13.6 PN 12.5מסוג  PE100בקוטר  280מ"מ
בעומק עד  1.75מ' ,כולל ספחים
צינור פוליאתילן  SDR 13.6 PN 12.5מסוג  PE100בקוטר  280מ"מ
בעומק מ 1.76-מ' עד  2.25מ' ,כולל ספחים
צינור פוליאתילן  SDR 13.6 PN 12.5מסוג  PE100בקוטר  280מ"מ
בעומק מ 2.26 -מ' עד  2.75מ' ,כולל ספחים
צינור פוליאתילן  SDR 13.6 PN 12.5מסוג  PE100בקוטר  280מ"מ
עומק מ 2.76-מ' עד  3.25מ' ,כולל ספחים
צינור פוליאתילן  SDR 13.6 PN 12.5מסוג  PE100בקוטר  280מ"מ
בעומק מ 3.26 -מ' עד  3.75מ' ,כולל ספחים
צינור פוליאתילן  SDR 13.6 PN 12.5מסוג  PE100בקוטר  315מ"מ
בעומק מ 3.26 -מ' עד  3.75מ' ,כולל ספחים
צינור פוליאתילן  SDR 13.6 PN 12.5מסוג  PE100בקוטר  315מ"מ
ובעומק עד  2.75מ' כולל ספחים
צינור פוליאתילן  SDR 13.6 PN 12.5מסוג  PE100בקוטר  355מ"מ
ובעומק מ 1.76 -עד  2.25מ' כולל ספחים
צינור פוליאתילן  SDR 13.6 PN 12.5מסוג  PE100בקוטר  355מ"מ
ובעומק מ 2.26-מ' עד  2.75מ' כולל ספחים
צינור פוליאתילן  SDR 13.6 PN 12.5מסוג  PE100בקוטר  355מ"מ
ובעומק מ 2.76-מ' עד  3.25מ' כולל ספחים
צינור פוליאתילן  SDR 13.6 PN 12.5מסוג  PE100בקוטר  355מ"מ
ובעומק מ 3.26-מ' עד  3.75מ' כולל ספחים
צינור פוליאתילן  SDR 13.6 PN 12.5מסוג  PE100בקוטר  355מ"מ
ובעומק מ 3.76-מ' עד  4.25מ' כולל ספחים
צינור פוליאתילן  SDR 13.6 PN 12.5מסוג  PE100בקוטר  450מ"מ
בעומק מ 1.76-מ' עד  2.25מ' כולל ספכים
צינור פוליאתילן  SDR 13.6 PN 12.5מסוג  PE100בקוטר  450מ"מ
ובעומק מ 2.26-עד  2.75מ' כולל ספחים
צינור פוליאתילן  SDR 13.6 PN 12.5מסוג  PE100בקוטר  450מ"מ
ובעומק מ 2.76-עד  3.25מ' כולל ספחים
צינור פוליאתילן  SDR 13.6 PN 12.5מסוג  PE100בקוטר  450מ"מ
ובעומק מ 3.25-עד  3.75מ' כולל ספחים
צינור פוליאתילן  SDR 13.6 PN 12.5מסוג  PE100בקוטר  450מ"מ
ובעומק מ 3.76-עד  4.25מ' כולל ספחים
צינור פוליאתילן  SDR 13.6 PN 12.5מסוג  PE100בקוטר  450מ"מ
ובעומק מ 4.26-עד  4.75מ' כולל ספחים
צינור פוליאתילן  SDR 13.6 PN 12.5מסוג  PE100בקוטר  450מ"מ
ובעומק מ 7.26-עד  7.75מ' כולל ספחים
צינור פוליאתילן  SDR 13.6 PN 12.5מסוג  PE100בקוטר  560מ"מ
ובעומק מ 1.76-עד  2.25מ' כולל ספחים

יח' מידה
מטר

מחיר
145.00

מטר

155.00

מטר

165.00

מטר

175.00

מטר

190.00

מטר

200.00

מטר

220.00

מטר

200.00

מטר

250.00

מטר

260.00

מטר

290.00

מטר

310.00

מטר

330.00

מטר

360.00

מטר

395.00

מטר

445.00

מטר

385.00

מטר

435.00

מטר

455.00

מטר

480.00

מטר

520.00

מטר

560.00

מטר

630.00

מטר

655.00

מטר

695.00

מטר

735.00

מטר

770.00

מטר

830.00

מטר

1,000.00

מטר

870.00

עמוד  156מתוך 164

מחירון זכייני  167-16ג' 4צפון
מס_קטלוגי
57.01.7051
57.01.7052
57.01.7053
57.01.7058
57.01.7062
57.01.7085
57.01.7100
57.01.7102
57.01.7104
57.01.7106
57.01.7108
57.01.7110
57.01.7112
57.01.7114
57.01.7116
57.01.7202
57.01.7203
57.01.7214
57.01.7215
57.01.7216
57.01.7219
57.01.7223
57.01.7227
57.01.7228
57.01.7242

57.01.7247
57.01.7250
57.01.7255
57.01.7256

תיאור מק"ט
צינור פוליאתילן  SDR 13.6 PN 12.5מסוג  PE100בקוטר  560מ"מ
ובעומק מ 2.26-עד  2.75מ' כולל ספחים
צינור פוליאתילן  SDR 13.6 PN 12.5מסוג  PE100בקוטר  560מ"מ
ובעומק מ 2.76-עד  3.25מ' כולל ספחים
צינור פוליאתילן  SDR 13.6 PN 12.5מסוג  PE100בקוטר  560מ"מ
ובעומק מ 3.26-עד  4.25מ' כולל ספחים
צינור פוליאתילן  SDR11 PN16מסוג  PE100בקוטר  250מ"מ בעומק
מ 1.76-מ' עד  2.25מ' כולל ספחים.
צינור פוליאתילן לביוב מסוג  PE-100בקוטר  315מ"מ דרג  10בעומק
מ 1.76 -מ' עד  2.25מ' ,כולל ספכים
צינור פוליאתילן לביוב מסוג  PE-100בקוטר  400מ"מ דרג  10מונח
בקרקע בעומק עד  1.25מטר
צינור פוליאתילן לביוב מסוג  PE-100בקוטר  500מ"מ דרג  10מונח
בקרקע בעומק עד  1.25מטר
צינור פוליאתילן לביוב מסוג  PE-100בקוטר  500מ"מ דרג  10מונח
בקרקע בעומק מעל  1.26מ' ועד  1.75מ'
צינור פוליאתילן לביוב מסוג  PE-100בקוטר  500מ"מ דרג  10מונח
בקרקע בעומק מעל  1.76מ' ועד  2.25מ'
צינור פוליאתילן לביוב מסוג  PE-100בקוטר  500מ"מ דרג  10מונח
בקרקע בעומק מעל  2.26מ' ועד  2.75מ'
צנור פוליאתילן לביוב מסוג  PE-100בקוטר  500מ"מ דרג  10מונח
בקרקע בעומק מעל  2.76מ' ועד  3.25מ'
צינור פוליאתילן לביוב מסוג  PE-100בקוטר  500מ"מ דרג  10מונח
בקרקע בעומק מעל  3.26מ' ועד  3.75מ'
צינור פוליאתילן לביוב מסוג  PE-100בקוטר  500מ"מ דרג  10מונח
בקרקע בעומק מעל  3.76מ' ועד  4.25מ'
צינור פוליאתילן לביוב מסוג  PE-100בקוטר  500מ"מ דרג  10מונח
בקרקע בעומק מעל  4.26מ' ועד  4.75מ'
צינור פוליאתילן לביוב מסוג  PE-100בקוטר  500מ"מ דרג  10מונח
בקרקע בעומק מעל  4.76מ' ועד  5.25מ'
קו מים מפוליאתילן בקוטר  63מ"מ דרג  SDR11 16ובעומק עד  1.50מ'
כולל ספחים
קו מים מפוליאתילן בקוטר  75מ"מ דרג  SDR11 16ובעומק עד  1.50מ'
כולל ספחים
תוספת מחיר לקו מפוליאתילן בקוטר  500מ" מ עבור שינוי דרג צינור מ-
 10לדרג 15
תוספת מחיר לקו מפוליאתילן בקוטר  500מ" מ עבור שינוי דרג צינור מ-
 10לדרג 12.5
תוספת מחיר לקו מפוליאתילן בקוטר  450מ" מ עבור שינוי דרג צינור מ-
 12.5לדרג 16
תוספת מחיר לקו מפוליאתילן בקוטר  355מ" מ עבור שינוי דרג צינור מ-
 12.5לדרג 16
תוספת מחיר לקו מפוליאתילן בקוטר  315מ" מ עבור שינוי דרג צינור מ-
 12.5לדרג 16
תוספת מחיר לקו מפוליאתילן בקוטר  160מ" מ עבור שינוי דרג צינור מ-
 12.5לדרג 16
תוספת מחיר לקו מפוליאתילן בקוטר  110מ" מ עבור שינוי דרג צינור מ-
 12.5לדרג 16
הכנה לחיבור בעתיד בקצה צינור פוליאתילן בקוטר  315מ"מ SDR17
ע" י תותב פוליאתילן אוגן ואוגן עיוור בקוטר " ,12לרבות האטמים והברגים
הדרושים להתקנה בשלמות
קידוח אופקי  HDDאינטגרלי רציף על ידי שרוול מצנור פוליאתילן בקוטר
 800מ"מ דרג  12.5בכל עומק שהוא ובכל סוג קרקע וסלע
קידוח אופקי  HDDאינטגרלי רציף על ידי שרוול מצנור פוליאתילן בקוטר
 630מ"מ דרג  12.5בכל עומק שהוא ובכל סוג קרקע וסלע
קידוח אופקי  HDDאינטגרלי רציף על ידי שרוול מצינור פוליאתילן בקוטר
 600מ"מ דרג  12.5בכל עומק שהוא ובכל סוג קרקע וסלע
קידוח אופקי  HDDאינטגרלי רציף על ידי שרוול מצנור פוליאתילן בקוטר
 560מ"מ דרג  12.5בכל עומק שהוא ובכל סוג קרקע וסלע

יח' מידה
מטר

מחיר
900.00

מטר

935.00

מטר

975.00

מטר

290.00

מטר

340.00

מטר

640.00

מטר

705.00

מטר

725.00

מטר

745.00

מטר

785.00

מטר

825.00

מטר

875.00

מטר

930.00

מטר

995.00

מטר

1,075.00

מטר

67.00

מטר

102.00

מטר

680.00

מטר

99.00

מטר

130.00

מטר

103.00

מטר

84.00

מטר

72.00

מטר

61.00

יח'

2,050.00

מטר

3,050.00

מטר

1,870.00

מטר

1,660.00

מטר

1,550.00
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מחירון זכייני  167-16ג' 4צפון
מס_קטלוגי
57.01.7260
57.01.7261
57.01.7263
57.01.7266
57.01.7278
57.01.7280
57.01.7290
57.01.7304
57.01.7305
57.01.7320
57.01.8000
57.01.8001
57.01.8002
57.01.8003
57.01.8004
57.01.8005
57.01.8006
57.01.8007
57.01.8008
57.01.8009
57.01.8010
57.01.8011
57.01.8012
57.01.8013
57.01.8014
57.01.8016
57.01.8018
57.01.8021
57.01.8038
60.01.0020
60.01.0080
60.01.0165
60.01.0166

60.01.0210
60.01.0220
60.01.0230
60.01.0240
60.02.0010
60.02.0011
60.02.0020

תיאור מק"ט
קידוח אופקי  HDDאינטגרלי רציף על ידי שרוול מצינור פוליאתילן בקוטר
 450מ"מ דרג  12.5בכל עומק שהוא ובכל סוג קרקע וסלע
קידוח אופקי  HDDאינטגרלי רציף על ידי שרוול מצנור פוליאתילן בקוטר
 400מ"מ דרג  12.5בכל עומק שהוא ובכל סוג קרקע וסלע
קידוח אופקי  HDDאינטגרלי רציף על ידי שרוול מצינור פוליאתילן בקוטר
 315מ"מ דרג  12.5בכל עומק שהוא ובכל סוג קרקע וסלע
קידוח אופקי  HDDאינטגרלי רציף ע" י שרוול מצינור פוליאתילן בקוטר
 280מ"מ דרג  10בכל עומק שהוא ובכל סוג קרקע וסלע.
תוספת מחיר עבור השחלת צינורות יעודיים בקוטר מ 2''-עד '' 10למעברי
צנרת תת-קרקעיים
השחלת צינור פוליאתילן בקוטר  450מ"מ דרג  10בשרוול בקוטר 630
מ "מ
השחלת צינור פוליאתילן בקוטר  280מ"מ דרג  10בשרוול בקוטר 450
מ"מ שבוצע בשיטת HDD
השחלת צינור פוליאתילן בקוטר  110מ"מ דרג  10בשרוול בקוטר 315
מ "מ
השחלת צינור פוליאתילן בקוטר  110מ"מ דרג  10בשרוול בקוטר 280
מ "מ
השחלת צינור פוליאתילן בקוטר  315מ"מ דרג  12.5בשרוול פלדה
בקוטר "20
שרוול-צינור פלדה " 8עובי דופן " 3/16ללא ציפויים ועטיפות
שרוול-צינור פלדה " 10עובי דופן " 5/16ללא ציפויים ועטיפות
שרוול-צינור פלדה "12עובי דופן" 3/16ללא ציפויים ועטיפות
שרוול -צינור פלדה " 14עובי דופן " 3/8ללא ציפויים ועטיפות
שרוול-צינור פלדה "16עובי דופן " 5/16ללא ציפויים ועטיפות
שרוול -צינור פלדה " 16עובי דופן " 1/4ללא ציפויים ועטיפות
שרוול -צינור פלדה " 16עובי דופן " 3/8ללא ציפויים ועטיפות
שרוול -צינור פלדה " 18עובי דופן " 3/8ללא ציפויים ועטיפות
שרוול -צינור פלדה " 20עובי דופן " 3/8ללא ציפויים ועטיפות
שרוול -צינור פלדה " 22עובי דופן " 3/8ללא ציפויים ועטיפות
שרוול-צינור פלדה " 30עובי דופן " 5/8ללא ציפויים ועטיפות
שרוול-צינור פלדה " 30עובי דופן " 1/4ללא ציפויים ועטיפות
שרוול -צינור פלדה " 24עובי דופן " 3/8ללא ציפויים ועטיפות
שרוול -צינור פלדה " 30עובי דופן " 3/8ללא ציפויים ועטיפות
שרוול -צינור פלדה " 34עובי דופן " 3/8ללא ציפויים ועטיפות
שרוול-צינור פלדה " 12עובי דופן " 5/16ללא ציפוי פנימי ,עטיפה חיצונית
"טריו".
שרוול-צינור פלדה " 16עובי דופן " 5/16ללא ציפוי פנימי ,עטיפה חיצונית
"טריו".
שרוול-צינור פלדה " 24עובי דופן " 7/16ללא ציפוי פנימי ,עטיפה חיצונית
"טריו".
שרוול -צינור פוליאתילן  PE100 315מ"מ דרג 16
הכנת שלט הדמיה ו /או שלט אתר בהתאם לפרק  00.15לפרק
המוקדמות ,כולל התקנה ופירוק
תוספת מחיר עבור התארגנות באתר
תא שרותים כימיים ,לרבות פינוי והסדרת שטח לקדמותו לפי הנחיות
מנהל פרויקט ,לעבודות אחזקה בלבד
תחזוקה שוטפת לתא שירותים כימיים ,לרבות ניקיון ,אספקת נייר טואלט
וכל הנדרש לתפעול תקין ,התשלום לפי שימוש במשך יממה ( 1קומפ' =
 24שעות) לעבודות אחזקה בלבד
הקצב עבור תוספת מחיר לעבודות לילה בעבודות ריבוד
הקצב עבור תוספת מחיר לעבודות לילה בעבודות הטלאות על פי פירוט
במפרט המיוחד
הקצב עבור תוספת מחיר לעבודות לילה בעבודות סתימת בורות ואיטום
סדקים על פי פירוט במפרט המיוחד
הקצב עבור תוספת מחיר לתקורות בעבודות קטנות על פי פירוט במפרט
המיוחד בעבודות אחזקה בלבד.
פועל מקצועי בכל המקצועות.
חשמלאי מוסמך
פועל פשוט בכל המקצועות.

יח' מידה
מטר

מחיר
1,480.00

מטר

1,430.00

מטר

1,400.00

מטר

1,370.00

מטר

35.00

מטר

400.00

מטר

230.00

מטר

62.00

מטר

60.00

מטר

185.00

מטר
מטר
מטר
מטר
מטר
מטר
מטר
מטר
מטר
מטר
מטר
מטר
מטר
מטר
מטר
מטר

255.00
290.00
335.00
415.00
520.00
445.00
455.00
480.00
530.00
595.00
1,100.00
835.00
700.00
880.00
1,040.00
350.00

מטר

430.00

מטר

965.00

מטר
יח'

460.00
19,000.00

קומפ'
קומפ'

50,000.00
3,000.00

קומפ'

10.00

י"ע
י"ע

9,000.00
4,700.00

י"ע

1,900.00

קומפ'

9,500.00

ש"ע
ש"ע
ש"ע

66.00
82.00
56.00
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מחירון זכייני  167-16ג' 4צפון
מס_קטלוגי
60.02.0030
60.02.0040
60.02.0045
60.02.0050
60.02.0060
60.02.0070
60.02.0080
60.02.0090
60.02.0100
60.02.0110
60.02.0120
60.02.0130
60.02.0140
60.02.0150
60.02.0160
60.02.0170
60.02.0180

מנהל עבודה.
קבוצת מדידה.
קבוצת סימון כבישים
צוות ריתוך כולל ציוד ריתוך.
רתך מקצועי כולל ציוד ריתוך.
פטיש חשמלי כולל מפעיל.
מדחס אויר כולל שני פטישים וצוות הפעלה.
יעה אופני דגם  950או מקביל.
יעה אופני דגם  950Bאו מקביל.
יעה אופני דגם  950Fאו מקביל.
יעה אופני דגם  966Fאו מקביל.
טרקטור עם דחפור ורוטר הידראולי דגם  D9Lאו מקביל.
טרקטור עם דחפור ורוטר הידראולי דגם  D-10Nאו מקביל.
יעה זחלי עם רוטר דגם  963או מקביל.
יעה זחלי עם רוטר הידראולי דגם  955Lאו מקביל.
יעה זחלי עם רוטר הידראולי וכף נפתחת דגם  953או מקביל.
מחפר הידראולי זחלי עם פטיש שבירה וכף דגם קטרפילר  315או מקביל.

יח' מידה
ש"ע
י"ע
י"ע
ש"ע
ש"ע
ש"ע
ש"ע
ש"ע
ש"ע
ש"ע
ש"ע
ש"ע
ש"ע
ש"ע
ש"ע
ש"ע
ש"ע

60.02.0190

מחפר הידראולי זחלי עם פטיש שבירה וכף דגם קטרפילר  325או מקביל.

ש"ע

295.00

60.02.0200

מחפר הידראולי זחלי עם פטיש שבירה וכף דגם קטרפילר  330או מקביל.

ש"ע

315.00

60.02.0203

מחפר הידראולי זחלי עם פטיש שבירה וכף דגם קטרפילר  345או מקביל.

ש"ע

355.00

60.02.0210
60.02.0220
60.02.0230
60.02.0240

מחפרון אופני עם פטיש שבירה וכף דגם  J.C.B 3Cאו מקביל.
מחפרון אופני עם כף דגם  J.C.B 3CXאו מקביל.
מחפרון אופני עם כף דגם  J.C.B 4או מקביל.
מיני מחפרון זחלי עם כף ,פטיש שבירה ומקדח קרקע דגם בובקט או
מקביל.
מיני מחפרון אופני עם כף ,פטיש שבירה ומקדח קרקע דגם בובקט או
מקביל.
מיני מחפרון אופני עם מטאטא דגם בובקט או מקביל .
יעה טלסקופי ,כף+מגלזה+במה ,דגם מוניטור או מקביל.
מפלסת דגם  12Gאו מקביל.
מפלסת דגם  14G/E/Fאו מקביל.
מקרצפת ברוחב  0.50מ' לקרצוף ,כולל מטאטא מכני וצוות עובדים
מקרצפת ברוחב  1.50מ' לקרצוף ,כולל מטאטא מכני וצוות עובדים
מקרצפת ברוחב  2.00 - 1.90מ' לקרצוף ,כולל מטאטא מכני וצוות עובדים

ש"ע
ש"ע
ש"ע
ש"ע

160.00
170.00
180.00
135.00

ש"ע

145.00

ש"ע
ש"ע
ש"ע
ש"ע
י"ע
י"ע
י"ע

170.00
165.00
320.00
315.00
6,000.00
8,000.00
11,000.00

60.02.0310

מכבש רוטט טנדס על  2גלגלי פלדה מינימום  2טון דגם BOMAG-120
או מקביל.
מכבש רוטט טנדס על  2גלגלי פלדה  7-9טון.
מכבש רוטט ממונע  10-12טון דגם  BOMAG 213או מקביל.
מכבש רוטט ממונע  10-12טון עם גלגלי כבש דגם  BOMAG 213או
מקביל.
מכבש רוטט ממונע מעל  17טון דגם  BOMAG 217או מקביל.
מכבש רוטט ממונע מעל  17טון על גלגלי כבש דגם  BOMAG 217או
מקביל.
מכבש ידני דו גלגלי  75ס"מ כולל מפעיל ()BOMAG-75
מכבש רוטט (ג'בקה)
מגמר (פינשר) אלקטרוני גדול כולל מכבש פניאומטי ודו גלילי וצוות פיזור.

י"ע

1,460.00

י"ע
י"ע
י"ע

1,460.00
1,560.00
1,560.00

י"ע
י"ע

1,730.00
1,730.00

י"ע
י"ע
י"ע

1,000.00
600.00
10,900.00

60.02.0380

מגמר (פינשר) אלקטרוני קטן כולל מכבש פניאומטי ודו גלילי וצוות פיזור.

י"ע

7,100.00

60.02.0390
60.02.0400
60.02.0410
60.02.0420
60.02.0430
60.02.0440

משאית מיכלית מים ציר אחד לא פחות מ 9-מ''ק.
משאית מיכלית מים שני צירים לא פחות מ 15-מ''ק.
משאית רכינה ציר אחד לא פחות מ 9-מ''ק.
משאית רכינה שני צירים לא פחות מ 15-מ''ק.
משאית רכינה הנעה  8X4לא פחות מ 20-מ"ק
משאית הובלה עם מנוף  12טון.

ש"ע
ש"ע
י"ע
י"ע
י"ע
ש"ע

180.00
200.00
1,850.00
2,060.00
2,300.00
310.00

60.02.0250
60.02.0260
60.02.0270
60.02.0280
60.02.0290
60.02.0296
60.02.0301
60.02.0306

60.02.0320
60.02.0330
60.02.0340
60.02.0350
60.02.0360
60.02.0365
60.02.0367
60.02.0370

תיאור מק"ט

מחיר
95.00
2,160.00
2,710.00
200.00
115.00
98.00
222.00
235.00
230.00
235.00
235.00
540.00
715.00
280.00
280.00
270.00
295.00
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מס_קטלוגי
60.02.0450
60.02.0460
60.02.0462

תיאור מק"ט
מנוף עם סל לאנשים בגובה עד  15מ'.
מנוף עם סל לאנשים בגובה מעל  15מ'
מנוף עם יכולת הרמה  9טון למטר ויכולת פתיחה של זרוע באורך  14מטר

יח' מידה
ש"ע
ש"ע
י"ע

מחיר
310.00
480.00
2,700.00

60.02.0467

מנוף עם יכולת הרמה  54טון למטר ויכולת פתיחה של זרוע באורך 15
מטר
מנוף הידראולי  80טון.
מנוף הידראולי  120טון.
מנוף הידראולי  180טון.
מנוף הידראולי  200טון.
מנוף הידראולי  250טון.
מנוף הידראולי  300טון.
משאבת מים בלחץ עד לעומד מים של  5מ'
במת הרמה ''מספרים'' גובה עבודה עד  14מ'
במת הרמה זרוע פרקית גובה עבודה עד  14מ'
ליווי מאבטח בשעות
צוות אבטחה (  2מאבטחים ) עם נשק חם לצורך הגנה בפני פעילות
חבלנית באזור איו"ש  -עבודות לילה  7שעות
צוות אבטחה ( 2מאבטחים) עם נשק חם לצורך הגנה מפני פעילות
חבלנית באזור איו''ש  -י''ע של  8שעות
שעת עבודה נוספת לצוות אבטחה בסעיף  60.02.0600ו 60.02.0598 -
מעבר ל 8-שעות
מאבטח נוסף לצוות אבטחה עם נשק חם בסעיף  60.02.0600מעבר
לצוות אבטחה קיים ( 2מאבטחים)
רכב אבטחה ממוגן ירי ל 4 -נוסעים (בכל מועד)
צוות לאיתור תשתיות תת קרקעיות
פיקוח מטעם רכבת ישראל לעבודות בתחום המסילות  -אמצע שבוע
בשעות היום .
פיקוח מטעם רכבת ישראל לעבודות בתחום המסילות  -אמצע שבוע
בשעות הלילה .
פיקוח מטעם רכבת ישראל לעבודות בתחום המסילות  -יום שישי בשעות
היום.
פיקוח מטעם רכבת ישראל לעבודות בתחום המסילות  -יום שישי בשעות
הלילה ויום שבת.
ביובית
גרר  15טון ומעלה לגרירת רכבים עד  6טון  -י''ע של  12שעות.
גרר לגרירת רכבים עד  30טון (משאיות)
ציוד יעודי לפיזור מלח להפשרת שלגים ,כולל רכב גורר ונגרר וכמות מלח
הדרושה לפיזור
רכב שטח  4*4המותאם לנסיעה בשלגים
הובלת יעה אופני או מחפר הידראולי או מפלסת על גבי מוביל ייעודי
לאתר העבודה או ממנו ולמרחק כלשהו
הובלת מחפרון אופני או מיני מחפרון על גבי מוביל ייעודי לאתר העבודה
או ממנו ולמרחק כלשהו
משאבת מים בעל לחץ שאיבה גבוה כדוגמת ביובית לפתיחת מעבירי מים
סתומים כולל צנרת באורך עד  200מ'
מטאטא לניקוי כבישים כולל יניקת הפסולת וסילוקה
מטאטא לניקוי כבישים עם איסוף בשוליים.
שימוש במשאית מנוף לצורך טיפול במעקות בטון ממקטעים -לילה
משאבת בטון עם זרוע עד  30מ' ליציקה עד  10מ"ק בטון ראשונים.
משאבת בטון ליציקות אופקיות ("מייקו") ,עם צנרת באורך עד  52מטר,
ליציקה עד  10מ"ק בטון ראשונים
תוספת מחיר לעבודת משאבת בטון עם זרוע עד  30מ' ליציקה של כל 1
מ''ק בטון נוספים מעל  10מ''ק בטון ראשונים
תוספת מחיר לעבודת משאבת בטון ליציקות אופקיות ("מייקו") ,עם
צנרת באורך עד  52מטר ,ליציקה של כל  1מ''ק בטון נוספים מעל 10
מ''ק בטון ראשונים
פגומים הדרושים לבצוע העבודות ,ולשטחי עבודה מעל  3.60מ' גובה
באישור מוקדם של המפקח ,לרבות כיסוי מבד פלסטי להגנה על עוברי
אורח והתזות .המדידה מהקרקע ועד לקצה העליון של הפגום.

י"ע

3,720.00

ש"ע
ש"ע
ש"ע
ש"ע
ש"ע
ש"ע
י"ע
י"ע
י"ע
ש"ע
י"ע

400.00
470.00
690.00
740.00
870.00
1,150.00
1,000.00
720.00
620.00
100.00
1,630.00

י"ע

1,370.00

ש"ע

230.00

י"ע

550.00

ש"ע
י"ע
י"ע

200.00
2,700.00
2,400.00

י"ע

3,130.00

י"ע

3,130.00

י"ע

3,970.00

ש"ע
י"ע
ש"ע
י"ע

220.00
2,800.00
660.00
2,520.00

י"ע
יח'

1,150.00
2,070.00

יח'

1,050.00

י"ע

2,020.00

י"ע
י"ע
י"ע
קומפ'
קומפ'

1,650.00
1,260.00
3,220.00
970.00
2,200.00

60.02.0470
60.02.0480
60.02.0490
60.02.0492
60.02.0500
60.02.0502
60.02.0510
60.02.0520
60.02.0525
60.02.0590
60.02.0598
60.02.0600
60.02.0601
60.02.0602
60.02.0605
60.02.0750
60.02.1010
60.02.1020
60.02.1030
60.02.1040
60.02.5000
60.02.5010
60.02.5013
60.02.5040
60.02.5050
60.02.5060
60.02.5070
60.02.5090
60.02.5100
60.02.5110
60.02.5150
60.02.5160
60.02.5165
60.02.5170
60.02.5175

60.02.5180

מ "ק

28.00

מ "ק

28.00

מ"ר

14.00
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מחירון זכייני  167-16ג' 4צפון
מס_קטלוגי
60.02.5190
60.02.5415

69.01.0010
69.01.0020
69.01.0030
69.01.0040
69.01.0050
69.01.0060
69.01.0070
69.01.0080
69.01.0090
69.01.0100
69.01.0110
69.01.0120
69.01.0130
69.01.0140
69.01.0150
69.01.0160
69.01.0190
69.01.0300
69.01.0310
69.01.0320
69.01.0330
69.01.0340
69.01.0350
69.01.0360
69.01.0370
69.01.0380
69.01.0390

תיאור מק"ט
עבודת צוות מיוחדת לטיפול במעקות בטיחות באישור מנהל הפרויקט
מבנה מיגון דגם "רחבעם" ל  11-15 -איש לאתר התארגנות ,על פי
דרישות פיקוד העורף ,עובי קירות מינימלי של  30ס"מ ( המחיר כולל בין
היתר ביסוס וכל עבודות הנדרשות להתקנה מושלמת ,פירוק ופינוי מבנה
בסוף הפרוייקט והחזרת שטח להעמדת המבנה לקדמותו )
סמך נאופרן מזויין מלבני או מרובע מטיפוס  Bלפי  EN1337שטח הסמך
עד  1100סמ''ר גובה הסמך קטן מ 55 -מ''מ
סמך נאופרן מזויין מלבני או מרובע מטיפוס  Bלפי  EN1337שטח הסמך
עד  1100סמ'' ר גובה הסמך גדול מ 55 -מ''מ
סמך נאופרן מזויין מלבני או מרובע מטיפוס  Bלפי  EN1337שטח הסמך
מ 1101-עד  3000סמ"ר גובה הסמך קטן מ 120 -מ"מ
סמך נאופרן מזויין מלבני או מרובע מטיפוס  Bלפי  EN1337שטח הסמך
מ 1101-עד  3000סמ"ר גובה הסמך גדול מ120 -מ"מ
סמך נאופרן מזויין מלבני או מרובע מטיפוס  Bלפי EN 1337שטח הסמך
מ 3001-עד  6000סמ"ר גובה הסמך קטן מ 150 -מ"מ
סמך נאופרן מזויין מלבני או מרובע מטיפוס  Bלפי  EN1337שטח הסמך
מ 3001-עד  6000סמ"ר גובה הסמך גדול מ 150 -מ"מ
סמך נאופרן מזויין מלבני או מרובע מטיפוס  Bלפי  EN1337שטח הסמך
גדול מ 6001 -סמ''ר גובה הסמך קטן מ 190 -מ''מ
סמך נאופרן מזויין מלבני או מרובע מטיפוס  Bלפי  EN1337שטח הסמך
גדול מ 6001 -סמ''ר גובה הסמך גדול מ 190 -מ''מ
סמך נאופרן מזויין מלבני או מרובע מטיפוס  Cלפי  EN1337שטח הסמך
עד  1100סמ''ר גובה הסמך קטן מ 75 -מ''מ
סמך נאופרן מזויין מלבני או מרובע מטיפוס  Cלפי  EN1337שטח הסמך
עד  1100סמ'' ר גובה הסמך גדול מ 75 -מ''מ
סמך נאופרן מזויין מלבני או מרובע מטיפוס  Cלפי  EN1337שטח הסמך
מ 1101-עד  3000סמ"ר גובה הסמך קטן מ 145 -מ"מ
סמך נאופרן מזויין מלבני או מרובע מטיפוס  Cלפי  EN1337שטח הסמך
מ 1101-עד  3000סמ"ר גובה הסמך גדול מ 145 -מ"מ
סמך נאופרן מזויין מלבני או מרובע מטיפוס  Cלפי  EN1337שטח הסמך
מ 3001-עד  6000סמ"ר גובה הסמך קטן מ 180 -מ"מ
סמך נאופרן מזויין מלבני או מרובע מטיפוס  Cלפי  EN1337שטח הסמך
מ 3001-עד  6000סמ"ר גובה הסמך גדול מ180 -מ"מ
סמך נאופרן מזויין מלבני או מרובע מטיפוס  Cלפי  EN1337שטח הסמך
גדול מ 6001 -סמ''ר גובה הסמך קטן מ 200 -מ''מ
סמך נאופרן מזויין מלבני או מרובע מטיפוס  Cלפי  EN1337שטח הסמך
גדול מ 6001 -סמ''ר גובה הסמך גדול מ 200 -מ''מ
סמך נאופרן מזויין מלבני או מרובע מטיפוס  Dלפי  EN1337שטח
הסמך מ 1101-עד  3500סמ''ר גובה הסמך קטן מ 120 -מ''מ
סמך נאופרן מזויין עגול מטיפוס  Bלפי  EN 1337שטח הסמך עד 1100
סמ''ר גובה הסמך קטן מ 55 -מ''מ
סמך נאופרן מזויין עגול מטיפוס  Bלפי  EN 1337שטח הסמך עד 1100
סמ'' ר גובה הסמך גדול מ 55 -מ''מ
סמך נאופרן מזויין עגול מטיפוס  Bלפי  EN1337שטח הסמך מ1101-
עד  3000סמ"ר גובה הסמך קטן מ 120 -מ"מ
סמך נאופרן מזויין עגול מטיפוס  Bלפי  EN1337שטח הסמך מ1101-
עד  3000סמ" ר גובה הסמך גדול מ120 -מ"מ
סמך נאופרן מזויין עגול מטיפוס  Bלפי  EN1337שטח הסמך מ3001-
עד  6000סמ"ר גובה הסמך קטן מ150 -מ"מ
סמך נאופרן מזויין עגול מטיפוס  Bלפי  EN1337שטח הסמך מ3001-
עד  6000סמ" ר גובה הסמך גדול מ150 -מ"מ
סמך נאופרן מזויין עגול מטיפוס  Bלפי  EN 1337שטח הסמך גדול מ-
 6001סמ''ר גובה הסמך קטן מ190 -מ''מ
סמך נאופרן מזויין עגול מטיפוס  Bלפי  EN 1337שטח הסמך גדול מ-
 6001סמ'' ר גובה הסמך גדול מ190 -מ''מ
סמך נאופרן מזויין עגול מטיפוס  Cלפי  EN 1337שטח הסמך עד 1100
סמ''ר גובה הסמך קטן מ 75 -מ''מ
סמך נאופרן מזויין עגול מטיפוס  Cלפי  EN 1337שטח הסמך עד 1100
סמ'' ר גובה הסמך גדול מ 75 -מ''מ

יח' מידה
קומפ'
יח'

מחיר
2,400.00
44,000.00

יח'

2,200.00

יח'

2,500.00

יח'

6,400.00

יח'

6,900.00

יח'

18,000.00

יח'

20,000.00

יח'

30,000.00

יח'

34,000.00

יח'

2,650.00

יח'

3,000.00

יח'

7,400.00

יח'

8,000.00

יח'

19,000.00

יח'

21,000.00

יח'

31,500.00

יח'

35,000.00

יח'

11,700.00

יח'

2,500.00

יח'

2,830.00

יח'

10,400.00

יח'

11,320.00

יח'

22,200.00

יח'

24,500.00

יח'

31,200.00

יח'

35,500.00

יח'

2,830.00

יח'

3,200.00

עמוד  161מתוך 164

מחירון זכייני  167-16ג' 4צפון
מס_קטלוגי
69.01.0400

תיאור מק"ט
סמך נאופרן מזויין עגול מטיפוס  Cלפי  EN1337שטח הסמך מ1101-
עד  3000סמ"ר גובה הסמך קטן מ145 -מ"מ
סמך נאופרן מזויין עגול מטיפוס  Cלפי  EN1337שטח הסמך מ1101-
עד  3000סמ" ר גובה הסמך גדול מ 145 -מ"מ
סמך נאופרן מזויין עגול מטיפוס  Cלפי  EN1337שטח הסמך מ3001-
עד  6000סמ"ר גובה הסמך קטן מ180 -מ"מ
סמך נאופרן מזויין עגול מטיפוס  Cלפי  EN1337שטח הסמך מ3001-
עד  6000סמ" ר גובה הסמך גדול מ180 -מ"מ
סמך נאופרן מזויין עגול מטיפוס  Cלפי  EN 1337שטח הסמך גדול מ-
 6001סמ''ר גובה הסמך קטן מ 200 -מ''מ
סמך נאופרן מזויין עגול מטיפוס  Cלפי  EN 1337שטח הסמך גדול מ-
 6001סמ'' ר גובה הסמך גדול מ 200 -מ''מ
סמך נאופרן ספוגי לא מזוין ,שטח הסמך עד  1100סמ''ר ,גובה הסמך
קטן מ 55 -מ''מ
סמך אלסטומרי עגול עם ליבת עופרת לפי  EN1337שטח הסמך מ-
 1101עד  3000סמ"ר גובה הסמך קטן מ 120-מ"מ
סמך אלסטומרי עגול עם ליבת עופרת לפי  EN1337שטח הסמך מ-
 3001עד  6000סמ"ר גובה הסמך קטן מ 150-מ"מ
סמך  POT-BEARINGחופשי לפי  EN 1337קוטר הסמך עד  300מ"מ

69.01.5010

הרמת והחזרת חלקי הגשר לצורך החלפת סמכי ניאופרן אך עד10-
יחידות סמכים בניצב בו זמנית
מכלול תפר התפשטות בעל מרווח יחיד מסוג ''''Unit strip seal joint
לפתיחה מרבית של  80מ''מ
מכלול תפר התפשטות בעל מרווח יחד מסוג "UNIT STRIP SEAL
 "JOINTלפתיחה מרבית של  100מ"מ
מכלול תפר התפשטות בעל  2מרווחים מסוג ''Modular strip seal
 ''jointלתזוזה חד כיוונית אורכית לפתיחה מרבית של  160מ''מ
מכלול תפר התפשטות בעל  3מרווחים מסוג ''Modular strip seal
 ''jointלתזוזה חד כיוונית אורכית לפתיחה מרבית של  240מ''מ
מכלול תפר התפשטות בעל  4מרווחים מסוג ''Modular strip seal
 ''jointלתזוזה חד כיוונית אורכית לפתיחה מרבית של  320מ''מ
מכלול תפר התפשטות בעל  5מרווחים מסוג ""Modular strip seal joint
לתזוזה חד כיוונית אורכית לפתיחה מרבית של  400מ"מ
מכלול תפר התפשטות בעל  2מרווחים מסוג ''Modular strip seal
 ''jointלתזוזה רב כיוונית לפתיחה מרבית של  160מ''מ
מכלול תפר התפשטות בעל  3מרווחים מסוג ''Modular strip seal
 ''jointלתזוזה רב כיוונית לפתיחה מרבית של  240מ''מ
מכלול תפר התפשטות בעל  4מרווחים מסוג ''Modular strip seal
 ''jointלתזוזה רב כיוונית לפתיחה מרבית של  320מ''מ
מכלול תפר התפשטות בעל  5מרווחים מסוג ""Modular strip seal joint
לתזוזה רב כיוונית לפתיחה מרבית של  400מ"מ
מכלול תפר התפשטות מסוג '' ''Commpresion Sealלמרווח התקנה מ-
 13עד  16מ''מ
מכלול תפר התפשטות מסוג '' ''Commpresion Sealלמרווח התקנה מ-
 17עד  25מ''מ
מכלול תפר התפשטות מסוג '' ''Commpresion Sealלמרווח התקנה מ-
 26עד  39מ''מ
מכלול תפר התפשטות מסוג '' ''Commpresion Sealלמרווח התקנה מ-
 40עד  50מ''מ
מכלול תפר התפשטות מסוג '' ''Cushion Sealלמרווח מקסימלי קטן מ-
130מ''מ
מכלול תפר התפשטות מסוג '' ''Cushion Sealלמרווח מקסימלי מ131-
עד  200מ''מ
מכלול תפר התפשטות מסוג '' ''Cushion Sealלמרווח מקסימלי מ201-
עד  385מ''מ
ניקוי ידני או מכני של תפר התפשטות מסוג כלשהו
פירוק זהיר ,הריסה וסילוק רצועות בטון פגום לעיגון תפרים מיועדים
לשיקום ,לרבות ניקוי השטח ע" י לחץ אויר תוך שמירה על הזיון הקיים
החלפת פרופילי פלדה פגומים בתפרי התפשטות

69.01.0410
69.01.0420
69.01.0430
69.01.0440
69.01.0450
69.01.0820
69.01.0900
69.01.0910
69.01.1080

69.02.0010
69.02.0012
69.02.0020
69.02.0030
69.02.0040
69.02.0050
69.02.0060
69.02.0070
69.02.0080
69.02.0090
69.02.0100
69.02.0110
69.02.0120
69.02.0130
69.02.0140
69.02.0150
69.02.0160
69.02.5000
69.02.5020
69.02.5030

יח' מידה
יח'

מחיר
10,800.00

יח'

11,700.00

יח'

23,500.00

יח'

26,400.00

יח'

33,300.00

יח'

37,400.00

יח'

900.00

יח'

16,300.00

יח'

20,000.00

יח'

5,700.00

קומפ'

33,400.00

מטר

2,600.00

מטר

2,690.00

מטר

6,000.00

מטר

12,000.00

מטר

16,600.00

מטר

21,200.00

מטר

13,800.00

מטר

18,400.00

מטר

23,100.00

מטר

27,600.00

מטר

1,520.00

מטר

1,720.00

מטר

1,920.00

מטר

2,130.00

מטר

3,770.00

מטר

5,930.00

מטר

7,630.00

מטר
מ"ר

14.00
280.00

מטר

330.00
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69.02.5050
69.02.5060

תיאור מק"ט
איטום תפרי התפשטות קיימים ע" י מילוי במסטיק סיליקוני
פלטות מפלדה רגילה להגנה זמנית מעל תפרי התפשטות ,לרבות קיבוע
זמני למיסעה
אספקה והחלפת פרופיל אטם גומי קיים מניאופרן לתפרים מסוג unit
 ,streap seal jointכולל פירוק האטם הפגום וסילוקו ,הכל לפי המידות
בפועל באתר ,לרבות הלחמה במידת הצורך.
אספקה והחלפת פרופיל אטם גומי קיים מניאופרן לתפרים מסוג
 ,compression sealכולל פירוק האטם הפגום וסילוקו ,הכל לפי המידות
בפועל באתר ,לרבות הלחמה במידת הצורך  -לתפרים ברוחב עד 50
מ "מ .
אספקה והחלפת פרופיל אטם גומי קיים מניאופרן לתפרים מסוג
 ,compression sealכולל פירוק האטם הפגום וסילוקו ,הכל לפי המידות
בפועל באתר ,לרבות הלחמה במידת הצורך  -לתפרים ברוחב בין 51
מ"מ ל 76 -מ"מ.
אספקה והחלפת פרופיל אטם גומי קיים מניאופרן לתפרים מסוג
 ,compression sealכולל פירוק האטם הפגום וסילוקו ,הכל לפי המידות
בפועל באתר ,לרבות הלחמה במידת הצורך  -לתפרים ברוחב בין 77
מ"מ ל 130 -מ"מ.
קיר אקוסטי מבלוקי בטון מבוקעים ,לרבות חגורות אפקיות יצוקות בתוך
בלוקי תעלה ,פיגום ,אשפרה וכו'.
קיר אקוסטי מבלוקי בטון מבוקעים דו פני במידות  40/20/20ס''מ לרבות
קופינג ,חגורות אופקיות יצוקות בתוך בלוקי תעלה ומייתדים לעמוד הבטון

71.01.0050
71.01.0060
71.01.0070

צפוי עמודי בטון בפלטות במידות  40/20/5ס'' מ מבלוקי בטון מבוקעים.
ציפוי באריחי ''קורדרוי'' מ''סיליקט'' בעובי  5ס''מ .
מסגרות פלדה לקיר אקוסטי שקוף מפרופילים מלבניים ,מגולבנים
וצבועים.
בורגי -עיגון מגולוונים מבוטנים בראשי כלונסאות או בעמודי-יסוד
המשמשים לחיבור עמודי פלדה של קירות אקוסטיים.
עמודי הפלדה לקיר אקוסטי מסוג  ,HEA 240כולל פלטת פלדה בבסיס
העמוד ,בורגי עיגון ,אומים וכו' לרבות גילוון בחם לפי ת''י  918וצביעה על
גבי הגילוון.
קיר אקוסטי מלוחות שקופים בעובי  20מ"מ מוגן  UVמשני הצדדים
מורכב על עמודי פלדה באמצעות מחברי מתכת בצורת "אומגה" רצועות
ניאופרן  30/12ס"מ בעובי  3מ"מ ,ברגים " 1/4מטפוס "מהדק עצמי" וכל
יתר האביזרים הדרושים לקבלת קיר אקוסטי מושלם מורכב במקום.

71.01.0151
71.01.0180
71.01.0185

מדבקות ציפורים עבור קירות אקוסטיים שקופים
קירות אקוסטיים מפנלים אקוסטיים סופגי רעש מדגם
קירות אקוסטיים סופגי רעש מפנלים מורכבים מבטון מזויין וחומר סופג
רעש
קירות אקוסטיים בולעי רעש מפנלים מורכבים מבטון מזויין וציפוי בולע
רעש בצד אחד
קירות אקוסטיים בולעי רעש מפנלים מורכבים מבטון מזויין וציפוי בולע
רעש בשני צדדים
הגנה על משטחים מלוחות שקופים מחומרים פלסטיים במתרסי רעש
באמצעות חומרים למניעת השחתה בכתובות בלתי מורשות ()GRAPITTI

71.01.5000

התארגנות לתיקון ,הריסה ,העמסה ופינוי רכיבים של קירות אקוסטיים
מקונסטרוקציית פלדה ולוחות אקרילים שקופים או פוליקרבנט שהוצאו
מכלל שימוש ,בדיקת מצב ההברגות והריתוכים ,תיקון הארכה ו/או
החלפת מוטות מייתדים ,שייבות ואומים ,שימוש בפיגומים ,כולל החזרת
המצב לקדמותו ( לא כולל הסדרי תנועה שימדדו בנפרד)
רכיבי קונסטרוקציית שלד ממתכת ,כולל ניקוי חול ,גילוון וצבע ,כדוגמת
הקיים.
החלפת לוחות שקופים מחומר אקרילי בעובי  15מ"מ
תוספת מחיר לסעיף  71.01.5020לכל מ''מ עובי נוסף
צריבת דמויות על פלטות אקריליות
כיפוף קצה עליון של פלטה מחומר אקרילי

69.02.5100

69.02.5105

69.02.5110

69.02.5115

71.01.0010
71.01.0045

71.01.0071
71.01.0080

71.01.0090

71.01.0190
71.01.0191
71.01.0280

71.01.5010
71.01.5020
71.01.5030
71.01.5050
71.01.5060

יח' מידה
מטר
טון

מחיר
95.00
8,000.00

מטר

590.00

מטר

450.00

מטר

870.00

מטר

1,750.00

מ"ר

600.00

מ"ר

245.00

מ"ר
מ"ר
טון

225.00
220.00
12,700.00

ק"ג

16.00

טון

12,100.00

מ"ר

525.00

יח'
מ"ר
מ"ר

38.00
490.00
470.00

מ"ר

780.00

מ"ר

960.00

מ"ר

54.00

קומפ'

14,000.00

טון

20,000.00

מ"ר
מ"ר
יח'
מטר

750.00
37.00
280.00
190.00
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71.01.5070

תיאור מק"ט
החלפת לוחות שקופיים מחומר אקרילי משוריין בסיבי פלדה בעובי כולל
 20מ"מ
כיפוף קצה עליון של פלטה מחומר אקרילי משוריין בעובי כולל  20מ"מ
החלפת לוחות שקופים מחומר פוליקרבונט בעובי  15מ"מ
תוספת לסעיף  71.01.5090לכל מ''מ עובי נוסף
כיפוף קצה עליון של פלטה מפוליקרבונט
התארגנות לתיקון ,הריסה ,העמסה ופינוי רכיבים פגועים של קירות
אקוסטיים מצופים בלוקים מבוקעים או אבן ,תיקון הארכה ו/או החלפת
מוטות מייתדים ,שימוש בפיגומים והחזרת המצב לקדמותו (לא כולל
הסדרי תנועה שימדדו בנפרד)
הקמת קיר אקוסטי מצופה בלוקים מבוקעים או אבן כדוגמת הקיים
במקום הקטע שנפגע ונהרס כולל אביזרי עזר ,חגורות ,ברזל ,מילוי
חגורות וכו.
התארגנות לתיקון ,הריסה ,העמסה ופינוי רכיבים פגועים של קירות
אקוסטיים מלוחות בטון טרומיים מצופים בחומר סופג רעש ,הכנת השטח
לתיקון כולל התחברויות ,שימוש בפיגומים ובכלים מכניים להרמה לפי
הצורך והחזרת המצב לקדמותו ( לא כולל הסדרי תנועה ודרכי גישה
שיימדדו בנפרד)
הקמת קונסטרוקצית שלד רכיבים פגועים של קירות אקוסטיים מלוחות
בטון טרומיים מצופים בחומר בולע רעש,כדוגמת הקטע שנפגע כולל
החלפת עמודי פלדה ואלמנטי קונסטרוקציה אחרים ,כולל ייצור ,הובלה,
הרכבה ,ניקוי חול ,גילוון וצבע ,חומרי עזר וכו.
פלטות טרומיות להחלפת פלטות שנפגעו של קירות אקוסטיים מלוחות
בטון טרומיים מצופים בחומר סופג רעש ,כדוגמת גוון וטקסטורת הפלטות
הקיימות ,כולל עמודי בטון במידת הצורך
התארגנות לתיקון ,הריסה ,העמסה ופינוי רכיבים פגועים של קירות
אקוסטיים מבלוקים אדניות ,הכנת השטח לתיקון כולל התחברויות
והחזרת המצב לקדמותו ( המחיר לא כולל הסדרי תנועה ודרכי גישה,
שיימדדו בנפרד)
התארגנות לתיקון ,הריסה ,העמסה ופינוי רכיבים פגועים של קירות
אקוסטיים בולע ( עם צמר סלעים בתוך רשתות) ,הכנת השטח לתיקון כולל
התחברויות ,שימוש בפיגומים ובכלים מכניים להרמה לפי הצורך והחזרת
המצב לקדמותו ( לא כולל הסדרי תנועה ודרכי גישה שיימדדו בנפרד)

71.01.5080
71.01.5090
71.01.5100
71.01.5110
71.01.5200

71.01.5210

יח' מידה
מ"ר

מחיר
1,700.00

מטר
מ"ר
מ"ר
מטר
קומפ'

370.00
970.00
45.00
230.00
11,200.00

מ"ר

930.00

קומפ'

14,000.00

טון

20,000.00

מ"ר

1,210.00

קומפ'

18,700.00

קומפ'

11,200.00

71.01.5600

התארגנות לתיקון ,הריסה ,העמסה ופינוי רכיבים פגועים של קירות
אקוסטיים מלוחות ורכיבי אלומיניום ,הכנת השטח לתיקון כולל
התחברויות ,שימוש בפיגומים ובכלים מכניים להרמה לפי הצורך והחזרת
המצב לקדמותו ( לא כולל הסדרי תנועה ודרכי גישה שיימדדו בנפרד)

קומפ'

21,500.00

71.01.5700

התארגנות לתיקון ,הריסה ,העמסה ופינוי רכיבים פגועים של קירות
אקוסטיים גננים מפלסטיק ממוחזר ו/או בטון טרום ,הכנת השטח לתיקון
כולל התחברויות ,שימוש בפיגומים ובכלים מכניים להרמה לפי הצורך
והחזרת המצב לקדמותו ( לא כולל הסדרי תנועה ודרכי גישה שיימדדו
בנפרד)
סגירה זמנית של קירות אקוסטיים שנפגעו ע''י פלטות פח בעובי כ0.8 -
מ" מ כולל חיזוקים כנדרש

קומפ'

23,400.00

71.01.5300

71.01.5310

71.01.5320

71.01.5400

71.01.5500

71.01.5800

מ"ר

250.00
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