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 עיריית בית שמש 

 הבהרות שאלות וריכוז  – לביצוע עבודות גינון והשקיה  53/20מכרז 

 

 תשובה  שאלה/בקשה

הנוסח משקף באופן מלא את הוראות החוק. יש בסעיף   ד' בהתאם להוראות החוק העדכניות -יש לתקן נוסח נספחים ג' ו

 שתי אופציות ועל המציע לבחור באיזו מהן הוא עומד. 

 לא האם אפשר להגיש הצעה על חלק מהמכרז?

 לא האם ניתן לגשת למכרז עם עמידה חלקית בתנאי הסף

 הדומם בגן?מה גבולות האחריות של הקבלן לגבי 

 

 האחריות של הקבלן במקרה של ליקוי בדומם כוללת:

 . דיווח על התקלה •

מניעת גישה במקרה שהתקלה מהווה מפגע   •

 . בטיחותי

והעבודה ע"ח  חומרים וחלקים ע"ח העירייה  •
 הקבלן.

 צביעה אחת לשנה ע"ח הקבלן. •

 

דונם במשך כל שעות הפעילות.  15 -הדרישה במכרז לתחזוקת פארקים עירוניים היא עובד ל

לכאורה מדובר במשרה וחצי לכל עובד ]מהבקר עד הערב[. במצב כזה התמורה באומדן המכרז  

 אינה מכסה את עלויות הקבלן.

  

הכוונה בדרישה לנוכחות עובדים במשך כל שעות  

הפעילות בפארק היא שצוות העבודה של הפארק יעבוד,  

במידת הצורך, במשמרות כך שכל עובד יעבוד רק משרה  

  90דוגמא: פארק עירוני שגודלו    אחת ולא משרה וחצי. 

, בהתאם לצרכי  . הקבלןעובדים 6ם יצריך צוות של דונ

העבודה, יפצל את צוות העבודה כך שחוליה ראשונה  

הצהריים עד תעבוד מהבקר עד אחה"צ וחוליה שניה מ

 .הערב

לא רשום מפורשות , ניתן להניח שבשטחים אקסטנסיבי /בור /עצי מדרכה , לא נדרשים עובדים 

 ? נוספים 

 

גודל השטח לחישוב הכמות הנדרשת של עובדים כולל את  

השטחים האינטנסיביים,אקסטנסיביים ובור, ללא עצי 

 רחוב. 

 יודגש שוב שהדרישות הן דרישות מינימום. 

 



 50121מס' עבודה: 

 3מתוך  2עמוד 

 

 2020דצמבר  06

 כ' כסלו תשפ"א

 

 תשובה  שאלה/בקשה

 מצויין במפורש במסמכי המכרז והודגש במפגש המציעים  האם יש רק זוכה אחד או שהשטחים מחולקים לכמה קבלנים

 מהבקר ובכל שעות הפעילות בפארק  ?מאיזו שעה עד איזו שעה עובדים בפארקים העירוניים

 כן  ? דונם כולל את המנהל ואיש ההשקיה 25 -האם עובד ל

 על חשבון הקבלן  ?האם טיפול בחדקונית הדקל ע"ח הקבלן או העירייה

 אין. ניתן להסתובב בשטח ולהתרשם.  כמויות דונמים של דשאים נבקש לקבל רשימת גנים עם  

 כנ"ל האם יש הערכה לכמות העצים בגנים?

רשימת המשתתפים במפגש המציעים מהווה את האישור   אישור השתתפות בסיור קבלנים

 להשתתפות 

האם המצהיר הוא החברה או במקרה של חברה בע"מ  1ד' לפרק -בקשה להבהרה בנספחים ג' ו

 מנהל בעל זכות חתימה בחברה

 מנהל החברה המורשה חתימה בה. 

האם עובד עם תעודה מקצועית שהוצג כחלק מעמידה בתנאי הסף ייחשב כחלק מניקוד האיכות או 

שנדרש להציג עובדים נוספים בעלי תעודות מקצועיות מעבר לנדרש בתנאי הסף כדי לצבור נקודות  

 ות?איכ

העובד שהוצג כחלק מעמידה בתנאי הסף  ייחשב גם  

 בניקוד האיכות. 

 כמצוין במסמכי המכרז  פארקים עירוניים: כמה פארקים יש? 

 בהתאם למפתח שמצוין במכרז  ? כמה עובדים בכל פארק

 ללא שינוי  07:00-15:30בקשה להבהיר כי ביום ו שעות העבודה בין 

 מצורף  ]מחירון לעבודות נוספות[  2018בקשה לצרף את מחירון משכ"ל 

 ללא שינוי   10%אינו מעודכן ולכן מבקשים לקבוע דקל בהנחה  2018משכ"ל 

 ללא שינוי  בקשה להוסיף ניסיון בתחזוקת מוסד להשכלה גבוהה לצבירת ניקוד לאיכות ההצעה

 ללא שינוי  בקשה לדרוש שהצעת המחיר תלווה בנייר תמחירי 

 ללא שינוי  שיעורי הנחה שונים למחירון לעבודות נוספות וגם לסעיפי האחזקה השוניםבקשה לתת 

 ללא שינוי  יום 90 -בקשה לעדכן את פרק הזמן שיינתן לקבלן לתיעוד המצב הקיים ל

 כבת הגנים שתעלה לאתר רשימת הגנים בהתאם לש מעודכנת?  GISלא צורפה רשימת גנים/ האם לעיריית בית שמש מערכת 

 אין. ניתן להסתובב בשטח ולהתרשם  בקשה לקבל כמות של דקלים לצורך חישוב עלויות טיפול בחדקונית 

וונדליזם: בקשה שתיקון ליקויים שמקורם בוונדליזם יהיו על חשבון העירייה או לחילופין לקבוע סכום  

 מירבי לנושא זה 

 שינוי ללא 

ניקיון: בקשה לשנות תנאי סף כך שהמציע יהיה בעל רישיון לשירות בתחום הניקיון או לבטל את 

 הדרישה לניקיון 

 ללא שינוי 
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 תשובה  שאלה/בקשה

 מצורף נספח ביטוחים עדכני  2019-1-6בקשה להתאים את אישור הביטוחים לחוזר ביטוח 
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 בע"מ השביל הירוק 

    יבנה.צפוני  א.ת.    5חבצלת החוף 

 8122453  יבנה  13273מען למכתבים: ת.ד. 
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2020/11/25 

 לכבוד: 
 שוש פנחס 

 עיריית בית שמש 
 shoshi@bshemesh.co.ilבאמצעות דוא"ל     ----------------------------- 

 א.נ
 

 1 שאלות הבהרה – עיריית בית שמש לביצוע עבודות גינון והשקיה  20/53מכרז פומבי מס' הנדון: 
 
 מעוניינת להגיש הצעה מיטבית למכרז שבנדון. בע"מ,  חברתנו, השביל הירוק .1

 אנו מבקשים לקבל אישור ו/או הבהרות לסוגיות הבאות:  .2

תשל"ו .2.1 ציבוריים,  גופים  עסקאות  לחוק  הקשורות  דרישות  מספר  קיימות  לעניין    1976-במכרז 

 הרשעות בדיני העבודה )שכר מינימום ועובדים זרים(.  

, המסדיר בין השאר את ההתקשרות של גוף  1976-ציבוריים, תשל"והוראות חוק עסקאות גופים  

את תנאי ההעסקה עם גוף ציבורי. להלן הוראת החוק    –ב  2ציבורי עם ספק/ נותן שירות קובע בסעיף  

 הרלוונטית:

 תנאי לעסקה עם גוף ציבורי  –"קיום דיני העבודה 

ירת נכס או למתן שירות, לא יתקשר גוף ציבורי עם ספק בעסקה למכ    (1)   )ב(      ב.2
לגוף הציבורי, אלא אם כן נוכח מי שמייצג את הגוף הציבורי באותה עסקה, על פי תצהיר 

ביותר לא הורשעו הספק ובעל זיקה אליו  בכתב מאת אותו ספק, כי עד מועד ההתקשרות  
חלפה שנה כי במועד ההתקשרות    –, ואם הורשעו ביותר משתי עבירות  משתי עבירות

 ת ממועד ההרשעה האחרונה";לפחו אחת

 
שמטרתו הינה שמירה על דיני  ד' להוראות החוק הנ"ל,  -נספחים ג' ואנו מבקשים להתאים את נוסח  

 לדוגמא:לנספח ד'   2לנספח ג' וכן, סעיף  2סעיף  משכך אנו מבקשים  לתקן את  העבודה.  

 

  המשתתף לא הורשע בפסק דין (  ב לחוק2כהגדרתו בסעיף  )הנני מצהיר בזאת כי עד למועד ההתקשרות  "

  או לפי חוק  1991  -עבירה עפ"י חוק עובדים זרים התשנ"א  -עבירה לעניין זה  )חלוט ביותר משתי עבירות  

   ( 31.10.02, שנעבר לאחר יום   1987 -שכר מינימום, התשמ"ז

, הורשעו בפסק דין חלוט ביותר  (ב לחוק  2כהגדרתו בסעיף  )  המשתתף או בעל זיקה אליואו, לחלופין,  

איסור העסקה שלא כדין והבטחת  )חוק עובדים זרים    עבירה עפ"י  -עבירה לעניין זה  )משתי עבירות  

הוגנים חוק שכר  1991  -, התשנ"א(תנאים  לפי  במועד האחרון  (  1987  -מינימום, התשמ"ז  או  אולם   ,

 .שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה הצעות במכרז, חלפה להגשת 

 way.co.il-michraz@greenאת תשובתכם אנא שלחו לתיבת המייל:  .3

 בברכה,
 

 , עו"ד מור אמסלם
 מחלקת מכרזים מנהלת 

 השביל הירוק בע"מ 

http://www.green-way.co.il/
mailto:info@green-way.co.il
mailto:michraz@green-way.co.il
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 בע"מ השביל הירוק 
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2020/12/06 

 לכבוד: 
 שוש פנחס 

 עיריית בית שמש 
 shoshi@bshemesh.co.ilבאמצעות דוא"ל     ----------------------------- 

 
 א.נ

 
 2שאלות הבהרה – עיריית בית שמש לביצוע עבודות גינון והשקיה  20/53מכרז פומבי מס' הנדון: 

 
 
 ומעוניינת להגיש הצעה מיטבית למכרז שבנדון.  השתתפה בסיור הקבלניםבע"מ,  חברתנו, השביל הירוק .1

 אנו מבקשים לקבל אישור ו/או הבהרות לסוגיות הבאות:  .2

צוין "למרות האמור,    10.1" סעיף  07:00-15:30, צוין "שעות עבודה  10סעיף    52נספח ב' עמוד    2פרק   .2.1

נוכחות עובדים מהבוקר עד שעות הלילה". נבקש    באתרים שיוגדרו ע"י העירייה כפארקים עירוניים.

 הבהרה: 

 כמה פארקים עירוניים יש?  .2.1.1

 מה שעות העבודה הנדרשות?  .2.1.2

 כמה עובדים בכל פארק?  .2.1.3

 . 07:00-15:30נבקש לקבל הבהרה כי שעות העבודה ביום שישי הינן  .2.1.4

מחירון פיתוח משכ"ל  נספח ו' "מחירון עבודות נוספות", המחירים לעבודות נוספות יהיו עפ"י    2פרק   .2.2

 , בניכוי הנחה שנתן הקבלן:2018שנת 

לא צורף למכרז  אשר  המחירון של משכ"ל  נבקש לצרף אץ    –מחירון לעבודות נוספות/חד פעמיות   .2.2.1

 .זה

לשנת   .2.2.2 כן המחירון משקף מחירים  להיום  2018כמו  נכון  רלוונטי  לא  כי  ,  אשר חלקם  נבקש  אנו 

 . 10%כמחירון דקל בהנחה של  מחירון לעבודות נוספות/חד פעמיות יקבע

אנו מבקשים כי למילה רשות מקומית תתווסף מוסד    ציון בגין איכות ההצעה  -  16.2סעיף    10עמוד   .2.3

 "רשות מקומית ו/או מוסד להשכלה גבוהה"  –להשכלה גבוהה 

שעיריית  אנו מבקשים כי הצעת המחיר תלווה בנייר תמחירי כפי  ",  הצעת מחיר"  –  14סעיף    9 עמוד   .2.4

אשדוד וכפי שעיריית הרצליה דורשת ואשר מהווה כלי כלכלי לבחינה בידי המזמין של הצעות לרבות  

כי ובדיקה  מינימום  שכר  עלויות  הולם    בדיקה  כספי  ביטוי  מקבלים  הגדיר  שהמזמין  השירותים 

 עה. צבה

 על ןשנית הנחהה קבעתם כי "... אחוז  3בסעיף  ,  : נספח ט'1פרק     26-27עמוד    -טופס הצעת מחיר   .2.5

אחזקה לביצוע  המחירון סעיפי  לכל  מתייחס ידי  לעבודות המחירון סעיפי  ולכל  שוטפת עבודות 

אנו נבקש לתת שיעור הנחה שונה לכל אחד מסעיפי שטחי הגינון כמפורט בטבלה וכן שיעור    ."נוספות

נוספות עבודות  למחירון  נפרד  לכל  ,  הנחה  המשוקלל  ששיעור ההנחה  במחירון  הסעיפי  5כמובן  ם 

http://www.green-way.co.il/
mailto:info@green-way.co.il
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.  יחושב כסך הכספי של כל סעיף בחלוקה לסך האומדן הכספי יהיה הבסיס לתחשיב ההצעה הזוכה

 . כמו כן נציין כי שורת הסה"כ בטבלה שצרפתם הינה לשנה ולא לחודש

יום שהוא הזמן המתאים לערוך    90נבקש לעדכן את התקופה ל  ,  בהוראות החוזה  26סעיף    31עמוד   .2.6

 מעודכנת ?  GISהאם לבית שמש יש מערכת  תוצאותמדידה ולארגן 

לא צורפה רשימת גנים ושיטחו של כל גן לפי סוג שטח  ,  : נספח א' רשימת גנים3פרק    -  51עמוד   .2.7

 .הגינון כמפורט בהגדרת החוזה

קבעתם כי "הקבלן מתחייב לבצע טיפולים להדברת חדקונית   4.1בסעיף   62בעמוד , חדקונית הדקל .2.8

את כמות    ציינולצורך תמחור נכון של העלויות אנא    ם ממשפחת הדקליים."הדקל האדומה בעצי

 בהם נדרשת הדברה כאמור.  הדקלים

וונדליזם במהלך תקופת    עלויות תיקונים הנוצרים בשל תמחר  צפות ולמאחר ולא ניתן ל   -   וונדליזם .2.9

זהההתקשרות מסוג  תיקונים  כי  לאשר  נבקש  המזמין  ,  חשבון  על  לנקוב    .יחולו  נבקש  לחילופין, 

 בסכום מקסימלי לעלויות תיקונים מסוג זה. 

( והן  52: נספח ב' תיאור העבודה ותנאים מיוחדים )עמוד  3פרק    -במפרט המיוחד , הן ב  23הן בסעיף   .2.10

   ,נדרש לבצע עבודות ניקיוןבמספר מקומות נוספים בהוראות החוזה הזוכה 

חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם,  וע של עבודות ניקיון מעוגנת תחת  מאחר ודרישה לביצ

 "החוק"(, הקובעות בין היתר כדלקמן: –)להלן  1996- תשנ"ו

מגדיר    1סעיף   שירות"    –לחוק  "קבלן  תחומי    –הגדרות  באחד  שירות  במתן  שעיסוקו  כ"מי 

 זולתו". ה, באמצעות עובדיו, אצל יהעבודה המפורטים בתוספת השני 

 . ניקיון  2-. שמירה ואבטחה; ו1-יה לחוק קובעת את תחומי השירות כ יהתוספת השנ 

שיון לכך  י"לא יעסוק אדם כקבלן כוח אדם אלא אם כן הוא בעל ר  )א( לחוק קובע, כי2סעיף  

 שיון".ימאת השר ועל פי תנאי הר 

ובכלל זה סמכות השר  והוראות פרק ד',    9עד    2הוראות סעיפים    א לחוק קובע, כי "10סעיף  

)ב(, יחולו לגבי קבלן שירות, בשינויים המחויבים  4- ( ו2)א()3)ד(,  2להתקין תקנות לפי סעיפים  

 ובשינויים אלה...". 

)א( לחוק על קבלן שירות,  2ילות את הוראות סעיף כ המ  -א לחוק 10הינה כי כן, על פי הוראות סעיף  

לא יעסוק אדם    – יון באמצעות עובדיו אצל זולתו קרי, על קבלן שעיסוקו במתן שירות בתחום הניק 

 כקבלן שירות אלא אם הוא בעל רישיון לכך מאת השר. 

ב לחוק, "לא יקבל אדם שירות כוח אדם מקבלן כוח אדם או שירות  10זאת ועוד, על פי הוראות סעיף  

על  מקבלן שירות, ולא יתקשר עמם לקבלת שירותים כאמור, אלא אם כן קבלן כוח האדם הוא ב 

רישיון או היתר מיוחד לפי פרק זה, לפי העניין, והמציא לאותו אדם העתק ממנו, או שקבלן השירות  

 הוא בעל רישיון לפי פרק זה והמציא לאותו אדם העתק ממנו. 

אשר על כן ולאור העובדה כי הוראות המכרז כוללות מתן שירותי ניקיון בהיקפים בלתי מבוטלים  

ולאור דרישות   לעיל,  ומשמעותיים,  יצא נכשל בהתקשרות  החוק כמפורט  מנת שהמזמין לא  ועל 

http://www.green-way.co.il/
mailto:info@green-way.co.il
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 בע"מ השביל הירוק 

    יבנה.צפוני  א.ת.    5חבצלת החוף 

 8122453  יבנה  13273מען למכתבים: ת.ד. 

 08-9333307פקס               08-9333305טל' 

way.co.il-www.green      way.co.il-info@green   

לפעול באחת מהחלופות   עולה כי חובה על המזמין   ב לחוק,10שלא כדין ובניגוד להוראות סעיף  

לעדכן את תנאי הסף כך שעל המציע להציג רישיון קבלן שירות בתחום הניקיון )בהתאם  הבאות : 

 .או לחלופין לבטל את כל הדרישה לבצע עבודות ניקיון מכל סוג שהוא להוראות החוק ותקנותיו(

קבע נוסח אישור ביטוח אחיד  של רשות שוק ההון )"הפיקוח"(, ביטוח וחסכון    6-1-2019חוזר ביטוח   .2.11

, החל ממועד זה, החוזר אוסר על מבטחים לחתום על אישורי עריכת ביטוח  01/12/2019בתוקף מיום  

ר ע"י הפיקוח. אנו מחויבים להנפיק אישור ביטוח בנוסח המכותב בחוזר,  בנוסח שונה מזה שאוש

 בהתאם לאמור לעיל. שדרשתם  יביטוחהאישור הקיום נבקש להתאים את  

 way.co.il-michraz@greenאת תשובתכם אנא שלחו לתיבת המייל:  .3

 

 

 בברכה,
 

 עו"ד ,  מור אמסלם
 מחלקת מכרזים מנהלת 

 השביל הירוק בע"מ 

http://www.green-way.co.il/
mailto:info@green-way.co.il
mailto:michraz@green-way.co.il
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 53/20מכרז פומבי מס'  –עיריית בית שמש 

 לביצוע עבודות גינון והשקייה

 

 שאלות הבהרה

 

 אם יש רק זוכה אחד לכל השטח או שהשטחים מחולקים לכמה קבלנים?ה. 1

 . מאיזה שעה עד איזה שעה עובדים בפארקים המיוחדים?2

 ?דונם כולל את המנהל עבודה ואיש ההשקיה 25ל  עובדהאם . 3

 . האם טיפול בחדקונית הדקל )כולל פיזור מלכודות( ע"ח הקבלן או העירייה? 4

 נבקש לקבל רשימת גנים עם כמויות דונמים של דשאים. .5

 מוד את כמות הגיזומים?א. האם יש הערכה למס' העצים בגנים על מנת שנוכל ל6

 על השתתפותנו  אנא העבירו אלינו אישור העירייה –למסמכי המכרז  4.10. ע"פ סעיף 7

 בסיור הקבלנים.    

 המציע במכרז הינו חברה בע"מ. המצהיר בנספח הינו מנהל     +ד':נספחים ג'  1. לגבי פרק 8

 האם המצהיר החותם על הנספח הינה החברה   –בחברה. נבקש לחדד את נוסח התצהיר 

 חותמת החברה? )כולל חותמת החברה וחתימה( או מנהל בעל זכויות חתימה, ללא

 נק',  20עבודות נוספות לצורך צבירת  3.3+3.4האם כמו בסעיפים  – 3.7. סעיף 9

 שנרשם בתנאי הסף לא יחשב לצבירת הנקודות? 2העובד עם תעודת גנן סוג                     

 

 

 בברכה,                                                                        

      

 אלומות פיתוח נופי בע"מ                                                                          



 gh2000@012.net.il          10605ת. ד.        6795887-02טל: " בע"מ     2000פיתוח וגינון "  גני חברון

  9110501ירושלים     02-6795896פקס:                        

           
   2020לנובמבר  30        

 לכבוד  

 מר אלי טל  

 eli@middot.co.ilבאמצעות מייל :     דות ומעשה נוף בע"מ  ימ

        

 ..א.נ..

    53/20הנדון : שאלות הבהרה מכרז               

 ללא תוספות תשלום .בפארקים , נוכחות עובדים עד שעות הלילה  – 41.1סעיף  31עמ'  .1

 ₪   650 –מחיר ברוטו  –עובדים  10דונם בשטחים רגילים  250לכל   – 46סעיף  31עמ'  .2

 ₪   750 –מחיר ברוטו  –עובדים  10דונם בפארקים  150לכל       

 ניתוח שטח רגיל :  

 ₪   75,000עובדים =  X  10₪  7,500  –עלות עובד 

 ₪   X 250   =18,750₪ לדונם  75  -תקורות נוספות

 ₪   93,750 –סה"כ 

 ₪  X 250   =162,500 650  -מחיר ברוטו 

   ניתן לתת הנחה בסעיף

 : ניתוח פארקים 

 ₪   112,000עובדים =  X 10₪ ) מדובר במשרה וחצי עד הלילה (   11,200  –עלות עובד 

 ₪   11,250דונם =  X 150₪ לדונם  75  –תקורות נוספות 

 ₪   123,250 –סה"כ 

 ₪  X  150   =112,500 750  –מחיר ברוטו 

, מכוון שתמהיל השטחים  ₪    123,250/112,500  –טו  ברו  ר יחס עלות עבודה למחי הסעיף הפסדי 
 לא ידוע וניתן לשנות את הגנים משטח רגיל לפארק יש בעיה בתמחור . 

לא רשום מפורשות , ניתן להניח שבשטחים אקסטנסיבי /בור /עצי מדרכה , לא נדרשים  .3
 עובדים נוספים ?  

 בברכה ,דודי יצחקי 

mailto:gh2000@012.net.il
mailto:eli@middot.co.il


 

 

 

 

         

 



היי שושי בקשר למרכז 53/20  רציתי לברר מספר דברים 
א.אם אני יכול לגשת רק על חלק מהמכרז 
ב. לגבי תנאי הסף אם יש לי מחזור של בין800 למליון שח שנתי ויש לי אחזקה של מפעלים גדולים בהיקף של 150 דונם בחודש ואני מחזיק 5 עובדים ב5 שנים
האחרונות פלוס קבלני מנשה ואני רוצה לדעת רק על חלק מהמכרז האם זה רלוונטי
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אחזקה חודשית01.0.000

אחזקת שטחים מגוננים01.1.000

01.1.001

,  דונם20עבור אחזקת שטחים שהקפם הכולל אינו עולה על : הערה 

 למחירי סעיפי האחזקה המפורטים בפרק %50תחול תוספת של 

הערה.אחזקת שטחים חודשית

01.1.001

, גינון לאורך כבישים, מדשאות, גנים ציבוריים- אחזקת שטחים מגוננים 

על כל הכלול בהם בהתאם להוראות המפרט , איי תנועה, ככרות

0.000600.000.00דונם.והרשות המזמינה

אחזקת שטחים פתוחים01.2.000

01.2.001

על כל ' שטחי חורש פתוח וכד, חורשות- אחזקת שטחים פתוחים 

0.000150.000.00דונם.הכל בהתאם להוראות המפרט והרשות המזמינה, הכלול בהם

אחזקת שטחי בור01.3.000

01.3.001

הכול בהתאם להוראות המפרט , אחזקת שטחי בור ללא צמחיה

0.00050.000.00דונם.והרשות המזמינה

' מ4אחזקת עצי רחוב בגובה עד 01.4.000

01.4.001

הכל , במדרכות לאורך צירי תנועה'  מ4עצים בודדים בגובה עד 

0.00010.000.00' יח.והרשות המזמינה.בהתאם להוראות המפרט 

או מוסדות ציבור/אחזקת גינון במוסדות חינוך ו01.5.000

01.5.001

שגודל השטח המגונן אינו עולה , או מוסדות ציבור/אחזקת שטחי גינון ו

0.000790.000.00' יח דונם0.5על 

תוספות לפרק אחזקה חודשית02.0.000

תוספות לפרק אחזקה02.1.000

02.1.001

, גינון בר קיימא\" ירוקה" עבור אחזקה 01.1תוספת מחיר לתת פרק 

0.000100.000.00דונם.בשטחים המגוננים הכל בהתאם להוראות המפרט והרשות המזמינה

02.1.002

הכל ,  עבור אחזקת מגרשי כדורגל01.1תוספת מחיר לתת פרק 

0.0001,310.000.00דונם.בהתאם להוראות המפרט והרשות המזמינה

02.1.003

 עבור  אחזקת שטחים מיוחדים הכוללת 01.1תוספת מחיר לתת פרק 

 דונם לאורך כל יום העבודה בשטח 8נוכחות קבועה של עובד לכל 

0.000725.000.00דונם(ע" ש7וערבי חג ' ע ימי ו" ש6, ע יום רגיל" ש9)המוגדר 

02.1.004

 עבור אחזקת שטחי גינון במוסדות חינוך 01.1תוספת מחיר לתת פרק 

0.000260.000.00דונם. דונם0.5שגודל השטח המגונן בהם עולה על , או מוסדות ציבור/ו

02.1.005

 עבור אחזקת חורשות מושקות על כל 01.2תוספת מחיר לתת פרק 

0.00060.000.00דונם.הכל בהתאם להוראות המפרט והרשות המזמינה, הכלול בהם

02.1.006

 4-11 עבור אחזקת עצים בודדים בגובה 01.4תוספת מחיר לתת פרק 

בהתאם להוראות המפרט והרשות , במדרכות לאורך צירי תנועה' מ

0.0005.000.00' יח.המזמינה

02.1.007

 עבור אחזקת עצים בודדים בגובה מעל 01.4תוספת מחיר לתת פרק 

בהתאם להוראות המפרט והרשות , במדרכות לאורך צירי תנועה'  מ11

0.00010.000.00' יח.המזמינה

02.1.008

 בחוזה 3על פי פרק , עבור אחריות על צמחיה, תוספת מחיר לדונם

0.00040.000.00דונם3.1סעיף , התקשרות

02.1.009

 3על פי פרק , עבור אחריות על מערכות השקיה,תוספת מחיר לדונם 

לא כולל שרות שנתי עבור מערכת בקרת , 3.2סעיף , בחוזה התקשרות

0.00045.000.00דונם.השקיה אלחוטית

02.1.010

 בחוזה 3על פי פרק , עבור אחריות על דומם, תוספת מחיר לדונם

0.00065.000.00דונם.3.3סעיף , התקשרות

02.1.011

 בחוזה 3על פי פרק , עבור אחריות על תשתיות,תוספת מחיר לדונם 

0.00065.000.00דונם.3.4סעיף , התקשרות

02.1.012

ריסוס חודשי של שטחים מרוצפים בשטחים שלא בתחומי אחזקת 

0.00045.000.00דונם.הקבלן
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תאורת חוץ08.0.000

הכנות לתאורת חוץ08.1.000

08.1.001

עם דבק  ("כפפה")מחירי הכבלים כוללים מפצלת מתכווצת בחום 

הערהבקצוות

08.1.001

מ בחפירה מוכנה כולל חוט משיכה " מ50סי סוג שחור קוטר .וי.צינור פי

0.00015.000.00 מטר.וסרט סימון תקני

08.1.002

מ בחפירה מוכנה כולל חוט משיכה " מ75סי סוג שחור קוטר .וי.צינור פי

0.00021.000.00 מטר.וסרט סימון תקני

08.1.003

מ בחפירה מוכנה כולל חוט " מ110סי סוג שחור קוטר .וי.צינור פי

0.00037.000.00 מטר.משיכה וסרט סימון תקני

08.1.004

מ בחפירה " מ50קוטר  ("קוברה")צינור פלסטי שרשורי דו שכבתי 

0.00013.000.00 מטר.מוכנה כולל חוט משיכה וסרט סימון תקני

08.1.005

מ בחפירה " מ63קוטר  ("קוברה")צינור פלסטי שרשורי דו שכבתי 

0.00016.000.00 מטר.מוכנה כולל חוט משיכה וסרט סימון תקני

08.1.006

מ בחפירה " מ80קוטר  ("קוברה")צינור פלסטי שרשורי דו שכבתי 

0.00019.000.00 מטר.מוכנה כולל חוט משיכה וסרט סימון תקני

08.1.007

מ בחפירה " מ110קוטר  ("קוברה")צינור פלסטי שרשורי דו שכבתי 

0.00030.000.00 מטר.מוכנה כולל חוט משיכה וסרט סימון תיקני

08.1.008

מ בחפירה " מ160קוטר  ("קוברה")צינור פלסטי שרשורי דו שכבתי 

0.00037.000.00 מטר.מוכנה כולל חוט משיכה וסרט סימון תיקני

08.1.009

בחפירה מוכנה כולל חוט משיכה , מ" מ16בקוטר  ("מריכף")ד "צינור פ

0.0007.000.00 מטר.וסרט סימון תיקני

08.1.010

בחפירה מוכנה כולל חוט משיכה , מ" מ23בקוטר  ("מריכף")ד "צינור פ

0.0008.000.00 מטר.וסרט סימון תיקני

08.1.011

בחפירה מוכנה כולל חוט משיכה , מ" מ29בקוטר  ("מריכף")ד "צינור פ

0.0009.000.00 מטר.וסרט סימון תיקני

08.1.012

בחפירה מוכנה כולל חוט משיכה , מ" מ36בקוטר  ("מריכף")ד "צינור פ

0.00012.000.00 מטר.וסרט סימון תיקני

08.1.013

בחפירה מוכנה כולל חוט משיכה , מ" מ42בקוטר  ("מריכף")ד "צינור פ

0.00014.000.00 מטר.וסרט סימון תיקני

08.1.014

בחפירה מוכנה כולל חוט משיכה , מ" מ50בקוטר  ("מריכף")ד "צינור פ

0.00016.000.00 מטר.וסרט סימון תיקני

08.1.015

מ בחפירה מוכנה " מ3.2מ ועובי דופן " מ75קשיח בקוטר . סי.וי.צינור פי

0.00026.000.00 מטר.כולל חוט משיכה וסרט סימון

08.1.016

בחפירה ,מ " מ3.6מ בעובי דופן " מ110סי קשיח בקוטר .וי.צינור פי

0.00042.000.00 מטרמוכנה כולל חוט משיכה וסרט סימון

08.1.017

בחפירה ,מ " מ5.3מ בעובי דופן " מ160סי קשיח בקוטר .וי.צינור פי

0.00066.000.00 מטרמוכנה כולל חוט משיכה וסרט סימון

08.1.018

מ בחפירה מוכנה כולל חוט משיכה וסרט " מ50צינור מרילן בקוטר 

0.00022.000.00 מטר.סימון

08.1.019

מ בחפירה מוכנה כולל חוט משיכה וסרט " מ63צינור מרילן בקוטר 

0.00033.000.00 מטר.סימון

08.1.020

מ בחפירה מוכנה כולל חוט משיכה וסרט " מ75צינור מרילן בקוטר 

0.00040.000.00 מטר.סימון

08.1.021

מ בחפירה מוכנה כולל חוט משיכה וסרט " מ110צינור מרילן בקוטר 

0.00051.000.00 מטר.סימון

08.1.022

מ בחפירה מוכנה כולל חוט משיכה " מ25בקוטר  ("מרירון")" כ"צינור 

0.0009.000.00 מטרוסרט סימון תיקני

08.1.023

 5/32" בעובי 4"שרוול לחצית כביש בחפירה מוכנה מצינור פלדה קוטר 

0.000126.000.00 מטר.כולל חוט משיכה וסימון בקצוות השרוול וסרט סימון תיקני

08.1.024

 5/32" בעובי 6"שרוול לחצית כביש בחפירה מוכנה מצינור פלדה קוטר 

0.000184.000.00 מטר.כולל חוט משיכה וסימון בקצוות השרוול וסרט סימון תיקני
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08.1.025

 צבוע בגוון לבחירת המזמין וצמוד לקיר 2.0-"1.5"צינור מגולבן בקוטר 

מ בתוך הקרקע להגנה " ס30-עם שלות עד לעומק כ, ג עמוד"בניין או ע

0.00063.000.00 מטר.על כבל לתאורה

08.1.026

 מותקן על קיר בעזרת חבקים פלסטיים 3" קשיח בקוטר  עד PVCצנור 

מ ודיבל " ס70י בורג נירוסטה "קשיחים תוצרת פלסים מחוזקים לקיר ע

פליז נמוך ראש הבורג משושה שיושקע בתוך שקע בחבק תוך העמקתו 

0.00061.000.00 מטר.במידת הצורך

0.000105.000.00 מטרמ כולל מכסה פח" מ100X100תעלה מפח מגולבן במידות 08.1.027

08.1.028

ח עשוי מפלדה "ח בירידה מעמוד ח"צינור הגנה על כבל הזנה של ח

מ כולל כל האביזרים הנדרשים " מ3.96. ד.ע, 4"מגולוון בקוטר 

0.000210.000.00 מטר.ח"לפי דרישת ח, לחיזוקו

08.1.029

מ כולל " ס80מ בעומק " ס40תא בקרה לכבלים תא טרומי קוטר 

 B125כולל מכסה ממין , מ" ס20חציבה כולל שכבת חצץ של /חפירה

0.0001,103.000.00' יח.כולל שילוט יעוד תא הביקורת

08.1.030

מ כולל " ס130מ בעומק " ס50תא בקרה לכבלים תא טרומי קוטר 

 B125כולל מכסה ממין , מ" ס20חציבה כולל שכבת חצץ של /חפירה

0.0001,302.000.00' יח.כולל שילוט יעוד תא הביקורת

08.1.031

מ כולל " ס130מ בעומק " ס60תא בקרה לכבלים תא טרומי קוטר 

 B125כולל מכסה ממין , מ" ס20חציבה כולל שכבת חצץ של /חפירה

0.0001,470.000.00' יח.כולל שילוט יעוד תא הביקורת

08.1.032

מ כולל " ס130מ בעומק " ס80תא בקרה לכבלים תא טרומי קוטר 

 B125כולל מכסה ממין , מ" ס20חציבה כולל שכבה חצץ של /חפירה

0.0001,869.000.00' יח.כולל שילוט יעוד תא הביקורת

08.1.033

כולל , מ" ס130מ ובעומק " ס100תא טרומי בקוטר , תא בקרה לכבלים

 B125כולל מכסה ממין , מ" ס20חציבה כולל שכבת חצץ של / חפירה

0.0002,321.000.00' יח.כולל שילוט יעוד תא הביקורת

08.1.034

כולל , מ" ס130מ ובעומק " ס125תא טרומי בקוטר , תא בקרה לכבלים

 B125כולל מכסה מסוג , מ" ס20כולל שכבת חצץ של , חציבה/ חפירה

0.0002,793.000.00' יח.כולל שילוט יעוד תא הביקורת

08.1.035

מ עבור תיקרה ומכסה ממין " ס60תוספת למחיר תא בקרה בקוטר 

C2500.000368.000.00' יח

08.1.036

מ עבור תיקרה ומכסה ממין " ס80תוספת למחיר תא בקרה בקוטר 

C2500.000473.000.00' יח

08.1.037

מ עבור תיקרה ומכסה ממין " ס100תוספת למחיר תא בקרה בקוטר 

C2500.000525.000.00' יח

08.1.038

מ עבור תיקרה ומכסה ממין " ס125תוספת למחיר תא בקרה בקוטר 

C2500.000630.000.00' יח

08.1.039

מ עבור תיקרה ומכסה ממין " ס60תוספת למחיר תא בקרה בקוטר 

D4000.000525.000.00' יח

08.1.040

מ עבור תיקרה ומכסה ממין " ס80תוספת למחיר תא בקרה בקוטר 

D4000.000578.000.00' יח

08.1.041

מ עבור תיקרה ומכסה ממין " ס100תוספת למחיר תא בקרה בקוטר 

D4000.000630.000.00' יח

08.1.042

מ עבור תיקרה ומכסה ממין " ס125תוספת למחיר תא בקרה בקוטר 

D4000.000735.000.00' יח

08.1.043

תוספת למחיר תא בקרה עבור מכסה יצקת ברזל מכל מין שהוא בקוטר 

0.000368.000.00' יחב-מ או מרובע עם סמל הרשות במקום מכסה ב" ס50

08.1.044

תוספת למחיר תא בקרה עבור מכסה יצקת ברזל מכל מין שהוא בקוטר 

0.000420.000.00' יחב-מ או מרובע עם סמל הרשות במקום מכסה ב" ס60

08.1.045

 D400תוספת למחיר מכסה לתא בקרה עבור סגר נעילה למכסה ממין 

0.000137.000.00' יחC250או 



274מתוך4 2018- ל לעבודות פיתוח "מחירון משכ

כ"סהמחירכמותמידה' יחתאורמספר

08.1.046

תוספת למחיר מכסה של תא בקרה עבור סמל הרשות המקומיתו 

0.000162.000.00' יחעשוי ברונזה או יצקת מוטבעת במכסה הבטון, והתשתית המיועדת

08.1.047

או לצינורות תיקשורת בכלים או /או חציבת תעלות לכבלים ו/חפירה ו

החזרת השטח לקדמותו , מילוי חפירה, בידיים כולל ריפוד וכיסוי חול

0.00025.000.00 מטר.מ" ס40-60מ ורוחב " ס90התעלה בעומק עד . וסילוק עודפי אדמה

08.1.048

או לצינורות תיקשורת בכלים או /או חציבת תעלות לכבלים ו/חפירה ו

החזרת השטח לקדמותו , מילוי חפירה, בידיים כולל ריפוד וכיסוי חול

-40מ ורוחב " ס120מ עד " ס91-התעלה בעומק מ. וסילוק עודפי אדמה

0.00031.000.00 מטר.מ" ס60

08.1.049

או לצינורות תיקשורת בכלים או /או חציבת תעלות לכבלים ו/חפירה ו

החזרת השטח לקדמותו , מילוי חפירה, בידיים כולל ריפוד וכיסוי חול

מ ורוחב " ס150מ עד " ס121-התעלה בעומק מ. וסילוק עודפי אדמה

0.00038.000.00 מטר.מ" ס40-60

08.1.050

 80או חציבה עבור הרחבת החפירה עד לרוחב /תוספת מחיר לחפירה ו

0.0008.000.00 מטר.מ"ס

08.1.051

או חציבה עבור הרחבת החפירה עד לרוחב /תוספת מחיר לחפירה ו

0.00013.000.00 מטר.מ" ס100

08.1.052

או לצינורות תיקשורת /חציבה בסלע קשה ורצוף תעלות לכבלים ו

החזרת השטח , מילוי חפירה, בכלים או בידיים כולל ריפוד וכיסוי חול

-40מ ורוחב " ס90התעלה בעומק עד . לקדמותו וסילוק עודפי אדמה

0.00038.000.00 מטר.מ" ס60

08.1.053

מעביר )מעל מכשול , או חציבת תעלה לצנרת בכל סוגי הקרקע/חפירה ו

, מ לרוחבו של המכשול" ס40ברוחב , ('צנרת מים וכו, "בזק"קו , מים

להנחת צנרת שרשורית כולל יציקת בטון להגנת הצנרת בהתאם 

0.000425.000.00'קומפלתוכניות

08.1.054

עבור החזרת פני השטח , דשא/תוספת מחיר לחפירה באזור מגונן

0.00021.000.00 מטר.הסופיים לקדמותם

08.1.055

 צינורות פלסטיים 3להתקנה '  מ12קידוח אופקי בקרקע באורך עד 

בכל - מ " מ8מ עם חוטי משיכה ניילון " מ75כפיף כבד שחור בקוטר 

חפירת בורות וכל , צנרת, כולל שרוול, שיטה שתידרש לפי תנאי הקרקע

0.0008,400.000.00'קומפ.הדרוש והחזרת השטח לקדמותו

08.1.056

 עבור כל מטר קידוח 08.01.0345תוספת מחיר לקידוח אופקי בסעיף 

0.000683.000.00'קומפ.אופקי נוסף

08.1.057

 3 עבור התקנת 08.01.0345תוספת מחיר לקידוח אופקי בסעיף 

 75מ במקום בקוטר " מ5.4מ עובי דופן " מ110בקוטר . סי.וי.צינורות פי

0.000126.000.00 מטרהמחיר למטר אורך קידוח, מ "מ

08.1.058

מ " ס40-60תוספת מחיר לחפירה עבור פתיחת כביש קיים ברוחב 

0.00088.000.00 מטר.תיקון הכביש והחזרת המצב לקדמותו, לצורך הנחת צינורות

08.1.059

מ " ס40-60שביל ברוחב / תוספת מחיר לחפירה עבור פתיחת מדרכה 

0.00071.000.00 מטר.שביל והחזרת המצב לקדמותו/תיקון מדרכה, לצורך הנחת צינורות

08.1.060

בצוע הגנות בהצטלבות של מערכות שונות עם כבלי מתך נמוך של 

גישוש ידנית לעומק , חפירה, י כנדרש בחוק החשמל כולל שרוולים"חח

0.000578.000.00'קומפביצוע הגנות מכניות ותרמיות הכל לפי הנדרש' , מ2באורך עד '  מ2עד 

08.1.061

או בתיקרה לכניסת כבלי חשמל והתקנת שרוול /פתיחת מעבר בקיר ו

P.V.C אטימות והחזרת המצב , צבע,  כולל תיקוני טיח4" בקוטר עד

0.000230.000.00'קומפ.לקדמותו
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08.1.062

 2"או חציבת קיר אבנים לצורך התקנת צינור קשיח בקוטר /ניסור ו

כולל הספקה והתקנה של אבנים מתאימים , בעומק וברוחב הדרוש

כולל מילוי החלל הנותר סביב , לכיסוי החציבה והתאמתם למבנה הקיר

לרבות , כולל כל העבודות וחומרי העזר הדרושים, הצנורות בבטון

0.000273.000.00 מטר.תיקונים של קירות בתוך הדירות

08.1.063

ב "חל' י מח"או חציבת קיר אבנים לצורך התקנת צינור עבור חח/ניסור ו

כולל הספקה והתקנה של אבנים ,  בעומק וברוחב הדרוש3"בקוטר 

כולל מילוי החלל , מתאימים לכיסוי החציבה והתאמתם למבנה הקיר

, כולל כל העבודות וחומרי העזר הדרושים, הנותר סביב הצנורות בבטון

0.000294.000.00 מטר.לרבות תיקונים של קירות בתוך הדירות

08.1.064

או חציבה בקיר להכנת נישה לקופסה פלסטית משוריינת בגודל /ניסור ו

D4 בהתאם ) להארקה או לצרכים אחרים עם מספר כניסות כדרוש

לרבות כל , מ" מ350X250X100-גודל כ. (לתכניות ומיקום הקופסה

0.000336.000.00'קומפ.העבודות וחומרי העזר הדרושים

08.1.065

ארון רשת גודל )ח "או חציבה בקיר לצורך השקעת ארון רשת ח/ניסור ו

, י האבנים"השלמת הקיר ע(. ח"י ח"לאחר התקנתו ע)וביטון הארון  (2

לרבות כל העבודות , מ" מ150/150/15כולל ברזל זוית ,כולל הספקתם

0.0001,680.000.00'קומפ.וחומרי העזר הדרושים

08.1.066

 2" צנורות מרילין בקוטר 2ניסור וחציבה בקיר אבנים לצורך התקנת 

כולל הספקה והתקנה של אבנים מתאימים , בעומק וברוחב הדרוש

כולל מילוי החלל הנותר סביב , לכיסוי החציבה והתאמתם למבנה הקיר

לרבות כל העבודות וחומרי העזר , הצנורות בבטון כמפורט במפרטים

0.000315.000.00 מטר.הדרושים

08.1.067

מ בחפירה מוכנה להגנה על כבלים " ס45X45X7מרצפות בטון במידות 

0.00032.000.00' יח.(הנמדדים בנפרד)

08.1.068

כולל , מ" ס30/30/30 לעמוד תמרור במידות 30-יסוד בטון מזוין ב

ברגי יסוד וכל העבודות וחומרי , שרוולי מעבר, חציבת הבור, חפירתו

0.000179.000.00' יח.העזר הדרושים

08.1.069

מ או בקוטר " ס40/40/40 לעמוד תמרור במידות 30-יסוד בטון מזוין ב

ברגי , שרוולי מעבר, חציבת הבור/ מ כולל חפירת" ס40מ ועומק " ס40

0.000378.000.00' יח.יסוד וכל העבודות וחומרי העזר הדרושים

08.1.070

מ או " ס50X50X50 לעמוד תמרור במידות 30-יסוד בטון מזוין ב

שרוולי , חציבת הבור/ מ כולל חפירת" ס50מ ועומק " ס50בקוטר 

0.000504.000.00' יח.ברגי יסוד וכל העבודות וחומרי העזר הדרושים, מעבר

08.1.071

במידות ,  טרומי נייד לעמוד תאורה זמני30-יסוד בטון מזוין ב

קיטום פינות , מ לעמוד" ס30מ כולל חור בקוטר " ס100/100/100

0.0001,575.000.00' יחעליונות ואזני הרמה

08.1.072

במידות ',  מ4 לעמוד תאורה מכל סוג עד גובה 30-יסוד בטון מזוין ב

הכנת שרוולי מעבר לפי , חציבת הבור/מ כולל חפירת" ס60/60/60

כולל ברגי יסוד מחוברים ומוגנים וכל שאר העבודות והחומרים , תוכנית

0.000756.000.00' יחהדרושים

08.1.073

במידות ',  מ5-7 לעמוד תאורה מכל סוג בגובה 30-יסוד בטון מזוין ב

הכנת שרוולי מעבר לפי , חציבת הבור/מ כולל חפירת" ס60/60/80

כולל ברגי יסוד מחוברים ומוגנים וכל שאר העבודות והחומרים , תוכנית

0.000861.000.00' יחהדרושים

08.1.074

במידות ',  מ8-9 לעמוד תאורה מכל סוג בגובה 30-יסוד בטון מזוין ב

הכנת שרוולי מעבר לפי , חציבת הבור/מ כולל חפירת" ס80/80/100

כולל ברגי יסוד מחוברים ומוגנים וכל שאר העבודות והחומרים , תוכנית

0.0001,029.000.00' יחהדרושים
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08.1.075

במידות ',  מ10 לעמוד תאורה מכל סוג בגובה 30-יסוד בטון מזוין ב

הכנת שרוולי מעבר לפי , חציבת הבור/מ כולל חפירת" ס80/80/120

כולל ברגי יסוד מחוברים ומוגנים וכל שאר העבודות והחומרים , תוכנית

0.0001,260.000.00' יחהדרושים

08.1.076

במידות ',  מ10 לעמוד תאורה מכל סוג בגובה 30-יסוד בטון מזוין ב

הכנת שרוולי מעבר לפי , חציבת הבור/מ כולל חפירת" ס80/80/160

כולל ברגי יסוד מחוברים ומוגנים וכל שאר העבודות והחומרים , תוכנית

0.0001,502.000.00' יחהדרושים

08.1.077

במידות ',  מ10 לעמוד תאורה מכל סוג בגובה 30-יסוד בטון מזוין ב

הכנת שרוולי מעבר לפי , חציבת הבור/מ כולל חפירת" ס100/100/100

כולל ברגי יסוד מחוברים ומוגנים וכל שאר העבודות והחומרים , תוכנית

0.0001,418.000.00' יחהדרושים

08.1.078

במידות ',  מ12-11 לעמוד תאורה מכל סוג בגובה 30-יסוד בטון מזוין ב

הכנת שרוולי מעבר לפי , חציבת הבור/מ כולל חפירת" ס100/100/120

כולל ברגי יסוד מחוברים ומוגנים וכל שאר העבודות והחומרים , תוכנית

0.0001,628.000.00' יחהדרושים

08.1.079

במידות ',  מ12-11 לעמוד תאורה מכל סוג בגובה 30-יסוד בטון מזוין ב

הכנת שרוולי מעבר לפי , חציבת הבור/מ כולל חפירת" ס100/100/150

כולל ברגי יסוד מחוברים ומוגנים וכל שאר העבודות והחומרים , תוכנית

0.0001,943.000.00' יחהדרושים

08.1.080

במידות ',  מ12-11 לעמוד תאורה מכל סוג בגובה 30-יסוד בטון מזוין ב

הכנת שרוולי מעבר לפי , חציבת הבור/מ כולל חפירת" ס100/100/180

כולל ברגי יסוד מחוברים ומוגנים וכל שאר העבודות והחומרים , תוכנית

0.0002,310.000.00' יחהדרושים

08.1.081

במידות ',  מ12-11 לעמוד תאורה מכל סוג בגובה 30-יסוד בטון מזוין ב

הכנת שרוולי מעבר לפי , חציבת הבור/מ כולל חפירת" ס120/120/150

כולל ברגי יסוד מחוברים ומוגנים וכל שאר העבודות והחומרים , תוכנית

0.0002,510.000.00' יחהדרושים

08.1.082

במידות ',  מ15 לעמוד תאורה מכל סוג בגובה 30-יסוד בטון מזוין ב

הכנת שרוולי מעבר לפי , חציבת הבור/מ כולל חפירת" ס120/120/180

כולל ברגי יסוד מחוברים ומוגנים וכל שאר העבודות והחומרים , תוכנית

0.0002,772.000.00' יחהדרושים

08.1.083

במידות ',  מ15 לעמוד תאורה מכל סוג בגובה 30-יסוד בטון מזוין ב

הכנת שרוולי מעבר לפי , חציבת הבור/מ כולל חפירת" ס130/130/200

כולל ברגי יסוד מחוברים ומוגנים וכל שאר העבודות והחומרים , תוכנית

0.0003,570.000.00' יחהדרושים

08.1.084

במידות ',  מ15 לעמוד תאורה מכל סוג בגובה 30-יסוד בטון מזוין ב

הכנת שרוולי מעבר לפי , חציבת הבור/מ כולל חפירת" ס180/180/180

כולל ברגי יסוד מחוברים ומוגנים וכל שאר העבודות והחומרים , תוכנית

0.0004,725.000.00' יחהדרושים

08.1.085

במידות ',  מ18 לעמוד תאורה מכל סוג בגובה 30-יסוד בטון מזוין ב

הכנת שרוולי מעבר לפי , חציבת הבור/מ כולל חפירת" ס160/160/280

כולל ברגי יסוד מחוברים ומוגנים וכל שאר העבודות והחומרים , תוכנית

0.0005,618.000.00' יחהדרושים

08.1.086

עבור שרוול נוסף לכבל ושרוול נוסף , תוספת למחיר יסוד בטון לעמוד

0.000158.000.00' יח.להארקה

08.1.087

תוספת מחיר ליסוד בטון עבור הגבהה עגולה או ריבועית במידות 

0.000105.000.00' יחמ" ס25*50*50

08.1.088

פים ואיי "כיסוי פח דקורטיבי לברגי היסוד בעמודי מאור בערוגות שצ

הכיסוי . מ מעל פני האדמה הגננית " ס15תנועה ואשר בסיסם בולט 

צבוע בתנור לפי גוון , יהיה עגול או מרובע לפי הנחיות אדריכל הנוף 

0.000300.000.00' יח הברגים4העמוד הכיסוי חייב לכסות את כל 
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08.1.089

מ " ס90מ ובגובה " ס155X45במידות ,  למרכזיה30-יסוד בטון מזוין ב

עם מסגרת ברזל , מ מעל פני השטח" ס20-מתחת לפני השטח ו

עם פתחים לצינורות , מגולבנת לחיזוק לוח החשמל לבסיס הבטון

0.0002,520.000.00'קומפ.והחזרת פני השטח לקדמותם

08.1.090

הארקת יסוד למרכזית תאורה כולל פס פלדה מגולבן מרותך לברזל 

0.000315.000.00' יחהיסוד ומחובר להארקת הלוח

08.1.091

מ עם הברזות " ס15- פס הארקות עשוי מנחושת ומצופה בדיל באורך כ

0.000105.000.00' יחוברגים ודיסקיות

08.1.092

להגדלת יסוד בטון לעמוד או לתא בקרה ,  כולל זיון30-יציקת בטון ב

תבנית עץ וכל שאר העבודות והחומרים , חציבת הבור/כולל חפירת

0.0001,275.000.00ק" מ.הדרושים

0.000158.000.00ר" מ.מ מעל צנורות חשמל ותקשורת" ס10עטיפת בטון בעובי 08.1.093

0.000200.000.00ר" מ.מ מעל צנורות חשמל ותקשורת" ס15עטיפת בטון בעובי 08.1.094

08.1.095

פירוק יסוד בטון של עמוד תאורה קיים והובלתו לאתר פסולת לפי 

0.000205.000.00' יח.הנחית המפקח

08.1.096

, בין עמודי תאורה קיימים, פרוק כבל קיים המושחל בצנרת תת קרקעית

, כולל פרוק חיבורי החשמל ובידודם, ללא פגיעה בצנרת הקיימת

0.0005.000.00 מטר.לפי הנחית המפקח, והובלת הכבל למחסני העירייה או לכל מקום אחר

08.1.097

ר מותקן ישירות בקרקע " ממ10מוליך נחושת שזור גלוי להארקה 

0.00011.000.00 מטר.במקביל לצינורות כולל חדירה לעמודים

08.1.098

ר מותקן ישירות בקרקע " ממ16מוליך נחושת שזור גלוי להארקה 

0.00014.000.00 מטר.במקביל לצינורות כולל חדירה לעמודים

08.1.099

ר מותקן ישירות בקרקע " ממ25מוליך נחושת שזור גלוי להארקה 

0.00019.000.00 מטר.במקביל לצינורות כולל חדירה לעמודים

08.1.100

ר מותקן ישירות בקרקע " ממ35מוליך נחושת שזור גלוי להארקה 

0.00025.000.00 מטר.במקביל לצינורות כולל חדירה לעמודים

08.1.101

ר מותקן ישירות בקרקע " ממ50מוליך נחושת שזור גלוי להארקה 

0.00035.000.00 מטר.במקביל לצינורות כולל חדירה לעמודים

08.1.102

ר מותקן ישירות בקרקע " ממ70מוליך נחושת שזור גלוי להארקה 

0.00045.000.00 מטר.במקביל לצינורות כולל חדירה לעמודים

08.1.103

ר מותקן ישירות בקרקע " ממ95מוליך נחושת שזור גלוי להארקה 

0.00060.000.00 מטר.במקביל לצינורות כולל חדירה לעמודים

08.1.104

 מושחל בצינור N2XY(XLPE)קרקעי טיפוס -כבל טרמפולסטי תת

ר המחיר לא כולל " ממ3X1.5כבל בחתך . מחובר לעמוד או למרכזיה

0.0008.000.00 מטר.צינור

08.1.105

 מושחל בצינור N2XY(XLPE)קרקעי טיפוס -כבל טרמפולסטי תת

ר המחיר לא כולל " ממ5X1.5כבל בחתך . מחובר לעמוד או למרכזיה

0.0009.000.00 מטר.צינור

08.1.106

 מושחל בצינור N2XY(XLPE)קרקעי טיפוס -כבל טרמפולסטי תת

ר המחיר לא כולל " ממ3X2.5כבל בחתך . מחובר לעמוד או למרכזיה

0.0009.000.00 מטר.צינור

08.1.107

 10X1.5 בחתך N2YY (XLPE)קרקעי טיפוס -כבל טרמפולסטי תת

0.00011.000.00 מטר.המחיר לא כולל צינור. ר מושחל בצינור מחובר לעמוד או למרכזיה"ממ

08.1.108

 מושחל בצינור N2XY(XLPE)קרקעי טיפוס -כבל טרמפולסטי תת

ר המחיר לא " ממ3X4 או 2X6כבל בחתך . מחובר לעמוד או למרכזיה

0.00013.000.00 מטר.כולל צינור

08.1.109

 מושחל בצינור N2XY(XLPE)קרקעי טיפוס -כבל טרמפולסטי תת

ר המחיר לא כולל " ממ5X2.5כבל בחתך . מחובר לעמוד או למרכזיה

0.00014.000.00 מטר.צינור
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08.1.110

 מושחל בצינור N2XY(XLPE)קרקעי טיפוס -כבל טרמפולסטי תת

ר המחיר לא כולל " ממ4X4כבל בחתך . מחובר לעמוד או למרכזיה

0.00016.000.00 מטר.צינור

08.1.111

 מושחל בצינור N2XY(XLPE)קרקעי טיפוס -כבל טרמפולסטי תת

ר המחיר לא " ממ5X4 או 3X6כבל בחתך . מחובר לעמוד או למרכזיה

0.00019.000.00 מטר.כולל צינור

08.1.112

 מושחל בצינור N2XY(XLPE)קרקעי טיפוס -כבל טרמפולסטי תת

ר המחיר לא כולל " ממ4X6כבל בחתך . מחובר לעמוד או למרכזיה

0.00021.000.00 מטר.צינור

08.1.113

 מושחל בצינור N2XY(XLPE)קרקעי טיפוס -כבל טרמפולסטי תת

ר המחיר לא כולל " ממ5X6כבל בחתך . מחובר לעמוד או למרכזיה

0.00024.000.00 מטר.צינור

08.1.114

 מושחל בצינור N2XY(XLPE)קרקעי טיפוס -כבל טרמפולסטי תת

ר המחיר לא כולל " ממ3X10כבל בחתך . מחובר לעמוד או למרכזיה

0.00026.000.00 מטר.צינור

08.1.115

 מושחל בצינור N2XY(XLPE)קרקעי טיפוס -כבל טרמפולסטי תת

ר המחיר לא כולל " ממ4X10כבל בחתך . מחובר לעמוד או למרכזיה

0.00032.000.00 מטר.צינור

08.1.116

 מושחל בצינור N2XY(XLPE)קרקעי טיפוס -כבל טרמפולסטי תת

ר המחיר לא כולל " ממ5X10כבל בחתך . מחובר לעמוד או למרכזיה

0.00038.000.00 מטר.צינור

08.1.117

 מושחל בצינור N2XY(XLPE)קרקעי טיפוס -כבל טרמפולסטי תת

ר המחיר לא כולל " ממ4X16כבל בחתך . מחובר לעמוד או למרכזיה

0.00046.000.00 מטר.צינור

08.1.118

 מושחל בצינור N2XY(XLPE)קרקעי טיפוס -כבל טרמפולסטי תת

ר המחיר לא כולל " ממ5X16כבל בחתך . מחובר לעמוד או למרכזיה

0.00058.000.00 מטר.צינור

08.1.119

 מושחל בצינור N2XY(XLPE)קרקעי טיפוס -כבל טרמפולסטי תת

ר המחיר לא כולל " ממ4X25כבל בחתך . מחובר לעמוד או למרכזיה

0.00071.000.00 מטר.צינור

08.1.120

 מושחל בצינור N2XY (XLPE)קרקעי טיפוס -כבל טרמפולסטי תת

ר המחיר לא " ממ3X35 + 16כבל בחתך . מחובר לעמוד או למרכזיה

0.00083.000.00 מטר.כולל צינור

08.1.121

 מושחל בצינור N2XY(XLPE)קרקעי טיפוס -כבל טרמפולסטי תת

ר המחיר לא כולל " ממ5X25כבל בחתך . מחובר לעמוד או למרכזיה

0.00089.000.00 מטר.צינור

08.1.122

 מושחל בצינור N2XY(XLPE)קרקעי טיפוס -כבל טרמפולסטי תת

ר המחיר לא כולל " ממ4X35כבל בחתך . מחובר לעמוד או למרכזיה

0.000100.000.00 מטר.צינור

08.1.123

 מושחל בצינור N2XY(XLPE)קרקעי טיפוס -כבל טרמפולסטי תת

ר המחיר לא כולל " ממ4X50כבל בחתך . מחובר לעמוד או למרכזיה

0.000137.000.00 מטר.צינור

08.1.124

 מושחל בצינור N2XY (XLPE)כבל תת קרקעי טרמופלסטי טיפוס 

0.000147.000.00 מטרר" ממ3X70+16מחובר ללוח כבל בחתך 

08.1.125

 מושחל בצינור N2XY (XLPE)כבל תת קרקעי טרמופלסטי טיפוס 

0.000158.000.00 מטרר" ממ3X70+35מחובר ללוח כבל בחתך 

08.1.126

 מושחל בצינור N2XY (XLPE)קרקעי טיפוס -כבל טרמפולסטי תת

ר המחיר לא " ממ3X95 + 50כבל בחתך . מחובר לעמוד או למרכזיה

0.000210.000.00 מטר.כולל צינור

08.1.127

 מושחל בצינור N2XY (XLPE)קרקעי טיפוס -כבל טרמפולסטי תת

ר המחיר לא " ממ3X150 + 95כבל בחתך . מחובר לעמוד או למרכזיה

0.000315.000.00 מטר.כולל צינור
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08.1.128

 מושחל בצינור N2XY (XLPE)קרקעי טיפוס -כבל טרמפולסטי תת

ר המחיר לא כולל " ממ4X150כבל בחתך . מחובר לעמוד או למרכזיה

0.000357.000.00 מטר.צינור

08.1.129

 מושחל בצינור מחובר לעמוד NYYקרקעי טיפוס -כבל טרמפולסטי תת

0.00016.000.00 מטר.ר המחיר לא כולל צינור" ממ4X4כבל בחתך . או למרכזיה

08.1.130

 מושחל בצינור מחובר לעמוד NYYקרקעי טיפוס -כבל טרמפולסטי תת

0.00038.000.00 מטר.ר המחיר לא כולל צינור" ממ5X10כבל בחתך . או למרכזיה

08.1.131

 מושחל בצינור מחובר לעמוד NYYקרקעי טיפוס -כבל טרמפולסטי תת

0.00046.000.00 מטר.ר המחיר לא כולל צינור" ממ4X16כבל בחתך . או למרכזיה

08.1.132

 מושחל בצינור מחובר לעמוד NYYקרקעי טיפוס -כבל טרמפולסטי תת

0.00058.000.00 מטר.ר המחיר לא כולל צינור" ממ5X16כבל בחתך . או למרכזיה

0.000263.000.00 מטרר" ממ3X120+70 בחתך XLPEכבל נחושת תת קרקעי עגול מסוג 08.1.133

08.1.134

( XPLE) NA2XYקרקעי מטיפוס -כבל אלומיניום טרמפולסטי תת

0.00038.000.00 מטרר" ממ3X25+16כבל בחתך . מושחל בצינור מחובר לעמוד או למרכזיה

08.1.135

( XPLE) NA2XYקרקעי מטיפוס -כבל אלומיניום טרמפולסטי תת

0.00045.000.00 מטרר" ממ5X16+35כבל בחתך . מושחל בצינור מחובר לעמוד או למרכזיה

08.1.136

 מושחל בצינור מחובר XLPEכבל אלומיניום תת קרקעי טרמופלסטי 

0.00079.000.00 מטרר" ממ3X70+50ללוח כבל בחתך 

08.1.137

 מושחל בצינור מחובר XLPEכבל אלומיניום תת קרקעי טרמופלסטי 

0.000105.000.00 מטרר" ממ3X120+70ללוח כבל בחתך 

08.1.138

 מושחל בצינור מחובר N2XYכבל אלומיניום תת קרקעי טרמופלסטי 

0.000420.000.00 מטרר" ממ3X185+95ללוח כבל בחתך 

0.0008.000.00 מטר.ר" ממ6 בחתך PVCמוליך מבודד 08.1.139

0.00013.000.00 מטר.ר" ממ10 בחתך PVCמוליך מבודד 08.1.140

0.00016.000.00 מטר.ר" ממ16 בחתך PVCמוליך מבודד 08.1.141

0.0004.000.00 מטרר"ממ1.5בחתך " ט"מוליך נחושת מבודד 08.1.142

0.00021.000.00 מטרר" ממ25מוליך נחושת מבודד בחתך 08.1.143

0.00026.000.00 מטר.ר" ממ35מוליך נחושת מבודד בחתך 08.1.144

0.0008.000.00 מטרר" ממ0.8X6X2קרקעי בהרכב של -כבל רמקול תת08.1.145

08.1.146

 לפחות כולל שנאי קו 15Wרמקול שופר להתקנה חיצונית בהספק של 

עם סנפים התקן לעמוד תאורה והתאמה וחיבור למערכת כריזה קיימת 

0.000735.000.00' יחקומפלט

0.00012.000.00 מטר.(הנמדד בנפרד)מ נושא לכבל " מ6תיל פלדה בקוטר 08.1.147

08.1.148

 N2XY או NYYע לכבל נחושת "או ש" רייקם"מופה אפוקסית תוצרת 

ר כולל חפירת הבור וכל יתר עבודות וחומרי העזר " ממ5X16עד 

0.000452.000.00'קומפהדרושים

08.1.149

 N2XY או NYYע לכבל נחושת "או ש" רייקם"מופה אפוקסית תוצרת 

ר כולל חפירת הבור וכל יתר עבודות וחומרי העזר " ממ4X50עד 

0.000578.000.00'קומפהדרושים

08.1.150

כניסת כבל בצד אחד ויציאת שני כבלים ) 3Mמופה אפוקסית מפצלת 

 עד N2XY או NYYע לכבל נחושת "או ש" רייקם"תוצרת , (מצד שני

5X160.000767.000.00'קומפ.ר כולל חפירת הבור וכל יתר עבודות וחומרי העזר הדרושים" ממ

08.1.151

מ " מ19אלקטרודות הארקה ממוטות פלדה מצופים נחושת בקוטר 

ראש , כולל ראש קידוח, תקועים אנכית בקרקע'  מ1.5ובאורך של 

מ עם " ס60בעומק , מ" ס60בתוך שוחת בקוטר , מהדק טבעת, הקשה

0.0001,276.000.00'קומפ.שילוט וצביעה קומפלט, B125רצפת חצץ ומכסה מסוג 

08.1.152

 עבור העמקת 08.01.0153תוספת מחיר לאלקטרודת הארקה בסעיף 

עד לקבלת , כולל מצמד',  מ1.5האלקטרודה בקטעים סטנדרטיים של 

0.000236.000.00'קומפ.ההתנגדות הדרושה
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08.1.153

הארקה לצינור מים לפי המפרט הכללי כולל כל האביזרים והחיבורים 

התא . חציבה/חפירה, כולל תא בקרה מבטון טרום, התיקניים הדרושים

, B125מ עם קרקעית מבטון ומכסה מסוג " ס40מ ועומק " ס60בקוטר 

0.000893.000.00' יח.שילוט וצביעה, מכסה, חור לניקוז מים

08.1.154

הארקה לצינור מים לפי המפרט הכללי כולל כל האביזרים והחיבורים 

התא בקוטר .חציבה/כולל תא בקרה מבטון וחפירה, התיקניים הדרושים

חור , B125מ עם קרקעית מבטון ומכסה מסוג " ס60מ ועומק " ס60

0.000945.000.00' יח.שילוט וצביעה, מכסה, לניקוז מים

08.1.155

הארקה לצינור מים לפי המפרט הכללי כולל כל האביזרים התקניים 

0.000252.000.00' יח.החיבורים וההגנות הדרושים אך ללא תא בקרה

08.1.156

מ " מ4מ עובי " ס50פס השוואת פוטנציאלים עשוי פס נחושת באורך 

0.000609.000.00' יח. ברגים להתחברות מוליכי הארקה8עם , מ" מ40רוחב 

08.1.157

י גיד נחושת שזור מבודד "הארקה למתקן דירתי מצינור מים מתכתי ע

 כולל כל העבודות 3/4" בקוטר PVCר בתוך צינור " ממ10בחתך 

 15-אורך הגיד והצינור כ. וחומרי הדרושים לביצוע העבודה והחיבורים

0.000420.000.00'קומפ.'מ

08.1.158

י פס נירוסטה מתאים וברגי "גשר לצינור מים מעל המונה מים ע

נירוסטה כולל ניקוי הצינורות וכל העבודות וחומרי העזר הדרושים 

0.000210.000.00'קומפ.לרבות בדיקת רציפות ההארקה, לביצוע העבודה

08.1.159" גשר"חיבור הארקה לצינור מים ללא " שלת 0.000137.000.00'קומפ"

08.1.160

במקביל לקו , מ בחפירה מוכנה" מ25X4פס ברזל מגולבן במידות 

0.00020.000.00 מטר.שבתעלה

08.1.161

ע במידות "או ש" רדימיקס" של PI8055210גומחת בטון  לחשמל דגם 

מ ועומק " ס210 (מעל ומתחת לקרקע)גובה כולל , מ" ס80רוחב : פנים

0.0001,454.000.00' יחביסוס, זיון, חציבה/ לרבות חפירה , מ" ס55

08.1.162

ע במידות "או ש" רדימיקס" של PI80210גומחת בטון  לחשמל דגם 

מ ועומק " ס210 (מעל ומתחת לקרקע)גובה כולל , מ" ס80רוחב : פנים

0.0001,155.000.00' יחביסוס, זיון, חציבה/ לרבות חפירה , מ" ס40

08.1.163

ע במידות "או ש" רדימיקס" של PI167210גומחת בטון  לחשמל דגם 

מ " ס210 (מעל ומתחת לקרקע)גובה כולל , מ" ס167רוחב : פנים

0.0001,901.000.00' יחביסוס, זיון, חציבה/ לרבות חפירה , מ" ס40ועומק 

08.1.164

ע במידות "או ש" רדימיקס" של PI16755גומחת בטון  לחשמל דגם 

מ " ס210 (מעל ומתחת לקרקע)גובה כולל , מ" ס167רוחב : פנים

0.0002,090.000.00' יחביסוס, זיון, חציבה/ לרבות חפירה , מ" ס55ועומק 

08.1.165

ע במידות "או ש" רדימיקס" של PI224TFגומחת בטון  לחשמל דגם 

מ " ס210 (מעל ומתחת לקרקע)גובה כולל , מ" ס220רוחב : פנים

0.0002,315.000.00' יחביסוס, זיון, חציבה/ לרבות חפירה , מ" ס40ועומק 

08.1.166

ע במידות "או ש" רדימיקס" של PI2255210גומחת בטון  לחשמל דגם 

מ " ס210 (מעל ומתחת לקרקע)גובה כולל , מ" ס255רוחב : פנים

0.0002,452.000.00' יחביסוס, זיון, חציבה/ לרבות חפירה , מ" ס40ועומק 

08.1.167

 עם בסיס בטון מותאם לארון PI825HTFגומחת בטון  לחשמל דגם 

 82רוחב : ע במידות פנים"או ש" רדימיקס"של " 0"פוליאסטר גודל 

לרבות , מ" ס40מ ועומק " ס402 (מעל ומתחת לקרקע)גובה כולל , מ"ס

0.0002,625.000.00' יחביסוס, זיון, חציבה/ חפירה 

08.1.168

 עם בסיס בטון מותאם לארון PI134HTFגומחת בטון  לחשמל דגם 

 134רוחב : ע במידות פנים"או ש" רדימיקס"של " 2"פוליאסטר גודל 

לרבות , מ" ס40מ ועומק " ס024 (מעל ומתחת לקרקע)גובה כולל , מ"ס

0.0003,045.000.00' יחביסוס, זיון, חציבה/ חפירה 

08.1.169

 עם בסיס בטון מותאם לארון PI157HTFגומחת בטון  לחשמל דגם 

 157רוחב : ע במידות פנים"או ש" רדימיקס"פוליאסטר  מורחב של 

לרבות , מ" ס54מ ועומק " ס240 (מעל ומתחת לקרקע)גובה כולל , מ"ס

0.0003,465.000.00' יחביסוס, זיון, חציבה/ חפירה 
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08.1.170

גובה , מ" ס50עומק , מ" ס280גומחה למרכזיית תאורה במידות רוחב 

0.0004,139.000.00' יח.ביסוס, זיון, חציבה/כולל חפירה, מ" ס280

08.1.171

לרבות רצפת ',  מ2.5X2.5X2.5מבנה טרומי עבור חדר חשמל במידות 

הארקת יסוד , תעלות כבלים מבטון ומכסי מתכת לתעלות הכבלים, בטון

דלתות , חלונות', קורות וכו, יסודות, עבודות עפר, כמפורט בתקנות

0.00036,750.000.00'קומפ.י האדריכל"כולל הסדרת היתר בניה ואישור המבנה ע, ועבודות גמר

08.1.172

העתקת תא תאורה קיים באזור כביש מתוכנן לאזור מדרכה מתוכננת 

לרבות הארכת כבלים וחיבורים חשמליים קיימים ולרבות התאמת ,

0.0001,155.000.00' יח.גובה מכסה התא לגובה מדרכה מתוכננת

08.1.173

- במקום ב40-מרכזיה עבור בטון ב/ תוספת מחיר ליסוד לעמודי תאורה 

0.00032.000.00ק" מ30

08.1.174

מ " ס50מכסה לתא בקרה קיים מייצקת ברזל עם סמל העיריה בקוטר 

0.000924.000.00' יח. כולל פירוק וסילוק הקייםB125מסוג 

08.1.175

מ " ס50מכסה לתא בקרה קיים מייצקת ברזל עם סמל העיריה בקוטר 

0.0001,082.000.00' יח. כולל פירוק וסילוק הקייםC250מסוג 

08.1.176

מ " ס60מכסה לתא בקרה קיים מייצקת ברזל עם סמל העיריה בקוטר 

0.0001,050.000.00' יח. כולל פירוק וסילוק הקייםB125מסוג 

08.1.177

מ " ס60מכסה לתא בקרה קיים מייצקת ברזל עם סמל העיריה בקוטר 

0.0001,271.000.00' יח. כולל פירוק וסילוק הקייםC250מסוג 

08.1.178

מ " ס60מכסה לתא בקרה קיים מייצקת ברזל עם סמל העיריה בקוטר 

0.0001,386.000.00' יח. כולל פירוק וסילוק הקייםD400מסוג 

08.1.179

עשוי מפלדה מגולוונת צבוע , עמוד סימון לסימון חציות קווי חשמל

מ " ס30/30/30לרבות יסוד בטון ,  מטר1בשחור צהוב לסרוגין בגובה 

0.000263.000.00' יחכולל כיתוב ייעוד מיציקת אלומיניום תיקנית, ושלט

08.1.180

ברוחב , גשרון נייד לגישור מעל תעלות פתוחות עבור מעבר הולכי רגל

עשוי מפלדה , כולל מעקות בהתאם לדרישות תקני בטיחות'  מ2עד 

כולל , הכל בהתאם לאישור יועץ הבטיחות, פיברגלס/ מגולוונת 

0.0002,205.000.00'קומפ.העתקתו במהלך העבודה בהתאם לדרישות הפיקוח

08.1.181

למילוי תעלות בשכבות בהידוק ובהרטבה עד לצפיפות של ' מצע סוג א

מעבר )לרבות סילוק העפר החפור בהתאם למפרט המיוחד , %98

0.000126.000.00ק" מ(לריפוד וכיסוי הצינור  ומעבר למצע תחתית הכביש

08.1.182

חול דיונות למילוי תעלות בשכבות בהידוק ובהרטבה עד לצפיפות של 

מעבר )לרבות סילוק העפר החפור בהתאם למפרט המיוחד , %98

0.00095.000.00ק" מ(לריפוד וכיסוי הצינור  ומעבר למצע תחתית הכביש

08.1.183

נקי ומדורג מותאם לדרישות המפרט , מילוי מובא מחומר מקומי נברר

י "למילוי תעלות בשכבות בהידוק ובהרטבה עד לצפיפות עפ, הכללי

0.00040.000.00ק" ממפרט לרבות סילוק העפר החפור לאתר שפיכה מאושר

08.1.184

נקי ומדורג מותאם לדרישות המפרט , מילוי מובא מבחוץ מחומר נברר

י "הכללי למילוי תעלות בשכבות בהידוק ובהרטבה עד לצפיפות עפ

0.00068.000.00ק" ממפרט לרבות סילוק העפר החפור לאתר שפיכה מאושר

08.1.185

 למילוי תעלות מעל עטיפת הצינור ועד תחתית CLSMבטון מסוג 

0.000315.000.00ק" מכביש לרבות פינוי וסילוק החומר החפור/ אספלט מדרכה 

0.00021.000.00ק" מ עבור תוסף מהיר התקשרותCLSMתוספת למחיר בטון מסוג 08.1.186

0.0001,365.000.00' יח.פנל מוניטור כולל מגבר ורמקול08.1.187

08.1.188

ע עבור כל "או ש" יוניסאונד "BA250 דגם 250Wמגבר הספק 

0.0003,822.000.00' יח.האיזורים לכריזה ומוסיקת רקע

0.0005,324.000.00' יחע" או שPRO250ערבל צליל מודולרי לכריזה ומוסיקה דגם יוניסאונד 08.1.189

0.0001,365.000.00' יח איזורים6-יחידת מיתוג ובקרה ל 08.1.190

0.0002,457.000.00' יח איזורים לשליטה על עוצמת מוסיקה6-מגירת ווסתים ל08.1.191
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0.0002,321.000.00' יחע"או ש" מרנץ" דגם AM\FMטיונר 08.1.192

0.000655.000.00' יחלפני מסירת הודעה" גונג"מחולל 08.1.193

0.0002,321.000.00' יח איזורים כולל לחצנים מוארים4-עמדת כריזה ל08.1.194

08.1.195

על עמודי ). כולל כל החיזוקים הדרושים30Wרמקול שופר חיצוני 

0.0001,775.000.00' יחע" או שSHOW.   תוצCS-30AHדגם  ,IP65 (עמודים אחרים/ תאורה

08.1.196

על עמודי ). כולל כל החיזוקים הדרושים15Wרמקול שופר חיצוני 

0.0001,092.000.00' יחע" או שSHOW.   תוצCS-15AHדגם  ,IP65 (עמודים אחרים/ תאורה

08.1.197

 SONICמתוצרת , 110Bדגם " SOUND SPHERE"רמקול 

SYSTEMSמותקן ומחובר על קונסטרוקציית פרגולה או , ע" או ש

0.0001,355.000.00' יח ובגוון לבחירת המזמין35Wהרמקול . עמוד פלדה

08.1.198

ע מותקן ומחובר על " או שQ-8דגם  " SOUND SPHERE"רמקול  

 ובגוון לבחירת 100Wהרמקול . או עמוד פלדה, קונסטרוקצית פרגולה

0.0003,822.000.00' יח.המזמין

08.1.199

חישוק פלדה  מגולוון מעוגן בהידוק לעמודי תאורה באמצעות ברגים  

עם . מ "  ס6ברוחב   , עובי .  ממ3החישוק מפח פלדה  . 1/4"

0.000784.000.00'קומפ  רמקולי שופר מכל סוג4התאמות לחיבור ועיגון  

0.0005,460.000.00'קומפחיווט בכבל מסוכך לעמדות המיקרופון כולל פיקוד ללחצני האיזורים08.1.200

08.1.201

אקוסטית \ מערכת ניטור למגברים ולרמקולים כולל פנל התראה חזותית

0.0003,822.000.00'קומפעם לחצן השתקה לכל איזור

0.0002,457.000.00'קומפ שניות כל אחת20 הודעות בנות 8מנגנון מערכת הודעות עד 08.1.202

08.1.203

מבנה לוח חשמל מותקן בארונות מפוליאסטר משוריין כדוגמת תוצרת 

רוחב , מ" מ380עומק : בגודל מינימלי, ע" או שQR-6382אורלייט דגם 

פנלים , מ לרבות שרוולים וברגי יסוד" מ1,226גובה , מ" מ1,115

הציוד הפנימי כגון . מתפרקים וציוד שיותקן על פסי דין מאחורי הפנלים

כמפורט , יימדד לפי היחידות' שעונים וכד, מגענים, מפסיקי זרם

0.0007,497.000.00'קומפ.בהמשך

08.1.204

מבנה לוח חשמל מותקן בארונות מפוליאסטר משוריין כדוגמת תוצרת 

רוחב , מ" מ230עומק : בגודל מינימלי, ע" או שQR-6381אורלייט דגם 

פנלים , מ לרבות שרוולים וברגי יסוד" מ950גובה , מ" מ500 

הציוד הפנימי כגון . מתפרקים וציוד שיותקן על פסי דין מאחורי הפנלים

כמפורט , יימדד לפי היחידות' שעונים וכד, מגענים, מפסיקי זרם

0.0005,565.000.00'קומפ.בהמשך

08.1.205

-FGI"מבנה לוח חשמל מפוליאסטר משורין תוצרת ענבר חמדיה דגם 

כולל פנלי פח , ע מאושר"או שו" 00/840גודל " 02-110-20103

ועבור התקנת הציוד ' וכו' שילוט סנדביץ, מהדקים, פסי צבירה, פנימים

0.0005,348.000.00'קומפ.הנמדד בנפרד שיפורט בסעיפים הבאים

08.1.206

-FGI"מבנה לוח חשמל מפוליאסטר משורין תוצרת ענבר חמדיה דגם 

כולל פנלי פח , ע מאושר"או שו" 0/1100גודל " 02-101-02104

ועבור התקנת הציוד ' וכו' שילוט סנדביץ, מהדקים, פסי צבירה, פנימים

0.0005,843.000.00'קומפ.הנמדד בנפרד שיפורט בסעיפים הבאים

08.1.207

-FGI"מבנה לוח חשמל מפוליאסטר משורין תוצרת ענבר חמדיה דגם 

כולל פנלי פח , ע מאושר"או שו" 1/1100גודל " 02-102-01104

ועבור התקנת הציוד ' וכו' שילוט סנדביץ, מהדקים, פסי צבירה, פנימים

0.0006,615.000.00'קומפ.הנמדד בנפרד שיפורט בסעיפים הבאים

08.1.208

-FGI"מבנה לוח חשמל מפוליאסטר משורין תוצרת ענבר חמדיה דגם 

, כולל פנלי פח פנימים, ע מאושר"או שו" 2/1100 גודל 02-103-10104

ועבור התקנת הציוד הנמדד ' וכו' שילוט סנדביץ, מהדקים, פסי צבירה

0.0009,261.000.00'קומפ.בנפרד שיפורט בסעיפים הבאים
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08.1.209

מ עובי " מ2מבנה לוח חשמל של למרכזיה לתאורת רחובות עשוי מפח 

, כולל פנלי פח פנימים. ע מאושר"או ש" ענבר"או חומר פלסטי כדוגמת 

המבנה מיועד עבור ', וכו' שילוט סנדביץ, מהדקים, פסי צבירה

האלמנטים שלהלן והוא יכלול את כל הדרוש עבור פעילותו התקינה 

' התקנת הציוד של חב.כולל העבודות הדרושות, והמושלמת של הלוח

0.0004,254.000.00ר" מ.חשמל

08.1.210

עשוי פוליאסטר משורין מתאים לארון סעף מתוצרת עינבר  (סוקל)בסיס 

כולל , ע מחובר לארון הסעף"או שו" 1גודל - FGI"חמדיה לארון דגם 

0.0001,624.000.00'קומפ.חפירת הבור וכל עבודות וחומרי העזר, התקנה באתר

08.1.211

 25כושר ניתוק ,  אמפר3X250מנתק הספק חצי אוטומטי לזרם עבודה 

0.0002,547.000.00'קומפ אמפר160-250תחום כיווני הגנה תרמית , א"ק

08.1.212

 25כושר ניתוק ,  אמפר3X160מנתק הספק חצי אוטומטי לזרם עבודה 

0.0002,048.000.00'קומפ אמפר100-160תחום כיווני הגנה תרמית , א"ק

08.1.213

 25כושר ניתוק ,  אמפר3X100מנתק הספק חצי אוטומטי לזרם עבודה 

0.0001,769.000.00'קומפ אמפר80-100תחום כיווני הגנה תרמית , א"ק

08.1.214

 25כושר ניתוק ,  אמפר3X80מנתק הספק חצי אוטומטי לזרם עבודה 

 K.M תוצרת NZM4דגם ,  אמפר60-80תחום כיווני הגנה תרמית , א"ק

0.0001,402.000.00'קומפ.ע"או שו

08.1.215

 25כושר ניתוק ,  אמפר3X63מנתק הספק חצי אוטומטי לזרם עבודה 

 K.M תוצרת NZM4דגם ,  אמפר40-63תחום כיווני הגנה תרמית , א"ק

0.0001,305.000.00'קומפ.ע"או שו

08.1.216

 25כושר ניתוק ,  אמפר3X40מנתק הספק חצי אוטומטי לזרם עבודה 

 K.M תוצרת NZM4דגם ,  אמפר40-63תחום כיווני הגנה תרמית , א"ק

0.0001,222.000.00'קומפ.ע"או שו

08.1.217

 25כושר ניתוק ,  אמפר3X25מנתק הספק חצי אוטומטי לזרם עבודה 

 K.M תוצרת NZM4דגם ,  אמפר40-63תחום כיווני הגנה תרמית , א"ק

0.0001,151.000.00'קומפ.ע"או שו

08.1.218

 אמפר עבור אספקה 3X80תוספת מחיר למנתק הספק אוטומטי עד 

0.000255.000.00' יח.ע" או שוK.Mוהתקנת בלוק מגעי עזר סטנדרטי תוצרת 

08.1.219

דגם , א" ק10 אמפר כושר ניתוק 40ז תלת פאזי לזרם נומינלי עד "מא

C60H , תוצרתM.G0.000408.000.00'קומפ.ע" או שו

08.1.220

דגם , א" ק10 אמפר כושר ניתוק 50ז תלת פאזי לזרם נומינלי עד "מא

C60H , תוצרתM.G0.000484.000.00'קומפ.ע" או שו

08.1.221

דגם , א" ק10 אמפר כושר ניתוק 32ז תלת פאזי לזרם נומינלי עד "מא

C60H , תוצרתM.G0.000293.000.00'קומפ.ע" או שו

08.1.222

דגם , א" ק10 אמפר כושר ניתוק 32ז חד פאזי לזרם נומינלי עד "מא

C60H , תוצרתM.G0.00076.000.00'קומפ.ע" או שו

08.1.223

 K.Mתוצרת , מצב אפס+  מצבים 5, מפסק זרם בורר לפיקוד דגם פקט

0.000421.000.00'קומפ.ע"או שו

08.1.224

 או M.Gתוצרת , ת" אמפר דגם מודולרי דמוי מאמ1X25מפסק זרם 

0.00076.000.00'קומפ.ע"שו

0.000105.000.00' יח25A*1ז מודולרי מואר "מפ08.1.225

0.000242.000.00' יח' א3X40ז מודולרי "מפ08.1.226

0.000420.000.00' יחזים חד פאזים" מא3-גישור חיצוני ל08.1.227

08.1.228

 40A*3מפסק זרם תלת פזי תלת קוטבי חצי אוטומטי לתחום כיול של 

כולל הגנות מידיות , N.O.N.Cמגעי עזר ,  מגעים ראשיים3כולל 

המפסק . מצמד וידית וסליל הפסקה מרחוק, ומושהות על כל הפזות

0.000586.000.00' יחע"ירין או ש'מרלין ג' מתוצ

08.1.229

 80A*3מפסק זרם תלת פזי תלת קוטבי חצי אוטומטי לתחום כיול של 

כולל הגנות מידיות , N.O.N.Cמגעי עזר ,  מגעים ראשיים3כולל 

המפסק . מצמד וידית וסליל הפסקה מרחוק, ומושהות על כל הפזות

0.0001,032.000.00' יחע"ירין או ש'מרלין ג' מתוצ
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08.1.230

 100A*3מפסק זרם תלת פזי תלת קוטבי חצי אוטומטי לתחום כיול של 

כולל הגנות מידיות , N.O.N.Cמגעי עזר ,  מגעים ראשיים3כולל 

המפסק . מצמד וידית וסליל הפסקה מרחוק, ומושהות על כל הפזות

0.0001,172.000.00' יחע"ירין או ש'מרלין ג' מתוצ

08.1.231

 160A*3מפסק זרם תלת פזי תלת קוטבי חצי אוטומטי לתחום כיול של 

כולל הגנות מידיות , N.O.N.Cמגעי עזר ,  מגעים ראשיים3כולל 

המפסק . מצמד וידית וסליל הפסקה מרחוק, ומושהות על כל הפזות

0.0001,465.000.00' יחע"ירין או ש'מרלין ג' מתוצ

08.1.232

 250A*3מפסק זרם תלת פזי תלת קוטבי חצי אוטומטי לתחום כיול של 

כולל הגנות מידיות , N.O.N.Cמגעי עזר ,  מגעים ראשיים3כולל 

המפסק . מצמד וידית וסליל הפסקה מרחוק, ומושהות על כל הפזות

0.0001,758.000.00' יחע"ירין או ש'מרלין ג' מתוצ

08.1.233

 500A*3מפסק זרם תלת פזי תלת קוטבי חצי אוטומטי לתחום כיול של 

כולל הגנות מידיות , N.O.N.Cמגעי עזר ,  מגעים ראשיים3כולל 

המפסק . מצמד וידית וסליל הפסקה מרחוק, ומושהות על כל הפזות

0.0004,393.000.00' יחע"ירין או ש'מרלין ג' מתוצ

08.1.234

 , DILדגם , וולט 230עם סליל עבודה למתח ,  אמפר3X25מגען לזרם 

0.000382.000.00'קומפ.ע" או שוK.Mתוצרת 

08.1.235

 , DILדגם , וולט 230עם סליל עבודה למתח ,  אמפר3X63מגען לזרם 

0.000905.000.00'קומפ.ע" או שוK.Mתוצרת 

08.1.236

 , DILדגם , וולט 230עם סליל עבודה למתח ,  אמפר3X80מגען לזרם 

0.000968.000.00'קומפ.ע" או שוK.Mתוצרת 

08.1.237

 DILדגם , וולט 230עם סליל עבודה למתח ,  אמפר3X100מגען לזרם 

0.0001,134.000.00'קומפ.ע" או שוK.Mתוצרת , 

0.000420.000.00' יח' א3X100לניתוק בעומס זרם " פקט"ז "מפ08.1.238

08.1.239

למעגלי פיקוד מסוג מגביל זרם קצר  (M.G.)יחידת הגנה תלת פזית 

0.000293.000.00' יח3X2.4Aהניתנת לכיול כולל הגנות תרמיות ומגנטיות 

08.1.240

ירין או 'מרלין ג' תוצ, א" מ30 רגישות A40*4ממסר לזרם פחת לאדמה 

0.000446.000.00' יחע"ש

08.1.241

ע " או שLFCTRH23 דגם LUMANDARאלקטרי תוצרת -תא פוטו

ע כולל כבלי פיקוד " או ש11091ג .י.י גוף תאורה ד"מוגן בפני פגיעה ע

0.000968.000.00'קומפ.וחומרי העזר הדרושים להתקנת התא במרכזיה

0.00089.000.00' יח. אמפר להתקנה בלוח16ק חד פאזי "ח08.1.242

0.000255.000.00' יח. מותקן בלוח חשמל2X18 PL, מוגן מים עם נורת פלורסצנט. ת.ג08.1.243

08.1.244

א לפחות עם הגנה " ק25וכושר ניתוק '  א160ת תלת פאזי לזרם "מאמ

-MERLIN" תוצרת C160Nדגם '  א160טרמית ומגנטית מתכווננת עד 

GERIN "0.0002,101.000.00' יח.ע"או ש

0.000578.000.00' יח(AC3) 3*40Aמגען בעל זרם נקוב עד 08.1.245

08.1.246

 תוצרת EH145דגם ,  וולט220מגען תלת פאזי עם סליל הפעלה 

"ABB "0.0002,420.000.00' יח.ע"או ש

08.1.247

"  AC" וולט משטר עבודה 230VACמגען תלת קוטבי בעל סליל עד 

 מגעי 2בעלי , אמפר למליון פעולות לפחות25 זרם רצוף של עד 3' מס

0.000300.000.00'קומפזרם לפיקוד מסוגים שונים

08.1.248

 96X96מד זרם חליפין לפעולה עם שנאי זרם לתחום כלשהו במידות 

0.000331.000.00' יח.רגעי+ מ כולל מחוגים לשיא ביקוש "מ

0.000331.000.00' יח.מ" מ96X96 וולט במידות 0-500מד מתח חילופין 08.1.249

0.000167.000.00' יח. מצבים לוולמטר7בורר 08.1.250

0.000128.000.00' יח.1-0-2 מצבים 3מפסק זרם בורר 08.1.251

0.00074.000.00' יחLEDנורית סימון מסוג 08.1.252

0.000105.000.00' יחלחצן פיקוד תלת קומתי משוקע08.1.253

08.1.254

 תוצרת V86/2QRTUWUשעון שבת יומי ושבועי עם רזרבה דגם 

"GRASSLIN "0.0001,134.000.00' יח.ע"או ש
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08.1.255

או " DEHN"תוצרת " VM-280" קטבים דגם 4מגיני ברק ומתחי יתר 

0.0004,393.000.00' יח.ע"ש

08.1.256

" סימנס"דוגמת , א" מ30רגישות ,  אמפר25נ " קטבים לז2ממסר פחת 

0.000446.000.00' יחקומפלט

08.1.257

 הגנה טרמית עד C101Hמטיפוס '  א100X3מפסק זרם חצי אוטומטי 

 מצויידים בהגנה טרמית FEC-02 קילואמפר לפי 50כושר ניתוק ', א63

0.0001,299.000.00' יחכמפורט,הגנה מגנטית קבועה וידית בלתי פריקה וסליל הפסקה,מכוונת

0.000421.000.00' יח.עם נתיכים'  א32 חד פאזי לזרם עד HRCמנתק נתיכים 08.1.258

0.000573.000.00' יח. עם נתיכים100A תלת פאזי לזרם עד HRCמנתק נתיכים 08.1.259

08.1.260

 הרץ 50 וולט 400קבל שיפור כפל הספק בעל הפסדים נמוכים למתח 

כולל , ע"או ש" אלקו"' תוצ, ר" קווא15עם נגדי פריקה בהספק עוור של 

0.000637.000.00'קומפגם כבל חיבור בלוח

08.1.261

י לחיצת מתכוונת בתוך קופסא מתכתית "לחצן חרום להפסקת חשמל ע

כולל ).מוגנת מים עם מכסה זכוכית עם פטיש ושרשרת קשורה לקופסא

0.000509.000.00' יח(אספקת זכוכית רזרבית

0.0004,851.000.00' יח.ע" או שKZB 21דגם " LANDIS & GYR"שעון אסטרונומי כדוגמת 08.1.262

08.1.263

שעון פיקוד אסטרונומי בעל פרוגרמה כפולה עם רזרבה חשמלית של 

ע לרבות " או שSEL 172-TOP2דגם , ע מתוצרת תבן" ש50לפחות 

0.0002,100.000.00' יח'וכד (הפעלה וכיבוי)שעות עבודה , פרוגרמה שבועית

0.000162.000.00' יח.ע" או שNבית תקע משוריין מוגן מים דוגמת ניסקו דגם 08.1.264

08.1.265

לרבות כניסות , קופסאות הסתעפות מנירוסטה להתקנה מתחת למים

 דגם WIBRE' תוצ, ר" ממ5X4לכבל בחתך עד וכולל , PGאטימה 

0.000579.000.00'קומפע"  או ש4.0690

08.1.266

/  מארונות מפוליאסטר משוריין 3X40Aמבנה מרכזית מאור לזרם 

פסי , פנלי פח פנימיים, עם תא חברת החשמל, מ" מ2.5מתכת בעובי 

, וכל הציוד הדרוש לבנית המרכזיה', שילוט סנדביץ, מהדקים, צבירה

מפסק ראשי כולל הגנה . 'תים וכו"מאמ, מגענים, זים"לרבות מא

-כולל יסוד מבטון ב, הכל כמפורט בתכנית, תרמית ואלקטרונית, מגנטית

0.00023,405.000.00'קומפ מזויין וכל הדרוש30

08.1.267

/  מארונות מפוליאסטר משוריין 3X63Aמבנה מרכזית מאור לזרם 

, עם פנלי פח פנימיים, עם תא חברת החשמל, מ" מ2.5מתכת בעובי 

וכל הציוד הדרוש לבנית ', שילוט סנדביץ, מהדקים, עם פסי צבירה

מפסק ראשי כולל . 'תים וכו"מאמ, מגענים, זים"המרכזיה לרבות מא

כולל יסוד , הכל כמפורט בתכנית, תרמית ואלקטרונית, הגנה מגנטית

0.00028,131.000.00'קומפ מזויין וכל הדרוש30-מבטון ב

08.1.268

/  מארונות מפוליאסטר משוריין 3X80Aמבנה מרכזית מאור לזרם 

 עם תא חברת 202.ר.כמפורט בתכנית ת, מ" מ2.5מתכת בעובי 

וכל ', שילוט סנדביץ, מהדקים, פסי צבירה, פנלי פח פנימיים, החשמל

' תים וכו"מאמ, מגענים, זים"לרבות מא, הציוד הדרוש לבנית המרכזיה

0.00032,248.000.00'קומפ מזויין וכל הדרוש30-כולל יסוד מבטון ב, כמפורט בתכנית

08.1.269

/  מארונות מפוליאסטר משוריין 3X100Aמבנה מרכזית מאור לזרם 

 עם תא חברת 201.ר.כמפורט בתכנית ת, מ" מ2.5מתכת בעובי 

וכל ', שילוט סנדביץ, מהדקים, פסי צבירה, פנלי פח פנימיים, החשמל

' תים וכו"מאמ, מגענים, זים"לרבות מא, הציוד הדרוש לבנית המרכזיה

0.00035,721.000.00'קומפ מזויין וכל הדרוש30-כולל יסוד מבטון ב, כמפורט בתכנית

08.1.270

/  מארונות מפוליאסטר משוריין 3X125Aמבנה מרכזית מאור לזרם 

פסי , פנלי פח פנימיים, עם תא חברת החשמל, מ" מ2.5מתכת בעובי 

וכל הציוד הדרוש לבנית המרכזיה ', שילוט סנדביץ, מהדקים, צבירה

לרבות הגנה , מפסק ראשי. 'תים וכו"מאמ, מגענים, זים"לרבות מא

-כולל יסוד מבטון ב, הכל כמפורט בתכנית, תרמית ואלקטרונית, מגנטית

0.00041,675.000.00'קומפ מזויין וכל הדרוש30
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08.1.271

/  מארונות מפוליאסטר משוריין 3X160Aמבנה מרכזית מאור לזרם 

פסי , פנלי פח פנימיים, עם תא חברת החשמל, מ" מ2.5מתכת בעובי 

וכל הציוד הדרוש לבנית המרכזיה ', שילוט סנדביץ, מהדקים, צבירה

לרבות הגנה , מפסק ראשי. 'תים וכו"מאמ, מגענים, זים"לרבות מא

-כולל יסוד מבטון ב, הכל כמפורט בתכנית, תרמית ואלקטרונית, מגנטית

0.00049,613.000.00'קומפ מזויין וכל הדרוש30

08.1.272

/  מארונות מפוליאסטר משוריין 3X250Aמבנה מרכזית מאור לזרם 

פסי , פנלי פח פנימיים, עם תא חברת החשמל, מ" מ2.5מתכת בעובי 

וכל הציוד הדרוש לבנית המרכזיה ', שילוט סנדביץ, מהדקים, צבירה

מפסק ראשי כולל הגנה . 'תים וכו"מאמ, מגענים, זים"לרבות מא

-כולל יסוד מבטון ב, הכל כמפורט בתכנית, תרמית ואלקטרונית, מגנטית

0.00058,538.000.00'קומפ מזויין וכל הדרוש30

08.1.273

מעליו , ניקוי יסודי של מרכזית מאור קיימת וצביעת המרכזיה בצבע יסוד

0.000723.000.00'קומפ.לק בשתי שכבות לפי דרישת המזמין-צבע מקשר ובצבע גמר סופר

0.00056.000.00' יח.ר" ממ35מהדק קנדי בחתך עד 08.1.274

08.1.275

פירוק מכני וחשמלי של מרכזית מאור והובלה למחסן העיריה כולל 

פרוק , תאום ותשלום לחברת החשמל עבור הניתוק כולל פרוק הכבלים

0.0001,852.000.00'קומפ.היסוד וניקוי שאריות הפסולת

08.1.276

פירוק מכני וחשמלי של מרכזית מאור על עמוד חברת החשמל 

והעברתה למחסני העיריה לרבות כל התשלומים והתאומים הדרושים 

0.0001,764.000.00'קומפ.עם חברת החשמל

08.1.277

י חברת החשמל או " אמפר ע3X63בדיקת מתקן חשמלי בגודל עד 

תיקון ליקויים ובדיקה חוזרת , כולל תשלום עבור הבדיקה, בודק מוסמך

כולל כל התיאומים הדרושים עם , עד לאישור סופי של המתקן קומפלט

0.0002,315.000.00'קומפ.חברת החשמל לקבלת חיבור חשמל והגשת תכניות עדות

08.1.278

י חברת החשמל או " אמפר ע3X80בדיקת מתקן חשמלי בגודל עד 

תיקון ליקויים ובדיקה חוזרת , כולל תשלום עבור הבדיקה, בודק מוסמך

לרבות כל התיאומים הדרושים , עד לאישור סופי של המתקן קומפלט

0.0002,573.000.00'קומפ.עם חברת החשמל לקבלת חיבור חשמל והגשת תכניות עדות

08.1.279

י חברת החשמל או " אמפר ע3X125בדיקת מתקן חשמלי בגודל עד 

תיקון ליקויים ובדיקה חוזרת , כולל תשלום עבור הבדיקה, בודק מוסמך

לרבות כל התיאומים הדרושים , עד לאישור סופי של המתקן קומפלט

0.0002,835.000.00'קומפ.עם חברת החשמל לקבלת חיבור חשמל והגשת תכניות עדות

08.1.280

י חברת החשמל או " אמפר ע3X160בדיקת מתקן חשמלי בגודל עד 

תיקון ליקויים ובדיקה חוזרת , כולל תשלום עבור הבדיקה, בודק מוסמך

לרבות כל התיאומים הדרושים , עד לאישור סופי של המתקן קומפלט

0.0003,098.000.00'קומפ.עם חברת החשמל לקבלת חיבור חשמל והגשת תכניות עדות

08.1.281

י חברת החשמל או " אמפר ע3X250בדיקת מתקן חשמלי בגודל עד 

תיקון ליקויים ובדיקה חוזרת , כולל תשלום עבור הבדיקה, בודק מוסמך

לרבות כל התיאומים הדרושים , עד לאישור סופי של המתקן קומפלט

0.0003,413.000.00'קומפ.עם חברת החשמל לקבלת חיבור חשמל והגשת תכניות עדות

08.1.282

י מחלקת "י בודק מאושר ע"בדיקת פוטומטרית של מתקן התאורה ע

0.0002,500.000.00'קומפח על עמידת המתקן בתקן המאור"תאורה של הרשות והפקת דו
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08.1.283

מכלול בקר למרכזיית תאורה הכולל ארון לבקר תאורה מרכזי עשוי 

,  1 גודל FGIדגם , מפוליאסטר משוריין ואטום כולל סוקל תואם

 תלת ITC 3000לרבות בקר תאורה , מ" מ0/806/336110במידות 

 וכל הציוד הנידרש תוצרת DM2000עמעם השנאה דגם , 3X80Aפאזי 

, 3X100Aמפסיק זרם ביציאה , ע"מ או ש"מנורה פיקוד ובקרה בע

י מאווררים ולוחון חשמל "מערכת פיזור חום ע, מהדקי כניסה ויציאה

כל כבלי ההזנה והפיקוד בין ארון הבקרה למרכזיית , בארון הבקרה

0.00047,250.000.00'קומפמ" ס75/110/60 במידות 30-יסוד בטון מזוין ב, מאור לרבות שילוט

08.1.284

מיקרו "דגם " MODICON"מכלול בקר למרכזיית תאורה תוצרת 

P.L.C 110 C.P.U 612-04 "24-לרבות ספק כח מוזן ב, ע"או ש 

VDC , 0.00055,650.000.00'קומפ. כניסות אנלוגיות4- כניסות דיסקרטיות ו16כולל

08.1.285

ע " או שPower Sines של חברת LEC Aבקר לחיסכון באנרגיה דגם 

0.00036,750.000.00'קומפ.לרבות התקנה ואת כל האביזרים והחיווט למערכת, 80A*3לחיבור של 

08.1.286

מכלול מערכת מיתוג עומסים להתקנה בתוך מרכזיית תאורה חדשה 

מתאם תקשורת : לצורך הפעלה מרחוק הכולל את הרכיבים הבאים

RTU ,3ספק מטען  , מסד פח לצורך התקנת חוט, מודם סלולארי A 

12 VDC , 12מצבר VDC -AH ,1*6ק "מהדק נתיך ונתיך ח, רב מודד 

(3X)  תושבת מעצור למהדקי פס תוצרת , מ " מ2.5מהדק פס צבעוני

0.00042,000.000.00'קומפע"מ או ש"אם בקרה בע.סי.חברת פי

08.1.287

 LAMPIDדגם , ישראלMENOLINX' מכלול בקר למרכזיית תאורה ת

 PLC,TP,RFע תומך תקשורת ליחידות קצה בתצורות "או ש

 להתמשקות למשנק אלקטרוני MADLI,DALI, ETENDEDבפרוטוקול 

0.00045,150.000.00'קומפהכל בהתאם למפרט והתוכניות,DRIVER LEDאו 

08.1.288

, (PLC)Power Line Carrierמכלול יחידת תקשורת על קווי החשמל 

, ע " מתוצרת מנולינקס ישראל או שRS232תלת פאזי עם יציאה 

היחידה תדגום את כל נתוני התפעול . להתקנה במרכזיית תאורה

הנתונים יידגמו על יד הבקר המקומי . מהמשנק האלקטרוני או מפנס לד

 50065-1:2001תקן ,  דקות לעדכון בודד5בקצב מימינלי של 

(CENELEC)BS EN בשיטת SPREAD FSK עד 40 וטווח תדר של 

KHz for Band 95 ,  פרוקטוקולMADLI או DALI , בתקשרות דו

0.0007,193.000.00' יח.כיוונית

08.1.289

ע "מכלול יחידות תקשורת אלחוטית מתוצרת מנולינקס ישראל או ש

לתקשורת בין מרכזיית התאורה לבין , להתקנה במרכזיית התאורה

המכלול פועל . IVERLED DRמשנקים אלקטרונים או : יחידות הקצה

 MESH- רשת התקשורת  . ISMנולוגית , MESH- בתצורת רשת 

בסמוך למשנק יותקן מתאם התקשורת אלחוטי לדגימת כל נתוני ,

הנתונים יידגמו על ידי הבקר המקומי , התפעול מהמשנק האלקטרוני

.  שניות לעדכון כל נתוני התאורה במרכזיה90בקצב מימינלי של 

0.0004,788.000.00' יחבהתאם לתוכניות. IP67- המתאם יהיה מוגן מים ברמה של 

08.1.290

ע "מכלול יחידות תקשורת אלחוטית מתוצרת מנולינקס ישראל או ש

,  של הפנסphotocell- דרך הברגת ה,להתקנה בעמוד התאורה

לשמש כמתאם תקשורת בין מרכזיית התאורה לבין המשנק - תפקידה 

 המותקן בפנס ואו במגש הציוד על LED DRIVERהאלקטרוני או ה 

התקשורת בין הבקר , MESHהיחידות יופעלו בתצורת רשת . העמוד

רשת  . ISMבטכנולוגית , RFהמקומי והמשנקים תהיה באמצעות 

תאפשר העברת המידע דרך כל אחת מהיחידות  , MESH- התקשורת 

0.000591.000.00' יח. מעלות360במעגלי שידור של 
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08.1.291

אבל יחידה חד פאזית , 08.01.2350מכלול יחידת תקשורת בסעיף 

חיבור ליציאת תקשורת של , להתקנה בגוף התאורה או בבסיס העמוד

0.000730.000.00' יח.DALI או MADLIבפרוטוקול , LED DRIVERמשנק או 

08.1.292

מכלול יחידת תקשורת חד פאזית להתקנה בצמוד למכסה העליון של 

חיבור ליציאת תקשורת של משנק ,בקטע הקרוב לגופי התאורה,העמוד

או אחר מתאיםלפנס ,IDAL או DLIMAבפרוטוקול  ,LED DRIVERאו 

היחידה כוללת יחידה אלקטרונית המותקנת בתחתית המכסה .המסופק

בצמוד .ואנטנה עם התקן אטימה בפני מים על החלק העליון של במכסה

שבתוכה ,ליחידה האלקטרונית תותקן קופסת מהדקים מוגנת מים

0.000800.000.00' יח.יחווטו הכבלים אל גוף התאורה ואל היחידה האלקטרונית

08.1.293

 485 יציאת 232RS חיבור MADLH פרוטוקול TPמתאם תקשורת 

0.0004,179.000.00' יחע"תוצרת מטרולייט או ש

08.1.294

 לרבות A 3*40מערכת חיסכון ובקרת אנרגיה לתאורת רחובות בגודל 

ווסת ,מערכת מאווררים,ארון מפוליאסטר משוריין להתקנת חוץ

הגנות חשמליות ,שעון אסטרונומי,בקר מתוכנת ותוכנה,מייצב,מתח

מ יוניברס או . מתוצרת שSMU-26 ( A3*40 )ומערכת עקיפה מדגם 

0.00042,137.000.00'קומפע"ש

08.1.295

 לרבות A 3*50מערכת חיסכון ובקרת אנרגיה לתאורת רחובות בגודל 

ווסט ,מערכת מאווררים,ארון מפוליאסטר משוריין להתקנת חוץ

הגנות חשמליות ,שעון אסטרונומי,בקר מתוכנת ותוכנה,מייצב,מתח

מ יוניברס או . מתוצרת שSMU-36 ( A3*50)ומערכת עקיפה מדגם 

0.00046,867.000.00'קומפע"ש

08.1.296

 לרבות A 3*68מערכת חיסכון ובקרת אנרגיה לתאורת רחובות בגודל 

ווסת ,מערכת מאווררים,ארון מפוליאסטר משוריין להתקנת חוץ

הגנות חשמליות ,שעון אסטרונומי,בקר מתוכנת ותוכנה,מייצב,מתח

מ יוניברס .  מתוצרת שSMU-45 (A 3*68)מדגם .ו"ומערכת עקיפה וכ

0.00055,010.000.00'קומפע"או ש

08.1.297

 לרבות A 3*80מערכת חיסכון ובקרת אנרגיה לתאורת רחובות בגודל 

ווסת ,מערכת מאווררים,ארון מפוליאסטר משוריין להתקנת חוץ

הגנות חשמליות ,שעון אסטרונומי,בקר מתוכנת ותוכנה,מייצב,מתח

מ יוניברס .  מתוצרת שSMU-55 ( A3*80)מדגם .ו"ומערכת עקיפה וכ

0.00061,772.000.00'קומפע"או ש

08.1.298

 כולל A 3*100מערכת חיסכון ובקרת אנרגיה לתאורת רחובות בגודל 

ווסת ,מערכת מאווררים,ארון מפוליאסטר משוריין להתקנת חוץ

הגנות חשמליות ,שעון אסטרונומי,בקר מתוכנת ותוכנה,מייצב,מתח

מ יוניברס או . מתוצרת שSMU-66 (A 3*100)ומערכת עקיפה מדגם 

0.00073,269.000.00'קומפע"ש

08.1.299

 לרבות A 3*120מערכת חיסכון ובקרת אנרגיה לתאורת רחובות בגודל 

ווסת ,מערכת מאווררים,ארון מפוליאסטר משוריין להתקנת חוץ

הגנות חשמליות ,שעון אסטרונומי,בקר מתוכנת ותוכנה,מייצב,מתח

מ יוניברס או . מתוצרת שSMU-75 (A3*120)ומערכת עקיפה מדגם 

0.00079,296.000.00'קומפע"ש

08.1.300

,  פנסי אפלייט כולל מאזים7 דרייברים ללדים וכן 7ארון חלוקה עד 

 כולל דלת חיצונית שקועה מוגנת כולל בהתאם לתוכנית IP 55אטימות 

עשוייה פוליאסטר משוריין מחוזק תוצרת , מ" ס40X60X20בגודל 

0.0004,195.000.00'קומפ. מזוין30-ע כולל בסיס בטון ב"אורלייט או ש

08.1.301

מ עבור מקור אור לסיבים אופטיים קומפלט " ס40X40קופסא במידות 

 כבלים 2-ל,  הכוללת מהדקיםIP 67עשוייה פח מגלוון שקועה בבטון 

ז ראשי  "  שקעי שירות מא2כולל .   יציאות לסיבים אופטייםX 105עד 

A1X16A-C 25 וממסר פחתA X 30MA2.0.0001,791.000.00'קומפ
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08.1.302

 מלוח 3X2.5 N2XY וכבל 25נקודת הזנה לפנס אפלייט הזנה לצינור 

חלוקה קרוב כולל שיקוע הפנס והתקנתו בקוביית בטון בגודל 

50X50X500.000478.000.00'קומפ.כולל חיבור הפנס קומפלט מוכן לפעול, מ" ס

08.1.303

 2X2.5 וכבל גמיש 25נקודת הזנה ללדים בעץ דקל הזנה בצינור 

0.000238.000.00'קומפ.בחפירה מלוח חלוקה קרוב

08.1.304

ר המורכבת מסבים אופטיים " מ18-בגודל ממוצע של כ" כוכבים"קיר 

'  יח10מ כולל סופית להתקנת צפיפות ממוצעת של " מ10בעובי של 

 וואט כולל אפקט כוכבים 150ר הכולל מקור אור בהספק של "למ

0.00023,888.000.00'קומפ.ע"  או שLTתוצרת 

08.1.305

 ' מ24מנצנץ המותאמת להתקנה בתנאי חוץ באורך  " LED גרלנדה"

ג דקלים תוצרת לד דיזיין דגם" נוריות מנצנצות להתקנה ע40הכולל   

ע"טבריה או ש 0.0003,583.000.00'קומפ.

הערהמתקן תאורה זמנית08.1.306

08.1.307

 יסודות 5,  עמודי תאורה הכולל5מתקן תאורה זמנית מושלם עבור 

 עמודי 5,מ" ס100/100/100בטון טרומיים עם פינות קטומות במידות 

זרועות ברזל מגולוון לחיבור כדוגמת זרוע ',  מ8.5/10/12עץ בגובה 

און -אור" גופי תאורה כדוגמת 5 2210701,ט "מק" געש אורות"תוצרת 

כבל חשמל לחיבור , ואט250ג "ע עם נורת נל" או שMC-3מרס " / "25

י בודק "אישורו ע,חיבור המתקן למקור זרם,תיל פלדה נושא,העמודים

פירוק ,הרכבה,הובלה, ניתוקו עם גמר השימוש,מוסמך לפני הפעלתו

0.0005,000.000.00חודשלתקופה של חודש קלנדרי,ופינוי בתחילה ובסוף השימוש

08.1.308

 יסודות 10,  עמודי תאורה הכולל10מתקן תאורה זמנית מושלם עבור 

 עמודי 10, מ" ס100/100/100בטון טרומיים עם פינות קטומות במידות 

זרועות ברזל מגולוון כדוגמת זרוע תוצרת ' ,  מ8.5/10/12עץ בגובה 

-אור" גופי תאורה כדוגמת 10, ע" או ש52210701ט "מק" געש אורות"

,  וט250ג עד "ע עם נורת נל"או ש" שרדר "mc3" / 10מרס " / "25און 

חיבור המתקן למקור , תיל פלדה נושא, כבל חשמל לחיבור העמודים

, ניתוקו עם גמר השימוש, י בודק מוסמך לפני הפעלתו"אישורו ע, זרם

כל זה , פירוק ופינוי כל האמור בתחילה ובסוף השימוש, הרכבה, הובלה

0.00010,000.000.00חודש.לתקופה של חודש קלנדרי

08.1.309

העתקה של עמוד תאורה זמני בודד מעץ על כל חלקיו מותקן על קוביות 

ניתוק . בטון עילי כולל העתקה של קוביות בטון והצבה במקום החדש

הכל בהתאם להנחיות . הזנת החשמל במידת הצורך וחיבור מחדש

0.000550.000.00'קומפ.המפקח

08.1.310

/ '  מ1.2x1.2x1.2קובית בטון כבסיס לעמוד תאורה מעץ במידות 

1X1X1עם , לפי הצורך ולפי הנחיית קונסטרוקטור מטעם הקבלן',  מ

, כולל צינור פלדה לעמוד וכולל אוזניות הרמה, פינות קטומות צבוע לבן

או /בהשאלה לכל תקופת ביצוע הפרויקט ו, בהתאם למפרט ולתוכניות

0.000600.000.00' יח.על פי הנחיות המפקח

08.1.311

מותקן בקרקע או בקוביית ',  מ12אספקה לאתר של עמוד עץ בגובה 

0.0001,050.000.00' יח.או על פי הנחיות מנהל הפרויקט/בטון בהשאלה לכל תקופת הביצוע ו

08.1.312

עם מבדד מתאים כולל '  מ12אספקה והתקנת תומך לעמוד עץ בגובה 

התקן מבדד , ר" ממ70תיל התומך שזור מפלדה מצופה באבץ בחתך 

, אדן בטון, כיסוי פלסטי צהוב לעוגן, מהדקי שק טבעות, ביצה

הצבה נכונה של אדן בתוך הבור ',  מ2חציבה של בור בעומק /חפירה

אביזרי עזר וחומרי עזר , אומים, כיסוי הבור והידוק כל הברגים

, הדרושים להתקנה תקינה של התומך וקשירת תיל התומך לעמוד עץ

בהשאלה לכל תקופת ביצוע , לרשתות עיליות, לפי תקנות החשמל

0.000285.000.00'קומפ.או על פי הנחיות מנהל הפרויקט/הפרויקט ו
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08.1.313

 2''אספקה והתקנה לאתר של זרוע יחידה מפלדה מגולוונת בקוטר 

בהשאלה לכל תקופת , א לפנס מותקנת על עמוד עץ'' מ5ובאורך עד 

0.000230.000.00' יח.או על פי הנחיות מנהל הפרויקט/ביצוע הפרויקט ו

08.1.314

אספקה והתקנה לאתר של ארגז הסתעפות ואבטחה מותקן על עמוד 

עשוי , מ" מ300*220*160 במידות חוץ IP-65אטום בדרגת הגנה , עץ

כל ,  ומתאים להתקנה בתנאי חוץCIמפוליאסטר משוריין או קופסת  

כולל כל , הכניסות ויציאות של כבלים בארגז יהיו אטומים כלפי מטה

הארגז כולל . האביזרים וחיזוקים הדרושים להתקנה תקינה על העמוד

פס ,כיסוי פלסטי,עם ניתוק אפס,10KA,10ACז דו קוטבי "בתוכו מא

 מדגם SOGEXIכדוגמת " אפס"הארקה ומהדקי הסתעפות לפאזות ול

BC-20.000320.000.00' יח.בהשאלה לכל תקופת ביצוע הפרויקט ,ע" או ש

08.1.315

, ר ברשת עילית על עמודי עץ" ממ25X6מ מאלומניום בחתך "כבל תא

מ "כולל מהדקי כל האביזרים והמחברים תיקניים לחיבור כבלי תא

לרבות כל הנחוץ לחיבור בקופסאות חיבורים המותקנים , מאלומיניום

או על פי /בהשאלה לכל תקופת ביצוע הפרויקט ו, בראש עמוד עץ

0.00060.000.00 מטר.הנחיות מנהל הפרויקט

08.1.316

כולל , אספקה לאתר של מגש מחומר פלסטי כבה מאליו לפנס אחד

 או תוצרת מגלן SOGEXI תוצרת BC3-  וBC2מהדקים מדגם 

, ר כל אחד" ממ35לכבלים בחתך עד , בהתאם לנדרש, ע"פלסטיק או ש

כולל מבטיח , כולל פס למבטיחים חצי אוטומטיים ופס לחיבורי הארקה

 עם כיסוי 10KA ,2X10ACחצי אוטומטי דו קוטבי עם ניתוק אפס 

0.000240.000.00' יח.(י הנחיית מנהל הפרויקט"או עפ/בהשאלה לכל תקופת הביצוע ו)

08.1.317

 טובולרית עם קסנון דגם 250Wג "אספקה לאתר של נורת נל

40/LUCALOX LU250/XO/T , תוצרתGE או נורה משופרת עם 

בהשאלה לכל תקופת )ע "ל תוצרת אוזרם או פיליפס או ש"קסנון כנ

0.00085.000.00' יח(י הנחיית מנהל הפרויקט"או עפ/הביצוע ו

08.1.318

ביצוע מספור על עמוד עץ באתר בעזרת שבלונה בצבע שחור המתאים 

מספר , מספר מעגל תאורה, הסימון הכולל מספר לוח חשמל, לעץ

0.00030.000.00' יח.סידורי של העמוד בתוך במעגל

08.1.319

 / 25און  -אור" כדוגמת 250Wאספקה לאתר של גוף תאורת כביש 

ג טובולרית "ע מותאם לנורת נל"  תוצרת שרדר או שMc3/ מרס 

250W הגופים יותקנו ויכוונו בזויות בהתאם לתוכניות וחישובי 

משנק , ל"כולל אביזרי הדלקה אורגינליים שאושרו לדגם הנ, התאורה

או גוף תאורה שווה . בהתאם למפרט והתוכניות קומפלט, מצת וקבל

עם תכונות  (ת"צ בנוהל הסמכת ספקים וגו"י מע"שאושר ע)איכות 

בהשאלה לכל תקופת )פוטומטריות העונות על דרישות הפרוייקט 

0.0001,500.000.00' יח.(י הנחיית מנהל הפרויקט"או עפ/הביצוע ו

08.1.320

חציבה או קידוח בור יסוד /כולל חפירה'  מ12הצבת עמוד עץ בגובה עד 

, פ"לפי בחירת ואישור מנה, או בתוך קוביית בטון',  מ2בעומק של 

הצבה נכונה של , צביעה בצבע ביטומני של חלק העמוד הנמצא בקרקע

התקנת , ביצוע שילוט. 'הידוק וכו, מילוי הבור, העמוד בתוך הבור

חיזוק כבלי רשת , ארגז הסתעפות ואבטחה, נורות, פנסים, זרועות

 2.5X3הספקה התקנה וחיבור כבל מסוג , עילית בעמוד וחיבורם בארגז

N2XYמושחל בזרוע מהפנס לארגז אבטחה כולל צינור הגנה , ר" בממ

0.000300.000.00' יח.לכבלים מותקנים בעמוד

08.1.321

קטע של )' פנסים כבלים וכד, פירוק שדה תאורה זמנית  כולל עמודים

0.000180.000.00' יחהמדידה לפי שדה כקומפלט, והעברתו לקטע אחר (א" מ40עד 
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08.1.322

פירוק . ב.  ניתוק מתח. א: פירוק עמודי עץ מיועדים לתאורה זמנית כולל

פירוק הזרועות . ד. פירוק הפנסים. ג.  הכבל האווירי שבין שני עמודים

פירוק . ו.  פירוק עמודי העץ וסגירת  החור שנוצר. ה.  וארגזי הציוד

. ז.  בסיסי העמודים בין אם יצוקים ובין אם בתוך בסיסי בטון או אחרים

למקום ' הכבלים וכו, הפנסים,  (כולל כפולות)הזרועות , הובלת העמוד

0.000315.000.00'קומפ.שיורה המפקח

08.1.323

פירוק של זרועות ופנסים מעל עמודי העץ והובלתם למקום שיורה 

0.000180.000.00' יח.המפקח

08.1.324

שימוש חוזר בעמודי העץ על כל חלקיהם שנשלפו והועתקו כולל בסיסי 

הבטון  לרבות התקנה מחדש כולל חפירה והידוק במידת הצורך 

0.000180.000.00'קומפוהובלה לאתר

08.1.325

כולל , שימוש חוזר בזרועות ופנסים שפורקו עבור התקנתם מחדש

כולל התקנה מושלמת על , כולל ארגז ההסתעפות, הובלתם לאתר

0.000225.000.00'קומפ.כולל חיבורים מחדש למתקן החשמל, העמודים

עמודים וזרועות לתאורת חוץ08.2.000

הערה?   ע מ ו ד י ם  ע ג ו ל י ם  מ ו ד ר ג י ם   ?08.2.001

ע"או ש" הנדסה. ה.ל.פ/ געש אורות "עמודים של   ?08.2.001 הערה? 

08.2.001

 812- י "י התקן הישראלי ת"העמודים והזרועות בפרק זה ייוצרו עפ

הזרועות ומחזיקי דגלים כוללים ,מחירי העמודים . במהדורתו האחרונה

קלוי בתנור , י מפרט דופלקס אלקטרוסטטית"צביעה במפעל היצרן עפ

הערה. שנים לפחות 5אחריות לצבע תהיה למשך . י המזמין"בגוון שיבחר ע

08.2.001

עם חיזוקים בין , עמוד תאורה מפלדה טבול באבץ חם כולל פלטת יסוד

הכנה לתא אביזרים וכל האביזרים הדרושים , הפלטה לגוף העמוד

העמוד בעל חתך עגול ומדורג . להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו

" הנדסה. ה.ל.פ"או " געש אורות"תוצרת ,  מטר3 וגובה 2/"4"בקוטר 

י "צבוע במפעל היצרן עפ, ע מאושר"או ש" בן חור מפעלי תאורה"או 

0.000922.000.00' יח.מפרט דופלקס

08.2.002

עם חיזוקים בין , עמוד תאורה מפלדה טבול באבץ חם כולל פלטת יסוד

הכנה לתא אביזרים וכל האביזרים הדרושים , הפלטה לגוף העמוד

העמוד בעל חתך עגול ומדורג . להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו

" הנדסה. ה.ל.פ"או " געש אורות"תוצרת ,  מטר3.5 וגובה 2/"4"בקוטר 

י "צבוע במפעל היצרן עפ, ע מאושר"או ש" בן חור מפעלי תאורה"או 

0.000990.000.00' יח.מפרט דופלקס

08.2.003

עם חיזוקים בין , עמוד תאורה מפלדה טבול באבץ חם כולל פלטת יסוד

הכנה לתא אביזרים וכל האביזרים הדרושים , הפלטה לגוף העמוד

העמוד בעל חתך עגול ומדורג . להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו

" הנדסה. ה.ל.פ"או " געש אורות"תוצרת ,  מטר4 וגובה 2/"4"בקוטר 

י "צבוע במפעל היצרן עפ, ע מאושר"או ש" בן חור מפעלי תאורה"או 

0.0001,098.000.00' יח.מפרט דופלקס

08.2.004

עם חיזוקים בין , עמוד תאורה מפלדה טבול באבץ חם כולל פלטת יסוד

הכנה לתא אביזרים וכל האביזרים הדרושים , הפלטה לגוף העמוד

העמוד בעל חתך עגול ומדורג . להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו

" הנדסה. ה.ל.פ"או " געש אורות"תוצרת ,  מטר4 וגובה 4/"6"בקוטר 

י "צבוע במפעל היצרן עפ, ע מאושר"או ש" בן חור מפעלי תאורה"או 

0.0001,300.000.00' יח.מפרט דופלקס

08.2.005

עם חיזוקים בין , עמוד תאורה מפלדה טבול באבץ חם כולל פלטת יסוד

הכנה לתא אביזרים וכל האביזרים הדרושים , הפלטה לגוף העמוד

העמוד בעל חתך עגול ומדורג . להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו

" הנדסה. ה.ל.פ"או " געש אורות"תוצרת ,  מטר4.5 וגובה 2/"4"בקוטר 

י "צבוע במפעל היצרן עפ, ע מאושר"או ש" בן חור מפעלי תאורה"או 

0.0001,179.000.00' יח.מפרט דופלקס
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08.2.006

עם חיזוקים בין , עמוד תאורה מפלדה טבול באבץ חם כולל פלטת יסוד

הכנה לתא אביזרים וכל האביזרים הדרושים , הפלטה לגוף העמוד

העמוד בעל חתך עגול ומדורג . להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו

" הנדסה. ה.ל.פ"או " געש אורות"תוצרת ,  מטר5 וגובה 2/"4"בקוטר 

י "צבוע במפעל היצרן עפ, ע מאושר"או ש" בן חור מפעלי תאורה"או 

0.0001,233.000.00' יח.מפרט דופלקס

08.2.007

עם חיזוקים בין , עמוד תאורה מפלדה טבול באבץ חם כולל פלטת יסוד

הכנה לתא אביזרים וכל האביזרים הדרושים , הפלטה לגוף העמוד

העמוד בעל חתך עגול ומדורג . להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו

" הנדסה. ה.ל.פ"או " געש אורות"תוצרת ,  מטר5 וגובה 4/"6"בקוטר 

י "צבוע במפעל היצרן עפ.ע מאושר"או ש" בן חור מפעלי תאורה"או 

0.0001,315.000.00' יח.מפרט דופלקס

08.2.008

עם חיזוקים בין , עמוד תאורה מפלדה טבול באבץ חם כולל פלטת יסוד

הכנה לתא אביזרים וכל האביזרים הדרושים , הפלטה לגוף העמוד

העמוד בעל חתך עגול ומדורג . להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו

. ה.ל.פ"או " געש אורות"תוצרת ,  מטר5 וגובה 2/"4/"6"בקוטר 

צבוע במפעל היצרן , ע מאושר"או ש" בן חור מפעלי תאורה"או " הנדסה

0.0001,260.000.00' יח.י מפרט דופלקס"עפ

08.2.009

עם חיזוקים בין , עמוד תאורה מפלדה טבול באבץ חם כולל פלטת יסוד

הכנה לתא אביזרים וכל האביזרים הדרושים , הפלטה לגוף העמוד

העמוד בעל חתך עגול ומדורג . להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו

" הנדסה. ה.ל.פ"או " געש אורות"תוצרת ,  מטר6 וגובה 4/"6"בקוטר 

י "צבוע במפעל היצרן עפ, ע מאושר"או ש" בן חור מפעלי תאורה"או 

0.0001,639.000.00' יח.מפרט דופלקס

08.2.010

עם חיזוקים בין , עמוד תאורה מפלדה טבול באבץ חם כולל פלטת יסוד

הכנה לתא אביזרים וכל האביזרים הדרושים , הפלטה לגוף העמוד

העמוד בעל חתך עגול ומדורג . להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו

. ה.ל.פ"או " געש אורות"תוצרת ,  מטר6 וגובה 2/"4/"6"בקוטר 

צבוע במפעל היצרן , ע מאושר"או ש" בן חור מפעלי תאורה"או " הנדסה

0.0001,679.000.00' יח.י מפרט דופלקס"עפ

08.2.011

עם חיזוקים בין , עמוד תאורה מפלדה טבול באבץ חם כולל פלטת יסוד

הכנה לתא אביזרים וכל האביזרים הדרושים , הפלטה לגוף העמוד

העמוד בעל חתך עגול ומדורג . להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו

. ה.ל.פ"או " געש אורות"תוצרת ,  מטר6 וגובה 3/"4/"6"בקוטר 

צבוע במפעל היצרן , ע מאושר"או ש" בן חור מפעלי תאורה"או " הנדסה

0.0001,719.000.00' יח.י מפרט דופלקס"עפ

08.2.012

עם חיזוקים בין , עמוד תאורה מפלדה טבול באבץ חם כולל פלטת יסוד

הכנה לתא אביזרים וכל האביזרים הדרושים , הפלטה לגוף העמוד

העמוד בעל חתך עגול ומדורג . להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו

. ה.ל.פ"או " געש אורות"תוצרת ,  מטר6 וגובה 4/"6/"8"בקוטר 

צבוע במפעל היצרן , ע מאושר"או ש" בן חור מפעלי תאורה"או " הנדסה

0.0001,922.000.00' יח.י מפרט דופלקס"עפ

08.2.013

עם חיזוקים בין , עמוד תאורה מפלדה טבול באבץ חם כולל פלטת יסוד

הכנה לתא אביזרים וכל האביזרים הדרושים , הפלטה לגוף העמוד

העמוד בעל חתך עגול ומדורג . להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו

" הנדסה. ה.ל.פ"או " געש אורות"תוצרת ,  מטר7 וגובה 4/"6"בקוטר 

י "צבוע במפעל היצרן עפ, ע מאושר"או ש" בן חור מפעלי תאורה"או 

0.0002,125.000.00' יח.מפרט דופלקס
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08.2.014

עם חיזוקים בין , עמוד תאורה מפלדה טבול באבץ חם כולל פלטת יסוד

הכנה לתא אביזרים וכל האביזרים הדרושים , הפלטה לגוף העמוד

העמוד בעל חתך עגול ומדורג . להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו

" הנדסה. ה.ל.פ"או " געש אורות"תוצרת ,  מטר8 וגובה 4/"6"בקוטר 

י "צבוע במפעל היצרן עפ, ע מאושר"או ש" בן חור מפעלי תאורה"או 

0.0002,260.000.00' יח.מפרט דופלקס

08.2.015

עם חיזוקים בין , עמוד תאורה מפלדה טבול באבץ חם כולל פלטת יסוד

הכנה לתא אביזרים וכל האביזרים הדרושים , הפלטה לגוף העמוד

העמוד בעל חתך עגול ומדורג . להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו

. ה.ל.פ"או " געש אורות"תוצרת ,  מטר8 וגובה 4/"6/"8"בקוטר 

צבוע במפעל היצרן , ע מאושר"או ש" בן חור מפעלי תאורה"או " הנדסה

0.0002,897.000.00' יח.י מפרט דופלקס"עפ

08.2.016

עם חיזוקים בין , עמוד תאורה מפלדה טבול באבץ חם כולל פלטת יסוד

הכנה לתא אביזרים וכל האביזרים הדרושים , הפלטה לגוף העמוד

העמוד בעל חתך עגול ומדורג . להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו

" הנדסה. ה.ל.פ"או " געש אורות"תוצרת ,  מטר9 וגובה 4/"6"בקוטר 

י "צבוע במפעל היצרן עפ, ע מאושר"או ש" בן חור מפעלי תאורה"או 

0.0002,732.000.00' יח.מפרט דופלקס

הערה? ע מ ו ד י ם  מ ת ו מ נ י ם ?08.2.017

08.2.017

עם חיזוקים בין , עמוד תאורה מפלדה טבול באבץ חם כולל פלטת יסוד

הכנה לתא אביזרים וכל האביזרים הדרושים , הפלטה לגוף העמוד

העמוד בעל חתך מתומן בגובה . להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו

בן חור "או " הנדסה. ה.ל.פ"או " געש אורות"דוגמת תוצרת ,  מטר3

0.0001,274.000.00' יח.י מפרט דופלקס"צבוע במפעל עפ, ע מאושר"או ש" מפעלי תאורה

08.2.018

עם חיזוקים בין , עמוד תאורה מפלדה טבול באבץ חם כולל פלטת יסוד

הכנה לתא אביזרים וכל האביזרים הדרושים , הפלטה לגוף העמוד

העמוד בעל חתך מתומן בגובה . להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו

בן חור "או " הנדסה. ה.ל.פ"או " געש אורות"דוגמת תוצרת ,  מטר3.5

0.0001,354.000.00' יח.י מפרט דופלקס"צבוע במפעל עפ, ע מאושר"או ש" מפעלי תאורה

08.2.019

עם חיזוקים בין , עמוד תאורה מפלדה טבול באבץ חם כולל פלטת יסוד

הכנה לתא אביזרים וכל האביזרים הדרושים , הפלטה לגוף העמוד

העמוד בעל חתך מתומן בגובה . להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו

בן חור "או " הנדסה. ה.ל.פ"או " געש אורות"דוגמת תוצרת ,  מטר4

0.0001,489.000.00' יח.י מפרט דופלקס"צבוע במפעל עפ, ע מאושר"או ש" מפעלי תאורה

08.2.020

עם חיזוקים בין , עמוד תאורה מפלדה טבול באבץ חם כולל פלטת יסוד

הכנה לתא אביזרים וכל האביזרים הדרושים , הפלטה לגוף העמוד

העמוד בעל חתך מתומן בגובה . להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו

בן חור "או " הנדסה. ה.ל.פ"או " געש אורות"דוגמת תוצרת ,  מטר5

0.0001,786.000.00' יח.י מפרט דופלקס"צבוע במפעל עפ, ע מאושר"או ש" מפעלי תאורה

08.2.021

עם חיזוקים בין , עמוד תאורה מפלדה טבול באבץ חם כולל פלטת יסוד

הכנה לתא אביזרים וכל האביזרים הדרושים , הפלטה לגוף העמוד

העמוד בעל חתך מתומן בגובה . להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו

בן חור "או " הנדסה. ה.ל.פ"או " געש אורות"דוגמת תוצרת ,  מטר6

0.0002,125.000.00' יח.י מפרט דופלקס"צבוע במפעל עפ, ע מאושר"או ש" מפעלי תאורה
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08.2.022

עם חיזוקים בין , עמוד תאורה מפלדה טבול באבץ חם כולל פלטת יסוד

הכנה לתא אביזרים וכל האביזרים הדרושים , הפלטה לגוף העמוד

העמוד בעל חתך מתומן בגובה . להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו

בן חור "או " הנדסה. ה.ל.פ"או " געש אורות"דוגמת תוצרת ,  מטר7

0.0002,530.000.00' יח.י מפרט דופלקס"צבוע במפעל עפ, ע מאושר"או ש" מפעלי תאורה

08.2.023

עם חיזוקים בין , עמוד תאורה מפלדה טבול באבץ חם כולל פלטת יסוד

הכנה לתא אביזרים וכל האביזרים הדרושים , הפלטה לגוף העמוד

העמוד בעל חתך מתומן בגובה . להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו

בן חור "או " הנדסה. ה.ל.פ"או " געש אורות"דוגמת תוצרת ,  מטר8

0.0003,409.000.00' יח.י מפרט דופלקס"צבוע במפעל עפ, ע מאושר"או ש" מפעלי תאורה

08.2.024

עם חיזוקים בין , עמוד תאורה מפלדה טבול באבץ חם כולל פלטת יסוד

הכנה לתא אביזרים וכל האביזרים הדרושים , הפלטה לגוף העמוד

העמוד בעל חתך מתומן בגובה . להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו

בן חור "או " הנדסה. ה.ל.פ"או " געש אורות"דוגמת תוצרת ,  מטר9

0.0003,994.000.00' יח.י מפרט דופלקס"צבוע במפעל עפ, ע מאושר"או ש" מפעלי תאורה

הערה? ע מ ו ד י ם  ע ג ו ל י ם  ק ו נ י ם ?08.2.025

08.2.025

תשולם , עבור עמודים וזרועות בחתך אליפטי במקום עגול: הערה

הערה למחיר%15תוספת של 

08.2.025

עם חיזוקים בין , עמוד תאורה מפלדה טבול באבץ חם כולל פלטת יסוד

הכנה לתא אביזרים וכל האביזרים הדרושים , הפלטה לגוף העמוד

העמוד בעל חתך עגול קוני . להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו

או " געש אורות"דוגמת תוצרת , מ" מ60קוטר עליון ,  מטר3בגובה 

צבוע , ע מאושר"או ש" בן חור מפעלי תאורה"או " הנדסה. ה.ל.פ"

0.0001,274.000.00' יח.במפעל לפי מפרט דופלקס

08.2.026

עם חיזוקים בין , עמוד תאורה מפלדה טבול באבץ חם כולל פלטת יסוד

הכנה לתא אביזרים וכל האביזרים הדרושים , הפלטה לגוף העמוד

העמוד בעל חתך עגול קוני . להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו

. ה.ל.פ"או " געש אורות"תוצרת , מ" מ60קוטר עליון ,  מטר4בגובה 

צבוע במפעל לפי , ע מאושר"או ש" בן חור מפעלי תאורה"או " הנדסה

0.0001,408.000.00' יח.מפרט דופלקס

08.2.027

עם חיזוקים בין , עמוד תאורה מפלדה טבול באבץ חם כולל פלטת יסוד

הכנה לתא אביזרים וכל האביזרים הדרושים , הפלטה לגוף העמוד

העמוד בעל חתך עגול קוני . להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו

או " געש אורות"דוגמת תוצרת , מ" מ76קוטר עליון ,  מטר4בגובה 

צבוע , ע מאושר"או ש"  בן חור מפעלי תאורה"או " הנדסה. ה.ל.פ"

0.0001,489.000.00' יח.במפעל לפי מפרט דופלקס

08.2.028

עם חיזוקים בין , עמוד תאורה מפלדה טבול באבץ חם כולל פלטת יסוד

הכנה לתא אביזרים וכל האביזרים הדרושים , הפלטה לגוף העמוד

העמוד בעל חתך עגול קוני . להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו

או " געש אורות"דוגמת תוצרת , מ" מ90קוטר עליון ,  מטר4בגובה 

צבוע , ע מאושר"או ש" בן חור מפעלי תאורה"או " הנדסה. ה.ל.פ"

0.0001,786.000.00' יח.במפעל לפי מפרט דופלקס

08.2.029

עם חיזוקים בין , עמוד תאורה מפלדה טבול באבץ חם כולל פלטת יסוד

הכנה לתא אביזרים וכל האביזרים הדרושים , הפלטה לגוף העמוד

העמוד בעל חתך עגול קוני . להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו

או " געש אורות"דוגמת תוצרת , מ" מ76קוטר עליון ,  מטר4.80בגובה 

צבוע , ע מאושר"או ש" בן חור מפעלי תאורה"או " הנדסה. ה.ל.פ"

0.0002,057.000.00' יח.במפעל לפי מפרט דופלקס
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08.2.030

עם חיזוקים בין , עמוד תאורה מפלדה טבול באבץ חם כולל פלטת יסוד

הכנה לתא אביזרים וכל האביזרים הדרושים , הפלטה לגוף העמוד

העמוד בעל חתך עגול קוני . להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו

או " געש אורות"דוגמת תוצרת , מ" מ90קוטר עליון ,  מטר4.80בגובה 

צבוע , ע מאושר"או ש" בן חור מפעלי תאורה"או " הנדסה. ה.ל.פ"

0.0002,463.000.00' יח.במפעל לפי מפרט דופלקס

08.2.031

עם חיזוקים בין , עמוד תאורה מפלדה טבול באבץ חם כולל פלטת יסוד

הכנה לתא אביזרים וכל האביזרים הדרושים , הפלטה לגוף העמוד

העמוד בעל חתך עגול קוני . להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו

או " געש אורות"דוגמת תוצרת , מ" מ60קוטר עליון ,  מטר5בגובה 

צבוע , ע מאושר"או ש" בן חור מפעלי תאורה"או " הנדסה. ה.ל.פ"

0.0001,543.000.00' יח.במפעל לפי מפרט דופלקס

08.2.032

עם חיזוקים בין , עמוד תאורה מפלדה טבול באבץ חם כולל פלטת יסוד

הכנה לתא אביזרים וכל האביזרים הדרושים , הפלטה לגוף העמוד

העמוד בעל חתך עגול קוני . להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו

או " געש אורות"דוגמת תוצרת , מ" מ76קוטר עליון ,  מטר5בגובה 

צבוע , ע מאושר"או ש" בן חור מפעלי תאורה"או " הנדסה. ה.ל.פ"

0.0001,786.000.00' יח.במפעל לפי מפרט דופלקס

08.2.033

עם חיזוקים בין , עמוד תאורה מפלדה טבול באבץ חם כולל פלטת יסוד

הכנה לתא אביזרים וכל האביזרים הדרושים , הפלטה לגוף העמוד

העמוד בעל חתך עגול קוני . להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו

או " געש אורות"דוגמת  תוצרת , מ" מ90קוטר עליון ,  מטר5בגובה 

צבוע , ע מאושר"או ש" בן חור מפעלי תאורה"או " הנדסה. ה.ל.פ"

0.0002,260.000.00' יח.במפעל לפי מפרט דופלקס

08.2.034

עם חיזוקים בין , עמוד תאורה מפלדה טבול באבץ חם כולל פלטת יסוד

הכנה לתא אביזרים וכל האביזרים הדרושים , הפלטה לגוף העמוד

העמוד בעל חתך עגול קוני . להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו

או " געש אורות"דוגמת תוצרת , מ" מ90קוטר עליון ,  מטר5.80בגובה 

צבוע , ע מאושר"או ש" בן חור מפעלי תאורה"או " הנדסה. ה.ל.פ"

0.0002,530.000.00' יח.במפעל לפי מפרט דופלקס

08.2.035

עם חיזוקים בין , עמוד תאורה מפלדה טבול באבץ חם כולל פלטת יסוד

הכנה לתא אביזרים וכל האביזרים הדרושים , הפלטה לגוף העמוד

העמוד בעל חתך עגול קוני . להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו

או " געש אורות"דוגמת תוצרת , מ" מ60קוטר עליון ,  מטר6בגובה 

צבוע , ע מאושר"או ש" בן חור מפעלי תאורה"או " הנדסה. ה.ל.פ"

0.0002,354.000.00' יח.במפעל לפי מפרט דופלקס

08.2.036

עם חיזוקים בין , עמוד תאורה מפלדה טבול באבץ חם כולל פלטת יסוד

הכנה לתא אביזרים וכל האביזרים הדרושים , הפלטה לגוף העמוד

העמוד בעל חתך עגול קוני . להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו

או " געש אורות"דוגמת  תוצרת , מ" מ76קוטר עליון ,  מטר6בגובה 

צבוע , ע מאושר"או ש" בן חור מפעלי תאורה"או " הנדסה. ה.ל.פ"

0.0002,489.000.00' יח.במפעל לפי מפרט דופלקס

08.2.037

עם חיזוקים בין , עמוד תאורה מפלדה טבול באבץ חם כולל פלטת יסוד

הכנה לתא אביזרים וכל האביזרים הדרושים , הפלטה לגוף העמוד

העמוד בעל חתך עגול קוני . להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו

או " געש אורות"דוגמת תוצרת , מ" מ90קוטר עליון ,  מטר6בגובה 

צבוע , ע מאושר"או ש" בן חור מפעלי תאורה"או " הנדסה. ה.ל.פ"

0.0002,571.000.00' יח.במפעל לפי מפרט דופלקס
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08.2.038

עם חיזוקים בין , עמוד תאורה מפלדה טבול באבץ חם כולל פלטת יסוד

הכנה לתא אביזרים וכל האביזרים הדרושים , הפלטה לגוף העמוד

העמוד בעל חתך עגול קוני . להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו

או " געש אורות"דוגמת תוצרת , מ" מ90קוטר עליון ,  מטר6.80בגובה 

צבוע , ע מאושר"או ש" בן חור מפעלי תאורה"או " הנדסה. ה.ל.פ"

0.0002,665.000.00' יח.במפעל לפי מפרט דופלקס

08.2.039

עם חיזוקים בין , עמוד תאורה מפלדה טבול באבץ חם כולל פלטת יסוד

הכנה לתא אביזרים וכל האביזרים הדרושים , הפלטה לגוף העמוד

העמוד בעל חתך עגול קוני . להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו

או " געש אורות"דוגמת תוצרת , מ" מ60קוטר עליון ,  מטר7בגובה 

צבוע , ע מאושר"או ש" בן חור מפעלי תאורה"או " הנדסה. ה.ל.פ"

0.0002,463.000.00' יח.במפעל לפי מפרט דופלקס

08.2.040

עם חיזוקים בין , עמוד תאורה מפלדה טבול באבץ חם כולל פלטת יסוד

הכנה לתא אביזרים וכל האביזרים הדרושים , הפלטה לגוף העמוד

העמוד בעל חתך עגול קוני . להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו

או " געש אורות"דוגמת  תוצרת , מ" מ76קוטר עליון ,  מטר7בגובה 

צבוע , ע מאושר"או ש"  בן חור מפעלי תאורה"או " הנדסה. ה.ל.פ"

0.0002,597.000.00' יח.במפעל לפי מפרט דופלקס

08.2.041

עם חיזוקים בין , עמוד תאורה מפלדה טבול באבץ חם כולל פלטת יסוד

הכנה לתא אביזרים וכל האביזרים הדרושים , הפלטה לגוף העמוד

העמוד בעל חתך עגול קוני . להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו

או " געש אורות"דוגמת תוצרת , מ" מ90קוטר עליון ,  מטר7בגובה 

צבוע , ע מאושר"או ש" בן חור מפעלי תאורה"או " הנדסה. ה.ל.פ"

0.0002,800.000.00' יח.במפעל לפי מפרט דופלקס

08.2.042

עם חיזוקים בין , עמוד תאורה מפלדה טבול באבץ חם כולל פלטת יסוד

הכנה לתא אביזרים וכל האביזרים הדרושים , הפלטה לגוף העמוד

העמוד בעל חתך עגול קוני . להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו

או " געש אורות"דוגמת  תוצרת , מ" מ76קוטר עליון ,  מטר8בגובה 

צבוע , ע מאושר"או ש" בן חור מפעלי תאורה"או " הנדסה. ה.ל.פ"

0.0003,274.000.00' יח.במפעל לפי מפרט דופלקס

08.2.043

עם חיזוקים בין , עמוד תאורה מפלדה טבול באבץ חם כולל פלטת יסוד

הכנה לתא אביזרים וכל האביזרים הדרושים , הפלטה לגוף העמוד

העמוד בעל חתך עגול קוני . להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו

או " געש אורות"דוגמת תוצרת , מ" מ90קוטר עליון ,  מטר8בגובה 

צבוע , ע מאושר"או ש" בן חור מפעלי תאורה"או " הנדסה. ה.ל.פ"

0.0003,543.000.00' יח.במפעל לפי מפרט דופלקס

08.2.044

עם חיזוקים בין , עמוד תאורה מפלדה טבול באבץ חם כולל פלטת יסוד

הכנה לתא אביזרים וכל האביזרים הדרושים , הפלטה לגוף העמוד

העמוד בעל חתך עגול קוני . להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו

או " געש אורות"דוגמת תוצרת , מ" מ90קוטר עליון ,  מטר8.80בגובה 

צבוע , ע מאושר"או ש" בן חור מפעלי תאורה"או " הנדסה. ה.ל.פ"

0.0003,814.000.00' יח.במפעל לפי מפרט דופלקס

08.2.045

עם חיזוקים בין , עמוד תאורה מפלדה טבול באבץ חם כולל פלטת יסוד

הכנה לתא אביזרים וכל האביזרים הדרושים , הפלטה לגוף העמוד

העמוד בעל חתך עגול קוני . להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו

או " געש אורות""דוגמת תוצרת , מ" מ90קוטר עליון ,  מטר9בגובה 

צבוע , ע מאושר"או ש" בן חור מפעלי תאורה"או " הנדסה. ה.ל.פ"

0.0004,084.000.00' יח.במפעל לפי מפרט דופלקס
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08.2.046

עם חיזוקים בין , עמוד תאורה מפלדה טבול באבץ חם כולל פלטת יסוד

הכנה לתא אביזרים וכל האביזרים הדרושים , הפלטה לגוף העמוד

העמוד בעל חתך עגול קוני . להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו

" געש אורות"דוגמת תוצרת , מ" מ90קוטר עליון ,  מטר10.80בגובה 

צבוע , ע מאושר"או ש" בן חור מפעלי תאורה"או " הנדסה. ה.ל.פ"או 

0.0005,841.000.00' יח.במפעל לפי מפרט דופלקס

הערה' מ1.5גובה העמוד הינו גובה תליית הפנס קרי לאחר כיפוף של 08.2.047

הערה? ע מ ו ד י ם  ק ו נ י ם  מ כ ו פ פ י ם ?08.2.047

08.2.047

עם חיזוקים בין , עמוד תאורה מפלדה טבול באבץ חם כולל פלטת יסוד

הכנה לתא אביזרים וכל האביזרים הדרושים , הפלטה לגוף העמוד

העמוד מכופף בעל חתך עגול . להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו

. ה.ל.פ"/ "געש אורות"תוצרת , מ" מ60קוטר עליון ,  מטר4קוני בגובה 

0.0002,597.000.00' יח.צבוע במפעל לפי מפרט דופלקס, ע מאושר"או ש"  הנדסה

08.2.048

עם חיזוקים בין , עמוד תאורה מפלדה טבול באבץ חם כולל פלטת יסוד

הכנה לתא אביזרים וכל האביזרים הדרושים , הפלטה לגוף העמוד

העמוד מכופף בעל חתך עגול . להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו

. ה.ל.פ"/ "געש אורות"תוצרת , מ" מ60קוטר עליון ,  מטר5קוני בגובה 

צבוע במפעל לפי , ע מאושר"או ש" בן חור מפעלי תאורה" / "הנדסה

0.0003,678.000.00' יח.מפרט דופלקס

08.2.049

עם חיזוקים בין , עמוד תאורה מפלדה טבול באבץ חם כולל פלטת יסוד

הכנה לתא אביזרים וכל האביזרים הדרושים , הפלטה לגוף העמוד

העמוד מכופף בעל חתך עגול . להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו

. ה.ל.פ"/ "געש אורות"תוצרת , מ" מ60קוטר עליון ,  מטר6קוני בגובה 

צבוע במפעל לפי , ע מאושר"או ש" בן חור מפעלי תאורה" / "הנדסה

0.0005,030.000.00' יח.מפרט דופלקס

08.2.050

עם חיזוקים בין , עמוד תאורה מפלדה טבול באבץ חם כולל פלטת יסוד

הכנה לתא אביזרים וכל האביזרים הדרושים , הפלטה לגוף העמוד

העמוד מכופף בעל חתך עגול . להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו

. ה.ל.פ"/ "געש אורות"תוצרת , מ" מ60קוטר עליון ,  מטר7קוני בגובה 

צבוע במפעל לפי , ע מאושר"או ש" בן חור מפעלי תאורה" / "הנדסה

0.0006,381.000.00' יח.מפרט דופלקס

08.2.051

עם חיזוקים בין , עמוד תאורה מפלדה טבול באבץ חם כולל פלטת יסוד

הכנה לתא אביזרים וכל האביזרים הדרושים , הפלטה לגוף העמוד

העמוד מכופף בעל חתך עגול . להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו

בן חור " / "געש אורות"תוצרת , מ" מ60קוטר עליון ,  מטר8קוני בגובה 

0.0007,733.000.00' יח.צבוע במפעל לפי מפרט דופלקס, ע מאושר"או ש" מפעלי תאורה

08.2.052

עם חיזוקים בין , עמוד תאורה מפלדה טבול באבץ חם כולל פלטת יסוד

הכנה לתא אביזרים וכל האביזרים הדרושים , הפלטה לגוף העמוד

העמוד מכופף בעל חתך עגול . להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו

. ה.ל.פ"/ "געש אורות"תוצרת , מ" מ60קוטר עליון ,  מטר9קוני בגובה 

צבוע במפעל לפי , ע מאושר"או ש" בן חור מפעלי תאורה" / "הנדסה

0.0009,084.000.00' יח.מפרט דופלקס

08.2.053

עם חיזוקים בין , עמוד תאורה מפלדה טבול באבץ חם כולל פלטת יסוד

הכנה לתא אביזרים וכל האביזרים הדרושים , הפלטה לגוף העמוד

העמוד בעל חתך עגול אחיד . להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו

"/ געש אורות"ט תוצרת "דוגמת מק,  מטר3 בגובה 4"מצינור קוטר 

צבוע , ע מאושר"או ש" בן חור מפעלי תאורה" / "הנדסה. ה.ל.פ"

0.0001,057.000.00' יח.במפעל לפי מפרט דופלקס
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08.2.054

עם חיזוקים בין , עמוד תאורה מפלדה טבול באבץ חם כולל פלטת יסוד

הכנה לתא אביזרים וכל האביזרים הדרושים , הפלטה לגוף העמוד

העמוד בעל חתך עגול אחיד . להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו

. ה.ל.פ"/ "געש אורות"דוגמת  תוצרת ,  מטר3.5 בגובה 4"מצינור קוטר 

צבוע במפעל לפי , ע מאושר"או ש" בן חור מפעלי תאורה" / "הנדסה

0.0001,098.000.00' יח.מפרט דופלקס

הערה? ע מ ו ד י ם  ע ג ו ל י ם  ב ח ת ך  א ח י ד ?08.2.055

08.2.055

עם חיזוקים בין , עמוד תאורה מפלדה טבול באבץ חם כולל פלטת יסוד

הכנה לתא אביזרים וכל האביזרים הדרושים , הפלטה לגוף העמוד

העמוד בעל חתך עגול אחיד . להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו

. ה.ל.פ"/ "געש אורות"דוגמת  תוצרת ,  מטר4 בגובה 4"מצינור קוטר 

צבוע במפעל לפי , ע מאושר"או ש" בן חור מפעלי תאורה" / "הנדסה

0.0001,111.000.00' יח.מפרט דופלקס

08.2.056

עם חיזוקים בין , עמוד תאורה מפלדה טבול באבץ חם כולל פלטת יסוד

הכנה לתא אביזרים וכל האביזרים הדרושים , הפלטה לגוף העמוד

העמוד בעל חתך עגול אחיד . להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו

. ה.ל.פ"/ "געש אורות"דוגמת תוצרת ,  מטר4 בגובה 5"מצינור קוטר 

צבוע במפעל לפי , ע מאושר"או ש" בן חור מפעלי תאורה" / "הנדסה

0.0001,315.000.00' יח.מפרט דופלקס

08.2.057

עם חיזוקים בין , עמוד תאורה מפלדה טבול באבץ חם כולל פלטת יסוד

הכנה לתא אביזרים וכל האביזרים הדרושים , הפלטה לגוף העמוד

העמוד בעל חתך עגול אחיד . להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו

. ה.ל.פ"/ "געש אורות"דוגמת  תוצרת ,  מטר4 בגובה 6"מצינור קוטר 

צבוע במפעל לפי , ע מאושר"או ש" בן חור מפעלי תאורה" / "הנדסה

0.0001,450.000.00' יח.מפרט דופלקס

08.2.058

עם חיזוקים בין , עמוד תאורה מפלדה טבול באבץ חם כולל פלטת יסוד

הכנה לתא אביזרים וכל האביזרים הדרושים , הפלטה לגוף העמוד

העמוד בעל חתך עגול אחיד . להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו

. ה.ל.פ"/ "געש אורות"דוגמת תוצרת ,  מטר5 בגובה 4"מצינור קוטר 

צבוע במפעל לפי , ע מאושר"או ש" בן חור מפעלי תאורה" / "הנדסה

0.0001,219.000.00' יח.מפרט דופלקס

08.2.059

עם חיזוקים בין , עמוד תאורה מפלדה טבול באבץ חם כולל פלטת יסוד

הכנה לתא אביזרים וכל האביזרים הדרושים , הפלטה לגוף העמוד

העמוד בעל חתך עגול אחיד . להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו

"/ געש אורות"ט  תוצרת "דוגמת מק,  מטר5 בגובה 5"מצינור קוטר 

צבוע , ע מאושר"או ש" בן חור מפעלי תאורה" / "הנדסה. ה.ל.פ"

0.0001,315.000.00' יח.במפעל לפי מפרט דופלקס

08.2.060

עם חיזוקים בין , עמוד תאורה מפלדה טבול באבץ חם כולל פלטת יסוד

הכנה לתא אביזרים וכל האביזרים הדרושים , הפלטה לגוף העמוד

העמוד בעל חתך עגול אחיד . להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו

. ה.ל.פ"/ "געש אורות"דוגמת  תוצרת ,  מטר5 בגובה 6"מצינור קוטר 

צבוע במפעל לפי ., ע מאושר"או ש" בן חור מפעלי תאורה" / "הנדסה

0.0001,585.000.00' יח.מפרט דופלקס

08.2.061

עם חיזוקים בין , עמוד תאורה מפלדה טבול באבץ חם כולל פלטת יסוד

הכנה לתא אביזרים וכל האביזרים הדרושים , הפלטה לגוף העמוד

העמוד בעל חתך עגול אחיד . להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו

. ה.ל.פ"/ "געש אורות"דוגמת  תוצרת ,  מטר6 בגובה 4"מצינור קוטר 

צבוע במפעל לפי ., ע מאושר"או ש" בן חור מפעלי תאורה" / "הנדסה

0.0001,585.000.00' יח.מפרט דופלקס
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08.2.062

עם חיזוקים בין , עמוד תאורה מפלדה טבול באבץ חם כולל פלטת יסוד

הכנה לתא אביזרים וכל האביזרים הדרושים , הפלטה לגוף העמוד

העמוד בעל חתך עגול אחיד . להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו

. ה.ל.פ"/ "געש אורות"דוגמת  תוצרת ,  מטר6 בגובה 5"מצינור קוטר 

צבוע במפעל לפי , ע מאושר"או ש" בן חור מפעלי תאורה" / "הנדסה

0.0001,922.000.00' יח.מפרט דופלקס

08.2.063

עם חיזוקים בין , עמוד תאורה מפלדה טבול באבץ חם כולל פלטת יסוד

הכנה לתא אביזרים וכל האביזרים הדרושים , הפלטה לגוף העמוד

העמוד בעל חתך עגול אחיד . להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו

. ה.ל.פ"/ "געש אורות"דוגמת תוצרת ,  מטר6 בגובה 6"מצינור קוטר 

צבוע במפעל לפי , ע מאושר"או ש" בן חור מפעלי תאורה" / "הנדסה

0.0001,922.000.00' יח.מפרט דופלקס

08.2.064

עם חיזוקים בין , עמוד תאורה מפלדה טבול באבץ חם כולל פלטת יסוד

הכנה לתא אביזרים וכל האביזרים הדרושים , הפלטה לגוף העמוד

העמוד בעל חתך עגול אחיד . להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו

. ה.ל.פ"/ "געש אורות"דוגמת  תוצרת ,  מטר8 בגובה 6"מצינור קוטר 

צבוע במפעל לפי , ע מאושר"או ש" בן חור מפעלי תאורה" / "הנדסה

0.0003,138.000.00' יח.מפרט דופלקס

08.2.065

עם חיזוקים בין , עמוד תאורה מפלדה טבול באבץ חם כולל פלטת יסוד

הכנה לתא אביזרים וכל האביזרים הדרושים , הפלטה לגוף העמוד

העמוד בעל חתך עגול אחיד . להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו

. ה.ל.פ"/ "געש אורות"דוגמת  תוצרת ,  מטר10 בגובה 6"מצינור קוטר 

צבוע במפעל לפי , ע מאושר"או ש" בן חור מפעלי תאורה" / "הנדסה

0.0003,814.000.00' יח.מפרט דופלקס

הערה.08.2.066

הערה.08.2.066

הערה? ע מ ו ד י ם  ב ח ת ך  ר י ב ו ע י ?08.2.066

08.2.066

'  מ3ובגובה , מ" מ100X100 RHSעמוד תאורה מפרופיל ריבועי 

בן חור מפעלי " / "הנדסה. ה.ל.פ" / "געש אורות"דוגמת תוצרת 

0.0001,111.000.00' יח.צבוע במפעל היצרן לפי מפרט דופלקס, ע מאושר"או ש" תאורה

08.2.067

'  מ3ובגובה , מ" מ120X120 RHSעמוד תאורה מפרופיל ריבועי 

בן " / "הנדסה. ה.ל.פ" / "געש אורות"תוצרת , 51401601ט "דוגמת מק

ע מאושר צבוע במפעל היצרן לפי מפרט "או ש" חור מפעלי תאורה

0.0001,179.000.00' יח.דופלקס

08.2.068

'  מ3.5ובגובה , מ" מ100X100 RHSעמוד תאורה מפרופיל ריבועי 

בן חור מפעלי " / "הנדסה. ה.ל.פ" / "געש אורות"דוגמת תוצרת 

0.0001,219.000.00' יח.צבוע במפעל היצרן לפי מפרט דופלקס, ע מאושר"או ש" תאורה

08.2.069

'  מ4ובגובה , מ" מ100X100 RHSעמוד תאורה מפרופיל ריבועי 

בן חור מפעלי " / "הנדסה. ה.ל.פ" / "געש אורות"דוגמת  תוצרת 

0.0001,274.000.00' יח.צבוע במפעל היצרן לפי שיטת דופלקס, ע מאושר"או ש" תאורה

08.2.070

'  מ4ובגובה , מ" מ120X120 RHSעמוד תאורה מפרופיל ריבועי 

בן חור מפעלי " / "הנדסה. ה.ל.פ" / "געש אורות"דוגמת  תוצרת 

0.0001,315.000.00' יח.צבוע במפעל היצרן לפי שיטת דופלקס, ע מאושר"או ש" תאורה

08.2.071

'  מ4ובגובה , מ" מ150X150 RHSעמוד תאורה מפרופיל ריבועי 

בן חור מפעלי " / "הנדסה. ה.ל.פ" / "געש אורות"תוצרת , דוגמת 

0.0001,354.000.00' יח.צבוע במפעל היצרן לפי שיטת דופלקס, ע מאושר"או ש" תאורה

08.2.072

'  מ5ובגובה , מ" מ100X100 RHSעמוד תאורה מפרופיל ריבועי 

בן חור מפעלי " / "הנדסה. ה.ל.פ" / "געש אורות"דוגמת  תוצרת 

0.0001,408.000.00' יח.צבוע במפעל היצרן לפי שיטת דופלקס, ע מאושר"או ש" תאורה

08.2.073

'  מ5ובגובה , מ" מ120X120 RHSעמוד תאורה מפרופיל ריבועי 

בן חור מפעלי " / "הנדסה. ה.ל.פ" / "געש אורות"דוגמת  תוצרת 

0.0001,517.000.00' יח.צבוע במפעל היצרן לפי שיטת דופלקס, ע מאושר"או ש" תאורה
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08.2.074

'  מ5ובגובה , מ" מ150X150 RHSעמוד תאורה מפרופיל ריבועי 

בן חור מפעלי " / "הנדסה. ה.ל.פ" / "געש אורות"דוגמת  תוצרת 

0.0001,786.000.00' יח.צבוע במפעל היצרן לפי שיטת דופלקס, ע מאושר"או ש" תאורה

08.2.075

'  מ6ובגובה , מ" מ100X100 RHSעמוד תאורה מפרופיל ריבועי 

בן חור מפעלי " / "הנדסה. ה.ל.פ" / "געש אורות"דוגמת  תוצרת 

0.0001,922.000.00' יח.צבוע במפעל היצרן לפי שיטת דופלקס, ע מאושר"או ש" תאורה

08.2.076

'  מ6ובגובה , מ" מ120X120 RHSעמוד תאורה מפרופיל ריבועי 

בן חור מפעלי " / "הנדסה. ה.ל.פ" / "געש אורות"דוגמת  תוצרת 

0.0001,639.000.00' יח.צבוע במפעל היצרן לפי שיטת דופלקס, ע מאושר"או ש" תאורה

08.2.077

'  מ6ובגובה , מ" מ150X150 RHSעמוד תאורה מפרופיל ריבועי 

בן חור מפעלי " / "הנדסה. ה.ל.פ" / "געש אורות"דוגמת תוצרת 

0.0002,057.000.00' יח.צבוע במפעל היצרן לפי שיטת דופלקס, ע מאושר"או ש" תאורה

08.2.078

'  מ8ובגובה , מ" מ120X120 RHSעמוד תאורה מפרופיל ריבועי 

בן חור מפעלי " / "הנדסה. ה.ל.פ" / "געש אורות"דוגמת  תוצרת 

0.0003,138.000.00' יח.צבוע במפעל היצרן לפי שיטת דופלקס, ע מאושר"או ש" תאורה

08.2.079

'  מ8ובגובה , מ" מ150X150 RHSעמוד תאורה מפרופיל ריבועי 

בן חור מפעלי " / "הנדסה. ה.ל.פ" / "געש אורות"דוגמת  תוצרת 

0.0003,409.000.00' יח.צבוע במפעל היצרן לפי שיטת דופלקס, ע מאושר"או ש" תאורה

י ר ו ש ל י ם" ע מ ו ד י ם  ד ג ם   ?08.2.080 הערה? " 

08.2.080

עם חיזוקים בין , עמוד תאורה מפלדה טבול באבץ חם כולל פלטת יסוד

הכנה לתא אביזרים וכל האביזרים הדרושים , הפלטה לגוף העמוד

העמוד בעל חתך עגול ומדורג . להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו

" / געש אורות"תוצרת , "ירושלים"דגם ,  מטר3.5 וגובה 3/"6"בקוטר 

צבוע , ע מאושר"או ש" בן חור מפעלי תאורה" / "הנדסה. ה.ל.פ"

0.0001,152.000.00' יח.י מפרט דופלקס"במפעל היצרן עפ

08.2.081

עם חיזוקים בין , עמוד תאורה מפלדה טבול באבץ חם כולל פלטת יסוד

הכנה לתא אביזרים וכל האביזרים הדרושים , הפלטה לגוף העמוד

העמוד בעל חתך עגול ומדורג . להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו

" / געש אורות"תוצרת , "ירושלים"דגם ,  מטר4 וגובה 3/"6"בקוטר 

צבוע , ע מאושר"או ש" בן חור מפעלי תאורה" / "הנדסה. ה.ל.פ"

0.0001,207.000.00' יח.י מפרט דופלקס"במפעל היצרן עפ

08.2.082

עם חיזוקים בין , עמוד תאורה מפלדה טבול באבץ חם כולל פלטת יסוד

הכנה לתא אביזרים וכל האביזרים הדרושים , הפלטה לגוף העמוד

העמוד בעל חתך עגול ומדורג . להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו

" / געש אורות"תוצרת , "ירושלים"דגם ,  מטר5 וגובה 3/"6"בקוטר 

צבוע , ע מאושר"או ש" בן חור מפעלי תאורה" / "הנדסה. ה.ל.פ"

0.0001,274.000.00' יח.י מפרט דופלקס"במפעל היצרן עפ

08.2.083

עם חיזוקים בין , עמוד תאורה מפלדה טבול באבץ חם כולל פלטת יסוד

הכנה לתא אביזרים וכל האביזרים הדרושים , הפלטה לגוף העמוד

העמוד בעל חתך עגול ומדורג . להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו

" / געש אורות"תוצרת , "ירושלים"דגם ,  מטר6 וגובה 3/"6"בקוטר 

צבוע ., ע מאושר"או ש" בן חור מפעלי תאורה" / "הנדסה. ה.ל.פ"

0.0001,504.000.00' יח.י מפרט דופלקס"במפעל היצרן עפ

08.2.084

עם חיזוקים בין , עמוד תאורה מפלדה טבול באבץ חם כולל פלטת יסוד

הכנה לתא אביזרים וכל האביזרים הדרושים , הפלטה לגוף העמוד

העמוד בעל חתך עגול ומדורג . להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו

" / געש אורות"תוצרת , "ירושלים"דגם ,  מטר8 וגובה 4/"6/"8"בקוטר 

צבוע , ע מאושר"או ש" בן חור מפעלי תאורה" / "הנדסה. ה.ל.פ"

0.0002,800.000.00' יח.י מפרט דופלקס"במפעל היצרן עפ
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08.2.085

עם חיזוקים בין , עמוד תאורה מפלדה טבול באבץ חם כולל פלטת יסוד

הכנה לתא אביזרים וכל האביזרים הדרושים , הפלטה לגוף העמוד

העמוד בעל חתך עגול ומדורג . להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו

" / געש אורות"תוצרת ,"ירושלים"דגם ,  מטר9 וגובה 4/"6/"8"בקוטר 

צבוע , ע מאושר"או ש" בן חור מפעלי תאורה" / "הנדסה. ה.ל.פ"

0.0003,138.000.00' יח.י מפרט דופלקס"במפעל היצרן עפ

הערה?  ח ת ך  ע ג ו ל  מ ו ד ר ג ?08.2.086

הערה?  ע מ ו ד י ם  ד ק ו ר ט י ב י ם   ?08.2.086

08.2.086

, 4/"3"בקטרים ',  מ4עמוד תאורה דקורטיבי עגול מודרג בגובה 

כולל אביזרי הלבשה דקורטיביים . מצינורות פלדה מגולבנים באבץ חם

עשויים יציקת אלומיניום לכיסוי פלטת היסוד והחיבורים בין הצינורות 

פלטת יסוד ותא אביזרים עם מכסה ובורג , המרכיבים את גוף העמוד

בן " / "הנדסה. ה.ל.פ" / "געש אורות"תוצרת ,  סגירה עשוי נירוסטה

0.0001,707.000.00' יח.י מפרט דופלקס במפעל היצרן "צבוע עפ, ע מאושר"או ש" חור

08.2.087

, 4/"6"בקטרים ',  מ4עמוד תאורה דקורטיבי עגול מודרג בגובה 

כולל אביזרי הלבשה דקורטיביים . מצינורות פלדה מגולבנים באבץ חם

עשויים יציקת אלומיניום לכיסוי פלטת היסוד והחיבורים בין הצינורות 

פלטת יסוד ותא אביזרים עם מכסה ובורג , המרכיבים את גוף העמוד

בן " / "הנדסה. ה.ל.פ" / "געש אורות"תוצרת ,  סגירה עשוי נירוסטה

י מפרט דופלקס במפעל "צבוע עפ, ע מאושר"או ש" חור מפעלי תאורה

0.0001,976.000.00' יח.היצרן

08.2.088

, 2.5/"3/"6"בקטרים ',  מ4עמוד תאורה דקורטיבי עגול מודרג בגובה 

כולל אביזרי הלבשה דקורטיביים . מצינורות פלדה מגולבנים באבץ חם

עשויים יציקת אלומיניום לכיסוי פלטת היסוד והחיבורים בין הצינורות 

פלטת יסוד ותא אביזרים עם מכסה ובורג , המרכיבים את גוף העמוד

בן חור " / "הנדסה. ה.ל.פ"/ "געש אורות"תוצרת , סגירה עשוי נירוסטה

י מפרט דופלקס במפעל "צבוע עפ, ע מאושר"או ש" מפעלי תאורה

0.0002,102.000.00' יח.היצרן

08.2.089

, 4/"6"בקטרים ',  מ4.5עמוד תאורה דקורטיבי עגול מודרג בגובה 

כולל אביזרי הלבשה דקורטיביים . מצינורות פלדה מגולבנים באבץ חם

עשויים יציקת אלומיניום לכיסוי פלטת היסוד והחיבורים בין הצינורות 

פלטת יסוד ותא אביזרים עם מכסה ובורג , המרכיבים את גוף העמוד

בן חור " / "הנדסה. ה.ל.פ" / "געש אורות"תוצרת ,סגירה עשוי נירוסטה

י מפרט דופלקס במפעל "צבוע עפ, ע מאושר"או ש" מפעלי תאורה

0.0002,008.000.00' יח.היצרן

08.2.090

, 2.5/"3/"6"בקטרים ',  מ4.5עמוד תאורה דקורטיבי עגול מודרג בגובה 

כולל אביזרי הלבשה דקורטיביים . מצינורות פלדה מגולבנים באבץ חם

עשויים יציקת אלומיניום לכיסוי פלטת היסוד והחיבורים בין הצינורות 

פלטת יסוד ותא אביזרים עם מכסה ובורג , המרכיבים את גוף העמוד

בן חור " / "הנדסה. ה.ל.פ" / "געש אורות"תוצרת , סגירה עשוי נירוסטה

י מפרט דופלקס במפעל "צבוע עפ, ע מאושר"או ש" מפעלי תאורה

0.0002,250.000.00' יח.היצרן

08.2.091

, 4/"3"בקטרים ',  מ5עמוד תאורה דקורטיבי עגול מודרג בגובה 

כולל אביזרי הלבשה דקורטיביים . מצינורות פלדה מגולבנים באבץ חם

עשויים יציקת אלומיניום לכיסוי פלטת היסוד והחיבורים בין הצינורות 

פלטת יסוד ותא אביזרים עם מכסה ובורג , המרכיבים את גוף העמוד

בן " / "הנדסה. ה.ל.פ" / "געש אורות"תוצרת , סגירה עשוי נירוסטה

0.0001,887.000.00' יח.י מפרט דופלקס במפעל היצרן"צבוע עפ, ע מאושר"או ש"  חור
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08.2.092

, 4/"6"בקטרים ',  מ5עמוד תאורה דקורטיבי עגול מודרג בגובה 

כולל אביזרי הלבשה דקורטיביים . מצינורות פלדה מגולבנים באבץ חם

עשויים יציקת אלומיניום לכיסוי פלטת היסוד והחיבורים בין הצינורות 

פלטת יסוד ותא אביזרים עם מכסה ובורג , המרכיבים את גוף העמוד

בן חור " / "הנדסה. ה.ל.פ" / "געש אורות"תוצרת , סגירה עשוי נירוסטה

י מפרט דופלקס במפעל "צבוע עפ, ע מאושר"או ש" מפעלי תאורה

0.0002,081.000.00' יח.היצרן

08.2.093

, 2.5/"3/"6"בקטרים ',  מ5עמוד תאורה דקורטיבי עגול מודרג בגובה 

כולל אביזרי הלבשה דקורטיביים . מצינורות פלדה מגולבנים באבץ חם

עשויים יציקת אלומיניום לכיסוי פלטת היסוד והחיבורים בין הצינורות 

פלטת יסוד ותא אביזרים עם מכסה ובורג , המרכיבים את גוף העמוד

בן חור " / "הנדסה. ה.ל.פ" / "געש אורות"תוצרת , סגירה עשוי נירוסטה

י מפרט דופלקס במפעל "צבוע עפ, ע מאושר"או ש" מפעלי תאורה

0.0002,155.000.00' יח.היצרן

08.2.094

, 4/"6"בקטרים ',  מ6עמוד תאורה דקורטיבי עגול מודרג בגובה 

כולל אביזרי הלבשה דקורטיביים . מצינורות פלדה מגולבנים באבץ חם

עשויים יציקת אלומיניום לכיסוי פלטת היסוד והחיבורים בין הצינורות 

פלטת יסוד ותא אביזרים עם מכסה ובורג , המרכיבים את גוף העמוד

בן חור " / "הנדסה. ה.ל.פ" / "געש אורות"תוצרת , סגירה עשוי נירוסטה

י מפרט דופלקס במפעל "צבוע עפ, ע מאושר"או ש" מפעלי תאורה

0.0002,281.000.00' יח.היצרן

08.2.095

, 4/"6/"10"בקטרים ',  מ6עמוד תאורה דקורטיבי עגול מודרג בגובה 

כולל אביזרי הלבשה דקורטיביים . מצינורות פלדה מגולבנים באבץ חם

עשויים יציקת אלומיניום לכיסוי פלטת היסוד והחיבורים בין הצינורות 

פלטת יסוד ותא אביזרים עם מכסה ובורג , המרכיבים את גוף העמוד

בן חור " / "הנדסה. ה.ל.פ" / "געש אורות"תוצרת , סגירה עשוי נירוסטה

י מפרט דופלקס במפעל "צבוע עפ, ע מאושר"או ש" מפעלי תאורה

0.0003,542.000.00' יח.היצרן

08.2.096

, 4/"6"בקטרים ',  מ7עמוד תאורה דקורטיבי עגול מודרג בגובה 

כולל אביזרי הלבשה דקורטיביים . מצינורות פלדה מגולבנים באבץ חם

עשויים יציקת אלומיניום לכיסוי פלטת היסוד והחיבורים בין הצינורות 

פלטת יסוד ותא אביזרים עם מכסה ובורג , המרכיבים את גוף העמוד

בן חור " / "הנדסה. ה.ל.פ" / "געש אורות"תוצרת , סגירה עשוי נירוסטה

י מפרט דופלקס במפעל "צבוע עפ, ע מאושר"או ש" מפעלי תאורה

0.0002,681.000.00' יח.היצרן

08.2.097

, 4/"10"בקטרים ',  מ8עמוד תאורה דקורטיבי עגול מודרג בגובה 

כולל אביזרי הלבשה דקורטיביים . מצינורות פלדה מגולבנים באבץ חם

עשויים יציקת אלומיניום לכיסוי פלטת היסוד והחיבורים בין הצינורות 

פלטת יסוד ותא אביזרים עם מכסה ובורג , המרכיבים את גוף העמוד

בן " / "הנדסה. ה.ל.פ" / "געש אורות"תוצרת ,  סגירה עשוי נירוסטה

י מפרט דופלקס במפעל "צבוע עפ, ע מאושר"או ש" חור מפעלי תאורה

0.0003,805.000.00' יח.היצרן

08.2.098

, 3/"5/"8"בקטרים ',  מ9עמוד תאורה דקורטיבי עגול מודרג בגובה 

כולל אביזרי הלבשה דקורטיביים . מצינורות פלדה מגולבנים באבץ חם

עשויים יציקת אלומיניום לכיסוי פלטת היסוד והחיבורים בין הצינורות 

פלטת יסוד ותא אביזרים עם מכסה ובורג , המרכיבים את גוף העמוד

בן חור " / "הנדסה. ה.ל.פ" / "געש אורות"תוצרת , סגירה עשוי נירוסטה

י מפרט דופלקס במפעל "צבוע עפ, ע מאושר"או ש" מפעלי תאורה

0.0003,868.000.00' יח.היצרן
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08.2.099

, 4/"6/"10"בקטרים ',  מ9עמוד תאורה דקורטיבי עגול מודרג בגובה 

כולל אביזרי הלבשה דקורטיביים . מצינורות פלדה מגולבנים באבץ חם

עשויים יציקת אלומיניום לכיסוי פלטת היסוד והחיבורים בין הצינורות 

פלטת יסוד ותא אביזרים עם מכסה ובורג , המרכיבים את גוף העמוד

בן חור " / "הנדסה. ה.ל.פ" / "געש אורות"תוצרת , סגירה עשוי נירוסטה

י מפרט דופלקס במפעל "צבוע עפ, ע מאושר"או ש" מפעלי תאורה

0.0004,393.000.00' יח.היצרן

צ י ו ן" ד ג ם  - ח ת ך  ע ג ו ל  מ ו ד ר ג  ?08.2.100 הערה? " 

08.2.100

מצינורות , 3/"6"בקטרים ',  מ4עמוד תאורה מסוגנן עגול מודרג בגובה 

כולל אביזרי הלבשה דקורטיביים עשויים . פלדה מגולבנים באבץ חם

יציקת אלומיניום לכיסוי פלטת היסוד והחיבורים בין הצינורות המרכיבים 

פלטת יסוד ותא אביזרים עם מכסה ובורג סגירה עשוי , את גוף העמוד

" / הנדסה. ה.ל.פ" / "געש אורות"תוצרת , "צחר"/"ציון"דגם , נירוסטה

י מפרט דופלקס "צבוע עפ, ע מאושר"או ש" בן חור מפעלי תאורה"

0.0001,760.000.00' יח.במפעל היצרן

08.2.101

, 3/"6"בקטרים ',  מ4.5עמוד תאורה מסוגנן עגול מודרג בגובה 

כולל אביזרי הלבשה דקורטיביים . מצינורות פלדה מגולבנים באבץ חם

עשויים יציקת אלומיניום לכיסוי פלטת היסוד והחיבורים בין הצינורות 

פלטת יסוד ותא אביזרים עם מכסה ובורג , המרכיבים את גוף העמוד

. ה.ל.פ" / "געש אורות"תוצרת , "צחר"/"ציון"דגם , סגירה עשוי נירוסטה

י מפרט "צבוע עפ, ע מאושר"או ש" בן חור מפעלי תאורה" / "הנדסה

0.0002,113.000.00' יח.דופלקס במפעל היצרן

08.2.102

מצינורות , 3/"6"בקטרים ',  מ5עמוד תאורה מסוגנן עגול מודרג בגובה 

כולל אביזרי הלבשה דקורטיביים עשויים . פלדה מגולבנים באבץ חם

יציקת אלומיניום לכיסוי פלטת היסוד והחיבורים בין הצינורות המרכיבים 

פלטת יסוד ותא אביזרים עם מכסה ובורג סגירה עשוי , את גוף העמוד

" / הנדסה. ה.ל.פ" / "געש אורות"תוצרת , "צחר"/"ציון"דגם , נירוסטה

י מפרט דופלקס "צבוע עפ, ע מאושר"או ש" בן חור מפעלי תאורה"

0.0002,155.000.00' יח.במפעל היצרן

08.2.103

, 3/"6"בקטרים ',  מ5.5עמוד תאורה מסוגנן עגול מודרג בגובה 

כולל אביזרי הלבשה דקורטיביים . מצינורות פלדה מגולבנים באבץ חם

עשויים יציקת אלומיניום לכיסוי פלטת היסוד והחיבורים בין הצינורות 

פלטת יסוד ותא אביזרים עם מכסה ובורג , המרכיבים את גוף העמוד

. ה.ל.פ" / "געש אורות"תוצרת , "צחר"/"ציון"דגם , סגירה עשוי נירוסטה

י מפרט "צבוע עפ, ע מאושר"או ש" בן חור מפעלי תאורה" / "הנדסה

0.0002,208.000.00' יח.דופלקס במפעל היצרן

י ו ב ל" ד ג ם  - ח ת ך  ע ג ו ל  מ ו ד ר ג  ?08.2.104 הערה? " 

08.2.104

 2.5/"4/"6"בקטרים ',  מ4עמוד תאורה מסוגנן עגול מודרג בגובה 

אביזרי הלבשה דקורטיביים , מצינורות פלדה מגולבנים באבץ חם הכולל

עשויים יציקת אלומניום לכיסוי פלטת היסוד והחיבורים בין הצינורות 

פלטת יסוד ותא אביזרים עם מכסה ובורג , המרכיבים את גוף העמוד

. ה.ל.פ" / "געש אורות"תוצרת " יובל"סגירה עשוי נירוסטה דגם 

י מפרט "צבוע עפ, ע מאושר"או ש" בן חור מפעלי תאורה" / "הנדסה

0.0002,155.000.00' יח.דופלקס במפעל היצרן

08.2.105

 3/"4/"6"בקטרים ',  מ5עמוד תאורה מסוגנן עגול מודרג בגובה 

אביזרי הלבשה דקורטיביים , מצינורות פלדה מגולבנים באבץ חם הכולל

עשויים יציקת אלומניום לכיסוי פלטת היסוד והחיבורים בין הצינורות 

פלטת יסוד ותא אביזרים עם מכסה ובורג , המרכיבים את גוף העמוד

" הנדסה. ה.ל.פ"/ "געש אורות"תוצרת " יובל"סגירה עשוי נירוסטה דגם 

י מפרט דופלקס "צבוע עפ. ע מאושר"או ש" בן חור מפעלי תאורה/ "

0.0002,333.000.00' יח.במפעל היצרן
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08.2.106

 3/"4/"6"בקטרים ',  מ5.5עמוד תאורה מסוגנן עגול מודרג בגובה 

אביזרי הלבשה דקורטיביים , מצינורות פלדה מגולבנים באבץ חם הכולל

עשויים יציקת אלומניום לכיסוי פלטת היסוד והחיבורים בין הצינורות 

פלטת יסוד ותא אביזרים עם מכסה ובורג , המרכיבים את גוף העמוד

" הנדסה. ה.ל.פ"/ "געש אורות"תוצרת " יובל"סגירה עשוי נירוסטה דגם 

י מפרט דופלקס "צבוע עפ. ע מאושר"או ש" בן חור מפעלי תאורה/ "

0.0002,365.000.00' יח.במפעל היצרן

08.2.107

 3/"4/"6"בקטרים ',  מ6עמוד תאורה מסוגנן עגול מודרג בגובה 

אביזרי הלבשה דקורטיביים , מצינורות פלדה מגולבנים באבץ חם הכולל

עשויים יציקת אלומניום לכיסוי פלטת היסוד והחיבורים בין הצינורות 

פלטת יסוד ותא אביזרים עם מכסה ובורג , המרכיבים את גוף העמוד

" הנדסה. ה.ל.פ"/ "געש אורות"תוצרת " יובל"סגירה עשוי נירוסטה דגם 

י מפרט דופלקס "צבוע עפ. ע מאושר"או ש" בן חור מפעלי תאורה/ "

0.0002,439.000.00' יח.במפעל היצרן

08.2.108

 3/"4/"6"בקטרים ',  מ7עמוד תאורה מסוגנן עגול מודרג בגובה 

אביזרי הלבשה דקורטיביים , מצינורות פלדה מגולבנים באבץ חם הכולל

עשויים יציקת אלומניום לכיסוי פלטת היסוד והחיבורים בין הצינורות 

פלטת יסוד ותא אביזרים עם מכסה ובורג , המרכיבים את גוף העמוד

" הנדסה. ה.ל.פ"/ "געש אורות"תוצרת " יובל"סגירה עשוי נירוסטה דגם 

י מפרט דופלקס "צבוע עפ. ע מאושר"או ש"  בן חור מפעלי תאורה/ "

0.0002,702.000.00' יח.במפעל היצרן

08.2.109

 4/"6/"8"בקטרים ',  מ7עמוד תאורה מסוגנן עגול מודרג בגובה 

אביזרי הלבשה דקורטיביים , מצינורות פלדה מגולבנים באבץ חם הכולל

עשויים יציקת אלומניום לכיסוי פלטת היסוד והחיבורים בין הצינורות 

פלטת יסוד ותא אביזרים עם מכסה ובורג , המרכיבים את גוף העמוד

" הנדסה. ה.ל.פ"/ "געש אורות"תוצרת " יובל"סגירה עשוי נירוסטה דגם 

י מפרט דופלקס "צבוע עפ. ע מאושר"או ש" בן חור מפעלי תאורה/ "

0.0003,489.000.00' יח.במפעל היצרן

08.2.110

 4/"6/"8"בקטרים ',  מ8עמוד תאורה מסוגנן עגול מודרג בגובה 

אביזרי הלבשה דקורטיביים , מצינורות פלדה מגולבנים באבץ חם הכולל

עשויים יציקת אלומניום לכיסוי פלטת היסוד והחיבורים בין הצינורות 

פלטת יסוד ותא אביזרים עם מכסה ובורג , המרכיבים את גוף העמוד

" הנדסה. ה.ל.פ"/ "געש אורות"תוצרת " יובל"סגירה עשוי נירוסטה דגם 

י מפרט דופלקס "צבוע עפ. ע מאושר"או ש" בן חור מפעלי תאורה/ "

0.0003,720.000.00' יח.במפעל היצרן

08.2.111

 4/"6/"8"בקטרים ',  מ9עמוד תאורה מסוגנן עגול מודרג בגובה 

אביזרי הלבשה דקורטיביים , מצינורות פלדה מגולבנים באבץ חם הכולל

עשויים יציקת אלומניום לכיסוי פלטת היסוד והחיבורים בין הצינורות 

פלטת יסוד ותא אביזרים עם מכסה ובורג , המרכיבים את גוף העמוד

" הנדסה. ה.ל.פ"/ "געש אורות"תוצרת " יובל"סגירה עשוי נירוסטה דגם 

י מפרט דופלקס "צבוע עפ. ע מאושר"או ש" בן חור מפעלי תאורה/ "

0.0004,015.000.00' יח.במפעל היצרן

צח/ צבי"דגם - חתך עגול מודרג   ?08.2.112 הערה?  "

08.2.112

 2/"2.5/"6"בקטרים ',  מ4עמוד תאורה מסוגנן עגול מודרג בגובה 

אביזרי הלבשה דקורטיביים , מצינורות פלדה מגולבנים באבץ חם הכולל

עשויים יציקת אלומניום לכיסוי פלטת היסוד והחיבורים בין הצינורות 

פלטת יסוד ותא אביזרים עם מכסה ובורג , המרכיבים את גוף העמוד

. ה.ל.פ"/ "געש אורות"תוצרת " צח" / "צבי"סגירה עשוי נירוסטה דגם 

ע מאושר צבוע במפעל היצרן "או ש" בן חור מפעלי תאורה" / "הנדסה

0.0002,019.000.00' יח.י מפרט דופלקס"עפ
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08.2.113

 2/"2.5/"6"בקטרים ',  מ4.5עמוד תאורה מסוגנן עגול מודרג בגובה 

אביזרי הלבשה דקורטיביים , מצינורות פלדה מגולבנים באבץ חם הכולל

עשויים יציקת אלומניום לכיסוי פלטת היסוד והחיבורים בין הצינורות 

פלטת יסוד ותא אביזרים עם מכסה ובורג , המרכיבים את גוף העמוד

. ה.ל.פ"/ "געש אורות"תוצרת " צח" / "צבי"סגירה עשוי נירוסטה דגם 

ע מאושר צבוע במפעל היצרן "או ש" בן חור מפעלי תאורה" / "הנדסה

0.0002,050.000.00' יח.י מפרט דופלקס"עפ

08.2.114

 2/"2.5/"6"בקטרים ',  מ5עמוד תאורה מסוגנן עגול מודרג בגובה 

אביזרי הלבשה דקורטיביים , מצינורות פלדה מגולבנים באבץ חם הכולל

עשויים יציקת אלומניום לכיסוי פלטת היסוד והחיבורים בין הצינורות 

פלטת יסוד ותא אביזרים עם מכסה ובורג , המרכיבים את גוף העמוד

. ה.ל.פ"/ "געש אורות"תוצרת " צח" / "צבי"סגירה עשוי נירוסטה דגם 

ע מאושר צבוע במפעל היצרן "או ש" בן חור מפעלי תאורה" / "הנדסה

0.0002,102.000.00' יח.י מפרט דופלקס"עפ

08.2.115

 2/"2.5/"6"בקטרים ',  מ6עמוד תאורה מסוגנן עגול מודרג בגובה 

אביזרי הלבשה דקורטיביים , מצינורות פלדה מגולבנים באבץ חם הכולל

והחיבורים בין הצינורות »עשויים יציקת אלומניום לכיסוי פלטת היסוד 

פלטת יסוד ותא אביזרים עם מכסה ובורג , המרכיבים את גוף העמוד

. ה.ל.פ"/ "געש אורות"תוצרת " צח" / "צבי"סגירה עשוי נירוסטה דגם 

ע מאושר צבוע במפעל היצרן "או ש" בן חור מפעלי תאורה" / "הנדסה

0.0002,155.000.00' יח.י מפרט דופלקס"עפ

08.2.116

 3/"4/"6"בקטרים ',  מ6עמוד תאורה מסוגנן עגול מודרג בגובה 

אביזרי הלבשה דקורטיביים , מצינורות פלדה מגולבנים באבץ חם הכולל

עשויים יציקת אלומניום לכיסוי פלטת היסוד והחיבורים בין הצינורות 

פלטת יסוד ותא אביזרים עם מכסה ובורג , המרכיבים את גוף העמוד

. ה.ל.פ"/ "געש אורות"תוצרת " צח" / "צבי"סגירה עשוי נירוסטה דגם 

ע מאושר צבוע במפעל היצרן "או ש" בן חור מפעלי תאורה" / "הנדסה

0.0002,439.000.00' יח.י מפרט דופלקס"עפ

08.2.117

 3/"5/"10"בקטרים ',  מ7עמוד תאורה מסוגנן עגול מודרג בגובה 

אביזרי הלבשה דקורטיביים , מצינורות פלדה מגולבנים באבץ חם הכולל

עשויים יציקת אלומניום לכיסוי פלטת היסוד והחיבורים בין הצינורות 

פלטת יסוד ותא אביזרים עם מכסה ובורג , המרכיבים את גוף העמוד

. ה.ל.פ"/ "געש אורות"תוצרת " צח" / "צבי"סגירה עשוי נירוסטה דגם 

ע מאושר צבוע במפעל היצרן "או ש" בן חור מפעלי תאורה" / "הנדסה

0.0003,616.000.00' יח.י מפרט דופלקס"עפ

08.2.118

 3/"5/"10"בקטרים ',  מ8עמוד תאורה מסוגנן עגול מודרג בגובה 

אביזרי הלבשה דקורטיביים , מצינורות פלדה מגולבנים באבץ חם הכולל

עשויים יציקת אלומניום לכיסוי פלטת היסוד והחיבורים בין הצינורות 

פלטת יסוד ותא אביזרים עם מכסה ובורג , המרכיבים את גוף העמוד

. ה.ל.פ"/ "געש אורות"תוצרת " צח" / "צבי"סגירה עשוי נירוסטה דגם 

ע מאושר צבוע במפעל היצרן "או ש" בן חור מפעלי תאורה" / "הנדסה

0.0004,036.000.00' יח.י מפרט דופלקס"עפ

08.2.119

 3/"5/"10"בקטרים ',  מ9עמוד תאורה מסוגנן עגול מודרג בגובה 

אביזרי הלבשה דקורטיביים , מצינורות פלדה מגולבנים באבץ חם הכולל

עשויים יציקת אלומניום לכיסוי פלטת היסוד והחיבורים בין הצינורות 

פלטת יסוד ותא אביזרים עם מכסה ובורג , המרכיבים את גוף העמוד

. ה.ל.פ"/ "געש אורות"תוצרת " צח" / "צבי"סגירה עשוי נירוסטה דגם 

ע מאושר צבוע במפעל היצרן "או ש" בן חור מפעלי תאורה" / "הנדסה

0.0004,278.000.00' יח.י מפרט דופלקס"עפ

הערה.08.2.120

הערה.08.2.120

ג ע ש  א ו ר ו ת"ע מ ו ד י ם  של     ?08.2.120 הערה?   "
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ש ח ר" ד ג ם -ח ת ך ע ג ו ל  מ ו ד ר ג  ?08.2.120 הערה? " 

08.2.120

 2.5/"4/"6"בקטרים ',  מ4עמוד תאורה מסוגנן עגול מודרג בגובה 

אביזרי הלבשה דקורטיביים , מצינורות פלדה מגולבנים באבץ חם הכולל

עשויים יציקת אלומיניום לכיסוי פלטת היסוד והחיבורים בין הצינורות 

פלטת יסוד ותא אביזרים עם מכסה ובורג , המרכיבים את גוף העמוד

ע מאושר "או ש,  "געש אורות"תוצרת " שחר"סגירה עשוי נירוסטה דגם 

0.0003,002.000.00' יח.י מפרט דופלקס"צבוע במפעל היצרן עפ

08.2.121

 3/"4/"6"בקטרים ',  מ5עמוד תאורה מסוגנן עגול מודרג בגובה 

אביזרי הלבשה דקורטיביים , מצינורות פלדה מגולבנים באבץ חם הכולל

עשויים יציקת אלומיניום לכיסוי פלטת היסוד והחיבורים בין הצינורות 

פלטת יסוד ותא אביזרים עם מכסה ובורג , המרכיבים את גוף העמוד

ע מאושר "או ש,  "געש אורות"תוצרת " שחר"סגירה עשוי נירוסטה דגם 

0.0003,168.000.00' יח.י מפרט דופלקס"צבוע במפעל היצרן עפ

08.2.122

 3/"4/"6"בקטרים ',  מ6עמוד תאורה מסוגנן עגול מודרג בגובה 

אביזרי הלבשה דקורטיביים , מצינורות פלדה מגולבנים באבץ חם הכולל

עשויים יציקת אלומיניום לכיסוי פלטת היסוד והחיבורים בין הצינורות 

פלטת יסוד ותא אביזרים עם מכסה ובורג , המרכיבים את גוף העמוד

ע מאושר "או ש,  "געש אורות"תוצרת " שחר"סגירה עשוי נירוסטה דגם 

0.0003,311.000.00' יח.י מפרט דופלקס"צבוע במפעל היצרן עפ

08.2.123

 4/"6/"8"בקטרים ',  מ8עמוד תאורה מסוגנן עגול מודרג בגובה 

אביזרי הלבשה דקורטיביים , מצינורות פלדה מגולבנים באבץ חם הכולל

עשויים יציקת אלומיניום לכיסוי פלטת היסוד והחיבורים בין הצינורות 

פלטת יסוד ותא אביזרים עם מכסה ובורג , המרכיבים את גוף העמוד

ע מאושר "או ש,  "געש אורות"תוצרת " שחר"סגירה עשוי נירוסטה דגם 

0.0004,404.000.00' יח.י מפרט דופלקס"צבוע במפעל היצרן עפ

ר ו ת ם" ד ג ם  - ח ת ך  ע ג ו ל  מ ו ד ר ג  ?08.2.124 הערה? " 

08.2.124

 3/"6"בקטרים ',  מ3.6עמוד תאורה מסוגנן עגול מודרג בגובה 

אביזרי הלבשה דקורטיביים , מצינורות פלדה מגולבנים באבץ חם הכולל

עשויים יציקת אלומיניום לכיסוי פלטת היסוד והחיבורים בין הצינורות 

פלטת יסוד ותא אביזרים עם מכסה ובורג , המרכיבים את גוף העמוד

ע "או ש,  "געש אורות"תוצרת " רותם"סגירה עשוי נירוסטה דגם 

0.0002,683.000.00' יח.י מפרט דופלקס"מאושר צבוע במפעל היצרן עפ

08.2.125

 מצינורות 3/"6"בקטרים ',  מ4עמוד תאורה מסוגנן עגול מודרג בגובה 

אביזרי הלבשה דקורטיביים עשויים , פלדה מגולבנים באבץ חם הכולל

יציקת אלומיניום לכיסוי פלטת היסוד והחיבורים בין הצינורות המרכיבים 

פלטת יסוד ותא אביזרים עם מכסה ובורג סגירה עשוי , את גוף העמוד

ע מאושר צבוע "או ש,  "געש אורות"תוצרת " רותם"נירוסטה דגם 

0.0002,749.000.00' יח.י מפרט דופלקס"במפעל היצרן עפ

08.2.126

 מצינורות 3/"6"בקטרים ',  מ5עמוד תאורה מסוגנן עגול מודרג בגובה 

אביזרי הלבשה דקורטיביים עשויים , פלדה מגולבנים באבץ חם הכולל

יציקת אלומיניום לכיסוי פלטת היסוד והחיבורים בין הצינורות המרכיבים 

פלטת יסוד ותא אביזרים עם מכסה ובורג סגירה עשוי , את גוף העמוד

ע מאושר צבוע "או ש,  "געש אורות"תוצרת " רותם"נירוסטה דגם 

0.0002,870.000.00' יח.י מפרט דופלקס"במפעל היצרן עפ

08.2.127

 מצינורות 3/"6"בקטרים ',  מ6עמוד תאורה מסוגנן עגול מודרג בגובה 

אביזרי הלבשה דקורטיביים עשויים , פלדה מגולבנים באבץ חם הכולל

יציקת אלומיניום לכיסוי פלטת היסוד והחיבורים בין הצינורות המרכיבים 

פלטת יסוד ותא אביזרים עם מכסה ובורג סגירה עשוי , את גוף העמוד

ע מאושר צבוע "או ש,  "געש אורות"תוצרת " רותם"נירוסטה דגם 

0.0003,002.000.00' יח.י מפרט דופלקס"במפעל היצרן עפ

ורד" דגם  - חתך  עגול  מודרג  ?08.2.128 הערה? " 
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08.2.128

עמוד תאורה מסוגנן עגול מודרג עם זרוע בודדת אינטגרלית בקוטר 

 מצינורות פלדה מגולבנים באבץ 2.5/"4"בקטרים ',  מ4בגובה , 1.5"

אביזרי הלבשה דקורטיביים עשויים יציקת אלומיניום לכיסוי , חם הכולל

פלטת , פלטת היסוד והחיבורים בין הצינורות המרכיבים את גוף העמוד

" ורד"יסוד ותא אביזרים עם מכסה ובורג סגירה עשוי נירוסטה דגם 

י מפרט "ע מאושר צבוע במפעל היצרן עפ"או ש, "געש אורות"תוצרת 

0.0002,176.000.00' יח.דופלקס

08.2.129

עמוד תאורה מסוגנן עגול מודרג עם זרוע כפולה אינטגרלית בקוטר 

 מצינורות פלדה מגולבנים באבץ 2.5/"4"בקטרים ',  מ4בגובה , 1.5"

אביזרי הלבשה דקורטיביים עשויים יציקת אלומיניום לכיסוי , חם הכולל

פלטת , פלטת היסוד והחיבורים בין הצינורות המרכיבים את גוף העמוד

" ורד"יסוד ותא אביזרים עם מכסה ובורג סגירה עשוי נירוסטה דגם 

י מפרט "ע מאושר צבוע במפעל היצרן עפ"או ש, "געש אורות"תוצרת 

0.0002,450.000.00' יח.דופלקס

08.2.130

, 2"עמוד תאורה מסוגנן עגול מודרג עם זרוע בודדת אינטגרלית בקוטר 

 מצינורות פלדה מגולבנים באבץ חם 2.5/"6"בקטרים ',  מ4בגובה 

אביזרי הלבשה דקורטיביים עשויים יציקת אלומיניום לכיסוי , הכולל

פלטת , פלטת היסוד והחיבורים בין הצינורות המרכיבים את גוף העמוד

" ורד"יסוד ותא אביזרים עם מכסה ובורג סגירה עשוי נירוסטה דגם 

י מפרט "ע מאושר צבוע במפעל היצרן עפ"או ש, "געש אורות"תוצרת 

0.0002,471.000.00' יח.דופלקס

08.2.131

, 2"עמוד תאורה מסוגנן עגול מודרג עם זרוע כפולה אינטגרלית בקוטר 

 מצינורות פלדה מגולבנים באבץ חם 2.5/"6"בקטרים ',  מ4בגובה 

אביזרי הלבשה דקורטיביים עשויים יציקת אלומיניום לכיסוי , הכולל

פלטת , פלטת היסוד והחיבורים בין הצינורות המרכיבים את גוף העמוד

" ורד"יסוד ותא אביזרים עם מכסה ובורג סגירה עשוי נירוסטה דגם 

י מפרט "ע מאושר צבוע במפעל היצרן עפ"או ש,  "געש אורות"תוצרת 

0.0002,732.000.00' יח.דופלקס

08.2.132

עמוד תאורה מסוגנן עגול מודרג עם זרוע בודדת אינטגרלית בקוטר 

 מצינורות פלדה מגולבנים באבץ 2.5/"4"בקטרים ',  מ5בגובה , 1.5"

אביזרי הלבשה דקורטיביים עשויים יציקת אלומיניום לכיסוי , חם הכולל

פלטת , פלטת היסוד והחיבורים בין הצינורות המרכיבים את גוף העמוד

" ורד"יסוד ותא אביזרים עם מכסה ובורג סגירה עשוי נירוסטה דגם 

י מפרט "ע מאושר צבוע במפעל היצרן עפ"או ש,  "געש אורות"תוצרת 

0.0002,607.000.00' יח.דופלקס

08.2.133

עמוד תאורה מסוגנן עגול מודרג עם זרוע כפולה אינטגרלית בקוטר 

 מצינורות פלדה מגולבנים באבץ 2.5/"4"בקטרים ',  מ5בגובה , 1.5"

אביזרי הלבשה דקורטיביים עשויים יציקת אלומיניום לכיסוי , חם הכולל

פלטת , פלטת היסוד והחיבורים בין הצינורות המרכיבים את גוף העמוד

" ורד"יסוד ותא אביזרים עם מכסה ובורג סגירה עשוי נירוסטה דגם 

י מפרט "ע מאושר צבוע במפעל היצרן עפ"או ש,  "געש אורות"תוצרת 

0.0002,922.000.00' יח.דופלקס

08.2.134

, 2"עמוד תאורה מסוגנן עגול מודרג עם זרוע בודדת אינטגרלית בקוטר 

 מצינורות פלדה מגולבנים באבץ חם 2.5/"6"בקטרים ',  מ5בגובה 

אביזרי הלבשה דקורטיביים עשויים יציקת אלומיניום לכיסוי , הכולל

פלטת , פלטת היסוד והחיבורים בין הצינורות המרכיבים את גוף העמוד

" ורד"יסוד ותא אביזרים עם מכסה ובורג סגירה עשוי נירוסטה דגם 

י מפרט "ע מאושר צבוע במפעל היצרן עפ"או ש,  "געש אורות"תוצרת 

0.0002,439.000.00' יח.דופלקס
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08.2.135

, 2"עמוד תאורה מסוגנן עגול מודרג עם זרוע כפולה אינטגרלית בקוטר 

 מצינורות פלדה מגולבנים באבץ חם 2.5/"6"בקטרים ',  מ5בגובה 

אביזרי הלבשה דקורטיביים עשויים יציקת אלומיניום לכיסוי , הכולל

פלטת , פלטת היסוד והחיבורים בין הצינורות המרכיבים את גוף העמוד

" ורד"יסוד ותא אביזרים עם מכסה ובורג סגירה עשוי נירוסטה דגם 

י מפרט "ע מאושר צבוע במפעל היצרן עפ"או ש,  "געש אורות"תוצרת 

0.0002,891.000.00' יח.דופלקס

08.2.136? פ י י ר וס"חתך  ע ג ו ל  מ ו ד ר ג  ד ג ם   הערה?"

08.2.136

',  מ4.05בגובה , עמוד תאורה מסוגנן עגול עם זרוע בודדת אינטגרלית

 מצינור פלדה מגולבן באבץ חם הכולל פלטת יסוד ותא 4"בקוטר 

" 'פיירוס דגם א"אביזרים עם מכסה ובורג סגירה עשוי נירוסטה דגם 

י מפרט "ע מאושר צבוע במפעל היצרן עפ"או ש,  "געש אורות"תוצרת 

0.0001,892.000.00' יח.דופלקס

08.2.137

',  מ4.05בגובה , עמוד תאורה מסוגנן עגול עם זרוע כפולה אינטגרלית

 מצינור פלדה מגולבן באבץ חם הכולל פלטת יסוד ותא 4"בקוטר 

" 'פיירוס דגם א"אביזרים עם מכסה ובורג סגירה עשוי נירוסטה דגם 

י מפרט "ע מאושר צבוע במפעל היצרן עפ"או ש,  "געש אורות"תוצרת 

0.0002,144.000.00' יח.דופלקס

08.2.138

 4.05בגובה , עמוד תאורה מסוגנן עגול עם זרוע משולשת אינטגרלית

 מצינור פלדה מגולבן באבץ חם הכולל פלטת יסוד ותא 4"בקוטר ', מ

" 'פיירוס דגם א"אביזרים עם מכסה ובורג סגירה עשוי נירוסטה דגם 

י מפרט "ע מאושר צבוע במפעל היצרן עפ"או ש,  "געש אורות"תוצרת 

0.0002,397.000.00' יח.דופלקס

08.2.139

 4.05בגובה , עמוד תאורה מסוגנן עגול עם זרוע מרובעת אינטגרלית

 מצינור פלדה מגולבן באבץ חם הכולל פלטת יסוד ותא 4"בקוטר ', מ

" 'פיירוס דגם א"אביזרים עם מכסה ובורג סגירה עשוי נירוסטה דגם 

י מפרט "ע מאושר צבוע במפעל היצרן עפ"או ש,  "געש אורות"תוצרת 

0.0002,564.000.00' יח.דופלקס

08.2.140

',  מ5.20בגובה , עמוד תאורה מסוגנן עגול עם זרוע בודדת אינטגרלית

, 2" ומצינור אלומיניום בקוטר 4"מצינור פלדה מגולבן באבץ חם בקוטר 

הכולל פלטת יסוד ותא אביזרים עם מכסה ובורג סגירה עשוי נירוסטה 

ע מאושר צבוע במפעל "או ש, "געש אורות"תוצרת " פיירוס דגם ב"דגם 

0.0002,996.000.00' יח.י מפרט דופלקס"היצרן עפ

08.2.141

',  מ5.20בגובה , עמוד תאורה מסוגנן עגול עם זרוע כפולה אינטגרלית

, 2" ומצינור אלומיניום בקוטר 4"מצינור פלדה מגולבן באבץ חם בקוטר 

הכולל פלטת יסוד ותא אביזרים עם מכסה ובורג סגירה עשוי נירוסטה 

ע מאושר צבוע במפעל "או ש, "געש אורות"תוצרת " פיירוס דגם ב"דגם 

0.0003,342.000.00' יח.י מפרט דופלקס"היצרן עפ

08.2.142

 5.20בגובה , עמוד תאורה מסוגנן עגול עם זרוע משולשת אינטגרלית

 ומצינור אלומיניום בקוטר 4"מצינור פלדה מגולבן באבץ חם בקוטר ', מ

הכולל פלטת יסוד ותא אביזרים עם מכסה ובורג סגירה עשוי , 2"

ע מאושר "או ש, "געש אורות"תוצרת " פיירוס דגם ב"נירוסטה דגם 

0.0003,521.000.00' יח.י מפרט דופלקס"צבוע במפעל היצרן עפ

08.2.143

 5.20בגובה , עמוד תאורה מסוגנן עגול עם זרוע מרובעת אינטגרלית

 ומצינור אלומיניום בקוטר 4"מצינור פלדה מגולבן באבץ חם בקוטר ', מ

הכולל פלטת יסוד ותא אביזרים עם מכסה ובורג סגירה עשוי , 2"

ע מאושר "או ש, "געש אורות"תוצרת " פיירוס דגם ב"נירוסטה דגם 

0.0003,753.000.00' יח.י מפרט דופלקס"צבוע במפעל היצרן עפ

ט ל" ח ת ך  ע ג ו ל  מ ו ד ר ג  ד ג ם   ?08.2.144 הערה? " 
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08.2.144

 4בגובה , עמוד תאורה מסוגנן עגול מודרג עם זרוע בודדת אינטגרלית

אביזרי ,  מצינורות פלדה מגולבנים באבץ חם הכולל3/"6"בקטרים ', מ

הלבשה דקורטיביים עשויים יציקת אלומיניום לכיסוי פלטת היסוד 

פלטת יסוד ותא , והחיבורים בין הצינורות המרכיבים את גוף העמוד

געש "תוצרת " טל"אביזרים עם מכסה ובורג סגירה עשוי נירוסטה דגם 

0.0003,465.000.00' יח.י מפרט דופלקס"ע מאושר צבוע במפעל היצרן עפ"או ש, "אורות

08.2.145

 5בגובה , עמוד תאורה מסוגנן עגול מודרג עם זרוע בודדת אינטגרלית

אביזרי ,  מצינורות פלדה מגולבנים באבץ חם הכולל3/"6"בקטרים ', מ

הלבשה דקורטיביים עשויים יציקת אלומיניום לכיסוי פלטת היסוד 

פלטת יסוד ותא , והחיבורים בין הצינורות המרכיבים את גוף העמוד

געש "תוצרת " טל"אביזרים עם מכסה ובורג סגירה עשוי נירוסטה דגם 

0.0003,742.000.00' יח.י מפרט דופלקס"ע מאושר צבוע במפעל היצרן עפ"או ש, "אורות

08.2.146

 6בגובה , עמוד תאורה מסוגנן עגול מודרג עם זרוע בודדת אינטגרלית

אביזרי ,  מצינורות פלדה מגולבנים באבץ חם הכולל3/"6"בקטרים ', מ

הלבשה דקורטיביים עשויים יציקת אלומיניום לכיסוי פלטת היסוד 

פלטת יסוד ותא , והחיבורים בין הצינורות המרכיבים את גוף העמוד

געש "תוצרת " טל"אביזרים עם מכסה ובורג סגירה עשוי נירוסטה דגם 

0.0003,874.000.00' יח.י מפרט דופלקס"ע מאושר צבוע במפעל היצרן עפ"או ש, "אורות

ד ו ד" ח ת ך  ע ג ו ל  מ ו ד ר ג  ד ג ם   ?08.2.147 הערה? " 

08.2.147

מצינורות , 3/"6"בקטרים ',  מ3עמוד תאורה מסוגנן עגול מודרג בגובה 

כולל אביזרי הלבשה דקורטיביים עשויים . פלדה מגולוונים באבץ חם

יציקת אלומיניום לכיסוי פלטת היסוד והחיבורים בין הצינורות המרכיבים 

פלטת יסוד ותא אביזרים עם מכסה ובורג סגירה עשוי , את גוף העמוד

צבוע במפעל . ע מאושר"או ש,  "געש אורות"של " דוד"דגם , נירוסטה

0.0001,682.000.00' יח.י מפרט דופלקס"היצרן עפ

08.2.148

, 3/"6"בקטרים ',  מ3.6עמוד תאורה מסוגנן עגול מודרג בגובה 

כולל אביזרי הלבשה דקורטיביים . מצינורות פלדה מגולוונים באבץ חם

עשויים יציקת אלומיניום לכיסוי פלטת היסוד והחיבורים בין הצינורות 

פלטת יסוד ותא אביזרים עם מכסה ובורג , המרכיבים את גוף העמוד

. ע מאושר"או ש,  "געש אורות"של " דוד"דגם , סגירה עשוי נירוסטה

0.0001,829.000.00' יח.י מפרט דופלקס"צבוע במפעל היצרן עפ

08.2.149

 מצינורות 3/"6"בקטרים ',  מ4עמוד תאורה מסוגנן עגול מודרג בגובה 

כולל אביזרי הלבשה דקורטיביים עשויים . פלדה מגולוונים באבץ חם

יציקת אלומיניום לכיסוי פלטת היסוד והחיבורים בין הצינורות המרכיבים 

פלטת יסוד ותא אביזרים עם מכסה ובורג סגירה עשוי , את גוף העמוד

צבוע במפעל . ע מאושר"או ש,  "געש אורות"של " דוד"דגם , נירוסטה

0.0001,892.000.00' יח.י מפרט דופלקס"היצרן עפ

08.2.150

 3/"6"בקטרים ',  מ4.5עמוד תאורה מסוגנן עגול מודרג בגובה 

כולל אביזרי הלבשה דקורטיביים . מצינורות פלדה מגולוונים באבץ חם

עשויים יציקת אלומיניום לכיסוי פלטת היסוד והחיבורים בין הצינורות 

פלטת יסוד ותא אביזרים עם מכסה ובורג , המרכיבים את גוף העמוד

. ע מאושר"או ש,  "געש אורות"של " דוד"דגם , סגירה עשוי נירוסטה

0.0001,997.000.00' יח.י מפרט דופלקס"צבוע במפעל היצרן עפ

08.2.151

 מצינורות 3/"6"בקטרים ',  מ5עמוד תאורה מסוגנן עגול מודרג בגובה 

כולל אביזרי הלבשה דקורטיביים עשויים . פלדה מגולוונים באבץ חם

יציקת אלומיניום לכיסוי פלטת היסוד והחיבורים בין הצינורות המרכיבים 

פלטת יסוד ותא אביזרים עם מכסה ובורג סגירה עשוי , את גוף העמוד

צבוע במפעל . ע מאושר"או ש,  "געש אורות"של " דוד"דגם , נירוסטה

0.0002,081.000.00' יח.י מפרט דופלקס"היצרן עפ
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08.2.152

 מצינורות 4/"8"בקטרים ',  מ5עמוד תאורה מסוגנן עגול מודרג בגובה 

כולל אביזרי הלבשה דקורטיביים עשויים . פלדה מגולוונים באבץ חם

יציקת אלומיניום לכיסוי פלטת היסוד והחיבורים בין הצינורות המרכיבים 

פלטת יסוד ותא אביזרים עם מכסה ובורג סגירה עשוי , את גוף העמוד

צבוע במפעל . ע מאושר"או ש, "געש אורות"של " דוד"דגם , נירוסטה

0.0002,418.000.00' יח.י מפרט דופלקס"היצרן עפ

08.2.153

 3/"6"בקטרים ',  מ5.5עמוד תאורה מסוגנן עגול מודרג בגובה 

כולל אביזרי הלבשה דקורטיביים . מצינורות פלדה מגולוונים באבץ חם

עשויים יציקת אלומיניום לכיסוי פלטת היסוד והחיבורים בין הצינורות 

פלטת יסוד ותא אביזרים עם מכסה ובורג , המרכיבים את גוף העמוד

. ע מאושר"או ש,  "געש אורות"של " דוד"דגם , סגירה עשוי נירוסטה

0.0002,102.000.00' יח.י מפרט דופלקס"צבוע במפעל היצרן עפ

08.2.154

 מצינורות 3/"6"בקטרים ',  מ6עמוד תאורה מסוגנן עגול מודרג בגובה 

כולל אביזרי הלבשה דקורטיביים עשויים . פלדה מגולוונים באבץ חם

יציקת אלומיניום לכיסוי פלטת היסוד והחיבורים בין הצינורות המרכיבים 

פלטת יסוד ותא אביזרים עם מכסה ובורג סגירה עשוי , את גוף העמוד

צבוע במפעל . ע מאושר"או ש,  "געש אורות"של " דוד"דגם , נירוסטה

0.0002,123.000.00' יח.י מפרט דופלקס"היצרן עפ

08.2.155

 מצינורות 4/"8"בקטרים ',  מ6עמוד תאורה מסוגנן עגול מודרג בגובה 

כולל אביזרי הלבשה דקורטיביים עשויים . פלדה מגולוונים באבץ חם

יציקת אלומיניום לכיסוי פלטת היסוד והחיבורים בין הצינורות המרכיבים 

פלטת יסוד ותא אביזרים עם מכסה ובורג סגירה עשוי , את גוף העמוד

צבוע במפעל . ע מאושר"או ש,  "געש אורות"של " דוד"דגם , נירוסטה

0.0002,543.000.00' יח.י מפרט דופלקס"היצרן עפ

08.2.156

 מצינורות 4/"8"בקטרים ',  מ7עמוד תאורה מסוגנן עגול מודרג בגובה 

כולל אביזרי הלבשה דקורטיביים עשויים . פלדה מגולוונים באבץ חם

יציקת אלומיניום לכיסוי פלטת היסוד והחיבורים בין הצינורות המרכיבים 

פלטת יסוד ותא אביזרים עם מכסה ובורג סגירה עשוי , את גוף העמוד

צבוע במפעל . ע מאושר"או ש, "געש אורות"של " דוד"דגם , נירוסטה

0.0002,996.000.00' יח.י מפרט דופלקס"היצרן עפ

08.2.157? נתיבות"מ ל ב נ י  ד ג ם / ח ת ך  ר י ב ו ע י  הערה?"

08.2.157

במידות  חתך ',  מ3.5מלבני בגובה / עמוד תאורה מסוגנן בחתך ריבועי 

כולל פלטת יסוד ותא . מפרופיל פלדה מגולוון באבץ חם, מ" מ100/100

כולל זרוע מפרופיל , אביזרים עם מכסה ובורג סגירה עשוי נירוסטה

60X40 , צבוע . ע מאושר"או ש" געש אורות"של , "נתיבות א"דגם

0.0001,871.000.00' יח.י מפרט דופלקס"במפעל היצרן עפ

08.2.158

במידות  חתך ',  מ4מלבני בגובה / עמוד תאורה מסוגנן בחתך ריבועי 

כולל . מפרופיל פלדה מגולוון באבץ חם, מ" מ100/150מ או " מ50/100

כולל , פלטת יסוד ותא אביזרים עם מכסה ובורג סגירה עשוי נירוסטה

ע "או ש" געש אורות"של , "נתיבות ב"דגם , 50X100זרוע מפרופיל 

0.0003,388.000.00' יח.י מפרט דופלקס"צבוע במפעל היצרן עפ. מאושר

08.2.159

 100/100מלבני במידות  חתך / עמוד תאורה מסוגנן בחתך ריבועי 

כולל . מגולוון באבץ חם',  מ6/ '  מ3בגובה , מפרופיל פלדה כפול, מ"מ

 2כולל , פלטת יסוד ותא אביזרים עם מכסה ובורג סגירה עשוי נירוסטה

צבוע . ע מאושר"או ש" געש אורות"של , "נתיבות ג"דגם , זרועות

0.0003,002.000.00' יח.י מפרט דופלקס"במפעל היצרן עפ

08.2.160

 100/100מלבני במידות  חתך / עמוד תאורה מסוגנן בחתך ריבועי 

כולל . מגולוון באבץ חם',  מ8/ '  מ4בגובה , מפרופיל פלדה כפול, מ"מ

 2כולל , פלטת יסוד ותא אביזרים עם מכסה ובורג סגירה עשוי נירוסטה

צבוע . ע מאושר"או ש" געש אורות"של , "נתיבות ג"דגם , זרועות

0.0003,764.000.00' יח.י מפרט דופלקס"במפעל היצרן עפ
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08.2.161

 120/120מלבני במידות  חתך / עמוד תאורה מסוגנן בחתך ריבועי 

כולל . מגולוון באבץ חם',  מ10/ '  מ5בגובה , מפרופיל פלדה כפול, מ"מ

 2כולל , פלטת יסוד ותא אביזרים עם מכסה ובורג סגירה עשוי נירוסטה

צבוע . ע מאושר"או ש" געש אורות"של , "נתיבות ג"דגם , זרועות

0.0005,298.000.00' יח.י מפרט דופלקס"במפעל היצרן עפ

א ו ר" ע מ ו ד י ם  ד ג ם   ?08.2.162 הערה? " 

08.2.162

דגם , לתאורה בלתי ישירה',  מ4עמוד תאורה מסוגנן מיוחד בגובה 

ע צבוע בשיטת דופלקס במפעל "או ש" געש אורות"תוצרת " 1אור "

0.0002,749.000.00' יח.היצרן

08.2.163

אור "דגם , כולל זרוע מוארת'  מ6עמוד תאורה מסוגנן מיוחד בגובה עד 

0.0003,896.000.00' יח.ע צבוע בשיטת דופלקס במפעל היצרן"או ש" געש אורות"תוצרת " 2

08.2.164

אור "דגם , כולל זרוע מוארת'  מ8עמוד תאורה מסוגנן מיוחד בגובה עד 

0.0005,265.000.00' יח.ע צבוע בשיטת דופלקס במפעל היצרן"או ש" געש אורות"תוצרת " 3

08.2.165

עם , (עמוד עציץ)" 4אור "דגם ',  מ4עמוד תאורה מסוגנן מיוחד בגובה 

ע צבוע בשיטת דופלקס "או ש" געש אורות"תוצרת , זרוע בודדת

0.0002,274.000.00' יח.במפעל היצרן

08.2.166

עם , (עמוד עציץ)" 4אור "דגם ',  מ4עמוד תאורה מסוגנן מיוחד בגובה 

צבוע בשיטת דופלקס , ע"או ש" געש אורות"תוצרת , זרוע כפולה

0.0002,594.000.00' יח.במפעל היצרן

08.2.167

עם , (עמוד עציץ)" 4אור "דגם ',  מ6עמוד תאורה מסוגנן מיוחד בגובה 

צבוע בשיטת דופלקס , ע"או ש" געש אורות"תוצרת , זרוע בודדת

0.0002,594.000.00' יח.במפעל היצרן

08.2.168

עם , (עמוד עציץ)" 4אור "דגם ',  מ6עמוד תאורה מסוגנן מיוחד בגובה 

צבוע בשיטת דופלקס ,  ע"או ש" געש אורות"תוצרת , זרוע כפולה

0.0003,002.000.00' יח.במפעל היצרן

08.2.169

, (קוני מחולק)" 5אור "דגם ',  מ2.5עמוד תאורה מסוגנן מיוחד בגובה 

0.0001,247.000.00' יח.צבוע בשיטת דופלקס במפעל היצרן, ע"או ש" געש אורות"תוצרת 

08.2.170

, (קוני מחולק)" 5אור "דגם ',  מ3עמוד תאורה מסוגנן מיוחד בגובה 

0.0001,280.000.00' יח.צבוע בשיטת דופלקס במפעל היצרן, ע"או ש" געש אורות"תוצרת 

08.2.171

, (קוני מחולק)" 5אור "דגם ',  מ3.5עמוד תאורה מסוגנן מיוחד בגובה 

0.0001,434.000.00' יח.צבוע בשיטת דופלקס במפעל היצרן, ע"או ש" געש אורות"תוצרת 

08.2.172

, (קוני מחולק)" 5אור "דגם ',  מ4עמוד תאורה מסוגנן מיוחד בגובה 

0.0001,535.000.00' יח.צבוע בשיטת דופלקס במפעל היצרן, ע"או ש" געש אורות"תוצרת 

08.2.173

קוני מרובע )" 6אור "דגם ',  מ3עמוד תאורה מסוגנן מיוחד בגובה 

צבוע בשיטת דופלקס ,  ע"או ש" געש אורות"תוצרת , (דקורטיבי

0.0002,396.000.00' יח.במפעל היצרן

08.2.174

עם , (קוני מדורג)" 7אור "דגם ',  מ5עמוד תאורה מסוגנן מיוחד בגובה 

צבוע בשיטת דופלקס , ע"או ש" געש אורות"תוצרת , זרוע בודדת

0.0002,715.000.00' יח.במפעל היצרן

08.2.175

עם , (קוני מדורג)" 7אור "דגם ',  מ5עמוד תאורה מסוגנן מיוחד בגובה 

צבוע בשיטת דופלקס ,  ע"או ש" געש אורות"תוצרת , זרוע כפולה

0.0003,300.000.00' יח.במפעל היצרן

08.2.176

עם , (קוני מדורג)" 7אור "דגם ',  מ5עמוד תאורה מסוגנן מיוחד בגובה 

צבוע בשיטת דופלקס , ע"או ש" געש אורות"תוצרת , זרוע משולשת

0.0003,830.000.00' יח.במפעל היצרן

08.2.177

עם , (קוני מדורג)" 7אור "דגם ',  מ5עמוד תאורה מסוגנן מיוחד בגובה 

צבוע בשיטת דופלקס , ע"או ש" געש אורות"תוצרת , זרוע מרובעת

0.0004,370.000.00' יח.במפעל היצרן
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08.2.178

עם , (קוני מדורג)" 7אור "דגם ',  מ6עמוד תאורה מסוגנן מיוחד בגובה 

צבוע בשיטת דופלקס , ע"או ש" געש אורות"תוצרת , זרוע בודדת

0.0002,936.000.00' יח.במפעל היצרן

08.2.179

עם , (קוני מדורג)" 7אור "דגם ',  מ6עמוד תאורה מסוגנן מיוחד בגובה 

צבוע בשיטת דופלקס ,  ע"או ש" געש אורות"תוצרת , זרוע כפולה

0.0003,476.000.00' יח.במפעל היצרן

08.2.180

עם , (קוני מדורג)" 7אור "דגם ',  מ6עמוד תאורה מסוגנן מיוחד בגובה 

צבוע בשיטת דופלקס , ע"או ש" געש אורות"תוצרת , זרוע משולשת

0.0004,083.000.00' יח.במפעל היצרן

08.2.181

עם , (קוני מדורג)" 7אור "דגם ',  מ6עמוד תאורה מסוגנן מיוחד בגובה 

צבוע בשיטת דופלקס , ע"או ש" געש אורות"תוצרת , זרוע מרובעת

0.0004,590.000.00' יח.במפעל היצרן

08.2.182

עם , (קוני מדורג)" 7אור "דגם ',  מ8עמוד תאורה מסוגנן מיוחד בגובה 

צבוע בשיטת דופלקס , ע"או ש" געש אורות"תוצרת , זרוע בודדת

0.0004,216.000.00' יח.במפעל היצרן

08.2.183

עם , (קוני מדורג)" 7אור "דגם ',  מ8עמוד תאורה מסוגנן מיוחד בגובה 

צבוע בשיטת דופלקס ,  ע"או ש" געש אורות"תוצרת , זרוע כפולה

0.0004,723.000.00' יח.במפעל היצרן

08.2.184

עם , (קוני מדורג)" 7אור "דגם ',  מ8עמוד תאורה מסוגנן מיוחד בגובה 

צבוע בשיטת דופלקס , ע"או ש" געש אורות"תוצרת , זרוע משולשת

0.0005,298.000.00' יח.במפעל היצרן

08.2.185

עם , (קוני מדורג)" 7אור "דגם ',  מ8עמוד תאורה מסוגנן מיוחד בגובה 

צבוע בשיטת דופלקס , ע"או ש" געש אורות"תוצרת , זרוע מרובעת

0.0005,871.000.00' יח.במפעל היצרן

08.2.186

דגם , 3/"6"עגול מדורג בקוטר ',  מ5עמוד תאורה מסוגנן מיוחד בגובה 

, ע"או ש" געש אורות"תוצרת , עם זרוע בודדת אינטגרלית, "8אור "

0.0002,175.000.00' יח.צבוע בשיטת דופלקס במפעל היצרן

08.2.187

דגם , 3/"6"עגול מדורג בקוטר ',  מ5עמוד תאורה מסוגנן מיוחד בגובה 

, ע"או ש" געש אורות"תוצרת , עם זרוע כפולה אינטגרלית, "8אור "

0.0002,594.000.00' יח.צבוע בשיטת דופלקס במפעל היצרן

08.2.188

דגם , 3/"6"עגול מדורג בקוטר ',  מ5עמוד תאורה מסוגנן מיוחד בגובה 

, ע"או ש" געש אורות"תוצרת , עם זרוע משולשת אינטגרלית, "8אור "

0.0003,102.000.00' יח.צבוע בשיטת דופלקס במפעל היצרן

08.2.189

דגם , 3/"6"עגול מדורג בקוטר ',  מ5עמוד תאורה מסוגנן מיוחד בגובה 

, ע"או ש" געש אורות"תוצרת , עם זרוע מרובעת אינטגרלית, "8אור "

0.0003,576.000.00' יח.צבוע בשיטת דופלקס במפעל היצרן

08.2.190

געש "תוצרת , "9אור "דגם ',  מ3.6עמוד תאורה מסוגנן מיוחד בגובה 

0.0003,896.000.00' יח.צבוע בשיטת דופלקס במפעל היצרן, ע"או ש" אורות

08.2.191

געש "תוצרת , "10אור "דגם ',  מ3.6עמוד תאורה מסוגנן מיוחד בגובה 

0.0003,476.000.00' יח.צבוע בשיטת דופלקס במפעל היצרן, ע"או ש" אורות

08.2.192

געש "תוצרת , "11אור "דגם ',  מ2.5עמוד תאורה מסוגנן מיוחד בגובה 

0.0003,190.000.00' יח.צבוע בשיטת דופלקס במפעל היצרן, ע"או ש" אורות

08.2.193

כדור בתוך )" 12אור "דגם ',  מ2.5עמוד תאורה מסוגנן מיוחד בגובה 

צבוע בשיטת , ע"או ש" געש אורות"תוצרת , (קוני מרובע הפוך- סל 

0.0002,462.000.00' יח.דופלקס במפעל היצרן

08.2.194

מפלדה טבול באבץ חם כולל , "באר שבע"עמוד תאורה דקורטיבי דגם 

הכנה לתא אביזרים , עם חיזוקים בין הפלטה לגוף העמוד, פלטת יסוד

 30בגובה " זאנד"כולל שרוול , וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד

העמוד בעל חתך עגול ומדורג ". הילה"מ וזרוע לגוף תאורה מדגם "ס

. ע מאושר"או ש" געש אורות"תוצרת ,  מטר5 ובגובה 4/"6"בקוטר 

0.0002,042.000.00' יח.י מפרט דופלקס"צבוע במפעל היצרן עפ
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08.2.195

טבול באבץ חם כולל פלטת , מפלדה, "ערן"עמוד תאורה דקורטיבי דגם 

הכנה לתא אביזרים וכל , עם חיזוקים בין הפלטה לגוף העמוד, יסוד

 5העמוד בגובה . כולל זרוע בודדת, האביזרים הדרושים להצבת העמוד

י "צבוע במפעל היצרן עפ.ע מאושר"או ש" געש אורות"תוצרת , מטר

0.0005,464.000.00' יח.מפרט דופלקס

08.2.196

טבול באבץ חם כולל פלטת , מפלדה, "ערן"עמוד תאורה דקורטיבי דגם 

הכנה לתא אביזרים וכל , עם חיזוקים בין הפלטה לגוף העמוד, יסוד

 5העמוד בגובה . כולל זרוע כפולה, האביזרים הדרושים להצבת העמוד

י "צבוע במפעל היצרן עפ.ע מאושר"או ש" געש אורות"תוצרת , מטר

0.0005,805.000.00' יח.מפרט דופלקס

08.2.197

טבול באבץ חם כולל פלטת , מפלדה, "עדי"עמוד תאורה דקורטיבי דגם 

הכנה לתא אביזרים וכל , עם חיזוקים בין הפלטה לגוף העמוד, יסוד

 5העמוד בגובה . כולל זרוע בודדת, האביזרים הדרושים להצבת העמוד

י "צבוע במפעל היצרן עפ.ע מאושר"או ש" געש אורות"תוצרת , מטר

0.0005,739.000.00' יח.מפרט דופלקס

08.2.198

טבול באבץ חם כולל פלטת , מפלדה, "עדי"עמוד תאורה דקורטיבי דגם 

הכנה לתא אביזרים וכל , עם חיזוקים בין הפלטה לגוף העמוד, יסוד

 5העמוד בגובה . כולל זרוע כפולה, האביזרים הדרושים להצבת העמוד

י "צבוע במפעל היצרן עפ.ע מאושר"או ש" געש אורות"תוצרת , מטר

0.0006,412.000.00' יח.מפרט דופלקס

08.2.199

טבול באבץ חם כולל פלטת , מפלדה, "עוז"עמוד תאורה דקורטיבי דגם 

הכנה לתא אביזרים וכל , עם חיזוקים בין הפלטה לגוף העמוד, יסוד

תוצרת ,  מטר4העמוד בגובה . האביזרים הדרושים להצבת העמוד

0.0002,870.000.00' יח.י מפרט דופלקס"צבוע במפעל היצרן עפ.ע מאושר"או ש" געש אורות"

ה הנדסה.ל.פ"ע מ ו ד י ם  ש ל     ?08.2.200 הערה?   "

08.2.200

מצינורות פלדה מגולבנים ',  מ4עמוד תאורה מסוגנן עגול מודרג בגובה 

אביזרי הלבשה דקורטיביים עשויים יציקת פלדה , באבץ חם הכולל

פלטת יסוד ותא אביזרים עם מכסה ובורג , המרכיבים את גוף העמוד

ע "או ש" ה הנדסה.ל.פ"של " בועז"סגירה עשוי נירוסטה דוגמת 

0.0003,916.000.00' יח.י מפרט דופלקס"צבוע במפעל היצרן עפ, מאושר

08.2.201

מצינורות פלדה מגולבנים ',  מ4עמוד תאורה מסוגנן עגול מודרג בגובה 

אביזרי הלבשה דקורטיביים עשויים יציקת אלומניום , באבץ חם הכולל

, לכיסוי פלטת היסוד והחיבורים בין הצינורות המרכיבים את גוף העמוד

פלטת יסוד ותא אביזרים עם מכסה ובורג סגירה עשוי נירוסטה  דגם 

י "צבוע במפעל היצרן עפ. ע מאושר "או ש" ה הנדסה.ל.פ"של "  פז"

0.0002,792.000.00' יח.מפרט דופלקס

08.2.202

מצינורות פלדה ',  מ3.5עמוד תאורה מסוגנן עגול מודרג בגובה 

אביזרי הלבשה דקורטיביים עשויים יציקת , מגולבנים באבץ חם הכולל

אלומניום לכיסוי פלטת היסוד והחיבורים בין הצינורות המרכיבים את 

פלטת יסוד ותא אביזרים עם מכסה ובורג סגירה עשוי , גוף העמוד

צבוע במפעל . ע מאושר"או ש" ה הנדסה.ל.פ"של " רן"נירוסטה  דגם 

0.0003,120.000.00' יח.י מפרט דופלקס"היצרן עפ

08.2.203

מצינורות פלדה מגולבנים ',  מ5עמוד תאורה מסוגנן עגול מודרג בגובה 

אביזרי הלבשה דקורטיביים עשויים יציקת אלומניום , באבץ חם הכולל

, לכיסוי פלטת היסוד והחיבורים בין הצינורות המרכיבים את גוף העמוד

פלטת יסוד ותא אביזרים עם מכסה ובורג סגירה עשוי נירוסטה  דגם 

י "צבוע במפעל היצרן עפ. ע מאושר"או ש" ה הנדסה.ל.פ"של " רן"

0.0003,391.000.00' יח.מפרט דופלקס
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08.2.204

מצינורות פלדה מגולבנים ',  מ6עמוד תאורה מסוגנן עגול מודרג בגובה 

אביזרי הלבשה דקורטיביים עשויים יציקת אלומניום , באבץ חם הכולל

, לכיסוי פלטת היסוד והחיבורים בין הצינורות המרכיבים את גוף העמוד

פלטת יסוד ותא אביזרים עם מכסה ובורג סגירה עשוי נירוסטה דגם 

י "צבוע במפעל היצרן עפ. ע מאושר"או שו" ה הנדסה.ל.פ"של " רן"

0.0003,579.000.00' יח.מפרט דופלקס

הערה.08.2.205

הערה.08.2.205

הערה?    עמודי אלומיניום   ?08.2.205

08.2.205

,  עשוי פלדה מגולוונת 400עמוד תאורה מאלומיניום כולל בסיס מדגם 

הכנה לתא אביזרים וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור 

 3103ט "מק,  מטר3העמוד בעל חתך עגול קוני בגובה . הזרוע בראשו

0.0002,094.000.00' יח.ע מאושר"או ש" ה הנדסה.ל.פ"תוצרת , 

08.2.206

,  עשוי פלדה מגולוונת 400עמוד תאורה מאלומיניום כולל בסיס מדגם 

הכנה לתא אביזרים וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור 

 3104ט "מק,  מטר4העמוד בעל חתך עגול קוני בגובה . הזרוע בראשו

0.0003,993.000.00' יח.ע מאושר"או ש" ה הנדסה.ל.פ"תוצרת ,

08.2.207

,  עשוי פלדה מגולוונת 400עמוד תאורה מאלומיניום כולל בסיס מדגם 

הכנה לתא אביזרים וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור 

 3105ט "מק,  מטר5העמוד בעל חתך עגול קוני בגובה . הזרוע בראשו

0.0005,801.000.00' יח.ע מאושר"או ש" ה הנדסה.ל.פ"תוצרת , 

08.2.208

,  עשוי פלדה מגולוונת 400עמוד תאורה מאלומיניום כולל בסיס מדגם 

הכנה לתא אביזרים וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור 

 3106ט "מק,  מטר6העמוד בעל חתך עגול קוני בגובה . הזרוע בראשו

0.0006,733.000.00' יח.ע מאושר"או ש" ה הנדסה.ל.פ"תוצרת , 

08.2.209

,  עשוי פלדה מגולוונת 400עמוד תאורה מאלומיניום כולל בסיס מדגם 

הכנה לתא אביזרים וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור 

 3107ט "מק,  מטר7העמוד בעל חתך עגול קוני בגובה . הזרוע בראשו

0.0007,405.000.00' יח.ע מאושר"או ש" ה הנדסה.ל.פ"תוצרת , 

08.2.210

,  עשוי פלדה מגולוונת 400עמוד תאורה מאלומיניום כולל בסיס מדגם 

הכנה לתא אביזרים וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור 

 3108ט "מק,  מטר8העמוד בעל חתך עגול קוני בגובה . הזרוע בראשו

0.0007,805.000.00' יח.ע מאושר"או ש" ה הנדסה.ל.פ"תוצרת , 

08.2.211

,  עשוי פלדה מגולוונת 400עמוד תאורה מאלומיניום כולל בסיס מדגם 

הכנה לתא אביזרים וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור 

 3109ט "מק,  מטר9העמוד בעל חתך עגול קוני בגובה . הזרוע בראשו

0.0008,336.000.00' יח.ע מאושר"או ש" ה הנדסה.ל.פ"תוצרת , 

08.2.212

תוספת מחיר לעמודי תאורה מאלומיניום בעלי חתך קוני עבור בסיס 

במקום הבסיס , 101/102/103/104דגמים , עשוי יצקת אלומיניום

0.000344.000.00' יח.ע מאושר"או ש" ה הנדסה.ל.פ"תוצרת , 400מדגם 

08.2.213

תוספת מחיר לעמודי תאורה מאלומיניום בעלי חתך קוני עבור בסיס 

במקום הבסיס , 201/202/203/301דגמים , עשוי יצקת אלומיניום

0.0001,807.000.00' יח.ע מאושר"או ש" ה הנדסה.ל.פ"תוצרת , 400מדגם 

בן חור מפעלי תאורה" ע מ ו ד י ם  של   ?08.2.214 הערה? " 

08.2.214

צבוע , עשוי יציקת ברזל'  מ3בגובה " דארמה"עמוד בסגנון קלאסי דגם 

או " מפעלי תאורה" בן חור"י מפרט אפוקול תוצרת "במפעל היצרן עפ

0.0006,381.000.00' יחע"ש

08.2.215

צבוע , עשוי יציקת ברזל'  מ4בגובה "דארמה"עמוד בסגנון קלאסי דגם 

או " מפעלי תאורה" בן חור"תוצרת . י מפרט אפוקול"במפעל היצרן עפ

0.0008,408.000.00' יחע"ש

08.2.216

צבוע במפעל , עשוי יציקת ברזל'  מ2.6בגובה " אמפולי"עמוד דגם 

0.0005,706.000.00' יחע"או ש" מפעלי תאורה" בן חור"תוצרת . י מפרט אפוקול"היצרן עפ
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08.2.217

צבוע במפעל היצרן , עשוי יציקת ברזל',  מ3בגובה " אמפולי"עמוד דגם 

0.0006,112.000.00' יחע"או ש" מפעלי תאורה" בן חור"תוצרת . י מפרט אפוקול"עפ

08.2.218

י מפרט "צבוע במפעל היצרן עפ',  מ3.5בגובה " אמפולי"עמוד דגם 

0.0006,516.000.00' יחע"או ש" מפעלי תאורה" בן חור"תוצרת . אפוקול

08.2.219

חלק עליון , חלק תחתון מיציקת ברזל',  מ4בגובה " גלזגו"עמוד דגם 

" בן חור"תוצרת . צינור בחתך קוני מגולוון וצבוע לפי מפרט אפוקול

0.0005,706.000.00' יחע"או ש" מפעלי תאורה

08.2.220

חלק עליון , חלק תחתון מיציקת ברזל',  מ5בגובה " גלזגו"עמוד דגם 

" בן חור"תוצרת . צינור בחתך קוני מגולוון וצבוע לפי מפרט אפוקול

0.0006,381.000.00' יחע"או ש" מפעלי תאורה

08.2.221

חלק עליון , חלק תחתון מיציקת ברזל', מ6בגובה " גלזגו"עמוד דגם 

" בן חור"תוצרת . צינור בחתך קוני מגולוון וצבוע לפי מפרט אפוקול

0.0007,058.000.00' יחע"או ש" מפעלי תאורה

08.2.222

חלק עליון , חלק תחתון מיציקת ברזל',  מ7בגובה " גלזגו"עמוד דגם 

" בן חור"תוצרת . צינור בחתך קוני מגולוון וצבוע לפי מפרט אפוקול

0.0007,733.000.00' יחע"או ש" מפעלי תאורה

08.2.223

חלק עליון , חלק תחתון מיציקת ברזל',  מ8בגובה " גלזגו"עמוד דגם 

" בן חור"תוצרת . צינור בחתך קוני מגולוון וצבוע לפי מפרט אפוקול

0.0008,408.000.00' יחע"או ש" מפעלי תאורה

08.2.224

חלק עליון , חלק תחתון מיציקת ברזל',  מ9בגובה " גלזגו"עמוד דגם 

" בן חור"תוצרת . צינור בחתך קוני מגולוון וצבוע לפי מפרט אפוקול

0.0009,084.000.00' יחע"או ש" מפעלי תאורה

08.2.225

עם זרוע " גלזגו בננה"דגם '  מ4עמוד תאורה מסוגנן מיוחד בגובה 

צבוע לפי מפרט , ע "או ש" חור מפעלי תאורה-בן"תוצרת , בודדת

0.0006,787.000.00' יחע"או ש" מפעלי תאורה" בן חור"תוצרת . אפוקול

08.2.226

עם זרוע " גלזגו בננה"דגם '  מ4עמוד תאורה מסוגנן מיוחד בגובה 

0.0008,138.000.00' יח.ע צבוע לפי מפרט אפוקול"או ש" חור מפעלי תאורה-בן"תוצרת , כפולה

08.2.227

עם זרוע " גלזגו בננה"דגם '  מ5עמוד תאורה מסוגנן מיוחד בגובה 

צבוע לפי מפרט , ע"או ש" חור מפעלי תאורה-בן"תוצרת , בודדת

0.0007,733.000.00' יח.אפוקול

08.2.228

עם זרוע " גלזגו בננה"דגם '  מ5עמוד תאורה מסוגנן מיוחד בגובה 

0.0009,084.000.00' יח.צבוע לפי מפרט אפוקול, ע"או ש" חור מפעלי תאורה-בן"תוצרת , כפולה

08.2.229

עם זרוע " גלזגו בננה"דגם '  מ6עמוד תאורה מסוגנן מיוחד בגובה 

צבוע לפי מפרט , ע"או ש" חור מפעלי תאורה-בן"תוצרת , בודדת

0.0008,408.000.00' יח.אפוקול

08.2.230

עם זרוע " גלזגו בננה"דגם '  מ6עמוד תאורה מסוגנן מיוחד בגובה 

0.0009,760.000.00' יח.צבוע לפי מפרט אפוקול, ע"או ש" חור מפעלי תאורה-בן"תוצרת , כפולה

08.2.231

עם זרוע " גלזגו בננה"דגם '  מ7עמוד תאורה מסוגנן מיוחד בגובה 

צבוע לפי מפרט , ע"או ש" חור מפעלי תאורה-בן"תוצרת , בודדת

0.0009,760.000.00' יח.אפוקול

08.2.232

עם זרוע " גלזגו בננה"דגם '  מ7עמוד תאורה מסוגנן מיוחד בגובה 

0.00011,111.000.00' יח.צבוע לפי מפרט אפוקול, ע"או ש" חור מפעלי תאורה-בן"תוצרת , כפולה

08.2.233

עם זרוע " גלזגו בננה"דגם '  מ8עמוד תאורה מסוגנן מיוחד בגובה 

צבוע לפי מפרט , ע"או ש" חור מפעלי תאורה-בן"תוצרת , בודדת

0.00011,111.000.00' יח.אפוקול

08.2.234

עם זרוע " גלזגו בננה"דגם '  מ8עמוד תאורה מסוגנן מיוחד בגובה 

צבוע בשיטת אפוקול , ע"או ש" חור מפעלי תאורה-בן"תוצרת , כפולה

0.00012,463.000.00' יח.במפעלי היצרן
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08.2.235

עם זרוע " גלזגו בננה"דגם '  מ9עמוד תאורה מסוגנן מיוחד בגובה 

צבוע בשיטת אפוקול , ע"או ש" חור מפעלי תאורה-בן"תוצרת , בודדת

0.00012,463.000.00' יח.במפעלי היצרן

08.2.236

עם זרוע " גלזגו בננה"דגם '  מ9עמוד תאורה מסוגנן מיוחד בגובה 

צבוע בשיטת אפוקול , ע"או ש" חור מפעלי תאורה-בן"תוצרת , כפולה

0.00013,814.000.00' יח.במפעלי היצרן

08.2.237

עשוי יציקת '  מ3.6בגובה " דארמה"עמוד בסגנון קלאסי דגם 

מפעלי " בן חור"תוצרת . י מפרט אפוקול"צבוע במפעל היצרן עפ,ברזל

0.0006,381.000.00' יחע"או ש" תאורה

0.00016,517.000.00' יחע" או ש7285ט "מק" סליוס"עמוד תאורה מסוגנן דגם 08.2.238

הערה? ע מ ו ד י ם   ש ו נ י ם ?08.2.239

08.2.239

 מחוזק F עם בסיס אלומיניום טיפוס F דגם  POSTSעמוד אלומיניום 

צנור +עשוי בסיס'  מ4העמוד באורך . עם ברגים מתחת לפני הקרקע

0.0003,576.000.00' יחע" או שNORAL' מ קוטר צינור העמוד דגם חב" מ108

08.2.240

בנוי מיציקת אלומיניום דגם '  מ6עמוד תאורה דקורטיבי בגובה 

"POST MOUNT" ,0.0002,495.000.00' יחע"או ש

08.2.241

בנוי מיציקת אלומיניום דגם '  מ3.10עמוד תאורה דקורטיבי בגובה 

"TERCEL" ,0.0003,333.000.00' יחע"או ש

08.2.242

 מעלות כדי לקבוע את מיקום הפיזי של 360-מתקן ניתן לסיבוב ב

בראש העמוד על המרפסת התחתונה כמתואר  ( רמקולים4)הרמקולים 

0.0002,312.000.00'קומפבתוכנית

0.000210.000.00' יח.תוספת מחיר לעמוד מתומן או עגול עבור פתח אביזרים נוסף08.2.243

08.2.244

, תוספת מחיר לעמוד עבור שרשרת מבודדת או כבל פלדה מצופה ניילון

0.00044.000.00' יח.לחיבור מכסה תא אביזרים לעמוד

0.0001,262.000.00' יח.תקועים בקרקע. ' מ8.5עמודי עץ באורך 08.2.245

0.0001,440.000.00' יח.תקועים בקרקע. ' מ10עמודי עץ באורך 08.2.246

0.0001,159.000.00' יח.' מ8.5עמודי משען לעמודי עץ שאורכם 08.2.247

0.0001,324.000.00' יח.' מ10עמודי משען לעמודי עץ שאורכם 08.2.248

0.000441.000.00' יח.לעמודים , ר" ממ25עוגנים לקרקע בחתך 08.2.249

0.000595.000.00' יח.לעמודים , ר" ממ50עוגנים לקרקע בחתך 08.2.250

0.000497.000.00' יח.' מ15ר ובאורך עד " ממ25עוגן אוירי בחתך 08.2.251

0.000662.000.00' יח.' מ15ר ובאורך עד " ממ50עוגן אוירי בחתך 08.2.252

0.000828.000.00' יח.' מ15ר ובאורך עד " ממ50עוגנים כפולים לקרקע בחתך 08.2.253

08.2.254

מכנית וחשמלית כולל ניתוק ',  מ6פירוק עמוד תאורה קיים בגובה עד 

כולל עקירת יסוד הבטון לעמוד  (במידה ויש)זרוע , פנס , ופירוק כבלים

0.000626.000.00'קומפ.המפורק והובלת הציוד והחומר המפורק לאתר לפי הנחית המפקח

08.2.255

מכנית וחשמלית כולל ניתוק ',  מ7-10פירוק עמוד תאורה קיים בגובה 

כולל עקירת יסוד הבטון לעמוד  (במידה ויש)זרוע , פנס , ופירוק כבלים

0.000715.000.00'קומפ.המפורק והובלת הציוד והחומר המפורק לאתר לפי הנחית המפקח

08.2.256

מכנית וחשמלית ',  מ11-15פירוק עמוד תאורה מפלדה קיים בגובה 

כולל עקירת יסוד  (במידה ויש)זרוע , פנס , כולל ניתוק ופירוק כבלים

הבטון לעמוד המפורק והובלת הציוד והחומר המפורק לאתר לפי 

0.000778.000.00'קומפ.הנחית המפקח

08.2.257

כולל פירוק העמוד על כל '  מ6העתקת עמוד תאורה קיים בגובה עד 

, פנסי תאורה , זרועות , לרבות יסוד)מכנית וחשמלית , מרכיביו 

והתקנת העמוד מחדש על כל אביזריו על יסוד  (אביזרים וכל ציוד העזר

0.0001,020.000.00'קומפ.בתאום עם המפקח או המזמין, עבורו משולם בנפרד, אחר 
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08.2.258

כולל פירוק העמוד על כל '  מ7-10העתקת עמוד תאורה קיים בגובה  

, פנסי תאורה , זרועות , לרבות יסוד)מכנית וחשמלית , מרכיביו 

והתקנת העמוד מחדש על כל אביזריו על יסוד  (אביזרים וכל ציוד העזר

0.0001,104.000.00'קומפ.בתאום עם המפקח או המזמין, עבורו משולם בנפרד, אחר 

08.2.259

, מכנית וחשמלית כולל הזרוע , י "פירוק גוף תאורה קיים על עמוד חח

י "י לצורך ניתוק הכבל מהרשת כולל תשלום לחח"תיאום עם חח, הכבל 

, ל והחזרת החומר והציוד לאתר אחסנה לפי הנחית המפקח "עבור הנ

0.000526.000.00'קומפקומפלט

08.2.260

מכנית וחשמלית , פרוק גוף תאורה קיים על עמוד תאורה או על מבנה 

0.000223.000.00'קומפ.כולל החזרת הציוד והחומר לאתר אחסנה לפי הנחית המפקח

08.2.261

פרוק גוף תאורה והתקנתו על עמוד תאורה אחר לרבות חיבורו מחדש 

0.000373.000.00' יחקומפלט,כולל כבל מתאים ממגש החיבורים ועד הפנס

08.2.262

כולל הובלה למפעל ,מפירוק'  מ6שיקום של עמוד תאורה בגובה עד 

פס ,תא ציוד כולל מהדקים,חיווט,צבע לפי מפרט,וליטוש,הקבלן ניקוי

0.0001,366.000.00' יח.כולל הובלה לשטח והתקנה, ם"מאזי,הארקה

08.2.263

המסופק ',  מ6התקנה בלבד של עמוד תאורה מסוג כלשהו בגובה עד 

י הרשות על גבי יסוד קיים לרבות הובלה ממחסני הרשות וחיבור "ע

0.000547.000.00' יחהכבלים והאביזרים

08.2.264

 12ועד '  מ6התקנה בלבד של עמוד תאורה מסוג כלשהו בגובה מעל 

על גבי יסוד קיים לרבות הובלה ממחסני , י הרשות"המסופק ע' מ

0.000778.000.00' יחהרשות וחיבור הכבלים והאביזרים

08.2.265

',  מ2.5התקנה בלבד של זרוע מפלדה מסוג כלשהו באורך עד 

על גבי עמוד תאורה קיים בכל גובה לרבות , י הרשות "המסופקת ע

0.000158.000.00' יחהובלה ממחסני הרשות

08.2.266

',  מ2.5התקנה בלבד של זרוע כפולה מפלדה מסוג כלשהו באורך עד 

על עמוד תאורה קיים בכל גובה לרבות הובלה , י הרשות "המסופקת ע

0.000210.000.00' יחממחסני הרשות

08.2.267

 2.5התקנה בלבד של זרוע משולשת מפלדה מסוג כלשהו באורך עד 

על עמוד תאורה קיים בכל גובה לרבות , י הרשות "המסופקת ע', מ

0.000298.000.00' יחהובלה ממחסני הרשות

08.2.268

או משולשת מפירוק לעמוד תאורה קיים בגובה /התקנת זרוע כפולה ו

כולל ניקוי ושיפוץ הזרוע וצביעה מחדש בהתאם לגוון '  מ10עד 

0.000558.000.00' יחקומפלט,הקיים

08.2.269

י הרשות על גבי "המסופק ע, התקנה בלבד של גוף תאורה מסוג כלשהו

עמוד או זרוע קיים בכל גובה לרבות הובלה ממחסני הרשות וחיבור 

0.000295.000.00' יחהכבלים והאביזרים

0.000122.000.00' יח. דגלים1- מחזיק דגלים לעמוד תאורה ל08.2.270

0.000154.000.00' יח. דגלים2- מחזיק דגלים לעמוד תאורה ל08.2.271

0.000198.000.00' יח. דגלים3- מחזיק דגלים לעמוד תאורה ל08.2.272

געש  אורות"זרועות  של     ?08.2.273 הערה?   "

08.2.273

 100ובאורך '  אינץ2זרוע בודדה עשוייה מצינור ברזל מגולבן בקוטר 

" געש אורות"תוצרת , 52210201ט "מק. מ ומחוברת לעמוד תאורה"ס

0.000431.000.00' יח.י החלטת המזמין"צבועה בגוון עפ, ע מאושר"או ש

08.2.274

 100ובאורך '  אינץ2זרוע כפולה עשוייה מצינור ברזל מגולבן בקוטר 

געש "תוצרת , 52220201/40201ט "מק. מ ומחוברת לעמוד תאורה"ס

0.000639.000.00' יח.י החלטת המזמין"צבועה בגוון עפ, ע מאושר"או ש" אורות

08.2.275

 100ובאורך '  אינץ2זרוע משולשת עשוייה מצינור ברזל מגולבן בקוטר 

געש "תוצרת , 52250201/60201ט "מק. מ ומחוברת לעמוד תאורה"ס

0.000883.000.00' יח.י החלטת המזמין"צבועה בגוון עפ, ע מאושר"או ש" אורות
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08.2.276

 100ובאורך '  אינץ2זרוע מרובעת עשוייה מצינור ברזל מגולבן בקוטר 

" געש אורות"תוצרת , 52270201ט "מק. מ ומחוברת לעמוד תאורה"ס

0.0001,126.000.00' יח.י החלטת המזמין"צבועה בגוון עפ, ע מאושר"או ש

08.2.277

באורך , עשוייה מצינור ברזל מגולבן, זרוע בודדת עגולה קונית

מיועדת לחיבור , מ" מ60קוטר עליון , מ" ס120בגובה , מ" ס120/150

געש "תוצרת , 52310001ט "מק. עגול קוני/ לעמוד תאורה עגול 

0.000762.000.00' יח.י החלטת המזמין"צבועה בגוון עפ, ע מאושר"או ש" אורות

08.2.278

באורך , עשוייה מצינור ברזל מגולבן, זרוע כפולה עגולה קונית

מיועדת לחיבור , מ" מ60קוטר עליון , מ" ס120בגובה , מ" ס120/150

געש "תוצרת , 52340001ט "מק. עגול קוני/ לעמוד תאורה עגול 

0.0001,346.000.00' יח.י החלטת המזמין"צבועה בגוון עפ, ע מאושר"או ש" אורות

08.2.279

באורך , עשוייה מצינור ברזל מגולבן, זרוע משולשת עגולה קונית

מיועדת לחיבור , מ" מ60קוטר עליון , מ" ס120בגובה , מ" ס120/150

געש "תוצרת , 52360001ט "מק. עגול קוני/ לעמוד תאורה עגול 

0.0002,041.000.00' יח.י החלטת המזמין"צבועה בגוון עפ, ע מאושר"או ש" אורות

08.2.280

באורך , עשוייה מצינור ברזל מגולבן, זרוע מרובעת עגולה קונית

מיועדת לחיבור , מ" מ60קוטר עליון , מ" ס120בגובה , מ" ס120/150

געש "תוצרת , 52370001ט "מק. עגול קוני/ לעמוד תאורה עגול 

0.0002,671.000.00' יח.י החלטת המזמין"צבועה בגוון עפ, ע מאושר"או ש" אורות

08.2.281

מ " ס100/150ובאורך '  אינץ2זרוע עשוייה מצינור ברזל מגולבן בקוטר 

כולל , מחוברת לעמוד חברת חשמל כולל ארגז אביזרים מחומר פלסטי 

הארגז מכיל ציוד כמפורט בסעיף , כבל חיבור מרשת לארגז מוגן בצינור

, 52210901ט "מק. קומפלט-  אך בלי אביזרים להדלקת הנורה 43067

0.000773.000.00' יח.ע מאושר"או ש" געש אורות"תוצרת 

08.2.282

ט "מק" געש אורות"תוצרת " תואם ברק"זרוע דקורטיבית בודדת דגם 

0.000629.000.00' יח.ע מאושר" או ש52410001

0.0001,027.000.00' יח.ע מאושר" או ש52440001ט "מק. ל אך כפולה"כנ" תואם ברק"זרוע 08.2.283

08.2.284

ע " או ש52460001ט "מק. ל אך משולשת"כנ" תואם ברק"זרוע 

0.0001,412.000.00' יח.מאושר

08.2.285

ט "מק" געש אורות"תוצרת " תואם גל"זרוע דקורטיבית בודדת דגם 

0.000529.000.00' יח.ע מאושר" או ש52410201

0.000993.000.00' יח.ע מאושר" או ש52440201ט "מק. ל אך כפולה"כנ" תואם גל"זרוע 08.2.286

0.0001,381.000.00' יח.ע מאושר" או ש52460201ט "מק. ל אך משולשת"כנ" תואם גל"זרוע 08.2.287

08.2.288

ט "מק" געש אורות"תוצרת " תואם קשת"זרוע דקורטיבית בודדת דגם 

0.000431.000.00' יח.ע מאושר" או ש52410601

0.000673.000.00' יח.ע מאושר" או ש52440601ט "מק. ל אך כפולה"כנ" תואם קשת"זרוע 08.2.289

08.2.290

ע " או ש52460601ט "מק. ל אך משולשת"כנ" תואם קשת"זרוע 

0.000861.000.00' יח.מאושר

08.2.291

ט "מק" געש אורות"תוצרת " BTתואם "זרוע דקורטיבית בודדת דגם 

0.000795.000.00' יח.ע מאושר" או ש52411601

0.0001,148.000.00' יח.ע מאושר" או ש52441601ט "מק. ל אך כפולה"כנ" BTתואם "זרוע 08.2.292

0.0001,522.000.00' יח.ע מאושר" או ש52461601ט "מק. ל אך משולשת"כנ" BTתואם "זרוע 08.2.293

08.2.294

ט "מק" געש אורות"תוצרת " YTתואם "זרוע דקורטיבית בודדת דגם 

0.000795.000.00' יח.ע מאושר" או ש52411801

0.0001,148.000.00' יח.ע מאושר" או ש52441801ט "מק. ל אך כפולה"כנ" YTתואם "זרוע 08.2.295

0.0001,522.000.00' יח.ע מאושר" או ש52461801ט "מק. ל אך משולשת"כנ" YTתואם "זרוע 08.2.296

08.2.297

ט "מק" געש אורות"תוצרת " תואם שחר"זרוע דקורטיבית בודדת דגם 

0.000662.000.00' יח.ע מאושר" או ש52410801
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0.000971.000.00' יח.ע מאושר" או ש52440801ט "מק. ל אך כפולה"כנ" תואם שחר"זרוע 08.2.298

08.2.299

ע " או ש52460801ט "מק. ל אך משולשת"כנ" תואם שחר"זרוע 

0.0001,247.000.00' יח.מאושר

08.2.300

ט "מק" געש אורות"תוצרת " תואם לשם"זרוע דקורטיבית בודדת דגם 

0.000585.000.00' יח.ע מאושר" או ש52411001

0.000784.000.00' יח.ע מאושר" או ש52441001ט "מק. ל אך כפולה"כנ" תואם לשם"זרוע 08.2.301

08.2.302

ע " או ש52461001ט "מק. ל אך משולשת"כנ" תואם לשם"זרוע 

0.000971.000.00' יח.מאושר

08.2.303

ט "מק" געש אורות"תוצרת " תואם צור"זרוע דקורטיבית בודדת דגם 

0.000971.000.00' יח.ע מאושר" או ש52411201

0.0001,469.000.00' יח.ע מאושר" או ש52441201ט "מק. ל אך כפולה"כנ" תואם צור"זרוע 08.2.304

0.0001,898.000.00' יח.ע מאושר" או ש52461201ט "מק. ל אך משולשת"כנ" תואם צור"זרוע 08.2.305

08.2.306

ט "מק" געש אורות"תוצרת " הילה"זרוע דקורטיבית בודדת דגם 

0.000397.000.00' יח.ע מאושר" או ש52510601

0.000717.000.00' יח.ע מאושר" או ש52540601ט "מק. ל אך כפולה"כנ" הילה"זרוע 08.2.307

0.0001,037.000.00' יח.ע מאושר" או ש52560601ט "מק. ל אך משולשת"כנ" הילה"זרוע 08.2.308

08.2.309

ט "מק" געש אורות"תוצרת " מירב"זרוע דקורטיבית בודדת דגם 

0.000563.000.00' יח.ע מאושר" או ש52510801

08.2.310

 52520801ט " או מק52540801ט "ל אך כפולה מק"כנ" מירב"זרוע 

0.000961.000.00' יח.ע מאושר"או ש

08.2.311

ט " או מק52550801ט "ל אך משולשת מק"כנ" מירב"זרוע 

0.0001,346.000.00' יח.ע מאושר" או ש52560801

08.2.312

ט "מק" געש אורות"תוצרת " מירב גדולה"זרוע דקורטיבית בודדת דגם 

0.000541.000.00' יח.ע מאושר" או ש52510901

08.2.313

ט " או מק52540901ט "ל אך כפולה מק"כנ" מירב גדולה"זרוע 

0.000828.000.00' יח.ע מאושר" או ש52520901

08.2.314

ט " או מק52550901ט "ל אך משולשת מק"כנ" מירב גדולה"זרוע 

0.0001,059.000.00' יח.ע מאושר" או ש52560901

08.2.315

ט "מק, "געש אורות"תוצרת ',  מ0.75" גל"זרוע דקורטיבית בודדת דגם 

0.000651.000.00' יח.ע מאושר" או ש52511801

08.2.316

 או 52521801ט " או מק52541801ט "ל אך כפולה מק"כנ" גל"זרוע 

0.000978.000.00' יח.ע מאושר"ש

08.2.317

 52561801ט " או מק52551801ט "ל אך משולשת מק"כנ" גל"זרוע 

0.0001,192.000.00' יח.ע מאושר"או ש

08.2.318

ט "מק, "געש אורות"תוצרת ',  מ1.00" גל"זרוע דקורטיבית בודדת דגם 

0.000751.000.00' יח.ע מאושר" או ש52511901

08.2.319

 או 52521901ט " או מק52541901ט "ל אך כפולה מק"כנ" גל"זרוע 

0.0001,247.000.00' יח.ע מאושר"ש

08.2.320

ט "מק, "געש אורות"תוצרת , "מיכל קטנה"זרוע דקורטיבית בודדת דגם 

0.000509.000.00' יח.ע מאושר" או ש52511101

08.2.321

 או 52521101 או 52541101ט "ל אך כפולה מק"כנ" מיכל קטנה"זרוע 

0.000776.000.00' יח.ע מאושר"ש

08.2.322

 52561101 או 52551101ט "ל אך משולשת מק"כנ" מיכל קטנה"זרוע 

0.0001,015.000.00' יח.ע מאושר"או ש

08.2.323

, "געש אורות"תוצרת , "מיכל גדולה"זרוע דקורטיבית בודדת דגם 

0.000541.000.00' יח.ע מאושר" או ש52511201ט "מק

08.2.324

 52521201 או 52541201ט "ל אך כפולה מק"כנ" מיכל גדולה"זרוע 

0.000828.000.00' יח.ע מאושר"או ש
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08.2.325

 או 52551201ט "ל אך משולשת מק"כנ" מיכל גדולה"זרוע 

0.0001,071.000.00' יח.ע מאושר" או ש52561201

08.2.326

ט "מק" געש אורות"תוצרת , "אמיר"זרוע דקורטיבית בודדת דגם 

0.000595.000.00' יח.ע מאושר" או ש52512501

08.2.327

ע " או ש52522501 או 52542501ט "ל אך כפולה מק"כנ" אמיר"זרוע 

0.000993.000.00' יח.מאושר

08.2.328

 או 52562501 או 52552501ט "ל אך משולשת מק"כנ" אמיר"זרוע 

0.0001,346.000.00' יח.ע מאושר"ש

08.2.329

ט "מק" געש אורות"תוצרת , "ענבל"זרוע דקורטיבית בודדת דגם 

0.000541.000.00' יח.ע מאושר" או ש52510001

08.2.330

ע " או ש52520001 או 52540001ט "ל אך כפולה מק"כנ" ענבל"זרוע 

0.000895.000.00' יח.מאושר

08.2.331

 או 52560001 או 52550001ט "ל אך משולשת מק"כנ" ענבל"זרוע 

0.0001,203.000.00' יח.ע מאושר"ש

08.2.332

ט "מק" געש אורות"תוצרת , "ענבל גדולה"זרוע דקורטיבית בודדת דגם 

0.000551.000.00' יח.ע מאושר" או ש52510101

08.2.333

 52520101 או 52540101ט "ל אך כפולה מק"כנ" ענבל גדולה"זרוע 

0.000917.000.00' יח.ע מאושר"או ש

08.2.334

ט "מק" געש אורות"תוצרת , "ירדן קטנה"זרוע דקורטיבית בודדת דגם 

0.000573.000.00' יח.ע מאושר" או ש52513601

08.2.335

 או 52523601 או 52543601ט "ל אך כפולה מק"כנ" ירדן קטנה"זרוע 

0.000883.000.00' יח.ע מאושר"ש

08.2.336

 52563601 או 52553601ט "ל אך משולשת מק"כנ" ירדן קטנה"זרוע 

0.0001,148.000.00' יח.ע מאושר"או ש

08.2.337

, "געש אורות"תוצרת ',  מ0.80" אור"זרוע דקורטיבית בודדת דגם 

0.000784.000.00' יח.ע מאושר"  או ש52511301ט "מק

08.2.338

 52521301 או 52541301ט "ל אך כפולה מק"כנ'  מ0.80" אור"זרוע 

0.0001,192.000.00' יח.ע מאושר"או ש

08.2.339

 או 52551301ט "ל אך משולשת מק"כנ'  מ0.80" אור"זרוע 

0.0001,546.000.00' יח.ע מאושר" או ש52561301

08.2.340

ע " או ש52571301ט "ל אך מרובעת מק"כנ'  מ0.80" אור"זרוע 

0.0001,954.000.00' יח.מאושר

08.2.341

, "געש אורות"תוצרת ',  מ1.20" אור"זרוע דקורטיבית בודדת דגם 

0.000971.000.00' יח.ע מאושר"  או ש52511401ט "מק

08.2.342

 52521401 או 52541401ט "ל אך כפולה מק"כנ'  מ1.20" אור"זרוע 

0.0001,557.000.00' יח.ע מאושר"או ש

08.2.343

 או 52551401ט "ל אך משולשת מק"כנ'  מ1.20" אור"זרוע 

0.0002,141.000.00' יח.ע מאושר" או ש52561401

08.2.344

ע " או ש52571401ט "ל אך מרובעת מק"כנ'  מ1.20" אור"זרוע 

0.0002,727.000.00' יח.מאושר

08.2.345

ט "מק" געש אורות"תוצרת , "בר קטן"זרוע דקורטיבית בודדת דגם 

0.000607.000.00' יח.ע מאושר" או ש52512101

08.2.346

 או 52522101 או 52542101ט "ל אך כפולה מק"כנ" בר קטן"זרוע 

0.000917.000.00' יח.ע מאושר"ש

08.2.347

 או 52562101 או 52552101ט "ל אך משולשת מק"כנ" בר קטן"זרוע 

0.0001,170.000.00' יח.ע מאושר"ש

0.0001,478.000.00' יח.ע מאושר" או ש52572101ט "ל אך מרובעת מק"כנ" בר קטן"זרוע 08.2.348

08.2.349

ט "מק" געש אורות"תוצרת , "בר גדול"זרוע דקורטיבית בודדת דגם 

0.000784.000.00' יח.ע מאושר" או ש52512201

08.2.350

 או 52522201 או 52542201ט "ל אך כפולה מק"כנ" בר גדול"זרוע 

0.0001,269.000.00' יח.ע מאושר"ש
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08.2.351

 או 52562201 או 52552201ט "ל אך משולשת מק"כנ" בר גדול"זרוע 

0.0001,722.000.00' יח.ע מאושר"ש

08.2.352

ט "מק" געש אורות"תוצרת , " עינת קטנה"זרוע דקורטיבית בודדת דגם 

0.000751.000.00' יח.ע מאושר" או ש52513401

08.2.353

 או 52523401 או 52543401ט "ל אך כפולה מק"כנ" עינת קטנה"זרוע 

0.0001,159.000.00' יח.ע מאושר"ש

08.2.354

 52563401 או 52553401ט "ל אך משולשת מק"כנ" עינת קטנה"זרוע 

0.0001,535.000.00' יח.ע מאושר"או ש

0.0001,954.000.00' יח.ע מאושר" או ש52573401ט "ל אך מרובעת מק"כנ" עינת קטנה"זרוע 08.2.355

08.2.356

ט "מק" געש אורות"תוצרת , " גרנד לארג"זרוע דקורטיבית בודדת דגם 

0.000773.000.00' יח.ע מאושר" או ש52514601

0.0001,302.000.00' יח.ע מאושר" או ש52544601ט "ל אך כפולה מק"כנ" גרנד לארג"זרוע 08.2.357

0.0001,778.000.00' יח.ע מאושר" או ש52564601ט "ל אך משולשת מק"כנ" גרנד לארג"זרוע 08.2.358

08.2.359

ט "מק" געש אורות"תוצרת , " פיירוס א"זרוע דקורטיבית בודדת דגם 

0.000673.000.00' יח.ע מאושר" או ש52514701

0.0001,104.000.00' יח.ע מאושר" או ש52544701ט "ל אך כפולה מק"כנ" פיירוס א"זרוע 08.2.360

0.0001,478.000.00' יח.ע מאושר" או ש52564701ט "ל אך משולשת מק"כנ" פיירוס א"זרוע 08.2.361

08.2.362

ט "מק" געש אורות"תוצרת , " סיוון"זרוע דקורטיבית בודדת דגם 

0.000673.000.00' יח.ע מאושר" או ש52510201

08.2.363

ע " או ש52520201 או 52540201ט "ל אך כפולה מק"כנ" סיוון"זרוע 

0.000917.000.00' יח.מאושר

08.2.364

 או 52560201 או 52550201ט "ל אך משולשת מק"כנ" סיוון"זרוע 

0.0001,302.000.00' יח.ע מאושר"ש

08.2.365

ט "מק" געש אורות"תוצרת , " שרון"זרוע דקורטיבית בודדת דגם 

0.0001,546.000.00' יח.ע מאושר" או ש52511001

08.2.366

ע " או ש52521001 או 52541001ט "ל אך כפולה מק"כנ" שרון"זרוע 

0.0002,639.000.00' יח.מאושר

08.2.367

 או 52561001 או 52551001ט "ל אך משולשת מק"כנ" שרון"זרוע 

0.0003,698.000.00' יח.ע מאושר"ש

08.2.368

ט "מק" געש אורות"תוצרת , " חגית"זרוע דקורטיבית בודדת דגם 

0.000630.000.00' יח.ע מאושר" או ש52510501

0.000817.000.00' יח.ע מאושר" או ש52540501ט "ל אך כפולה מק"כנ" חגית"זרוע 08.2.369

08.2.370

ט "מק" געש אורות"תוצרת , " יעל"זרוע דקורטיבית בודדת דגם 

0.000507.000.00' יח.ע מאושר" או ש52510701

08.2.371

ע " או ש52520701 או 52540701ט "ל אך כפולה מק"כנ" יעל"זרוע 

0.000806.000.00' יח.מאושר

08.2.372

ע " או ש52560701 או 52550701ט "ל אך משולשת מק"כנ" יעל"זרוע 

0.0001,081.000.00' יח.מאושר

08.2.373

ט "מק" געש אורות"תוצרת , " עיט קטן"זרוע דקורטיבית בודדת דגם 

0.000630.000.00' יח.ע מאושר" או ש52512301

08.2.374

 או 52522301 או 52542301ט "ל אך כפולה מק"כנ" עיט קטן"זרוע 

0.000828.000.00' יח.ע מאושר"ש

08.2.375

 או 52562301 או 52552301ט "ל אך משולשת מק"כנ" עיט קטן"זרוע 

0.0001,214.000.00' יח.ע מאושר"ש

08.2.376

ט "מק" געש אורות"תוצרת , " סיגל"זרוע דקורטיבית בודדת דגם 

0.000630.000.00' יח.ע מאושר" או ש52512601

08.2.377

ע " או ש52522601 או 52542601ט "ל אך כפולה מק"כנ" סיגל"זרוע 

0.000861.000.00' יח.מאושר

08.2.378

 או 52562601 או 52552601ט "ל אך משולשת מק"כנ" סיגל"זרוע 

0.0001,137.000.00' יח.ע מאושר"ש
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08.2.379

ט "מק" געש אורות"תוצרת , " שרית"זרוע דקורטיבית בודדת דגם 

0.000609.000.00' יח.ע מאושר" או ש52512701

08.2.380

ע " או ש52522701 או 52542701ט "ל אך כפולה מק"כנ" שרית"זרוע 

0.000695.000.00' יח.מאושר

08.2.381

 או 52562701 או 52552701ט "ל אך משולשת מק"כנ" שרית"זרוע 

0.000883.000.00' יח.ע מאושר"ש

08.2.382

ט "מק" געש אורות"תוצרת , " לאטרן"זרוע דקורטיבית בודדת דגם 

0.000630.000.00' יח.ע מאושר" או ש52512801

08.2.383

 או 52522801 או 52542801ט "ל אך כפולה מק"כנ" לאטרן"זרוע 

0.000828.000.00' יח.ע מאושר"ש

08.2.384

 או 52562801 או 52552801ט "ל אך משולשת מק"כנ" לאטרן"זרוע 

0.0001,126.000.00' יח.ע מאושר"ש

08.2.385

" געש אורות"תוצרת , " דבורה קטנה"זרוע דקורטיבית בודדת דגם 

0.000757.000.00' יח.ע מאושר" או ש52513001ט "מק

08.2.386

 52523001 או 52543001ט "ל אך כפולה מק"כנ" דבורה קטנה"זרוע 

0.0001,049.000.00' יח.ע מאושר"או ש

08.2.387

 או 52553001ט "ל אך משולשת מק"כנ" דבורה קטנה"זרוע 

0.0001,469.000.00' יח.ע מאושר" או ש52563001

08.2.388

ט "מק" געש אורות"תוצרת , " לוטוס קטן"זרוע דקורטיבית בודדת דגם 

0.000715.000.00' יח.ע מאושר" או ש52513201

08.2.389

 או 52523201 או 52543201ט "ל אך כפולה מק"כנ" לוטוס קטן"זרוע 

0.000861.000.00' יח.ע מאושר"ש

08.2.390

 52563201 או 52553201ט "ל אך משולשת מק"כנ" לוטוס קטן"זרוע 

0.0001,126.000.00' יח.ע מאושר"או ש

0.0001,456.000.00' יח.ע מאושר" או ש52573201ט "ל אך מרובעת מק"כנ" לוטוס קטן"זרוע 08.2.391

08.2.392

" געש אורות"תוצרת ',  מ1.30" כנף"זרוע דקורטיבית בודדת דגם 

0.000684.000.00' יח.ע מאושר" או ש52514201ט "מק

08.2.393

 52524201 או 52544201ט "ל אך כפולה מק"כנ',  מ1.30" כנף"זרוע 

0.000905.000.00' יח.ע מאושר"או ש

08.2.394

 52564201 או 52554201ט "ל אך כפולה מק"כנ',  מ1.30" כנף"זרוע 

0.0001,225.000.00' יח.ע מאושר"או ש

08.2.395

ע " או ש52574201ט "ל אך מרובעת מק"כנ',  מ1.30" כנף"זרוע 

0.0001,600.000.00' יח.מאושר

08.2.396

ט "מק" געש אורות"תוצרת , "עידן"זרוע דקורטיבית בודדת דגם 

0.000639.000.00' יח.ע מאושר" או ש52514401

08.2.397

ע " או ש52524401 או 52544401ט "ל אך כפולה מק"כנ" עידן"זרוע 

0.0001,015.000.00' יח.מאושר

08.2.398

 או 52564401 או 52554401ט "ל אך משולשת מק"כנ" עידן"זרוע 

0.0001,346.000.00' יח.ע מאושר"ש

08.2.399

" געש אורות"תוצרת ',  מ1.00" גלית"זרוע דקורטיבית בודדת דגם 

0.000751.000.00' יח.ע מאושר" או ש52514801ט "מק

08.2.400

 או 52544801ט "ל אך כפולה מק"כנ',  מ1.00" גלית"זרוע 

0.0001,203.000.00' יח.ע מאושר" או ש52524801

08.2.401

 או 52554801ט "ל אך משולשת מק"כנ',  מ1.00" גלית"זרוע 

0.0001,666.000.00' יח.ע מאושר" או ש52564801

08.2.402

ע " או ש52574801ט "ל אך מרובעת מק"כנ',  מ1.00" גלית"זרוע 

0.0002,175.000.00' יח.מאושר

08.2.403

ט "מק" געש אורות"תוצרת , "קרוול קטן"זרוע דקורטיבית בודדת דגם 

0.000789.000.00' יח.ע מאושר" או ש52515101

0.0001,203.000.00' יח.ע מאושר" או ש52545101ט "ל אך כפולה מק"כנ, "קרוול קטן"זרוע 08.2.404
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08.2.405

" געש אורות"תוצרת ',  מ1.00" עומר"זרוע דקורטיבית בודדת דגם 

0.0001,050.000.00' יח.ע מאושר" או ש52511601ט "מק

08.2.406

 או 52541601ט "ל אך כפולה מק"כנ',  מ1.00" עומר"זרוע 

0.0001,192.000.00' יח.ע מאושר" או ש52521601

08.2.407

 או 52551601ט "ל אך משולשת מק"כנ',  מ1.00" עומר"זרוע 

0.0002,219.000.00' יח.ע מאושר" או ש52561601

08.2.408

ע " או ש52571601ט "ל אך מרובעת מק"כנ',  מ1.00" עומר"זרוע 

0.0002,661.000.00' יח.מאושר

ה  הנדסה.ל.פ"זרועות  של  ?08.2.409 הערה?  "

08.2.409

, עשויה ברזל מגולבן באבץ חם" בועז"זרוע דקורטיבית כפולה דגם 

ע מאושר כולל כל "ה או ש.ל.מתאימה לעמוד תאורה מסוגנן תוצרת פ

0.0001,345.000.00' יח.אביזרי החיבור לעמוד

אבן גבירול"זרועות אלומיניום דגם  ?08.2.410 הערה? "

08.2.410

 0.5זרוע תחתונה מאלומיניום צבוע בשיטת אפוקול לגוף תאורה באורך 

0.000965.000.00' יח.ע מאושר"ה או ש.ל.פ' תוצרת חב'  מ

08.2.411

 0.8זרוע תחתונה מאלומיניום צבוע בשיטת אפוקול לגוף תאורה באורך 

0.0001,786.000.00' יח.ע מאושר"ה או ש.ל.פ' תוצרת חב'  מ

08.2.412

ה .ל.פ' זרוע מאלומיניום צבוע בשיטת אפוקול ללוח מודעות תוצרת חב

0.000821.000.00' יחע מאושר"או ש

08.2.413

'  מ0.5צבוע בשיטת אפוקול באורך עד " באנר"זרוע מאלומיניום ל

0.000879.000.00' יחע מאושר"ה או ש.ל.פ' תוצרת חב

0.000474.000.00' יחע מאושר"ה או ש.ל.פ' זרוע מאלומיניום לדגלול  תוצרת חב08.2.414

08.2.415

'  מ0.5זרוע מאלומיניום צבוע בשיטת אפוקול למצלמה באורך עד 

0.000648.000.00' יחע מאושר"ה או ש.ל.פ' תוצרת חב

08.2.416

' זרוע מאלומיניום צבוע בשיטת אפוקול תפיסה לאשפתון תוצרת חב

0.0001,093.000.00' יחע מאושר"ה או ש.ל.פ

08.2.417

תוספת מחיר לזרוע מאלומיניום בקוטר ובצורה כלשהי צבועה בשיטת 

0.000210.000.00 מטראפוקול עבור צביעה במטלוניקה לאוירה ימית

08.2.418

תוספת מחיר לעמוד מאלומיניום בקוטר כלשהו צבוע בשיטת אפוקול 

0.000337.000.00 מטרעבור צביעה במטלוניקה לאוירה ימית

08.2.419

י כולל " להתקנה על עמוד חחIP64קופסאת חיבורים חיצונית אטומה 

כניסות כבל , מהדקי חיבור, אמפר כולל 16ת חד פאזי עד "מאמ

0.000417.000.00'קומפ.אביזרי החיזוק לעמוד וכל יתר עבודות וחומרי העזר, אנטיגרון

08.2.420

י כולל " להתקנה על עמוד חחIP64קופסאת חיבורים חיצונית אטומה 

כניסות כבל , מהדקי חיבור, אמפר כולל 3X25ת תלת פאזי עד "מאמ

0.000744.000.00'קומפ.אביזרי החיזוק לעמוד וכל יתר עבודות וחומרי העזר, אנטיגרון

08.2.421

מוגן מים , לוח שקעים להתקנה חיצונית בארון מפוליאסטר משוריין

IP559 מדגם " ענבר" כדוגמת  ארון תוצרת"S-400 "ע מאושר"או ש .

0.0006,556.000.00' יח.תים וממסרי פחת" עם מאמN516210הלוח כולל יחידת שקעים 

08.2.422

מ עם פס " ס25X30קופסאת חיבורים מפוליקרבונט עם מכסה במידות 

0.000495.000.00' יח.השוואת פוטנציאלים מותקן בקופסא

08.2.423

-MARINA"דגם " LEGRAND"קופסת הסתעפות ואבטחה מתוצרת 

 לפחות IP65מ בדרגת " ס30/22/16ע מאושר במידות "או ש" 55

עשויה מפוליאסטר משוריין המתאים להתקנה בתנאי חוץ על עמוד 

 מתאים לכשר B טיפוס 10Aת חד קוטבי "הקופסא תכלול מאמ. י"חח

מהדקים ופס הארקה מנחושת מתאימים להתקנה על  + 10KAניתוק 

0.000656.000.00' יחDINפס 

08.2.424

פאזה ,10KA ,32Aמבטיח חצי אוטומטי עם כיסוי דו קוטבי עד 

בית ,ע מאושר  עבור גוף תאורה"או ש" סימנס"תוצרת ,ואפס

0.000170.000.00' יח.ההתקנת בעמוד תאורה המזין,שילוט רחוב מואר,תקע
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08.2.425

תקע - חיבור קיר לתאורת חג מותקן על עמוד התאורה כולל בית 

תוספת מפסק זרם חצי אוטומטי על מגש אביזרים וכבל חיבור , משורין

0.000317.000.00' יח.קומפלט- לבית תקע 

08.2.426

מגש אביזרי עזר לגוף תאורה בודד בתחתית העמוד מפוליקרבונט עם 

 מעלות צלזיוס או מפח מגולבן 130של עד ' סיבי זכוכית עמיד בטמפ

עם , 10KA 10Aז חד פאזי לזרם "עם מא, מ עם גגון פח" מ2.5בעובי 

 או SOGEXI תוצרת COPAK3 או COPAK2מהדקי הסתעפות כדגם 

עם פס , PHONIXע מאושר עם מהדקי יציאה לפנסים תוצרת "ש

0.000317.000.00' יח.הארקה וכבל עד לפנס קומפלט

08.2.427

ז נוסף וכבל נוסף לגוף תאורה או "ל עבור מא"תוספת מחיר למגש הנ

0.00073.000.00' יח.בית תקע על עמוד

0.000183.000.00' יח.ל  עבור ציוד הדלקה"תוספת מחיר למגש הנ08.2.428

08.2.429

חיבור כבל הזנה לעמוד תאורה קיים או מרכזיה קיימת לרבות חציבה 

או /הוספת מהדקים וחיבור למגש ו, ביסוד הבטון במידה וידרש

0.000448.000.00' יח.למרכזיה קומפלט

08.2.430

 דגם 32Aז תלת פאזי לזרם "התחברות למרכזיה קיימת כולל מא

"C60H " תוצרת"M.G "ע מאושר  עם הגנה על הכבל עד לתא "או ש

, מסגרות, כולל עבודות פחחות, האביזרים ותוספת הגנה ומהדקים

0.0001,330.000.00' יח.צביעה וחווט בלוח הקיים

08.2.431

 אמפר החדרת הכבל דרך 3X20ת "התחברות לעמוד קיים כולל מאמ

חיבור הכבל , כולל קידוח או חציבה ביסוד הקיים, יסוד העמוד הקיים

0.000620.000.00'קומפ.מכנית וחשמלית וכל יתר עבודות וחומרי העזר קומפלט

08.2.432

י העיריה "התקנה וחיבור בלבד של מרכזית מאור רחובות המסופקת ע

, יצוב והתקנת הלוח, הארקת יסוד, לרבות  יסוד מבטון עם הסוקול

חיבור הכבלים כולל צנרת יציאה לכבלים ולתאורת רשת כולל בריכת 

0.0004,113.000.00' יח.קומפלט-הארקה ואלקטרודה 

08.2.433

ח ורשות מקומית "התחברות לרשת חשמל כולל תשלום ותאום עם ח

0.0001,788.000.00' יח.כולל כל עבודות וחומרי העזר הדרושים

08.2.434

חיבור כבל קיים מפירוק עמוד קיים וחיבורו לעמוד חדש כולל חפירה 

צינור ומוליך נחושת וכל העבודה והחומרים הנדרשים לחיבורו המושלם 

0.0001,383.000.00'קומפקומפלט,לעמוד החדש

08.2.435

מ מעל " ס30תוספת מחיר לעמוד תאורה עבור שרוול זאנד בגובה עד 

0.000228.000.00' יחפני המדרכה

08.2.436

כולל זרועות בצבע ראשון '  מ6צביעת עמוד קיים תאורה בגובה עד 

ע בשתי "או ש" סופרלק" מיקרון ובצבע עליון 70ע בעובי "או ש" מגינול"

שכבות בגוון לפי הנחית המפקח לרבות עבודות ההכנה הנדרשות כגון 

0.00080.000.00 מטרליטוש והסרת צבע מתקלף, ניקוי 

08.2.437

כולל זרועות בצבע ראשון '  מ6צביעת עמוד תאורה קיים בגובה מעל 

ע בשתי "או ש" סופרלק" מיקרון ובצבע עליון 70ע בעובי "או ש" מגינול"

שכבות בגוון לפי הנחית המפקח לרבות עבודות ההכנה הנדרשות כגון 

0.00085.000.00 מטרליטוש והסרת צבע מתקלף, ניקוי 

08.2.438

צ "בפסים שחור לבן לפי תקן מע'  מ12צביעת עמוד תאורה קיים בגובה 

0.000681.000.00' יחליטוש והסרת צבע מתקלף, לרבות ניקוי 

08.2.439

עבור עמוד מגולוון בלבד '  מ6הפחתה ממחיר עמוד תאורה בגובה עד 

0.000-59.000.00 מטרבמקום צבוע בשיטת דופלקס בצבע פוליאסטר קלוי בתנור

08.2.440

עבור עמוד מגולוון בלבד '  מ6הפחתה ממחיר עמוד תאורה בגובה מעל 

0.000-65.000.00 מטרבמקום צבוע בשיטת דופלקס בצבע פוליאסטר קלוי בתנור

08.2.441

תוספת לעמודי תאורה מכל סוג עבור כיסוי תחתון דקורטיבי מגולוון 

0.000420.000.00' יחמרובע/ עגול 

08.2.442

תוספת לעמודי תאורה מכל סוג עבור כיסוי תחתון דקורטיבי  

עשוי משני , ע עם סמל המועצה"או ש" בנימינה"דגם  ("שימלה")

0.0001,387.000.00' יח.מגולוון וצבוע בתנור , חלקים
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08.2.443

/ תוספת לעמוד תאורה עבור שלט מתכת מגולוון וצבוע עם חריטת 

0.00090.000.00' יחמחובר לעמוד באמצעות ניטים, הטבעת מספר עמוד ומעגל

08.2.444

" מטלוניקה"באמצעות ציפוי כדוגמת , טיפול נגד קורוזיה לעמוד תאורה

י מפרט מיוחד לעבודה כדוגמת מפרט טכני "הכל עפ, ע מאושר"או ש

0.000374.000.00 מטר.מאור ' מח, א"עיריית ת

08.2.445

באמצעות ציפוי כדוגמת  , טיפול נגד קורוזיה לזרוע לגוף תאורה

י מפרט מיוחד לעבודה כדוגמת "הכל עפ, ע מאושר"או ש" מטלוניקה"

0.000340.000.00' יח.מאור ' מח, א"מפרט טכני עיריית ת

0.00051.000.00 מטר"RAL"י קטלוג  "עבור צבע מטאלי עפ, תוספת למחיר עמוד תאורה08.2.446

0.00085.000.00' יח"RAL"י קטלוג "עבור צבע מטאלי עפ, תוספת למחיר זרוע לגוף תאורה08.2.447

08.2.448

עבור צביעה כפולה בשיטת דופלקס בצבע , תוספת למחיר עמוד תאורה

0.00097.000.00 מטר"סביבה ימית"פוליאסטר קלוי בתנור עבור 

08.2.449

גוף תאורה עבור צביעה כפולה  בשיטת דופלקס / תוספת למחיר זרוע 

0.000113.000.00' יח"סביבה ימית"בצבע פוליאסטר קלוי בתנור עבור 

08.2.450

לפי רישום ביומן עבודה ובאישור , י של חשמלאי מוסמך'שעת רג

0.00095.000.00ע" ש.המפקח

0.00083.000.00ע" שי של חשמלאי עוזר'אך שעות רג, ל"כנ08.2.451

08.2.452

שעות עבודה של משאית מנוף לעבודות בלתי צפויות לפי אישור 

0.000231.000.00ע" שהמפקח בלבד

אביזרי תאורה08.3.000

08.3.001

, הובלה , אספקה: גופי תאורה מכל סוג שהוא כוללים/ מחירי הפנסים 

כולל )ציוד הפעלה והצתה מושלם , כוללים נורה. חיבור והארה, התקנה 

מותקן בגוף הפנס וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס  (קבל

גופי התאורה . לרבות צביעה בגוון לפי בחירת המזמין ' קומפ

המפורטים בסעיפים להלן הינם על פי התוצרת המאופיינת או שווה 

הערה.המזמין / י המתכנן "ע, ערך מאושר

הערה" A . E . G "  ג ו פ י  ת א ו ר ה  ת ו צ ר ת ?08.3.001

08.3.001

- י " וציוד ההדלקה ייוצרו ויעמדו בבדיקות התקן הישראלי תLEDפנסי 

מחירי הפנסים והציוד כוללים בדיקת מנה .  במהדורתו האחרונה20

מהמשלוח המסופק במפעל היצרן ובדיקת  אימות בשטח לפי דרישת 

אחריות ,  שנים לפחות10-האחריות לגוף התאורה תהיה ל. המפקח

הערה. שנים לפחות10לציוד ההדלקה תהיה למשך 

08.3.001

וציוד ההדלקה ייוצרו ויעמדו בבדיקות , LEDשאינם , פנסים אחרים

מחירי הפנסים והציוד .  במהדורתו האחרונה20- י "התקן הישראלי ת

כוללים בדיקת מנה מהמשלוח המסופק במפעל היצרן ובדיקת אימות 

 שנים 5-האחריות לגוף התאורה תהיה ל. בשטח לפי דרישת המפקח

הערה. שנים לפחות5אחריות לציוד ההדלקה תהיה למשך , לפחות

08.3.001

תוצרת " RONDOLUX B-2"דגם , פנס דקורטיבי לתאורת רחובות

A.E.Gווט וכבל חיבור מתאים ממגש 100ג " עם ציוד ונורת נל 

0.0002,118.000.00' יח.קומפלט, החיבורים ועד לפנס

08.3.002

, לתאורת רחוב או גן להתקנה לזרוע על עמוד תאורה, פנס דקורטיבי

ג .ל. כולל נורת נA.E.G תוצרת 121501דגם , עבורם משולם בנפרד

1X70 מותקן בגוף הפנס  (כולל קבל) וט ציוד הפעלה והצתה מושלם

0.0003,135.000.00' יח.וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס קומפלט

08.3.003

, לתאורת רחוב או גן להתקנה לזרוע על עמוד תאורה, פנס דקורטיבי

 כולל נורת כספית A.E.G תוצרת 421501דגם , עבורם משולם בנפרד

1X80 מותקן בגוף הפנס  (כולל קבל) וט ציוד הפעלה והצתה מושלם

0.0003,135.000.00' יח.וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס קומפלט



274מתוך56 2018- ל לעבודות פיתוח "מחירון משכ

כ"סהמחירכמותמידה' יחתאורמספר

08.3.004

, לתאורת רחוב או גן להתקנה לזרוע על עמוד תאורה, פנס דקורטיבי

 כולל נורת כספית A.E.G תוצרת 421503דגם , עבורם משולם בנפרד

1X125 מותקן בגוף הפנס  (כולל קבל) וט ציוד הפעלה והצתה מושלם

0.0003,135.000.00' יח.וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס קומפלט

08.3.005

, לתאורת רחוב או גן להתקנה לזרוע על עמוד תאורה, פנס דקורטיבי

ג .ל. כולל נורת נA.E.G תוצרת 121125דגם , עבורם משולם בנפרד

1X70 מותקן בגוף הפנס  (כולל קבל) וט ציוד הפעלה והצתה מושלם

0.0003,135.000.00' יח.וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס קומפלט

08.3.006

, לתאורת רחוב או גן להתקנה לזרוע על עמוד תאורה, פנס דקורטיבי

ג " כולל נורת נלA.E.G תוצרת 121129דגם , עבורם משולם בנפרד

1X100 מותקן בגוף הפנס  (כולל קבל) וט ציוד הפעלה והצתה מושלם

0.0003,300.000.00' יח.וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס קומפלט

08.3.007

, לתאורת רחוב או גן להתקנה לזרוע על עמוד תאורה, פנס דקורטיבי

ג " כולל נורת נלA.E.G תוצרת 121131דגם , עבורם משולם בנפרד

1X150 מותקן בגוף הפנס  (כולל קבל) וט ציוד הפעלה והצתה מושלם

0.0003,300.000.00' יח.וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס קומפלט

08.3.008

, לתאורת רחוב או גן להתקנה לזרוע על עמוד תאורה, פנס דקורטיבי

 כולל נורת כספית A.E.G תוצרת 421253דגם , עבורם משולם בנפרד

1X125 מותקן בגוף הפנס  (כולל קבל) וט ציוד הפעלה והצתה מושלם

0.0003,135.000.00' יח.וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס קומפלט

08.3.009

, לתאורת רחוב או גן להתקנה לזרוע על עמוד תאורה, פנס דקורטיבי

 כולל נורת כספית A.E.G תוצרת 428500דגם , עבורם משולם בנפרד

1X80 מותקן בגוף הפנס  (כולל קבל) וט ציוד הפעלה והצתה מושלם

0.0003,451.800.00' יח.וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס קומפלט

08.3.010

, לתאורת רחוב או גן להתקנה לזרוע על עמוד תאורה, פנס דקורטיבי

 כולל נורת כספית A.E.G תוצרת 428515דגם , עבורם משולם בנפרד

1X125 מותקן בגוף הפנס  (כולל קבל) וט ציוד הפעלה והצתה מושלם

0.0003,451.800.00' יח.וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס קומפלט

08.3.011

, לתאורת רחוב או גן להתקנה לזרוע על עמוד תאורה, פנס דקורטיבי

ג " כולל נורת נלA.E.G תוצרת 428508דגם , עבורם משולם בנפרד

1X70 מותקן בגוף הפנס  (כולל קבל) וט ציוד הפעלה והצתה מושלם

0.0003,534.300.00' יח.וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס קומפלט

08.3.012

, לתאורת רחוב או גן להתקנה לזרוע על עמוד תאורה, פנס דקורטיבי

 כולל נורת A.E.G תוצרת TRIANGLEדגם , עבורם משולם בנפרד

מותקן בגוף  (כולל קבל) וט ציוד הפעלה והצתה מושלם 1X125כספית 

0.0003,135.000.00' יח.הפנס וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס קומפלט

08.3.013

, לתאורת רחוב או גן להתקנה לזרוע על עמוד תאורה, פנס דקורטיבי

 כולל נורת A.E.G תוצרת TRIANGLEדגם , עבורם משולם בנפרד

מותקן בגוף  (כולל קבל) וט ציוד הפעלה והצתה מושלם 1X70ג "נל

0.0003,300.000.00' יח.הפנס וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס קומפלט

08.3.014

, לתאורת רחוב או גן להתקנה לזרוע על עמוד תאורה, פנס דקורטיבי

כולל " A.E.G"תוצרת " RONDO 1400"דגם , עבורם משולם בנפרד

מותקן  (כולל קבל) וט ציוד הפעלה והצתה מושלם 150ג עד "נורת נל

0.0002,420.000.00' יח.בגוף הפנס וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס קומפלט

08.3.015

, לתאורת רחוב או גן להתקנה לזרוע על עמוד תאורה, פנס דקורטיבי

כולל נורת " A.E.G"תוצרת " VISOLE"דגם , עבורם משולם בנפרד

ציוד הפעלה והצתה מושלם , רפפה למניעת סינוור,  וט100ג עד "נל

מותקן בגוף הפנס וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד  (כולל קבל)

0.0003,781.800.00' יח.לפנס קומפלט

ש ט י י נ י ץ" ג ו פ י  ת א ו ר ה  ת ו צ ר ת   ?08.3.016 הערה? " 
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08.3.016

, IP65, כיפתי שטוח, פנס דקורטיבי לתאורת רחוב עשוי אלומיניום

 630-דגם שט, עבורם משולם בנפרד, להתקנה לזרוע על עמוד תאורה

(ELIPT 45) ,ציוד הפעלה ,  וט150ג עד "תוצרת שטייניץ כולל נורת נל

מותקן בגוף הפנס וכבל חיבור מתאים  (כולל קבל)והצתה מושלם 

0.0004,180.000.00' יח.ממגש החיבורים ועד לפנס קומפלט

08.3.017

להתקנה לזרוע על , IP65, ריבועי, פנס לתאורת רחוב עשוי אלומיניום

 / RUUD") 650-דגם שט, עבורם משולם בנפרד, עמוד תאורה

MPR12) ,וט ציוד הפעלה והצתה 150ג "תוצרת שטייניץ כולל נורת נל 

מותקן בגוף הפנס וכבל חיבור מתאים ממגש  (כולל קבל)מושלם 

0.0002,502.500.00' יח.החיבורים ועד לפנס קומפלט

08.3.018

להתקנה לזרוע על , IP65, ריבועי, פנס לתאורת רחוב עשוי אלומיניום

 / RUUD") 650-דגם שט, עבורם משולם בנפרד, עמוד תאורה

MPR12) , וט ציוד הפעלה 150תוצרת שטייניץ כולל נורת מטל הליד 

מותקן בגוף הפנס וכבל חיבור מתאים  (כולל קבל)והצתה מושלם 

0.0002,956.800.00' יח.ממגש החיבורים ועד לפנס קומפלט

08.3.019

להתקנה , IP65, טרפזי, פנס דקורטיבי לתאורת רחוב עשוי אלומיניום

 RUUD") 664-דגם שט, עבורם משולם בנפרד, לזרוע על עמוד תאורה

 /WPR16) ,וט ציוד הפעלה 150ג עד "תוצרת שטייניץ כולל נורת נל 

מותקן בגוף הפנס וכבל חיבור מתאים  (כולל קבל)והצתה מושלם 

0.0003,369.300.00' יח.ממגש החיבורים ועד לפנס קומפלט

08.3.020

להתקנה לזרוע , מלבני, פנס דקורטיבי לתאורת רחוב עשוי אלומיניום

, (KIM / SAR) 670-דגם שט, עבורם משולם בנפרד, על עמוד תאורה

ציוד ,  וט150מטל הליד ,  וט150ג "תוצרת שטייניץ כולל נורת נל

מותקן בגוף הפנס וכבל חיבור  (כולל קבל)הפעלה והצתה מושלם 

0.0003,822.500.00' יח.מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס קומפלט

08.3.021

להתקנה לזרוע , מלבני, פנס דקורטיבי לתאורת רחוב עשוי אלומיניום

, (KIM / SET) 672-דגם שט, עבורם משולם בנפרד, על עמוד תאורה

ציוד הפעלה והצתה ,  וט150ג "נל/ה"תוצרת שטייניץ כולל נורת מ

מותקן בגוף הפנס וכבל חיבור מתאים ממגש  (כולל קבל)מושלם 

0.0003,932.500.00' יח.החיבורים ועד לפנס קומפלט

08.3.022

להתקנה , דיסק עגול, פנס דקורטיבי לתאורת רחוב עשוי אלומיניום

 / KIM") 674-דגם שט, עבורם משולם בנפרד, לזרוע על עמוד תאורה

CC17) ,וט ציוד הפעלה והצתה 150ג "תוצרת שטייניץ כולל נורת נל 

מותקן בגוף הפנס וכבל חיבור מתאים ממגש  (כולל קבל)מושלם 

0.0005,294.300.00' יח.החיבורים ועד לפנס קומפלט

08.3.023

, עם שוליים מוארים, פנס דקורטיבי לתאורת רחוב עשוי אלומיניום

IP65 ,דגם , עבורם משולם בנפרד, להתקנה לזרוע על עמוד תאורה

 וט ציוד הפעלה 100ג "תוצרת שטייניץ כולל נורת נל, (ציפורן) 682-שט

מותקן בגוף הפנס וכבל חיבור מתאים  (כולל קבל)והצתה מושלם 

0.0005,624.300.00' יח.ממגש החיבורים ועד לפנס קומפלט

08.3.024

, IP65, שוליים מוארים, פנס דקורטיבי לתאורת רחוב עשוי אלומיניום

 683-דגם שט, עבורם משולם בנפרד, להתקנה לזרוע על עמוד תאורה

ציוד הפעלה והצתה ,  וט150ג "תוצרת שטייניץ כולל נורת נל, (ציפורן)

מותקן בגוף הפנס וכבל חיבור מתאים ממגש  (כולל קבל)מושלם 

0.0006,806.800.00' יח.החיבורים ועד לפנס קומפלט

08.3.025

, צמחיה, לתאורת נוי, (עמודון מואר)גוף תאורה בולרד עגול דקורטיבי 

ראש יצוק , עשוי מיציקת אלומיניום ביחידה אחת, גינון ושבילי הליכה

תוצרת שטייניץ , (KIM / VRB) 208-דגם שט, ראש מעוגל, אנטי וונדלי

כולל )ציוד הפעלה והצתה מושלם ,  וט100ג עד "נל/ה"כולל נורת מ

מותקן בגוף הפנס וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס  (קבל

0.0005,926.800.00' יח.קומפלט
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08.3.026

, צמחיה, לתאורת נוי, (עמודון מואר)גוף תאורה בולרד עגול דקורטיבי 

דגם , ראש שטוח, עשוי מפוליקרבונט אנטי וונדלי, גינון ושבילי הליכה

 100ג עד "נל/ה"תוצרת שטייניץ כולל נורת מ, (RUUD / HC) 209-שט

מותקן בגוף הפנס וכבל  (כולל קבל)ציוד הפעלה והצתה מושלם , וט

0.0003,974.300.00' יח.חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס קומפלט

08.3.027

, צמחיה, לתאורת נוי, (עמודון מואר)גוף תאורה בולרד עגול דקורטיבי 

דגם , ראש מעוגל, עשוי מפוליקרבונט אנטי וונדלי, גינון ושבילי הליכה

ג עד "נל/ ה"תוצרת שטייניץ כולל נורת מ, (RUUD / HCD) 211-שט

מותקן בגוף הפנס  (כולל קבל)ציוד הפעלה והצתה מושלם ,  וט100

0.0004,386.800.00' יח.וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס קומפלט

08.3.028

לתאורת נוף , (עמודון מואר)גוף תאורה בולרד עגול קומפקטי דקורטיבי 

ראש , עשוי מיציקת אלומיניום אנטי וונדלי, גינון ושבילי הליכה, צמחיה

ג "נל/ה"תוצרת שטייניץ כולל נורת מ, (KIM / CB) 212-דגם שט, מעוגל

מותקן בגוף הפנס  (כולל קבל)ציוד הפעלה והצתה מושלם ,  וט70עד 

0.0002,571.800.00' יח.וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס קומפלט

08.3.029

שבילים ורחובות עשוי מיציקת , לתאורת גנים, פנס דקורטיבי כדורי

, עבורו משולם בנפרד, להתקנה על עמוד תאורה, אלומיניום אנטי וונדלי

ג עד "נל/ ה"תוצרת שטייניץ כולל נורת מ, (KIM / NS) 229-דגם שט

מותקן בגוף הפנס  (כולל קבל)ציוד הפעלה והצתה מושלם ,  וט150

0.0004,317.500.00' יח.וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס קומפלט

08.3.030

, לראש עמוד עבורו משולם בנפרד, פנס נוי דקורטיבי בצורת קונוס

 230-דגם שט, שבילים ורחובות עשוי מפוליקרבונט, לתאורת גנים

(FUTURA) ,ציוד ,  וט125כספית עד / ג "תוצרת שטייניץ כולל נורת נל

מותקן בגוף הפנס וכבל חיבור  (כולל קבל)הפעלה והצתה מושלם 

0.0001,512.500.00' יח.מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס קומפלט

08.3.031

, לראש עמוד עבורו משולם בנפרד, פנס נוי דקורטיבי בצורת קונוס

 231-דגם שט, שבילים ורחובות עשוי מסגרת יצוקה, לתאורת גנים

(DELTA) ,וט ציוד הפעלה מושלם 150ג "תוצרת שטייניץ כולל נורת נל 

מותקן בגוף הפנס וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד  (כולל קבל)

0.0003,864.300.00' יח.לפנס קומפלט

08.3.032

, לראש עמוד עבורו משולם בנפרד, פנס נוי דקורטיבי בצורת קונוס

עשוי יציקת , (תאורה לא ישירה)שבילים ורחובות , לתאורת גנים

, (DELTA INDIRECT) 232-דגם שט, IP65, אלומיניום אנטי וונדלי

כוללל ) וט ציוד הפעלה מושלם 150ה "תוצרת שטייניץ כולל נורת מ

מותקן בגוף הפנס וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס  (קבל

0.0004,056.800.00' יח.קומפלט

08.3.033

, לתאורת רחוב או גן להתקנה לזרוע על עמוד תאורה, פנס דקורטיבי

 241-דגם שט, עשוי מיציקת אלומיניום, עבורם משולם בנפרד

(HELLUX 033) ,וט 150ג עד "נל/ תוצרת שטייניץ כולל נורת כספית 

מותקן בגוף הפנס וכבל חיבור  (כולל קבל)ציוד הפעלה והצתה מושלם 

0.0003,864.300.00' יח.מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס קומפלט

08.3.034

, לתאורת רחוב או גן להתקנה לזרוע על עמוד תאורה, פנס דקורטיבי

עשוי מיציקת אלומיניום וכיסוי מפוליקרבונט , עבורם משולם בנפרד

תוצרת שטייניץ , (מגבעת / HELLUX 030) 244-דגם שט, אנטי וונדלי

כולל ) וט ציוד הפעלה והצתה מושלם 125ג עד "נל/ כולל נורת כספית

מותקן בגוף הפנס וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס  (קבל

0.0001,994.300.00' יח.קומפלט



274מתוך59 2018- ל לעבודות פיתוח "מחירון משכ

כ"סהמחירכמותמידה' יחתאורמספר

08.3.035

עבורו , לתאורת רחוב או גן להתקנה על עמוד תאורה, פנס נוי דקורטיבי

 / HANOVER) 246-דגם שט, עשוי מיציקת אלומיניום, משולם בנפרד

2830BP) ,וט ציוד 125ג עד "נל/ תוצרת שטייניץ כולל נורת כספית 

מותקן בגוף הפנס וכבל חיבור  (כולל קבל)הפעלה והצתה מושלם 

0.0003,754.300.00' יח.מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס קומפלט

08.3.036

לתאורת רחוב או גן , כדורי עם טבעת אלומיניום, פנס דקורטיבי

 250-דגם שט, עבורם משולם בנפרד, להתקנה לזרוע על עמוד תאורה

 וט ציוד הפעלה והצתה מושלם 125תוצרת שטייניץ כולל נורת כספית 

מותקן בגוף הפנס וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד  (כולל קבל)

0.0002,929.300.00' יח.לפנס קומפלט

08.3.037

לתאורת רחוב או גן , כדורי עם טבעת אלומיניום, פנס דקורטיבי

 250-דגם שט, עבורם משולם בנפרד, להתקנה לזרוע על עמוד תאורה

 וט ציוד הפעלה 2XPL36 או 100ג "נל/ה"תוצרת שטייניץ כולל נורת מ

מותקן בגוף הפנס וכבל חיבור מתאים  (כולל קבל)והצתה מושלם 

0.0003,479.300.00' יח.ממגש החיבורים ועד לפנס קומפלט

08.3.038

עבורו , לתאורת רחוב או גן להתקנה על עמוד תאורה, פנס נוי דקורטיבי

 HELLUX 500) 257-דגם שט, עשוי מיציקת אלומיניום, משולם בנפרד

 וט ציוד הפעלה 150ה עד "תוצרת שטייניץ כולל נורת מ, (ציינה/ 

מותקן בגוף הפנס וכבל חיבור מתאים  (כולל קבל)והצתה מושלם 

0.0003,176.800.00' יח.ממגש החיבורים ועד לפנס קומפלט

08.3.039

לתאורת רחוב או גן להתקנה לזרוע על עמוד תאורה , פנס דקורטיבי

דגם , עשוי מיציקת אלומיניום, עבורם משולם בנפרד, (תלייה עילית)

ג עד "תוצרת שטייניץ כולל נורת נל, (וולקן / HELLUX 034) 260-שט

מותקן בגוף הפנס וכבל  (כולל קבל) וט ציוד הפעלה והצתה מושלם 150

0.0003,176.800.00' יח.חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס קומפלט

08.3.040

לתאורת רחוב או גן להתקנה לזרוע על עמוד תאורה , פנס דקורטיבי

דגם , עשוי מיציקת אלומיניום, עבורם משולם בנפרד, (תלייה עילית)

ג עד "תוצרת שטייניץ כולל נורת נל, (וולקן / HELLUX 035) 261-שט

מותקן בגוף הפנס וכבל  (כולל קבל) וט ציוד הפעלה והצתה מושלם 150

0.0004,235.000.00' יח.חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס קומפלט

08.3.041

, לתאורת רחוב או גן להתקנה לזרוע על עמוד תאורה, פנס דקורטיבי

 262-דגם שט, עשוי מיציקת אלומיניום, עבורם משולם בנפרד

(HELLUX 037 / פעמון קטן) ,150ג עד "תוצרת שטייניץ כולל נורת נל 

מותקן בגוף הפנס וכבל  (כולל קבל)וט ציוד הפעלה והצתה מושלם 

0.0002,956.800.00' יח.חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס קומפלט

08.3.042

, לתאורת רחוב או גן להתקנה לזרוע על עמוד תאורה, פנס דקורטיבי

 268-דגם שט, עשוי מיציקת אלומיניום, עבורם משולם בנפרד

 וט ציוד הפעלה 150ג עד "תוצרת שטייניץ כולל נורת נל, (פעמונית)

מותקן בגוף הפנס וכבל חיבור מתאים  (כולל קבל)והצתה מושלם 

0.0001,664.300.00' יח.ממגש החיבורים ועד לפנס קומפלט

08.3.043

, לתאורת רחוב או גן להתקנה לזרוע על עמוד תאורה, פנס נוי דקורטיבי

, כיסוי זכוכית שטוחה, עשוי מיציקת אלומיניום, עבורם משולם בנפרד

 וט ציוד 150ג עד "תוצרת שטייניץ כולל נורת נל, (מודוס) 269-דגם שט

מותקן בגוף הפנס וכבל חיבור  (כולל קבל)הפעלה והצתה מושלם 

0.0005,294.300.00' יח.מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס קומפלט

08.3.044

לתאורת רחוב או גן הכולל טבעת וזרוע יצוקה , פנס דקורטיבי

-דגם שט, עבורו משולם בנפרד, להתקנה על עמוד תאורה, מאלומיניום

 וט ציוד הפעלה 150ג עד "תוצרת שטייניץ כולל נורת נל, (קומנדר) 270

מותקן בגוף הפנס וכבל חיבור מתאים  (כולל קבל)והצתה מושלם 

0.0002,310.000.00' יח.ממגש החיבורים ועד לפנס קומפלט
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08.3.045

להתקנה על קירות , מיציקת אלומיניום, גוף תאורה ומסגרת מלבניים

-וול) 165-דגם שט, לצורכי תאורת בטחון ומסביב לשטחי ציבור ומסחר

ציוד ,  וט125כספית , 70ג "תוצרת שטייניץ כולל נורת נל, (פק קטן

מותקן בגוף הפנס וכבל חיבור  (כולל קבל)הפעלה והצתה מושלם 

0.000729.300.00' יח.מתאים קומפלט

08.3.046

להתקנה על קירות , מיציקת אלומיניום, גוף תאורה ומסגרת מלבניים

-וול) 165-דגם שט, לצורכי תאורת בטחון ומסביב לשטחי ציבור ומסחר

ציוד הפעלה ,  וט150ג עד "נל/ה"תוצרת שטייניץ כולל נורת מ, (פק קטן

מותקן בגוף הפנס וכבל חיבור מתאים  (כולל קבל)והצתה מושלם 

0.0001,100.000.00' יח.קומפלט

08.3.047

, מונומנטים, קירות, פנס שקוע קרקע לתאורה בלתי ישירה של עצים

IP67 ,290-דגם שט (KIM / LTV10) ,ה "תוצרת שטייניץ כולל נורת מ

מותקן בגוף הפנס  (כולל קבל)ציוד הפעלה והצתה מושלם ,  וט150

0.0005,486.800.00' יח.וכבל חיבור מתאים קומפלט

08.3.048

, מונומנטים, קירות, פנס שקוע קרקע לתאורה בלתי ישירה של עצים

IP67 ,298-דגם שט (KIM / LTV10) ,ה "תוצרת שטייניץ כולל נורת מ

מותקן בגוף הפנס  (כולל קבל)ציוד הפעלה והצתה מושלם ,  וט150

0.0003,547.500.00' יח.וכבל חיבור מתאים קומפלט

08.3.049

, עשוי אלומיניום להתקנה לזרוע על עמוד תאורה, גוף תאורת רחובות

תוצרת געש , (לנורות טובולריות)" 15מרס "דגם , עבורם משולם בנפרד

 (כולל קבל) וט ציוד הפעלה והצתה מושלם 150ג עד "כולל נורת נל

מותקן בגוף הפנס וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס 

0.0001,100.000.00' יח.קומפלט

08.3.050

בנוי מאלומיניום עם רפלקטור אלומיניום , גוף תאורת רחובות דקורטיבי

, נטל: עם ציוד אינטגרלי נשלף הכולל, טהור ורפרקטור פוליקרבונט

 וט להתקנה בתליה על עמוד 150ג עד "קבל ונורת נל, מצת אלקטרוני

תוצרת " רונית"דגם , י המזמין"בגוון שיקבע ע, עבורו משולם בנפרד

0.0001,856.800.00' יח.געש עם כבל חיבור ממגש אביזרים בעמוד ועד לפנס קומפלט

08.3.051

בנוי מאלומיניום עם רפלקטור אלומיניום , גוף תאורת רחובות דקורטיבי

, נטל: עם ציוד אינטגרלי נשלף הכולל, טהור ורפרקטור פוליקרבונט

 וט להתקנה בתליה על 125קבל ונורת כספית עד , מצת אלקטרוני

" רונית"דגם , י המזמין"בגוון שיקבע ע, עמוד עבורו משולם בנפרד

0.0001,691.800.00' יח.תוצרת געש עם כבל חיבור ממגש אביזרים בעמוד ועד לפנס קומפלט

08.3.052

בנוי מאלומיניום עם רפלקטור אלומיניום , גוף תאורת רחובות דקורטיבי

, נטל: עם ציוד אינטגרלי נשלף הכולל, טהור ורפרקטור פוליקרבונט

 ווט להתקנה על עמוד עבורו 150ג עד "קבל ונורת נל, מצת אלקטרוני

תוצרת " קונדור יחיד"דגם , י המזמין"בגוון שיקבע ע, משולם בנפרד

0.0003,589.300.00' יח.געש עם כבל חיבור ממגש אביזרים בעמוד ועד לפנס קומפלט

08.3.053

בנוי מאלומיניום עם רפלקטור אלומיניום , גוף תאורת רחובות דקורטיבי

, נטל: עם ציוד אינטגרלי נשלף הכולל, טהור ורפרקטור פוליקרבונט

 ווט להתקנה על עמוד עבורו 125קבל ונורת כספית עד , מצת אלקטרוני

תוצרת " קונדור יחיד"דגם , י המזמין"בגוון שיקבע ע, משולם בנפרד

0.0003,369.300.00' יח.געש עם כבל חיבור ממגש אביזרים בעמוד ועד לפנס קומפלט
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08.3.054

בנוי מאלומיניום עם רפלקטור אלומיניום , גוף תאורת רחובות דקורטיבי

, נטל: עם ציוד אינטגרלי נשלף הכולל, טהור ורפרקטור פוליקרבונט

 ווט להתקנה על עמוד עבורו 150ג עד "קבל ונורת נל, מצת אלקטרוני

תוצרת " קונדור כפול"דגם , י המזמין"בגוון שיקבע ע, משולם בנפרד

0.0006,847.500.00' יח.געש עם כבל חיבור ממגש אביזרים בעמוד ועד לפנס קומפלט

08.3.055

בנוי מאלומיניום עם רפלקטור אלומיניום , גוף תאורת רחובות דקורטיבי

, נטל: עם ציוד אינטגרלי נשלף הכולל, טהור ורפרקטור פוליקרבונט

 ווט להתקנה על עמוד עבורו 125קבל ונורת כספית , מצת אלקטרוני

תוצרת " קונדור כפול"דגם , י המזמין"בגוון שיקבע ע, משולם בנפרד

0.0006,476.800.00' יח.געש עם כבל חיבור ממגש אביזרים בעמוד ועד לפנס קומפלט

08.3.056

בנוי מאלומיניום עם רפלקטור אלומיניום , גוף תאורת רחובות דקורטיבי

, נטל: עם ציוד אינטגרלי נשלף הכולל, טהור ורפרקטור פוליקרבונט

 וט להתקנה על עמוד 125ג עד "נל/קבל ונורת כספית, מצת אלקטרוני

תוצרת געש " סיטי"דגם , י המזמין"בגוון שיקבע ע, עבורו משולם בנפרד

0.0003,974.300.00' יח.עם כבל חיבור ממגש אביזרים בעמוד ועד לפנס קומפלט

08.3.057

בנוי מאלומיניום עם רפלקטור אלומיניום , גוף תאורת רחובות דקורטיבי

, נטל: עם ציוד אינטגרלי נשלף הכולל, טהור ורפרקטור פוליקרבונט

 וט להתקנה בתליה מזרוע 125קבל ונורת כספית עד , מצת אלקטרוני

" סומבררו"דגם , י המזמין"בגוון שיקבע ע, ועמוד עבורם משולם בניפרד

תוצרת געש עם כבל חיבור ממגש אביזרים בעמוד ועד לפנס קומפלט 

0.0001,856.800.00' יח.(לא כולל מתאם תליה)

08.3.058

בנוי מאלומיניום עם רפלקטור אלומיניום , גוף תאורת רחובות דקורטיבי

, נטל: עם ציוד אינטגרלי נשלף הכולל, טהור ורפרקטור פוליקרבונט

 וט להתקנה בתליה מזרוע 150ג עד "קבל ונורת נל, מצת אלקטרוני

דגם , י המזמין"בגוון שיקבע ע, ועמוד עבורם משולם בניפרד

תוצרת געש עם כבל חיבור ממגש אביזרים בעמוד ועד , "סומברריטו"

0.0001,746.800.00' יח.(לא כולל מתאם תליה)לפנס קומפלט 

08.3.059

בנוי מאלומיניום עם רפלקטור אלומיניום , גוף תאורת רחובות דקורטיבי

, נטל: עם ציוד אינטגרלי נשלף הכולל, טהור ורפרקטור פוליקרבונט

 וט להתקנה בתליה מזרוע 125קבל ונורת כספית עד , מצת אלקטרוני

דגם , י המזמין"בגוון שיקבע ע, ועמוד עבורם משולם בניפרד

תוצרת געש עם כבל חיבור ממגש אביזרים בעמוד ועד , "סומברריטו"

0.0001,595.000.00' יח.(לא כולל מתאם תליה)לפנס קומפלט 

08.3.060

בנוי מאלומיניום עם רפלקטור אלומיניום , גוף תאורת רחובות דקורטיבי

, נטל: עם ציוד אינטגרלי נשלף הכולל, טהור ורפרקטור פוליקרבונט

להתקנה בתליה מזרוע ,  וט150ג עד "קבל ונורת נל, מצת אלקטרוני

" רונדה"דגם , י המזמין"בגוון שיקבע ע, ועמוד עבורם משולם בניפרד

תוצרת געש עם כבל חיבור ממגש אביזרים בעמוד ועד לפנס קומפלט 

0.0002,502.500.00' יח.(לא כולל מתאם תליה)

08.3.061

בנוי מאלומיניום עם רפלקטור אלומיניום , גוף תאורת רחובות דקורטיבי

, נטל: עם ציוד אינטגרלי נשלף הכולל, טהור ורפרקטור פוליקרבונט

להתקנה בתליה מזרוע ,  וט125קבל ונורת כספית עד , מצת אלקטרוני

" רונדה"דגם , י המזמין"בגוון שיקבע ע, ועמוד עבורם משולם בנפרד

תוצרת געש עם כבל חיבור ממגש אביזרים בעמוד ועד לפנס קומפלט 

0.0002,351.800.00' יח.(לא כולל מתאם תליה)
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08.3.062

בנוי מאלומיניום עם רפלקטור אלומיניום , גוף תאורת רחובות דקורטיבי

, נטל: עם ציוד אינטגרלי נשלף הכולל, טהור ורפרקטור פוליקרבונט

להתקנה בתליה מזרוע ,  וט125קבל ונורת כספית עד , מצת אלקטרוני

" מיכל"דגם , י המזמין"בגוון שיקבע ע, ועמוד עבורם משולם בניפרד

0.0001,856.800.00' יח.תוצרת געש עם כבל חיבור ממגש אביזרים בעמוד ועד לפנס קומפלט

08.3.063

בנוי מאלומיניום עם רפלקטור אלומיניום , גוף תאורת רחובות דקורטיבי

, נטל: עם ציוד אינטגרלי נשלף הכולל, טהור ורפרקטור פוליקרבונט

להתקנה בתליה מזרוע ,  וט150ג עד "קבל ונורת נל, מצת אלקטרוני

" פלאזה"דגם , י המזמין"בגוון שיקבע ע, ועמוד עבורם משולם בניפרד

תוצרת געש עם כבל חיבור ממגש אביזרים בעמוד ועד לפנס קומפלט 

0.0003,932.500.00' יח.(לא כולל מתאם תליה)

08.3.064

בנוי מאלומיניום עם רפלקטור אלומיניום , גוף תאורת רחובות דקורטיבי

, נטל: עם ציוד אינטגרלי נשלף הכולל, טהור ורפרקטור פוליקרבונט

להתקנה בתליה מזרוע ,  וט125קבל ונורת כספית עד , מצת אלקטרוני

" פלאזה"דגם , י המזמין"בגוון שיקבע ע, ועמוד עבורם משולם בניפרד

תוצרת געש עם כבל חיבור ממגש אביזרים בעמוד ועד לפנס קומפלט 

0.0003,754.300.00' יח.(לא כולל מתאם תליה)

08.3.065

בנוי מאלומיניום עם רפלקטור אלומיניום , גוף תאורת רחובות דקורטיבי

, נטל: עם ציוד אינטגרלי נשלף הכולל, טהור ורפרקטור פוליקרבונט

מזרוע /להתקנה בתליה,  וט125קבל ונורת כספית עד , מצת אלקטרוני

הרמוני "דגם , י המזמין"בגוון שיקבע ע, על עמוד עבורם משולם בנפרד

תוצרת , (VM)" הרמוני עגול"או  (VB)" הרמוני טיפה"או  (VP)" שטוח

0.0004,166.800.00' יח.געש עם כבל חיבור ממגש אביזרים בעמוד ועד לפנס קומפלט

08.3.066

בנוי מאלומיניום עם רפלקטור אלומיניום , גוף תאורת רחובות דקורטיבי

, נטל: עם ציוד אינטגרלי נשלף הכולל, טהור ורפרקטור פוליקרבונט

מזרוע /להתקנה בתליה,  וט125קבל ונורת כספית עד , מצת אלקטרוני

" מלודי"דגם , י המזמין"בגוון שיקבע ע, על עמוד עבורם משולם בנפרד

0.0002,351.800.00' יח.תוצרת געש עם כבל חיבור ממגש אביזרים בעמוד ועד לפנס קומפלט

08.3.067

דגם , IP67, מונומנטים, קירות, פנס שקוע קרקע לתאורת עצים

,  וט150ה עד "תוצרת געש כולל נורת מ (קבור דריכה)" מטמורפוזי"

מותקן בגוף הפנס וכבל חיבור  (כולל קבל)ציוד הפעלה והצתה מושלם 

0.0004,689.300.00' יח.מתאים קומפלט

הערה.08.3.068

הערה.08.3.068

הערה.08.3.068

הערה.08.3.068

הערה.08.3.068

א ו ר  ע ד" י  " ג ו פ י  ת א ו ר ה  ע  ?08.3.068 הערה? " 

08.3.068

לתאורת רחוב או גן להתקנה לזרוע על , עם בידוד כפול, פנס דקורטיבי

 או EUROPA או LIBRAדגם ,עבורם משולם בנפרד, עמוד תאורה

RESIDENCIAL או GLOBO-460 תוצרת ATP LIGHITING כולל 

כולל ) וט ציוד הפעלה והצתה מושלם 70ג .ל. וט או נ125נורה כספית 

מותקן בגוף הפנס וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס  (קבל

0.0002,887.500.00' יח.(י אור עד"ע)קומפלט 
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08.3.069

לתאורת רחוב או גן להתקנה לזרוע על , עם בידוד כפול, פנס דקורטיבי

 PASEO או PESCADORדגם ,עבורם משולם בנפרד, עמוד תאורה

 כולל נורה ATP LIGHITING תוצרת ASTRAL או ALAMEDAאו 

 (כולל קבל) וט ציוד הפעלה והצתה מושלם 70ג .ל. וט או נ125כספית 

מותקן בגוף הפנס וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס 

0.0003,410.000.00' יח.(י אור עד"ע)קומפלט 

08.3.070

לתאורת רחוב או גן להתקנה לזרוע על , עם בידוד כפול, פנס דקורטיבי

 PASEO או PESCADORדגם ,עבורם משולם בנפרד, עמוד תאורה

 כולל נורת ATP LIGHITING תוצרת ASTRAL או ALAMEDAאו 

מותקן בגוף  (כולל קבל) וט ציוד הפעלה והצתה מושלם 150ג עד .ל.נ

י אור "ע)הפנס וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס קומפלט 

0.0003,492.500.00' יח.(עד

08.3.071

לתאורת רחוב או גן להתקנה לזרוע על , עם בידוד כפול, פנס דקורטיבי

 EUROPA או LIBRA VIALדגם ,עבורם משולם בנפרד, עמוד תאורה

VIAL או RESIDENCIAL VIAL או GLOBO VIAL תוצרת ATP 

LIGHITING וט ציוד הפעלה 70ג .ל. וט או נ125 כולל נורת כספית 

מותקן בגוף הפנס וכבל חיבור מתאים  (כולל קבל)והצתה מושלם 

0.0003,410.000.00' יח(י אור עד"ע)ממגש החיבורים ועד לפנס קומפלט 

08.3.072

לתאורת רחוב או גן להתקנה לזרוע על , עם בידוד כפול, פנס דקורטיבי

 EUROPA או LIBRA VIALדגם ,עבורם משולם בנפרד, עמוד תאורה

VIAL או RESIDENCIAL VIAL או GLOBO VIAL תוצרת ATP 

LIGHITINGוט ציוד הפעלה והצתה מושלם 150ג עד .ל. כולל נורת נ 

מותקן בגוף הפנס וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד  (כולל קבל)

0.0003,877.500.00' יח(י אור עד"ע)לפנס קומפלט 

08.3.073

לתאורת רחוב או גן להתקנה לזרוע על , עם בידוד כפול, פנס דקורטיבי

 או PESCADOR VIALדגם ,עבורם משולם בנפרד, עמוד תאורה

PASEO VIAL או ASTRAL VIAL או ALAMEDA VIAL תוצרת 

ATP LIGHITING וט ציוד 70ג .ל. וט או נ125 כולל נורת כספית 

מותקן בגוף הפנס וכבל חיבור  (כולל קבל)הפעלה והצתה מושלם 

0.0004,276.800.00' יח.(י אור עד"ע)מתאים ממגש החיבורים ועד ל פנס קומפלט 

08.3.074

לתאורת רחוב או גן להתקנה לזרוע על , עם בידוד כפול, פנס דקורטיבי

 או PESCADOR VIALדגם ,עבורם משולם בנפרד, עמוד תאורה

PASEO VIAL או ASTRAL VIAL או ALAMEDA VIAL תוצרת 

ATP LIGHITINGוט ציוד הפעלה והצתה 150ג עד .ל. כולל נורת נ 

מותקן בגוף הפנס וכבל חיבור מתאים ממגש  (כולל קבל)מושלם 

0.0004,427.500.00' יח(י אור עד"ע)החיבורים ועד לפנס קומפלט 

08.3.075

גוף תאורה דקורטיבי עם ציוד מקורי אינטגרלי במגש נשלף בתוך גוף 

,  וט150ג עד "מצת אלקטרוני וקבל עם נורת נל, נטל: התאורה המכיל

כולל כבל חיבור , (י אור עד"ע)" FIVEP"תוצרת " ALCIONE 1"דגם 

0.0002,709.300.00' יח.ממגש אביזרים בעמוד ועד לפנס קומפלט

08.3.076

גוף תאורה דקורטיבי עם ציוד מקורי אינטגרלי במגש נשלף בתוך גוף 

,  וט150ה עד "מצת אלקטרוני וקבל עם נורת מ, נטל: התאורה המכיל

כולל כבל חיבור , (י אור עד"ע)" FIVEP"תוצרת " ALCIONE 1"דגם 

0.0002,929.300.00' יח.ממגש אביזרים בעמוד ועד לפנס קומפלט

08.3.077

גוף תאורה דקורטיבי עם ציוד מקורי אינטגרלי במגש נשלף בתוך גוף 

,  וט150ג עד "מצת אלקטרוני וקבל עם נורת נל, נטל: התאורה המכיל

כולל כבל חיבור ממגש , (י אור עד"ע)" FIVEP"תוצרת " SIRIO"דגם 

0.0002,592.700.00' יח.אביזרים בעמוד ועד לפנס קומפלט
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08.3.078

ג עמודי "גוף תאורה דקורטיבי למאור רחובות עם אפשרות התקנה ע

: עם ציוד מקורי אינטגרלי במגש נשלף בתוך גוף התאורה המכיל, י"חח

 OYSTER"דגם ,  וט250ג עד "מצת אלקטרוני וקבל עם נורת נל, נטל

כולל כבל חיבור ממגש אביזרים , (י אור עד"ע)" FIVEP"תוצרת " 1

0.0001,905.200.00' יח.בעמוד ועד לפנס קומפלט

08.3.079

ג עמודי "גוף תאורה דקורטיבי למאור רחובות עם אפשרות התקנה ע

: עם ציוד מקורי אינטגרלי במגש נשלף בתוך גוף התאורה המכיל, י"חח

 OYSTER"דגם ,  וט250ה עד "מצת אלקטרוני וקבל עם נורת מ, נטל

כולל כבל חיבור ממגש אביזרים , (י אור עד"ע)" FIVEP"תוצרת " 1

0.0002,076.800.00' יח.בעמוד ועד לפנס קומפלט

08.3.080

ג עמודי "גוף תאורה דקורטיבי למאור רחובות עם אפשרות התקנה ע

: עם ציוד מקורי אינטגרלי במגש נשלף בתוך גוף התאורה המכיל, י"חח

 OYSTER"דגם ,  וט400ג עד "מצת אלקטרוני וקבל עם נורת נל, נטל

כולל כבל חיבור ממגש אביזרים , (י אור עד"ע)" FIVEP"תוצרת " 600

0.0002,475.000.00' יח.בעמוד ועד לפנס קומפלט

08.3.081

ג עמודי "גוף תאורה דקורטיבי למאור רחובות עם אפשרות התקנה ע

: עם ציוד מקורי אינטגרלי במגש נשלף בתוך גוף התאורה המכיל, י"חח

 OYSTER"דגם ,  וט400ה עד "מצת אלקטרוני וקבל עם נורת מ, נטל

כולל כבל חיבור ממגש אביזרים , (י אור עד"ע)" FIVEP"תוצרת " 600

0.0002,702.700.00' יח.בעמוד ועד לפנס קומפלט

08.3.082

עם ציוד מקורי אינטגרלי במגש נשלף בתוך , גוף תאורה למאור רחובות

 400ג עד "מצת אלקטרוני וקבל עם נורת נל, נטל: גוף התאורה המכיל

כולל כבל חיבור , (י אור עד"ע)" FIVEP"תוצרת " NOOR"דגם , וט

0.0002,750.000.00' יח.ממגש אביזרים בעמוד ועד לפנס קומפלט

08.3.083

גוף תאורת רחוב בנוי מיציקת אלומיניום בלחץ עם ציוד מקורי אינטגרלי 

מצת אלקטרוני וקבל עם , נטל: במגש נשלף בתוך גוף התאורה המכיל

עם עדשת זכוכית בורוסיליקט מחוסמת ,  ווט250ג עד "נורת נל

תוצרת " OVF"או " OVY"פריזמטית מבפנים וחלקה מבחוץ דגם 

"MCGRAW EDISON "(י אור עד"ע) , כולל כבל חיבור ממגש

0.0002,090.000.00' יח.אביזרים בעמוד ועד לפנס קומפלט

08.3.084

גוף תאורת רחוב בנוי מיציקת אלומיניום בלחץ עם ציוד מקורי אינטגרלי 

מצת אלקטרוני וקבל עם , נטל: במגש נשלף בתוך גוף התאורה המכיל

עם עדשת זכוכית בורוסיליקט מחוסמת ,  ווט400ג עד "נורת נל

תוצרת " OVF"או " OVY"פריזמטית מבפנים וחלקה מבחוץ דגם 

"MCGRAW EDISON "(י אור עד"ע) , כולל כבל חיבור ממגש

0.0002,159.300.00' יח.אביזרים בעמוד ועד לפנס קומפלט

08.3.085

גוף תאורת רחוב בנוי מיציקת אלומיניום בלחץ עם ציוד מקורי אינטגרלי 

מצת אלקטרוני וקבל עם , נטל: במגש נשלף בתוך גוף התאורה המכיל

דגם , עם עדשת זכוכית בורוסיליקט מחוסמת,  ווט250ג עד "נורת נל

"OVH " תוצרת"MCGRAW EDISON "(י אור עד"ע) , כולל כבל

0.0001,705.000.00' יח.חיבור ממגש אביזרים בעמוד ועד לפנס קומפלט

08.3.086

גוף תאורת רחוב בנוי מיציקת אלומיניום בלחץ עם ציוד מקורי אינטגרלי 

ג עד "מצת אלקטרוני וקבל עם נורת נל, נטל: בתוך גוף התאורה המכיל

דגם , עם עדשת זכוכית בורוסיליקט מחוסמת פריזמטית,  ווט250

"OVX " תוצרת"MCGRAW EDISON "(י אור עד"ע) , כולל כבל

0.0001,705.000.00' יח.חיבור ממגש אביזרים בעמוד ועד לפנס קומפלט

08.3.087

גוף תאורת רחוב בנוי מיציקת אלומיניום בלחץ עם ציוד מקורי אינטגרלי 

ג עד "מצת אלקטרוני וקבל עם נורת נל, נטל: בתוך גוף התאורה המכיל

דגם , עם עדשת זכוכית בורוסיליקט מחוסמת פריזמטית,  ווט400

"OVX " תוצרת"MCGRAW EDISON "(י אור עד"ע) , כולל כבל

0.0001,801.800.00' יח.חיבור ממגש אביזרים בעמוד ועד לפנס קומפלט



274מתוך65 2018- ל לעבודות פיתוח "מחירון משכ

כ"סהמחירכמותמידה' יחתאורמספר

08.3.088

גוף תאורת רחוב בנוי מיציקת אלומיניום בלחץ עם ציוד מקורי אינטגרלי 

ג עד "מצת אלקטרוני וקבל עם נורת נל, נטל: בתוך גוף התאורה המכיל

דגם , עם עדשת זכוכית בורוסיליקט מחוסמת פריזמטית,  ווט250

"OVZ " תוצרת"MCGRAW EDISON "(י אור עד"ע) , כולל כבל

0.0001,664.300.00' יח.חיבור ממגש אביזרים בעמוד ועד לפנס קומפלט

08.3.089

גוף תאורת רחוב דקורטיבי בנוי מיציקת אלומיניום עם ציוד מקורי 

מצת אלקטרוני , נטל: אינטגרלי במגש נשלף בתוך גוף התאורה המכיל

עם עדשת זכוכית בורוסיליקט ,  ווט250ג עד "וקבל עם נורת נל

" CSF"או " CSY"דגם , מחוסמת פריזמטית מבפנים וחלקה מבחוץ

עם זרוע דקורטיבית , (י אור עד"ע)" MCGRAW EDISON"תוצרת 

מיציקת אלומיניום המהווה חלק בלתי נפרד מגוף התאורה ומחוברת 

עם כבל  (מתוך הקטלוג)הגוף צבוע בגוון לפי בחירת המזמין , אליו

0.0003,121.800.00' יח.חיבור ממגש אביזרים בעמוד ועד לפנס קומפלט

08.3.090

גוף תאורת רחוב דקורטיבי בנוי מיציקת אלומיניום עם ציוד מקורי 

מצת אלקטרוני , נטל: אינטגרלי במגש נשלף בתוך גוף התאורה המכיל

עם עדשת זכוכית בורוסיליקט ,  ווט400ג עד "וקבל עם נורת נל

" CSF"או " CSY"דגם , מחוסמת פריזמטית מבפנים וחלקה מבחוץ

עם זרוע דקורטיבית , (י אור עד"ע)" MCGRAW EDISON"תוצרת 

מיציקת אלומיניום המהווה חלק בלתי נפרד מגוף התאורה ומחוברת 

עם כבל  (מתוך הקטלוג)הגוף צבוע בגוון לפי בחירת המזמין , אליו

0.0003,217.500.00' יח.חיבור ממגש אביזרים בעמוד ועד לפנס קומפלט

08.3.091

גוף תאורת רחוב דקורטיבי במבנה מלבני עם ציוד מקורי אינטגרלי 

 70ג "מצת אלקטרוני וקבל עם נורת נל, נטל: בתוך גוף התאורה המכיל

 עקומות פוטומטריות 7עם עדשת זכוכית קמורה מחוסמת בעל , ווט

תוצרת " GALLERIA"דגם , שונות ניתנות להתקנה בגוף הפנס

"MCGRAW -EDISON " עם התקן זרוע , (י אור עד"ע)גודל קטן

י "אורגינלית מהצד המהווה חלק בלתי נ פרד מהגוף ובגוון שיקבע ע

0.0003,905.000.00' יח.עם כבל חיבור ממגש אביזרים בעמוד ועד לפנס קומפלט, המזמין

08.3.092

גוף תאורת רחוב דקורטיבי במבנה מלבני עם ציוד מקורי אינטגרלי 

ג עד "מצת אלקטרוני וקבל עם נורת נל, נטל: בתוך גוף התאורה המכיל

 עקומות 7עם עדשת זכוכית קמורה מחוסמת בעל ,  ווט150

" GALLERIA"דגם , פוטומטריות שונות ניתנות להתקנה בגוף הפנס

עם התקן , (י אור עד"ע)גודל קטן " MCGRAW -EDISON"תוצרת 

זרוע אורגינלית מהצד המהווה חלק בלתי נפרד מהגוף ובגוון שיקבע 

0.0003,960.000.00' יח.עם כבל חיבור ממגש אביזרים בעמוד ועד לפנס קומפלט, י המזמין"ע

08.3.093

גוף תאורת רחוב דקורטיבי במבנה מלבני עם ציוד מקורי אינטגרלי 

מצת אלקטרוני וקבל עם נורת מטל , נטל: בתוך גוף התאורה המכיל

 עקומות 7עם עדשת זכוכית קמורה מחוסמת בעל ,  ווט100הלייד 

" GALLERIA"דגם , פוטומטריות שונות ניתנות להתקנה בגוף הפנס

עם התקן , (י אור עד"ע)גודל קטן " MCGRAW -EDISON"תוצרת 

זרוע אורגינלית מהצד המהווה חלק בלתי נפרד מהגוף ובגוון שיקבע 

0.0004,125.000.00' יח.עם כבל חיבור ממגש אביזרים בעמוד ועד לפנס קומפלט, י המזמין"ע
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08.3.094

גוף תאורת רחוב דקורטיבי במבנה מלבני עם ציוד מקורי אינטגרלי 

מצת אלקטרוני וקבל עם נורת מטל , נטל: בתוך גוף התאורה המכיל

 עקומות 7עם עדשת זכוכית קמורה מחוסמת בעל ,  ווט175הלייד 

" GALLERIA"דגם , פוטומטריות שונות ניתנות להתקנה בגוף הפנס

עם התקן , (י אור עד"ע)גודל קטן " MCGRAW -EDISON"תוצרת 

זרוע אורגינלית מהצד המהווה חלק בלתי נפרד מהגוף ובגוון שיקבע 

0.0004,207.500.00' יח.עם כבל חיבור ממגש אביזרים בעמוד ועד לפנס קומפלט, י המזמין"ע

08.3.095

גוף תאורת רחוב דקורטיבי במבנה מלבני עם ציוד מקורי אינטגרלי 

ג "מצת אלקטרוני וקבל עם נורת נל, נטל: בתוך גוף התאורה המכיל

 עקומות 7עם עדשת זכוכית קמורה מחוסמת בעל ,  ווט150

" GALLERIA"דגם , פוטומטריות שונות ניתנות להתקנה בגוף הפנס

עם זרוע , (י אור עד"ע)גודל בינוני " MCGRAW -EDISON"תוצרת 

י "אורגינלית מהצד המהווה חלק בלתי נפ רד מהגוף ובגוון שיקבע ע

0.0005,225.000.00' יח.עם כבל חיבור ממגש אביזרים בעמוד ועד לפנס קומפלט, המזמין

08.3.096

ל בגודל קטן או בינוני עבור זרוע מסוג "תוספת מחיר לגוף תאורה הנ

"SPIPER."0.0001,808.400.00' יח

08.3.097

גוף תאורת רחוב דקורטיבי במבנה עגול עם ציוד מקורי המותקן במגש 

ג עד "מצת אלקטרוני וקבל עם נורת נל, נטל: אביזרים שבעמוד המכיל

דגם , עם עדשת זכוכית מחוסמת, עם כיפה שקופה,  ווט150

"CIRRUSS " תוצרת"MCGRAW -EDISON " י אור "ע)גודל קטן

עם זרוע אורגינלית מהצד המהווה חלק בלתי נפרד מהגוף ובגוון , (עד

עם כבל חיבו ר ממגש אביזרים בעמוד ועד לפנס , י המזמין"שיקבע ע

0.0005,878.400.00' יח.קומפלט

0.0001,670.900.00' יח".SPIPER"ל בגודל קטן עבור זרוע מסוג "תוספת מחיר לגוף תאורה הנ08.3.098

08.3.099

: גוף תאורת רחוב עם ציוד מקורי אינטגרלי בתוך גוף התאורה המכיל

" URL" ווט דגם 150ג עד "מצת אלקטרוני וקבל עם נורת נל, נטל

עם כבל חיבור , י המזמין"בגוון שיקבע ע" CROUSE-HINDS"תוצרת 

0.0005,734.300.00' יח.ממגש אביזרים בעמוד ועד לפנס קומפלט

08.3.100

גוף תאורת רחוב דקורטיבי בנוי מאלומיניום עם ציוד אינטגרלי במגש 

כולל נורת . מצת אלקטרוני וקבל, נטל: נשלף בתוך גוף התאורה המכיל

תוצרת אור עד , מ" מ510בקוטר , "DISK"דגם ,  וט150ג עד "נל

0.0003,437.500.00' יח.י דרישת המזמין"צבוע בגוון עפ. עם זרוע צידית אורגינלית, מהנדסים

08.3.101

גוף תאורת רחוב דקורטיבי בנוי מאלומיניום עם ציוד אינטגרלי במגש 

כולל נורת . מצת אלקטרוני וקבל, נטל: נשלף בתוך גוף התאורה המכיל

תוצרת אור עד , מ" מ510בקוטר , "DISK 7"דגם ,  וט150ג עד "נל

0.0003,437.500.00' יח.י דרישת המזמין"צבוע בגוון עפ. עם זרוע צידית אורגינלית, מהנדסים

08.3.102

גוף תאורת רחוב דקורטיבי בנוי מאלומיניום עם ציוד אינטגרלי במגש 

כולל נורת . מצת אלקטרוני וקבל, נטל: נשלף בתוך גוף התאורה המכיל

לראש " SPIDER"כולל זרוע , "DISK 400"דגם ,  וט100ג עד "נל

עם זרוע צידית , תוצרת אור עד מהנדסים, עמוד עבורו משולם בנפרד

0.0003,850.000.00' יח.י דרישת המזמין"צבוע בגוון עפ. אורגינלית

08.3.103

גוף תאורת רחוב דקורטיבי בנוי מאלומיניום עם ציוד אינטגרלי במגש 

כולל נורת . מצת אלקטרוני וקבל, נטל: נשלף בתוך גוף התאורה המכיל

תוצרת אור עד , מ" מ400בקוטר " DISK 400"דגם ,  וט100ג עד "נל

0.0003,094.300.00' יח.י דרישת המזמין"צבוע בגוון עפ. עם זרוע צידית אורגינלית, מהנדסים
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08.3.104

גוף תאורת רחוב דקורטיבי בנוי מאלומיניום עם ציוד מקורי אינטגרלי 

. מצת אלקטרוני וקבל, נטל: במגש נשלף בתוך גוף התאורה המכיל

, תוצרת אור עד מהנדסים, "פרימה"דגם ,  וט150ג עד "כולל נורת נל

0.0002,846.800.00' יח.י דרישת המזמין"צבוע בגוון עפ. עם זרוע צידית אורגינלית

08.3.105

גוף תאורת רחוב דקורטיבי בנוי מאלומיניום עם ציוד מקורי אינטגרלי 

. מצת אלקטרוני וקבל, נטל: במגש נשלף בתוך גוף התאורה המכיל

, תוצרת אור עד מהנדסים, "מרקל"דגם ,  וט150ג עד "כולל נורת נל

0.0002,695.000.00' יח.י דרישת המזמין"צבוע בגוון עפ. לתליה

08.3.106

גוף תאורת רחוב דקורטיבי בנוי מאלומיניום עם ציוד מקורי אינטגרלי 

. מצת אלקטרוני וקבל, נטל: במגש נשלף בתוך גוף התאורה המכיל

עם , תוצרת אור עד מהנדסים, "מרקל"דגם ,  וט150ג עד "כולל נורת נל

0.0002,915.000.00' יח.י דרישת המזמין"צבוע בגוון עפ. זרוע צידית אורגינלית

08.3.107

גוף תאורת רחוב דקורטיבי בנוי מאלומיניום עם ציוד מקורי אינטגרלי 

. מצת אלקטרוני וקבל, נטל: במגש נשלף בתוך גוף התאורה המכיל

, (DECARTE 600)" 600דקרט "דגם ,  וט150ג עד "כולל נורת נל

י דרישת "צבוע בגוון עפ. תוצרת אור עד מהנדסים, מ" מ600בקוטר 

0.0002,200.000.00' יח.המזמין

08.3.108

, "DECARTE ARM"ל עבור זרוע דקורטיבית דגם "תוספת לנ

טבולה באבץ , מ" ס60באורך , המותאמת לראש עמוד או לצד העמוד

0.0001,251.800.00' יח.י בחירת המזמין"חם וצבועה בתנור בגוון עפ

08.3.109

גוף תאורת רחוב דקורטיבי בנוי מאלומיניום עם ציוד מקורי אינטגרלי 

. מצת אלקטרוני וקבל, נטל: במגש נשלף בתוך גוף התאורה המכיל

תוצרת אור עד , (DANA), "דנה"דגם ,  וט150ג עד "כולל נורת נל

0.0002,159.300.00' יח.י דרישת המזמין"צבוע בגוון עפ. מהנדסים

08.3.110

גוף תאורת רחוב דקורטיבי בנוי מאלומיניום עם ציוד מקורי אינטגרלי 

. מצת אלקטרוני וקבל, נטל: במגש נשלף בתוך גוף התאורה המכיל

תוצרת אור עד , (DIANA), "דיאנה"דגם ,  וט150ג עד "כולל נורת נל

0.0002,241.800.00' יח.י דרישת המזמין"צבוע בגוון עפ. מהנדסים

08.3.111

גוף תאורת רחוב דקורטיבי בנוי מאלומיניום עם ציוד מקורי אינטגרלי 

. מצת אלקטרוני וקבל, נטל: במגש נשלף בתוך גוף התאורה המכיל

תוצרת אור , (TAMARA), "תמרה"דגם ,  וט150ג עד "כולל נורת נל

0.0002,241.800.00' יח.י דרישת המזמין"צבוע בגוון עפ. עד מהנדסים

08.3.112

גוף תאורת רחוב דקורטיבי בנוי מאלומיניום עם ציוד מקורי אינטגרלי 

. מצת אלקטרוני וקבל, נטל: במגש נשלף בתוך גוף התאורה המכיל

תוצרת אור עד , (HIDRA), "הידרה"דגם ,  וט100ג עד "כולל נורת נל

0.0001,306.800.00' יח.י דרישת המזמין"צבוע בגוון עפ. מהנדסים

08.3.113

גוף תאורת רחוב דקורטיבי בנוי מאלומיניום עם ציוד מקורי אינטגרלי 

. מצת אלקטרוני וקבל, נטל: במגש נשלף בתוך גוף התאורה המכיל

עם , (HIDRA FLAT), שטוח" הידרה"דגם ,  וט100ג עד "כולל נורת נל

0.0001,485.000.00' יח.י דרישת המזמין"צבוע בגוון עפ. תוצרת אור עד מהנדסים, הכנה לתליה

0.000426.800.00' יח.ל עבור זרוע צידית"תוספת לנ08.3.114

08.3.115

גוף תאורת רחוב דקורטיבי בנוי מאלומיניום עם ציוד מקורי אינטגרלי 

. מצת אלקטרוני וקבל, נטל: במגש נשלף בתוך גוף התאורה המכיל

תוצרת אור , עם הכנה לתליה, "רווית"דגם ,  וט100ג עד "כולל נורת נל

0.0001,416.800.00' יח.י דרישת המזמין"צבוע בגוון עפ. עד מהנדסים

08.3.116

גוף תאורת רחוב דקורטיבי בנוי מאלומיניום עם ציוד מקורי אינטגרלי 

. מצת אלקטרוני וקבל, נטל: במגש נשלף בתוך גוף התאורה המכיל

. תוצרת אור עד מהנדסים, "ורדינה"דגם ,  וט100ג עד "כולל נורת נל

0.0002,117.500.00' יחי דרישת המזמין"צבוע בגוון עפ
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08.3.117

גוף תאורת רחוב דקורטיבי בנוי מאלומיניום עם ציוד מקורי אינטגרלי 

. מצת אלקטרוני וקבל, נטל: במגש נשלף בתוך גוף התאורה המכיל

תוצרת אור , עם הכנה לתליה, "רותם"דגם ,  וט100ג עד "כולל נורת נל

0.0002,805.000.00' יחי דרישת המזמין"צבוע בגוון עפ. עד מהנדסים

08.3.118

גוף תאורת רחוב דקורטיבי בנוי מאלומיניום עם ציוד מקורי אינטגרלי 

. מצת אלקטרוני וקבל, נטל: במגש נשלף בתוך גוף התאורה המכיל

 CETUS), גודל קטן" תמר"דגם ,  וט150ג עד "כולל נורת נל

SMALL) , רפלקטורTYPE III ,צבוע בגוון . תוצרת אור עד מהנדסים

0.0002,846.800.00' יחי דרישת המזמין"עפ

08.3.119

גוף תאורת רחוב דקורטיבי בנוי מאלומיניום עם ציוד מקורי אינטגרלי 

. מצת אלקטרוני וקבל, נטל: במגש נשלף בתוך גוף התאורה המכיל

 CETUS), גודל קטן" תמר"דגם ,  וט150ג עד "כולל נורת נל

SMALL) , רפלקטורTYPE V ,צבוע בגוון . תוצרת אור עד מהנדסים

0.0003,052.500.00' יחי דרישת המזמין"עפ

08.3.120

גוף תאורת רחוב דקורטיבי בנוי מאלומיניום עם ציוד מקורי אינטגרלי 

. מצת אלקטרוני וקבל, נטל: במגש נשלף בתוך גוף התאורה המכיל

תמר עם אלמנט ), גודל קטן" לידור"דגם ,  וט150ג עד "כולל נורת נל

י "צבוע בגוון עפ. תוצרת אור עד מהנדסים, TYPE IIIרפלקטור , (מואר

0.0003,176.800.00' יחדרישת המזמין

08.3.121

גוף תאורת רחוב דקורטיבי בנוי מאלומיניום עם ציוד מקורי אינטגרלי 

. מצת אלקטרוני וקבל, נטל: במגש נשלף בתוך גוף התאורה המכיל

תמר עם אלמנט ), גודל קטן" לידור"דגם ,  וט150ג עד "כולל נורת נל

י "צבוע בגוון עפ. תוצרת אור עד מהנדסים, TYPE Vרפלקטור , (מואר

0.0003,479.300.00' יחדרישת המזמין

08.3.122

גוף תאורת רחוב בנוי מאלומיניום עם ציוד מקורי אינטגרלי במגש נשלף 

ג "כולל נורת נל. מצת אלקטרוני וקבל, נטל: בתוך גוף התאורה המכיל

י "צבוע בגוון עפ. תוצרת אור עד מהנדסים, "מינילוקס"דגם ,  וט100עד 

0.000935.000.00' יחדרישת המזמין

08.3.123

גוף תאורת רחוב בנוי מאלומיניום עם ציוד מקורי אינטגרלי במגש נשלף 

ג "כולל נורת נל. מצת אלקטרוני וקבל, נטל: בתוך גוף התאורה המכיל

. תוצרת אור עד מהנדסים, "AMERICAN SMALL"דגם ,  וט150עד 

0.0001,059.300.00' יחי דרישת המזמין"צבוע בגוון עפ

08.3.124

גוף תאורת רחוב דקורטיבי מיציקת מאלומיניום בלחץ עם ציוד מקורי 

מצת אלקטרוני , נטל: אינטגרלי במגש נשלף בתוך גוף התאורה המכיל

תוצרת , גודל קטן" VISION"דגם ,  וט150ג עד "כולל נורת נל. וקבל

COOPER LIGHTING (י אור עד"ע) ,0.0005,431.800.00' יח.י דרישת המזמין"צבוע בגוון עפ

08.3.125

גוף תאורת רחוב דקורטיבי מיציקת מאלומיניום עם ציוד מקורי 

מצת אלקטרוני , נטל: אינטגרלי במגש נשלף בתוך גוף התאורה המכיל

על מגוון האפשרויות " PMS"דגם ,  וט150ג עד "כולל נורת נל. וקבל

י "ע) COOPER LIGHTINGתוצרת , הדקורטיביותשל גוף התאורה

0.0002,805.000.00' יח.י דרישת המזמין"צבוע בגוון עפ, (אור עד

08.3.126

גוף תאורת רחוב דקורטיבי מיציקת אלומיניום עם עששית דקורטיבית 

ציוד מקורי אינטגרלי במגש נשלף , TYPE II,III,Vפנימית ורפלקטור 

ג "כולל נורת נל. מצת אלקטרוני וקבל, נטל: בתוך גוף התאורה המכיל

י "ע) COOPER LIGHTINGתוצרת , "UTD / TRD"דגם ,  וט150עד 

0.0003,341.800.00' יח.י דרישת המזמין"צבוע בגוון עפ, (אור עד

08.3.127

גוף תאורת רחוב דקורטיבי עם ציוד מקורי אינטגרלי במגש נשלף בתוך 

ג עד "כולל נורת נל. מצת אלקטרוני וקבל, נטל: גוף התאורה המכיל

 COOPERתוצרת , "AES - ASCENT SITE SMALL"דגם ,  וט150

LIGHTING מסידרת INVUE (י אור עד"ע) ,י דרישת "צבוע בגוון עפ

0.0005,857.500.00' יח.המזמין
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08.3.128

גוף תאורת רחוב דקורטיבי עם ציוד מקורי אינטגרלי במגש נשלף בתוך 

ה עד "כולל נורת מ. מצת אלקטרוני וקבל, נטל: גוף התאורה המכיל

 COOPERתוצרת , "AES - ASCENT SITE SMALL"דגם ,  וט150

LIGHTING מסידרת INVUE (י אור עד"ע) ,י דרישת "צבוע בגוון עפ

0.0006,077.500.00' יח.המזמין

08.3.129

גוף תאורת רחוב דקורטיבי עם ציוד מקורי אינטגרלי במגש נשלף בתוך 

ג עד "כולל נורת נל. מצת אלקטרוני וקבל, נטל: גוף התאורה המכיל

 COOPERתוצרת , "STS - STRUT SITE SMALL"דגם ,  וט150

LIGHTING מסידרת INVUE (י אור עד"ע) ,י דרישת "צבוע בגוון עפ

0.0006,077.500.00' יח.המזמין

08.3.130

גוף תאורת רחוב דקורטיבי עם ציוד מקורי אינטגרלי במגש נשלף בתוך 

ה עד "כולל נורת מ. מצת אלקטרוני וקבל, נטל: גוף התאורה המכיל

 COOPERתוצרת , "STS - STRUT SITE SMALL"דגם ,  וט150

LIGHTING מסידרת INVUE (י אור עד"ע) ,י דרישת "צבוע בגוון עפ

0.0006,297.500.00' יח.המזמין

08.3.131

גוף תאורת רחוב דקורטיבי עם ציוד מקורי אינטגרלי במגש נשלף בתוך 

ג עד "כולל נורת נל. מצת אלקטרוני וקבל, נטל: גוף התאורה המכיל

 COOPERתוצרת , "ICS - ICON SITE SMALL"דגם ,  וט150

LIGHTING מסידרת INVUE (י אור עד"ע) ,י דרישת "צבוע בגוון עפ

0.0005,857.500.00' יח.המזמין

08.3.132

גוף תאורת רחוב דקורטיבי עם ציוד מקורי אינטגרלי במגש נשלף בתוך 

ה עד "כולל נורת מ. מצת אלקטרוני וקבל, נטל: גוף התאורה המכיל

 COOPERתוצרת , "ICS - ICON SITE SMALL"דגם ,  וט150

LIGHTING מסידרת INVUE (י אור עד"ע) ,י דרישת "צבוע בגוון עפ

0.0006,077.500.00' יח.המזמין

08.3.133

עם ציוד מקורי , גוף תאורת רחוב דקורטיבי עם זרוע אינטגרלית

מצת אלקטרוני , נטל: אינטגרלי במגש נשלף בתוך גוף התאורה המכיל

תוצרת , "SDS - SLIDE"דגם ,  וט150ג עד "כולל נורת נל. וקבל

COOPER LIGHTING מסידרת INVUE (י אור עד"ע) , צבוע בגוון

0.00011,935.000.00' יח.י דרישת המזמין"עפ

08.3.134

עם ציוד מקורי , גוף תאורת רחוב דקורטיבי עם זרוע אינטגרלית

מצת אלקטרוני , נטל: אינטגרלי במגש נשלף בתוך גוף התאורה המכיל

תוצרת , "SDS - SLIDE"דגם ,  וט150ה עד "כולל נורת מ. וקבל

COOPER LIGHTING מסידרת INVUE (י אור עד"ע) , צבוע בגוון

0.00012,127.500.00' יח.י דרישת המזמין"עפ

08.3.135

עם ציוד מקורי , גוף תאורת רחוב דקורטיבי עם זרוע אינטגרלית

מצת אלקטרוני , נטל: אינטגרלי במגש נשלף בתוך גוף התאורה המכיל

תוצרת , "FLS - FLITE"דגם ,  וט150ג עד "כולל נורת נל. וקבל

COOPER LIGHTING מסידרת INVUE (י אור עד"ע) , צבוע בגוון

0.00013,269.300.00' יח.י דרישת המזמין"עפ

08.3.136

עם ציוד מקורי , גוף תאורת רחוב דקורטיבי עם זרוע אינטגרלית

מצת אלקטרוני , נטל: אינטגרלי במגש נשלף בתוך גוף התאורה המכיל

תוצרת , "FLS - FLITE"דגם ,  וט150ה עד "כולל נורת מ. וקבל

COOPER LIGHTING מסידרת INVUE (י אור עד"ע) , צבוע בגוון

0.00013,447.500.00' יח.י דרישת המזמין"עפ

08.3.137

עם ציוד מקורי אינטגרלי במגש נשלף בתוך , גוף תאורת רחוב דקורטיבי

ג עד "כולל נורת נל. מצת אלקטרוני וקבל, נטל: גוף התאורה המכיל

תוצרת , "EMM - EPIC MODERN MEDIUM"דגם ,  וט150

COOPER LIGHTING מסידרת INVUE (י אור עד"ע) , צבוע בגוון

0.0007,315.000.00' יח.י דרישת המזמין"עפ
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08.3.138

עם ציוד מקורי אינטגרלי במגש נשלף בתוך , גוף תאורת רחוב דקורטיבי

ה עד "כולל נורת מ. מצת אלקטרוני וקבל, נטל: גוף התאורה המכיל

תוצרת , "EMM - EPIC MODERN MEDIUM"דגם ,  וט150

COOPER LIGHTING מסידרת INVUE (י אור עד"ע) , צבוע בגוון

0.0007,562.500.00' יח.י דרישת המזמין"עפ

08.3.139

עם ציוד מקורי אינטגרלי במגש נשלף בתוך , גוף תאורת רחוב דקורטיבי

ג עד "כולל נורת נל. מצת אלקטרוני וקבל, נטל: גוף התאורה המכיל

תוצרת , "ECM - EPIC CLASSICAL MEDIUM"דגם ,  וט150

COOPER LIGHTING מסידרת INVUE (י אור עד"ע) , צבוע בגוון

0.0007,315.000.00' יח.י דרישת המזמין"עפ

08.3.140

עם ציוד מקורי אינטגרלי במגש נשלף בתוך , גוף תאורת רחוב דקורטיבי

ה עד "כולל נורת מ. מצת אלקטרוני וקבל, נטל: גוף התאורה המכיל

תוצרת , "ECM - EPIC CLASSICAL MEDIUM"דגם ,  וט150

COOPER LIGHTING מסידרת INVUE (י אור עד"ע) , צבוע בגוון

0.0007,562.500.00' יח.י דרישת המזמין"עפ

08.3.141

גוף תאורת רחוב דקורטיבי מיציקת מאלומיניום בלחץ עם ציוד מקורי 

מצת אלקטרוני , נטל: אינטגרלי במגש נשלף בתוך גוף התאורה המכיל

אור עד "תוצרת , "LXF"דגם ,  וט150ג עד "כולל נורת נל. וקבל

0.0003,121.800.00' יח.י דרישת המזמין"צבוע בגוון עפ, "מהנדסים

08.3.142

בנוי מיציקת מאלומיניום , פים"גנים ושצ, גוף תאורה דקורטיבי לרחובות

: בלחץ עם ציוד מקורי אינטגרלי במגש נשלף בתוך גוף התאורה המכיל

דגם ,  וט150ג עד "נל/ה"כולל נורת מ. מצת אלקטרוני וקבל, נטל

"I.N.D" , 0.0003,162.500.00' יח.י דרישת המזמין"צבוע בגוון עפ, "אור עד מהנדסים"תוצרת

08.3.143

בנוי מיציקת מאלומיניום , פים"גנים ושצ, גוף תאורה דקורטיבי לרחובות

: בלחץ עם ציוד מקורי אינטגרלי במגש נשלף בתוך גוף התאורה המכיל

דגם ,  וט150ג עד "כולל נורת נל. מצת אלקטרוני וקבל, נטל

"TERCEL" , י דרישת "צבוע בגוון עפ, "אור עד מהנדסים"תוצרת

0.0003,162.500.00' יח.המזמין

08.3.144

גוף תאורת רחוב דקורטיבי בנוי מיציקת אלומיניום עם ציוד מקורי 

מצת אלקטרוני , נטל: אינטגרלי במגש נשלף בתוך גוף התאורה המכיל

הילטון )" HILTON SMALL"דגם ,  וט150ג עד "כולל נורת נל. וקבל

כולל זרוע אינטגרלית צידית על כל העקומות הפוטומטריות , (קטן

י דרישת "צבוע בגוון עפ, (י אור עד"ע)ב "ארה" LSI"תוצרת , הקיימות

0.0004,840.000.00' יח.המזמין

0.0001,966.800.00' יח".SPIDER"ל עבור זרוע מדגם "תוספת מחיר לגוף התאורה הנ08.3.145

08.3.146

עם , ים וגנים בנוי מיציקת אלומיניום עם בידוד כפול"גוף תאורה לשצפ

: ג קופסה נשלפת בתוך גוף התאורה המכיל"ציוד מקורי אינטגרלי ע

, "בריזה"דגם ,  וט100ג עד "כולל נורת נל. מצת אלקטרוני וקבל, נטל

0.0001,980.000.00' יח.י דרישת המזמין"צבוע בגוון עפ, תוצרת אור עד מהנדסים

08.3.147

עם , ים וגנים בנוי מיציקת אלומיניום עם בידוד כפול"גוף תאורה לשצפ

: ג קופסה נשלפת בתוך גוף התאורה המכיל"ציוד מקורי אינטגרלי ע

דגם ,  וט100ג עד "כולל נורת נל. מצת אלקטרוני וקבל, נטל

"TERCEL" ,0.0002,695.000.00' יח.י דרישת המזמין"צבוע בגוון עפ, תוצרת אור עד מהנדסים

08.3.148

 149-דגם שט, מיציקת אלומיניום, זרקור הצפה למגרשי ספורט

(LITHONIA / TV) ,ציוד ,  וט1000ה "תוצרת שטייניץ כולל נורת מ

מותקן בגוף הפנס וכבל חיבור  (כולל קבל)הפעלה והצתה מושלם 

0.0003,256.000.00' יח.מתאים קומפלט
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08.3.149

 149-דגם שט, מיציקת אלומיניום, זרקור הצפה למגרשי ספורט

(LITHONIA / TV) ,ציוד ,  וט1500ה "תוצרת שטייניץ כולל נורת מ

מותקן בגוף הפנס וכבל חיבור  (כולל קבל)הפעלה והצתה מושלם 

0.0003,146.000.00' יח.מתאים קומפלט

08.3.150

תוצרת , "203"דגם ,  וט50ג עד "זרקור לצמחיה כולל נורת נל

"LUMIERE "צבוע בגוון . כולל קופסה עם שנאי, (י אור עד"ע)ב "ארה

0.0001,842.500.00' יח.י דרישת המזמין"עפ

08.3.151

תוצרת , "252"דגם ,  וט50ג עד "זרקור לצמחיה כולל נורת נל

"LUMIERE "צבוע בגוון . כולל קופסה עם שנאי, (י אור עד"ע)ב "ארה

0.0001,650.000.00' יח.י דרישת המזמין"עפ

08.3.152

, "63.03.063"ט "מק,  וט50זרקור לצמחיה כולל נורת דקרויקה עד 

צבוע . כולל קופסה עם שנאי, (י אור עד"ע)ב "ארה" LAMP"תוצרת 

0.0001,086.800.00' יח.י דרישת המזמין"בגוון עפ

08.3.153

, "63.03.07.3"ט "מק,  וט50זרקור לצמחיה כולל נורת דקרויקה עד 

. כולל קופסת חיבורים עם שנאי, (י אור עד"ע)ב "ארה" LAMP"תוצרת 

0.0001,444.300.00' יח.י דרישת המזמין"צבוע בגוון עפ

08.3.154

" + 63.03.03.3"ט "מק,  וט70ה עד "זרקור לצמחיה כולל נורת מ

כולל קופסת , (י אור עד"ע)ב "ארה" LAMP"תוצרת , "63.07.22.3"

0.0004,469.300.00' יח.י דרישת המזמין"צבוע בגוון עפ. חיבורים המכילה ציוד הדלקה קומפלט

08.3.155

" + 63.03.03.3"ט "מק,  וט150ה עד "זרקור לצמחיה כולל נורת מ

כולל קופסת , (י אור עד"ע)ב "ארה" LAMP"תוצרת , "63.07.24.3"

0.0004,661.800.00' יח.י דרישת המזמין"צבוע בגוון עפ. חיבורים המכילה ציוד הדלקה קומפלט

08.3.156

דגם ,  וט75זרקור למזרקות ומפלי מים כולל נורת דקרויקה עד 

כולל קופסת , (י אור עד"ע)ב "ארה" LUMIERE"תוצרת , "1409"

0.0003,052.500.00' יח.י דרישת המזמין"צבוע בגוון עפ. חיבורים ושנאי

08.3.157

ה עד "כולל נורת מ', מבנים וכו, גוף תאורה שקוע באדמה להארת עצים

כולל , (י אור עד"ע), "LAMP"תוצרת , "93.01.03.3"ט "מק,  וט150

0.0004,661.800.00' יח.י דרישת המזמין"צבוע בגוון עפ. ציוד הדלקה

08.3.158

, מחומרים מורכבים' מבנים וכו, גוף תאורה שקוע באדמה להארת עצים

" GREENLEE"תוצרת , "MDB"דגם ,  וט100ה עד "כולל נורת מ

צבוע . כולל ציוד הדלקה מושלם בתא אינטגרלי, (י אור עד"ע), ב"ארה

0.0004,125.000.00' יח.י דרישת המזמין"בגוון עפ

0.000784.300.00' יחל"לגוף הנ" ROCK GUARD"תוספת מגן 08.3.159

0.000687.500.00' יחל"תוספת ליחידת קיבוע לבטון לגוף הנ08.3.160

08.3.161

, מחומרים מורכבים' מבנים וכו, גוף תאורה שקוע באדמה להארת עצים

" GREENLEE"תוצרת , "CDB"דגם ,  וט175ה עד "כולל נורת מ

צבוע . כולל ציוד הדלקה מושלם בתא אינטגרלי, (י אור עד"ע), ב"ארה

0.0005,967.500.00' יח.י דרישת המזמין"בגוון עפ

0.000784.300.00' יחל"לגוף הנ" ROCK GUARD"תוספת מגן 08.3.162

0.000784.300.00' יחל"תוספת ליחידת קיבוע לבטון לגוף הנ08.3.163

08.3.164

, מחומרים מורכבים' מבנים וכו, גוף תאורה שקוע באדמה להארת עצים

" GREENLEE"תוצרת , "RDS"דגם ,  וט100ה עד "כולל נורת מ

צבוע . כולל ציוד הדלקה מושלם בתא אינטגרלי, (י אור עד"ע), ב"ארה

0.0005,294.300.00' יח.י דרישת המזמין"בגוון עפ

0.000784.300.00' יחל"לגוף הנ" ROCK GUARD"תוספת מגן 08.3.165

08.3.166

, מחומרים מורכבים' מבנים וכו, גוף תאורה שקוע באדמה להארת עצים

" GREENLEE"תוצרת , "RDB"דגם ,  וט250ה עד "כולל נורת מ

צבוע . כולל ציוד הדלקה מושלם בתא אינטגרלי, (י אור עד"ע), ב"ארה

0.0007,109.300.00' יח.י דרישת המזמין"בגוון עפ

0.000784.300.00' יחל"לגוף הנ" ROCK GUARD"תוספת מגן 08.3.167
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08.3.168

ה עד "כולל נורת מ', מבנים וכו, גוף תאורה שקוע באדמה להארת עצים

כולל ציוד הדלקה מושלם , י אור עד מהנדסים"ע, "MER"דגם ,  וט100

י "צבוע בגוון עפ. בתא אינטגרלי, מצת אלקטרוני וקבל,הכולל נטל

0.0002,447.500.00' יח.דרישת המזמין

08.3.169

דגם ,  וט150ג עד "כולל נורת נל, גוף תאורה להצפה ולהארת עצים

"BANDIT" , תוצרת"COOPER LIGHTING "(י אור עד"ע)ב "ארה ,

י "צבוע בגוון עפ, מצת אלקטרוני וקבל, כולל ציוד הדלקה הכולל נטל

0.0002,062.500.00' יח.דרישת המזמין

08.3.170

 ACURA"דגם ,  וט150ג עד "כולל נורת נל, גוף תאורה להצפה

SMALL" , תוצרת"COOPER LIGHTING "(י אור עד"ע)ב "ארה ,

י "צבוע בגוון עפ, מצת אלקטרוני וקבל, כולל ציוד הדלקה הכולל נטל

0.0003,341.800.00' יח.דרישת המזמין

08.3.171

 - PHH"דגם ,  וט150ה עד "כולל נורת מ, גוף תאורה להצפה

PHOCUS FLOD HID" , תוצרת"COOPER LIGHTING "ב "ארה

מצת , כולל ציוד הדלקה הכולל נטל, (י אור עד"ע) INVUEמסידרת 

0.0005,844.300.00' יח.י דרישת המזמין"צבוע בגוון עפ, אלקטרוני וקבל

08.3.172

בנוי מיציקת אלומיניום , גוף תאורת רחוב דקורטיבי עם זרוע אינטגרלית

, נטל: עם ציוד מקורי אינטגרלי במגש נשלף בתוך גוף התאורה המכיל

 וט וכבל חיבור 150ג עד "נל/ה"כולל נורת מ. מצת אלקטרוני וקבל

" 1301לב "דגם , מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס קומפלט

(GULLWING 13) , תוצרת"GARDCO" ,י דרישת "צבוע בגוון עפ

0.0005,335.000.00' יח.המזמין

08.3.173

גוף תאורת רחוב דקורטיבי מרובע בנוי מיציקת אלומיניום משולב עם 

תא אופטי ונורה ורטיקלית או אוריזנטלית עם ציוד מקורי אינטגרלי 

. מצת אלקטרוני וקבל, נטל: במגש נשלף בתוך גוף התאורה המכיל

 וט וכבל חיבור מתאים ממגש 150ג "נל / 175ה עד "כולל נורת מ

, (ECOLUME-14)" 1305לב "דגם , החיבורים ועד לפנס קומפלט

0.0003,781.800.00' יח.י דרישת המזמין"צבוע בגוון עפ, "EMCO"תוצרת 

08.3.174

גוף תאורת רחוב דקורטיבי מרובע בנוי מיציקת אלומיניום משולב עם 

תא אופטי ונורה ורטיקלית או אוריזנטלית עם ציוד מקורי אינטגרלי 

. מצת אלקטרוני וקבל, נטל: במגש נשלף בתוך גוף התאורה המכיל

 וט וכבל חיבור מתאים ממגש 150ג "נל / 250ה עד "כולל נורת מ

, (ECOLUME-18)" 1305לב "דגם , החיבורים ועד לפנס קומפלט

0.0003,348.400.00' יח.י דרישת המזמין"צבוע בגוון עפ, "EMCO"תוצרת 

08.3.175

גוף תאורת רחוב דקורטיבי מרובע בנוי מיציקת אלומיניום משולב עם 

תא אופטי ונורה ורטיקלית או אוריזנטלית עם ציוד מקורי אינטגרלי 

. מצת אלקטרוני וקבל, נטל: במגש נשלף בתוך גוף התאורה המכיל

 וט וכבל חיבור מתאים ממגש 150ג "נל / 400ה עד "כולל נורת מ

, (ECOLUME-24)" 1305לב "דגם , החיבורים ועד לפנס קומפלט

0.0004,056.800.00' יח.י דרישת המזמין"צבוע בגוון עפ, "EMCO"תוצרת 

08.3.176

רחוב ממסגרת פוליאסטר מחוזק וכיסוי עליון /גוף תאורת כביש

עם ציוד מקורי אינטגרלי במגש נשלף בתוך גוף התאורה , מפוליקרבונט

 וט וכבל 125כולל נורת כספית עד . מצת אלקטרוני וקבל, נטל: המכיל

, "1350לב "דגם , חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס קומפלט

(SEMI CUTOFF / CUTOFF ,(APOLLO , כולל התקן תליה מתכוון

0.0001,306.800.00' יח.י דרישת המזמין"צבוע בגוון עפ, "RAGNI"תוצרת ,  מעלות120-ב
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08.3.177

רחוב בנוי מיציקת אלומיניום עם ציוד מקורי אינטגרלי /גוף תאורת כביש

. מצת אלקטרוני וקבל, נטל: במגש נשלף בתוך גוף התאורה המכיל

 וט וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים 150ג עד "נל/כולל נורת כספית

 SEMI/ אריאן ), "1401לב " / "1400לב "דגם , ועד לפנס קומפלט

CUTOFF / CUTOFF ,(ARIANE 600 , תוצרת"RAGNI" , צבוע

0.0002,709.300.00' יח.י דרישת המזמין"בגוון עפ

08.3.178

כיסוי . רחוב מיוצר ממסגרת פוליאסטר יצוק בלחץ/גוף תאורת כביש

תחתון מפוליקרבונט עם ציוד מקורי אינטגרלי במגש נשלף בתוך / עליון 

ג עד "נל/ה"כולל נורת מ. מצת אלקטרוני וקבל, נטל: גוף התאורה המכיל

דגם ,  וט וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס קומפלט150

, SEMI CUTOFF / CUTOFF ,(ARIANE 100/ אריאן ), "1405לב "

0.0001,595.000.00' יח.י דרישת המזמין"צבוע בגוון עפ, "RAGNI"תוצרת 

08.3.179

רחוב דקורטיבי בנוי מיציקת אלומיניום עם ציוד מקורי /גוף תאורת כביש

מצת אלקטרוני , נטל: אינטגרלי במגש נשלף בתוך גוף התאורה המכיל

 וט וכבל חיבור מתאים ממגש 150ג עד "נל/ה"כולל נורת מ. וקבל

, (VENITA PM), "1430לב "דגם , החיבורים ועד לפנס קומפלט

0.0004,840.000.00' יח.י דרישת המזמין"צבוע בגוון עפ, "RAGNI"תוצרת 

08.3.180

רחוב דקורטיבי בנוי מיציקת אלומיניום עם ציוד מקורי /גוף תאורת כביש

מצת אלקטרוני , נטל: אינטגרלי במגש נשלף בתוך גוף התאורה המכיל

 וט וכבל חיבור מתאים ממגש 150ג עד "נל/ה"כולל נורת מ. וקבל

, (VENITA GM), "1431לב "דגם , החיבורים ועד לפנס קומפלט

0.0005,472.500.00' יח.י דרישת המזמין"צבוע בגוון עפ, "RAGNI"תוצרת 

08.3.181

גוף תאורת רחוב דקורטיבי בנוי מיציקת אלומיניום עם ציוד מקורי 

מצת אלקטרוני , נטל: אינטגרלי במגש נשלף בתוך גוף התאורה המכיל

וכבל חיבור מתאים ממגש ,  וט125כולל נורת כספית עד . וקבל

תוצרת , (CYDIAS), "1440לב "דגם , החיבורים ועד לפנס קומפלט

"RAGNI" ,0.0004,675.000.00' יח.י דרישת המזמין"צבוע בגוון עפ

08.3.182

רחוב בנוי מיציקת אלומיניום עם ציוד מקורי אינטגרלי /גוף תאורת כביש

. מצת אלקטרוני וקבל, נטל: במגש נשלף בתוך גוף התאורה המכיל

 וט וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד 125כולל נורת כספית עד 

/ אריאן ), "1452לב " / "1451לב " / "1450לב "דגם , לפנס קומפלט

SEMI CUTOFF / CUTOFF ,(ARIAN 250 , תוצרת"RAGNI" ,

0.0001,856.800.00' יח.י דרישת המזמין"צבוע בגוון עפ

08.3.183

רחוב בנוי מיציקת אלומיניום עם ציוד מקורי אינטגרלי /גוף תאורת כביש

. מצת אלקטרוני וקבל, נטל: במגש נשלף בתוך גוף התאורה המכיל

 וט וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים 150ג עד "נל/ה"כולל נורת מ

תוצרת , (LUMADINA), "1453לב "דגם , ועד לפנס קומפלט

"RAGNI" ,0.0001,732.500.00' יח.י דרישת המזמין"צבוע בגוון עפ

08.3.184

גוף תאורה דקורטיבי בנוי מאלומיניום עם ציוד מקורי אינטגרלי במגש 

כולל נורת . מצת אלקטרוני וקבל, נטל: נשלף בתוך גוף התאורה המכיל

וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס ,  וט150ג עד "נל/ה"מ

, (ED 14A / ED 14/ צור ), "4001לב " / "4000לב "דגם , קומפלט

י דרישת "צבוע בגוון עפ, "לב אופיר"תוצרת , להרכבה מזרוע או בתלייה

0.0002,626.800.00' יח.המזמין

08.3.185

גוף תאורה דקורטיבי בנוי מאלומיניום עם ציוד מקורי אינטגרלי במגש 

כולל נורת . מצת אלקטרוני וקבל, נטל: נשלף בתוך גוף התאורה המכיל

וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד ,  וט125ג עד "נל/ה"מ/כספית

צבוע , "לב אופיר"תוצרת , (ED 16), "4039לב "דגם , לפנס קומפלט

0.0001,416.800.00' יח.י דרישת המזמין"בגוון עפ
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08.3.186

גוף תאורה דקורטיבי בנוי מאלומיניום עם ציוד מקורי אינטגרלי במגש 

כולל נורת . מצת אלקטרוני וקבל, נטל: נשלף בתוך גוף התאורה המכיל

וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס ,  וט250כספית עד 

צבוע בגוון , "לב אופיר"תוצרת , (ED 5), "4040לב "דגם , קומפלט

0.0001,237.500.00' יח.י דרישת המזמין"עפ

08.3.187

גוף תאורה דקורטיבי בנוי מאלומיניום עם ציוד מקורי אינטגרלי במגש 

כולל נורת . מצת אלקטרוני וקבל, נטל: נשלף בתוך גוף התאורה המכיל

וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס ,  וט250ג עד "נל/ה"מ

צבוע בגוון , "לב אופיר"תוצרת , (ED 5), "4040לב "דגם , קומפלט

0.0001,361.800.00' יח.י דרישת המזמין"עפ

08.3.188

גוף תאורה דקורטיבי בנוי מאלומיניום עם ציוד מקורי אינטגרלי במגש 

כולל נורת . מצת אלקטרוני וקבל, נטל: נשלף בתוך גוף התאורה המכיל

וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס ,  וט150ה עד "מ

צבוע בגוון , "לב אופיר"תוצרת , (ED 9), "4043לב "דגם , קומפלט

0.0001,856.800.00' יח.י דרישת המזמין"עפ

08.3.189

גוף תאורה דקורטיבי בנוי מאלומיניום עם ציוד מקורי אינטגרלי במגש 

כולל נורת . מצת אלקטרוני וקבל, נטל: נשלף בתוך גוף התאורה המכיל

וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס ,  וט125כספית עד 

צבוע בגוון , "לב אופיר"תוצרת , (ED 9), "4043לב "דגם , קומפלט

0.0002,172.500.00' יח.י דרישת המזמין"עפ

08.3.190

גוף תאורה דקורטיבי בנוי מאלומיניום עם ציוד מקורי אינטגרלי במגש 

כולל נורת . מצת אלקטרוני וקבל, נטל: נשלף בתוך גוף התאורה המכיל

וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס ,  וט150ג עד "נל

צבוע בגוון , "לב אופיר"תוצרת , (ED 9), "4043לב "דגם , קומפלט

0.0002,324.300.00' יח.י דרישת המזמין"עפ

08.3.191

גוף תאורה דקורטיבי בנוי מאלומיניום עם ציוד מקורי אינטגרלי במגש 

כולל נורת . מצת אלקטרוני וקבל, נטל: נשלף בתוך גוף התאורה המכיל

וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס ,  וט250ג עד "נל/ה"מ

צבוע בגוון , "לב אופיר"תוצרת , (ED 7), "4048לב "דגם , קומפלט

0.0002,502.500.00' יח.י דרישת המזמין"עפ

08.3.192

גוף תאורה דקורטיבי בנוי מאלומיניום עם ציוד מקורי אינטגרלי במגש 

כולל נורת . מצת אלקטרוני וקבל, נטל: נשלף בתוך גוף התאורה המכיל

וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד ,  וט150ג עד "נל/ה"מ/כספית

צבוע , "לב אופיר"תוצרת , (ED 8), "4049לב "דגם , לפנס קומפלט

0.0002,310.000.00' יח.י דרישת המזמין"בגוון עפ

08.3.193

גוף תאורה דקורטיבי בנוי מאלומיניום עם ציוד מקורי אינטגרלי במגש 

כולל נורת . מצת אלקטרוני וקבל, נטל: נשלף בתוך גוף התאורה המכיל

וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד ,  וט150ג עד "נל/ה"מ/כספית

צבוע , "לב אופיר"תוצרת , (ED 10), "4050לב "דגם , לפנס קומפלט

0.0001,595.000.00' יח.י דרישת המזמין"בגוון עפ

08.3.194

גוף תאורה דקורטיבי בנוי מאלומיניום עם ציוד מקורי אינטגרלי במגש 

כולל נורת . מצת אלקטרוני וקבל, נטל: נשלף בתוך גוף התאורה המכיל

וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס ,  וט125כספית עד 

צבוע בגוון , "לב אופיר"תוצרת , (ED 12), "4052לב "דגם , קומפלט

0.0001,361.800.00' יח.י דרישת המזמין"עפ

08.3.195

גוף תאורה דקורטיבי בנוי מאלומיניום עם ציוד מקורי אינטגרלי במגש 

כולל נורת . מצת אלקטרוני וקבל, נטל: נשלף בתוך גוף התאורה המכיל

וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס ,  וט150ג עד "נל/כספית

צבוע בגוון , "לב אופיר"תוצרת , (ED 12), "4052לב "דגם , קומפלט

0.0001,485.000.00' יח.י דרישת המזמין"עפ
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08.3.196

גוף תאורה דקורטיבי בנוי מאלומיניום עם ציוד מקורי אינטגרלי במגש 

כולל נורת . מצת אלקטרוני וקבל, נטל: נשלף בתוך גוף התאורה המכיל

וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס ,  וט250כספית עד 

צבוע בגוון , "לב אופיר"תוצרת , (ED 22), "4055לב "דגם , קומפלט

0.0001,677.500.00' יח.י דרישת המזמין"עפ

08.3.197

גוף תאורה דקורטיבי בנוי מאלומיניום עם ציוד מקורי אינטגרלי במגש 

כולל נורת . מצת אלקטרוני וקבל, נטל: נשלף בתוך גוף התאורה המכיל

וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס ,  וט250ג עד "נל/ה"מ

צבוע בגוון , "לב אופיר"תוצרת , (ED 22), "4055לב "דגם , קומפלט

0.0001,801.800.00' יח.י דרישת המזמין"עפ

08.3.198

גוף תאורה דקורטיבי בנוי מיציקת אלומיניום עם ציוד מקורי אינטגרלי 

. מצת אלקטרוני וקבל, נטל: במגש נשלף בתוך גוף התאורה המכיל

וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד ,  וט125כולל נורת כספית עד 

צבוע , "לב אופיר"תוצרת , (ED 11), "4057לב "דגם , לפנס קומפלט

0.0002,392.500.00' יח.י דרישת המזמין"בגוון עפ

08.3.199

גוף תאורה דקורטיבי בנוי מיציקת אלומיניום עם ציוד מקורי אינטגרלי 

. מצת אלקטרוני וקבל, נטל: במגש נשלף בתוך גוף התאורה המכיל

וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ,  וט150ג עד "נל/ה"כולל נורת מ

, "לב אופיר"תוצרת , (ED 11), "4057לב "דגם , ועד לפנס קומפלט

0.0002,530.000.00' יח.י דרישת המזמין"צבוע בגוון עפ

08.3.200

גוף תאורה דקורטיבי בנוי מיציקת אלומיניום עם ציוד מקורי אינטגרלי 

. מצת אלקטרוני וקבל, נטל: במגש נשלף בתוך גוף התאורה המכיל

וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד ,  וט125כולל נורת כספית עד 

צבוע , "לב אופיר"תוצרת , (ED 18), "4058לב "דגם , לפנס קומפלט

0.0002,186.800.00' יח.י דרישת המזמין"בגוון עפ

08.3.201

גוף תאורה דקורטיבי בנוי מיציקת אלומיניום עם ציוד מקורי אינטגרלי 

. מצת אלקטרוני וקבל, נטל: במגש נשלף בתוך גוף התאורה המכיל

וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ,  וט150ג עד "נל/ה"כולל נורת מ

, "לב אופיר"תוצרת , (ED 18), "4058לב "דגם , ועד לפנס קומפלט

0.0002,324.300.00' יח.י דרישת המזמין"צבוע בגוון עפ

08.3.202

גוף תאורת רחוב דקורטיבי בנוי מיציקת אלומיניום עם ציוד מקורי 

מצת אלקטרוני , נטל: אינטגרלי במגש נשלף בתוך גוף התאורה המכיל

וכבל חיבור מתאים ,  וט250ג עד "נל/ה"מ/כולל נורת כספית. וקבל

תוצרת , (ED 4), "4059לב "דגם , ממגש החיבורים ועד לפנס קומפלט

0.0001,512.500.00' יח.י דרישת המזמין"צבוע בגוון עפ, "לב אופיר"

08.3.203

גוף תאורה דקורטיבי בנוי מאלומיניום עם ציוד מקורי אינטגרלי במגש 

כולל נורת . מצת אלקטרוני וקבל, נטל: נשלף בתוך גוף התאורה המכיל

וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס ,  וט125כספית עד 

צבוע בגוון , "לב אופיר"תוצרת , (ED 24), "4060לב "דגם , קומפלט

0.0001,086.800.00' יח.י דרישת המזמין"עפ

08.3.204

גוף תאורה דקורטיבי בנוי מאלומיניום עם ציוד מקורי אינטגרלי במגש 

כולל נורת . מצת אלקטרוני וקבל, נטל: נשלף בתוך גוף התאורה המכיל

וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס ,  וט150ג עד "נל/ה"מ

צבוע בגוון , "לב אופיר"תוצרת , (ED 24), "4060לב "דגם , קומפלט

0.0001,210.000.00' יח.י דרישת המזמין"עפ

08.3.205

עם ציוד מקורי אינטגרלי , גוף תאורה דקורטיבי ממסגרת נירוסטה

. מצת אלקטרוני וקבל, נטל: במגש נשלף בתוך גוף התאורה המכיל

וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד ,  וט250כולל נורת כספית עד 

, RAGNIתוצרת , (VENCE 130), "4071לב "דגם , לפנס קומפלט

0.0004,262.500.00' יח.י דרישת המזמין"צבוע בגוון עפ
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08.3.206

עם ציוד מקורי אינטגרלי , גוף תאורה דקורטיבי ממסגרת נירוסטה

. מצת אלקטרוני וקבל, נטל: במגש נשלף בתוך גוף התאורה המכיל

וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ,  וט250ג עד "נל/ה"כולל נורת מ

תוצרת , (VENCE 130), "4071לב "דגם , ועד לפנס קומפלט

RAGNI ,0.0004,427.500.00' יח.י דרישת המזמין"צבוע בגוון עפ

08.3.207

עם ציוד מקורי אינטגרלי , גוף תאורה דקורטיבי ממסגרת נירוסטה

. מצת אלקטרוני וקבל, נטל: במגש נשלף בתוך גוף התאורה המכיל

וכבל חיבור מתאים ,  וט150ג עד "נל,  וט250כולל נורת כספית עד 

, (VENCE 138), "4072לב "דגם , ממגש החיבורים ועד לפנס קומפלט

0.0004,785.000.00' יח.י דרישת המזמין"צבוע בגוון עפ, RAGNIתוצרת 

08.3.208

עם ציוד מקורי אינטגרלי , גוף תאורה דקורטיבי ממסגרת נירוסטה

. מצת אלקטרוני וקבל, נטל: במגש נשלף בתוך גוף התאורה המכיל

וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס ,  וט250ג "כולל נורת נל

צבוע , RAGNIתוצרת , (VENCE 145), "4073לב "דגם , קומפלט

0.0005,747.500.00' יח.י דרישת המזמין"בגוון עפ

08.3.209

גוף תאורה כדורי עם כיסוי עליון מאלומיניום וכיסוי תחתון שקוף משולב 

עם לובר טבעתי עם ציוד מקורי אינטגרלי במגש נשלף בתוך גוף 

ג עד "נל/ ה "כולל נורת מ. מצת אלקטרוני וקבל, נטל: התאורה המכיל

דגם , וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס קומפלט,  וט150

י "צבוע בגוון עפ, GRECHIתוצרת , (SFERACAP), "4085לב "

0.0002,681.800.00' יח.דרישת המזמין

08.3.210

גוף תאורה דקורטיבי עם בסיס אלומיניום עם ציוד מקורי אינטגרלי 

. מצת אלקטרוני וקבל, נטל: במגש נשלף בתוך גוף התאורה המכיל

וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד ,  וט250כולל נורת כספית עד 

צבוע , SPEROתוצרת , (HL 105), "4095לב "דגם , לפנס קומפלט

0.0003,850.000.00' יח.י דרישת המזמין"בגוון עפ

08.3.211

גוף תאורה דקורטיבי עם בסיס אלומיניום עם ציוד מקורי אינטגרלי 

. מצת אלקטרוני וקבל, נטל: במגש נשלף בתוך גוף התאורה המכיל

וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ,  וט150ג עד "נל/ה"כולל נורת מ

, SPEROתוצרת , (HL 105), "4095לב "דגם , ועד לפנס קומפלט

0.0003,905.000.00' יח.י דרישת המזמין"צבוע בגוון עפ

08.3.212

חופת הגוף , בסיס הגוף מפוליאמיד משוריין, רחוב/גוף תאורת כביש

עם ציוד מקורי אינטגרלי במגש נשלף בתוך גוף , מפרופילן גמיש

ג עד "נל/כולל נורת כספית. מצת אלקטרוני וקבל, התאורה המכיל נטל

דגם ,  וט וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד הפנס קומפלט150

י "צבוע בגוון עפ, "MAZDA"תוצרת , (COMETE P), "4220לב "

0.0001,939.300.00' יח.דרישת המזמין

08.3.213

חופת הגוף , בסיס הגוף מפוליאמיד משוריין, רחוב/גוף תאורת כביש

עם ציוד מקורי אינטגרלי במגש נשלף בתוך גוף , מפרופילן גמיש

 250כולל נורת כספית עד . מצת אלקטרוני וקבל, התאורה המכיל נטל

 וט וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד הפנס 150ג עד "נל/ וט 

צבוע , "MAZDA"תוצרת , (COMETE L), "4222לב "דגם , קומפלט

0.0002,269.300.00' יח.י דרישת המזמין"בגוון עפ

08.3.214

גוף תאורה דקורטיבי מיציקת אלומיניום עם ציוד מקורי אינטגרלי במגש 

כולל נורת . מצת אלקטרוני וקבל, נטל: נשלף בתוך גוף התאורה המכיל

וכבל חיבור מתאים ממגש ,  וט100ג עד "נל/  וט 125כספית עד 

תוצרת , (YPSILON), "4390לב "דגם , החיבורים ועד לפנס קומפלט

ELENCO ,0.0003,630.000.00' יח.י דרישת המזמין"צבוע בגוון עפ



274מתוך77 2018- ל לעבודות פיתוח "מחירון משכ

כ"סהמחירכמותמידה' יחתאורמספר

08.3.215

גוף תאורה דקורטיבי מיציקת אלומיניום עם ציוד מקורי אינטגרלי במגש 

כולל נורת . מצת אלקטרוני וקבל, נטל: נשלף בתוך גוף התאורה המכיל

וכבל חיבור מתאים ממגש ,  וט100ג עד "נל/  וט 125כספית עד 

תוצרת , (ARIEL), "4391לב "דגם , החיבורים ועד לפנס קומפלט

ELENCO ,0.0004,469.300.00' יח.י דרישת המזמין"צבוע בגוון עפ

08.3.216

גוף תאורה דקורטיבי מיציקת אלומיניום מוגן באמצעות רשת הגנה 

עם ציוד מקורי אינטגרלי במגש נשלף בתוך גוף התאורה , מנירוסטה

ג "נל/  וט 250כולל נורת כספית עד . מצת אלקטרוני וקבל, נטל: המכיל

, וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס קומפלט,  וט150עד 

י "צבוע בגוון עפ, RAGNIתוצרת , (MIRAMAS), "4402לב "דגם 

0.0006,930.000.00' יח.דרישת המזמין

08.3.217

גוף תאורה דקורטיבי מאלומיניום עם ציוד מקורי אינטגרלי במגש נשלף 

כולל נורת כספית . מצת אלקטרוני וקבל, נטל: בתוך גוף התאורה המכיל

, וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס קומפלט,  וט125עד 

י "צבוע בגוון עפ, RAGNIתוצרת , (VENUS 50), "4405לב "דגם 

0.0003,712.500.00' יח.דרישת המזמין

08.3.218

גוף תאורה דקורטיבי מאלומיניום עם ציוד מקורי אינטגרלי במגש נשלף 

כולל נורת . מצת אלקטרוני וקבל, נטל: בתוך גוף התאורה המכיל

וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס ,  וט150ג עד "נל/ה"מ

צבוע בגוון , RAGNIתוצרת , (VENUS 50), "4405לב "דגם , קומפלט

0.0003,864.300.00' יח.י דרישת המזמין"עפ

08.3.219

גוף תאורה דקורטיבי מאלומיניום עם ציוד מקורי אינטגרלי במגש נשלף 

כולל נורת כספית . מצת אלקטרוני וקבל, נטל: בתוך גוף התאורה המכיל

, וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס קומפלט,  וט250עד 

י "צבוע בגוון עפ, RAGNIתוצרת , (VENUS 65), "4406לב "דגם 

0.0004,111.800.00' יח.דרישת המזמין

08.3.220

גוף תאורה דקורטיבי מאלומיניום עם ציוד מקורי אינטגרלי במגש נשלף 

כולל נורת . מצת אלקטרוני וקבל, נטל: בתוך גוף התאורה המכיל

וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס ,  וט250ג עד "נל/ה"מ

צבוע בגוון , RAGNIתוצרת , (VENUS 65), "4406לב "דגם , קומפלט

0.0004,262.500.00' יח.י דרישת המזמין"עפ

08.3.221

עם ציוד מקורי אינטגרלי , גוף תאורה דקורטיבי מיציקת אלומיניום

. מצת אלקטרוני וקבל, נטל: במגש נשלף בתוך גוף התאורה המכיל

וכבל חיבור מתאים ,  וט150ג עד "נל/  וט 250כולל נורת כספית עד 

, (MELANTIA), "4407לב "דגם , ממגש החיבורים ועד לפנס קומפלט

0.0005,101.800.00' יח.י דרישת המזמין"צבוע בגוון עפ, RAGNIתוצרת 

08.3.222

גוף תאורה דקורטיבי מאלומיניום עם ציוד מקורי אינטגרלי במגש נשלף 

/ ה "כולל נורת מ. מצת אלקטרוני וקבל, נטל: בתוך גוף התאורה המכיל

וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד ,  וט250כספית עד / ג "נל

, RAGNIתוצרת , (VENUS-C 50), "4408לב "דגם , לפנס קומפלט

0.0003,836.800.00' יח.י דרישת המזמין"צבוע בגוון עפ

08.3.223

גוף תאורה דקורטיבי מאלומיניום עם ציוד מקורי אינטגרלי במגש נשלף 

כולל נורת כספית . מצת אלקטרוני וקבל, נטל: בתוך גוף התאורה המכיל

, וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס קומפלט,  וט250עד 

י "צבוע בגוון עפ, RAGNIתוצרת , (VENUS-C 65), "4409לב "דגם 

0.0004,111.800.00' יח.דרישת המזמין

08.3.224

גוף תאורה דקורטיבי מאלומיניום עם ציוד מקורי אינטגרלי במגש נשלף 

כולל נורת . מצת אלקטרוני וקבל, נטל: בתוך גוף התאורה המכיל

וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס ,  וט250ג עד "נל/ה"מ

צבוע , RAGNIתוצרת , (VENUS-C 65), "4409לב "דגם , קומפלט

0.0004,262.500.00' יח.י דרישת המזמין"בגוון עפ
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08.3.225

גוף תאורה דקורטיבי מאלומיניום עם ציוד מקורי אינטגרלי במגש נשלף 

כולל נורת כספית . מצת אלקטרוני וקבל, נטל: בתוך גוף התאורה המכיל

, וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס קומפלט,  וט125 עד 

י "צבוע בגוון עפ, RAGNIתוצרת , (ROGNC 50), "4411לב "דגם 

0.0004,785.000.00' יח.דרישת המזמין

08.3.226

גוף תאורה דקורטיבי מאלומיניום עם ציוד מקורי אינטגרלי במגש נשלף 

כולל נורת . מצת אלקטרוני וקבל, נטל: בתוך גוף התאורה המכיל

וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס ,  וט100ג עד "נל/ה"מ

צבוע , RAGNIתוצרת , (ROGNC 50), "4411לב "דגם , קומפלט

0.0004,936.800.00' יח.י דרישת המזמין"בגוון עפ

08.3.227

גוף תאורה דקורטיבי מאלומיניום עם ציוד מקורי אינטגרלי במגש נשלף 

כולל נורת כספית . מצת אלקטרוני וקבל, נטל: בתוך גוף התאורה המכיל

, וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס קומפלט,  וט250עד 

י "צבוע בגוון עפ, RAGNIתוצרת , (ROGNC 65), "4412לב "דגם 

0.0005,074.300.00' יח.דרישת המזמין

08.3.228

גוף תאורה דקורטיבי מאלומיניום עם ציוד מקורי אינטגרלי במגש נשלף 

כולל נורת . מצת אלקטרוני וקבל, נטל: בתוך גוף התאורה המכיל

וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס ,  וט250ג עד "נל/ה"מ

צבוע , RAGNIתוצרת , (ROGNC 65), "4412לב "דגם , קומפלט

0.0005,239.300.00' יח.י דרישת המזמין"בגוון עפ

08.3.229

גוף תאורה דקורטיבי מאלומיניום עם ציוד מקורי אינטגרלי במגש נשלף 

כולל נורת כספית . מצת אלקטרוני וקבל, נטל: בתוך גוף התאורה המכיל

, וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס קומפלט,  וט125עד 

י "צבוע בגוון עפ, RAGNIתוצרת , (ROGNC-C 50), "4414לב "דגם 

0.0004,785.000.00' יח.דרישת המזמין

08.3.230

גוף תאורה דקורטיבי מאלומיניום עם ציוד מקורי אינטגרלי במגש נשלף 

כולל נורת . מצת אלקטרוני וקבל, נטל: בתוך גוף התאורה המכיל

וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס ,  וט150ג עד "נל/ה"מ

צבוע , RAGNIתוצרת , (ROGNC-C 50), "4414לב "דגם , קומפלט

0.0004,950.000.00' יח.י דרישת המזמין"בגוון עפ

08.3.231

גוף תאורה דקורטיבי מאלומיניום עם ציוד מקורי אינטגרלי במגש נשלף 

כולל נורת כספית . מצת אלקטרוני וקבל, נטל: בתוך גוף התאורה המכיל

, וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס קומפלט,  וט250עד 

י "צבוע בגוון עפ, RAGNIתוצרת , (ROGNC-C 65), "4415לב "דגם 

0.0005,074.300.00' יח.דרישת המזמין

08.3.232

גוף תאורה דקורטיבי מאלומיניום עם ציוד מקורי אינטגרלי במגש נשלף 

כולל נורת . מצת אלקטרוני וקבל, נטל: בתוך גוף התאורה המכיל

וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס ,  וט250ג עד "נל/ה"מ

צבוע , RAGNIתוצרת , (ROGNC-C 65), "4415לב "דגם , קומפלט

0.0005,239.300.00' יח.י דרישת המזמין"בגוון עפ

08.3.233

עם , גוף תאורה דקורטיבי בנוי מכיפת אלומיניום וכדור מפוליקרבונט

מצת , נטל: ציוד מקורי אינטגרלי במגש נשלף בתוך גוף התאורה המכיל

,  וט150ג עד "נל/ה"מ,  וט250כולל נורת כספית עד . אלקטרוני וקבל

לב "דגם , וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס קומפלט

4416" ,(SILENE) , תוצרתRAGNI ,0.0003,547.500.00' יח.י דרישת המזמין"צבוע בגוון עפ

08.3.234

גוף תאורה דקורטיבי מאלומיניום עם ציוד מקורי אינטגרלי במגש נשלף 

כולל נורת כספית . מצת אלקטרוני וקבל, נטל: בתוך גוף התאורה המכיל

, וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס קומפלט,  וט250עד 

י "צבוע בגוון עפ, RAGNIתוצרת , (TIRCIS 400), "4417לב "דגם 

0.0003,575.000.00' יח.דרישת המזמין
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08.3.235

גוף תאורה דקורטיבי מאלומיניום עם ציוד מקורי אינטגרלי במגש נשלף 

ג "כולל נורת נל. מצת אלקטרוני וקבל, נטל: בתוך גוף התאורה המכיל

, וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס קומפלט,  וט250עד 

י "צבוע בגוון עפ, RAGNIתוצרת , (TIRCIS 400), "4417לב "דגם 

0.0003,630.000.00' יח.דרישת המזמין

08.3.236

גוף תאורה דקורטיבי מאלומיניום עם ציוד מקורי אינטגרלי במגש נשלף 

כולל נורת . מצת אלקטרוני וקבל, נטל: בתוך גוף התאורה המכיל

וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס ,  וט250ג עד "נל/כספית

צבוע , RAGNIתוצרת , (TIRCIS 540), "4418לב "דגם , קומפלט

0.0003,877.500.00' יח.י דרישת המזמין"בגוון עפ

08.3.237

גוף תאורה דקורטיבי מאלומיניום עם ציוד מקורי אינטגרלי במגש נשלף 

כולל נורת . מצת אלקטרוני וקבל, נטל: בתוך גוף התאורה המכיל

וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס ,  וט125ג עד "נל/כספית

צבוע בגוון , RAGNIתוצרת , (SENTIA 50), "4421לב "דגם , קומפלט

0.0004,235.000.00' יח.י דרישת המזמין"עפ

08.3.238

גוף תאורה דקורטיבי מאלומיניום עם ציוד מקורי אינטגרלי במגש נשלף 

כולל נורת כספית . מצת אלקטרוני וקבל, נטל: בתוך גוף התאורה המכיל

וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד ,  וט150ג עד "נל,  וט250עד 

, RAGNIתוצרת , (SENTIA 65), "4422לב "דגם , לפנס קומפלט

0.0004,661.800.00' יח.י דרישת המזמין"צבוע בגוון עפ

08.3.239

גוף תאורה דקורטיבי מאלומיניום עם ציוד מקורי אינטגרלי במגש נשלף 

כולל נורת . מצת אלקטרוני וקבל, נטל: בתוך גוף התאורה המכיל

וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס ,  וט250ג עד "נל/כספית

צבוע , RAGNIתוצרת , (JOYAU 6550), "4423לב "דגם , קומפלט

0.0005,651.800.00' יח.י דרישת המזמין"בגוון עפ

08.3.240

גוף תאורת רחוב דקורטיבי בנוי מיציקת אלומיניום עם ציוד מקורי 

מצת אלקטרוני , נטל: אינטגרלי במגש נשלף בתוך גוף התאורה המכיל

וכבל חיבור מתאים ממגש ,  וט250כולל נורת כספית עד . וקבל

תוצרת , (THAIS 400), "4425לב "דגם , החיבורים ועד לפנס קומפלט

"RAGNI" ,0.0004,084.300.00' יח.י דרישת המזמין"צבוע בגוון עפ

08.3.241

גוף תאורת רחוב דקורטיבי בנוי מיציקת אלומיניום עם ציוד מקורי 

מצת אלקטרוני , נטל: אינטגרלי במגש נשלף בתוך גוף התאורה המכיל

וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ,  וט150ה עד "כולל נורת מ. וקבל

תוצרת , (THAIS 400), "4425לב "דגם , ועד לפנס קומפלט

"RAGNI" ,0.0003,685.000.00' יח.י דרישת המזמין"צבוע בגוון עפ

08.3.242

גוף תאורת רחוב דקורטיבי בנוי מיציקת אלומיניום עם ציוד מקורי 

מצת אלקטרוני , נטל: אינטגרלי במגש נשלף בתוך גוף התאורה המכיל

וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ,  וט150ג עד "כולל נורת נל. וקבל

תוצרת , (THAIS 400), "4425לב "דגם , ועד לפנס קומפלט

"RAGNI" ,0.0004,166.800.00' יח.י דרישת המזמין"צבוע בגוון עפ

08.3.243

גוף תאורת רחוב דקורטיבי בנוי מיציקת אלומיניום עם ציוד מקורי 

מצת אלקטרוני , נטל: אינטגרלי במגש נשלף בתוך גוף התאורה המכיל

וכבל חיבור מתאים ממגש ,  וט250כולל נורת כספית עד . וקבל

תוצרת , (THAIS 540), "4426לב "דגם , החיבורים ועד לפנס קומפלט

"RAGNI" ,0.0004,551.800.00' יח.י דרישת המזמין"צבוע בגוון עפ

08.3.244

גוף תאורת רחוב דקורטיבי בנוי מיציקת אלומיניום עם ציוד מקורי 

מצת אלקטרוני , נטל: אינטגרלי במגש נשלף בתוך גוף התאורה המכיל

וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ,  וט250ג עד "כולל נורת נל. וקבל

תוצרת , (THAIS 540), "4426לב "דגם , ועד לפנס קומפלט

"RAGNI" ,0.0004,675.000.00' יח.י דרישת המזמין"צבוע בגוון עפ
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08.3.245

גוף תאורת רחוב דקורטיבי בנוי מיציקת אלומיניום עם ציוד מקורי 

מצת אלקטרוני , נטל: אינטגרלי במגש נשלף בתוך גוף התאורה המכיל

וכבל חיבור מתאים ממגש ,  וט250כולל נורת כספית עד . וקבל

, (ORIGIA 6600), "4428לב "דגם , החיבורים ועד לפנס קומפלט

0.0004,345.000.00' יח.י דרישת המזמין"צבוע בגוון עפ, "RAGNI"תוצרת 

08.3.246

גוף תאורת רחוב דקורטיבי בנוי מיציקת אלומיניום עם ציוד מקורי 

מצת אלקטרוני , נטל: אינטגרלי במגש נשלף בתוך גוף התאורה המכיל

וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ,  וט150ג עד "כולל נורת נל. וקבל

תוצרת , (ORIGIA 6600), "4428לב "דגם , ועד לפנס קומפלט

"RAGNI" ,0.0004,482.500.00' יח.י דרישת המזמין"צבוע בגוון עפ

08.3.247

גוף תאורת רחוב דקורטיבי בנוי מיציקת אלומיניום עם ציוד מקורי 

מצת אלקטרוני , נטל: אינטגרלי במגש נשלף בתוך גוף התאורה המכיל

וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ,  וט400ג עד "כולל נורת נל. וקבל

תוצרת , (ORIGIA 6800), "4429לב "דגם , ועד לפנס קומפלט

"RAGNI" ,0.0005,582.500.00' יח.י דרישת המזמין"צבוע בגוון עפ

08.3.248

גוף תאורת רחוב דקורטיבי בנוי מיציקת אלומיניום עם ציוד מקורי 

מצת אלקטרוני , נטל: אינטגרלי במגש נשלף בתוך גוף התאורה המכיל

וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ,  וט400ג עד "כולל נורת נל. וקבל

תוצרת , (ORIGIA 6800), "4430לב "דגם , ועד לפנס קומפלט

"RAGNI" ,0.0006,036.800.00' יח.י דרישת המזמין"צבוע בגוון עפ

08.3.249

גוף תאורת רחוב דקורטיבי בנוי מיציקת אלומיניום עם ציוד מקורי 

מצת אלקטרוני , נטל: אינטגרלי במגש נשלף בתוך גוף התאורה המכיל

וכבל חיבור ,  וט150ג עד "נל/  וט 250כולל נורת כספית עד . וקבל

, "4431לב "דגם , מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס קומפלט

(THYRIA 400) , תוצרת"RAGNI" ,0.0004,345.000.00' יח.י דרישת המזמין"צבוע בגוון עפ

08.3.250

גוף תאורת רחוב דקורטיבי בנוי מיציקת אלומיניום עם ציוד מקורי 

מצת אלקטרוני , נטל: אינטגרלי במגש נשלף בתוך גוף התאורה המכיל

וכבל חיבור מתאים ממגש ,  וט250ג עד "נל/כולל נורת כספית. וקבל

, (THYRIA 540), "4432לב "דגם , החיבורים ועד לפנס קומפלט

0.0004,661.800.00' יח.י דרישת המזמין"צבוע בגוון עפ, "RAGNI"תוצרת 

08.3.251

גוף תאורת רחוב דקורטיבי בנוי מיציקת אלומיניום עם ציוד מקורי 

מצת אלקטרוני , נטל: אינטגרלי במגש נשלף בתוך גוף התאורה המכיל

וכבל חיבור מתאים ממגש ,  וט400ג עד "נל/כולל נורת כספית. וקבל

, (THYRIA 700), "4433לב "דגם , החיבורים ועד לפנס קומפלט

0.0005,032.500.00' יח.י דרישת המזמין"צבוע בגוון עפ, "RAGNI"תוצרת 

08.3.252

גוף תאורת רחוב דקורטיבי בנוי מיציקת אלומיניום עם ציוד מקורי 

מצת אלקטרוני , נטל: אינטגרלי במגש נשלף בתוך גוף התאורה המכיל

וכבל חיבור ,  וט150ג עד "נל/  וט 250כולל נורת כספית עד . וקבל

, "4437לב "דגם , מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס קומפלט

(HELLEIA 400) , תוצרת"RAGNI" ,0.0004,372.500.00' יח.י דרישת המזמין"צבוע בגוון עפ

08.3.253

גוף תאורת רחוב דקורטיבי בנוי מיציקת אלומיניום עם ציוד מקורי 

מצת אלקטרוני , נטל: אינטגרלי במגש נשלף בתוך גוף התאורה המכיל

וכבל חיבור מתאים ממגש ,  וט250ג עד "נל/כולל נורת כספית. וקבל

, (HELLEIA 540), "4438לב "דגם , החיבורים ועד לפנס קומפלט

0.0004,647.500.00' יח.י דרישת המזמין"צבוע בגוון עפ, "RAGNI"תוצרת 

08.3.254

גוף תאורת רחוב דקורטיבי בנוי מיציקת אלומיניום עם ציוד מקורי 

מצת אלקטרוני , נטל: אינטגרלי במגש נשלף בתוך גוף התאורה המכיל

וכבל חיבור מתאים ממגש ,  וט400ג עד "נל/כולל נורת כספית. וקבל

, (HELLEIA 700), "4439לב "דגם , החיבורים ועד לפנס קומפלט

0.0004,991.800.00' יח.י דרישת המזמין"צבוע בגוון עפ, "RAGNI"תוצרת 
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08.3.255

גוף תאורת רחוב דקורטיבי בנוי מיציקת אלומיניום עם ציוד מקורי 

מצת אלקטרוני , נטל: אינטגרלי במגש נשלף בתוך גוף התאורה המכיל

וכבל חיבור מתאים ממגש ,  וט250כולל נורת כספית עד . וקבל

תוצרת , (ARIES 400), "4440לב "דגם , החיבורים ועד לפנס קומפלט

"RAGNI" ,0.0004,317.500.00' יח.י דרישת המזמין"צבוע בגוון עפ

08.3.256

גוף תאורת רחוב דקורטיבי בנוי מיציקת אלומיניום עם ציוד מקורי 

מצת אלקטרוני , נטל: אינטגרלי במגש נשלף בתוך גוף התאורה המכיל

וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ,  וט150ה עד "כולל נורת מ. וקבל

תוצרת , (ARIES 400), "4440לב "דגם , ועד לפנס קומפלט

"RAGNI" ,0.0003,877.500.00' יח.י דרישת המזמין"צבוע בגוון עפ

08.3.257

גוף תאורת רחוב דקורטיבי בנוי מיציקת אלומיניום עם ציוד מקורי 

מצת אלקטרוני , נטל: אינטגרלי במגש נשלף בתוך גוף התאורה המכיל

וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ,  וט150ג עד "כולל נורת נל. וקבל

תוצרת , (ARIES 400), "4440לב "דגם , ועד לפנס קומפלט

"RAGNI" ,0.0004,386.800.00' יח.י דרישת המזמין"צבוע בגוון עפ

08.3.258

גוף תאורת רחוב דקורטיבי בנוי מיציקת אלומיניום עם ציוד מקורי 

מצת אלקטרוני , נטל: אינטגרלי במגש נשלף בתוך גוף התאורה המכיל

וכבל חיבור מתאים ממגש ,  וט250כולל נורת כספית עד . וקבל

תוצרת , (ARIES 540), "4441לב "דגם , החיבורים ועד לפנס קומפלט

"RAGNI" ,0.0004,565.000.00' יח.י דרישת המזמין"צבוע בגוון עפ

08.3.259

גוף תאורת רחוב דקורטיבי בנוי מיציקת אלומיניום עם ציוד מקורי 

מצת אלקטרוני , נטל: אינטגרלי במגש נשלף בתוך גוף התאורה המכיל

וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ,  וט250ה עד "כולל נורת מ. וקבל

תוצרת , (ARIES 540), "4441לב "דגם , ועד לפנס קומפלט

"RAGNI" ,0.0004,166.800.00' יח.י דרישת המזמין"צבוע בגוון עפ

08.3.260

גוף תאורת רחוב דקורטיבי בנוי מיציקת אלומיניום עם ציוד מקורי 

מצת אלקטרוני , נטל: אינטגרלי במגש נשלף בתוך גוף התאורה המכיל

וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ,  וט250ג עד "כולל נורת נל. וקבל

תוצרת , (ARIES 540), "4441לב "דגם , ועד לפנס קומפלט

"RAGNI" ,0.0004,675.000.00' יח.י דרישת המזמין"צבוע בגוון עפ

08.3.261

גוף תאורת רחוב דקורטיבי בנוי מיציקת אלומיניום עם ציוד מקורי 

מצת אלקטרוני , נטל: אינטגרלי במגש נשלף בתוך גוף התאורה המכיל

וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ,  וט250ה עד "כולל נורת מ. וקבל

תוצרת , (ARIES 700), "4442לב "דגם , ועד לפנס קומפלט

"RAGNI" ,0.0004,427.500.00' יח.י דרישת המזמין"צבוע בגוון עפ

08.3.262

עם ציוד מקורי אינטגרלי , גוף תאורה דקורטיבי ממסגרת נירוסטה

. מצת אלקטרוני וקבל, נטל: במגש נשלף בתוך גוף התאורה המכיל

וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד ,  וט250ג עד "כולל נורת נל

צבוע , RAGNIתוצרת , (ISOLA 50), "4451לב "דגם , לפנס קומפלט

0.0005,184.300.00' יח.י דרישת המזמין"בגוון עפ

08.3.263

גוף תאורה דקורטיבי מאלומיניום עם ציוד מקורי אינטגרלי במגש נשלף 

כולל נורת כספית . מצת אלקטרוני וקבל, נטל: בתוך גוף התאורה המכיל

וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד ,  וט150ג עד "נל,  וט250עד 

, RAGNIתוצרת , (AZUREE 540), "4452לב "דגם , לפנס קומפלט

0.0004,799.300.00' יח.י דרישת המזמין"צבוע בגוון עפ

08.3.264

גוף תאורה דקורטיבי מאלומיניום עם ציוד מקורי אינטגרלי במגש נשלף 

ג "כולל נורת נל. מצת אלקטרוני וקבל, נטל: בתוך גוף התאורה המכיל

, וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס קומפלט,  וט250עד 

י "צבוע בגוון עפ, RAGNIתוצרת , (AZUREE 700), "4453לב "דגם 

0.0005,679.300.00' יח.דרישת המזמין
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08.3.265

גוף תאורה דקורטיבי מנירוסטה עם ציוד מקורי אינטגרלי במגש נשלף 

ה "כולל נורת מ. מצת אלקטרוני וקבל, נטל: בתוך גוף התאורה המכיל

, וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס קומפלט,  וט150עד 

צבוע בגוון , RAGNIתוצרת , (VALBONNE 640), "4457לב "דגם 

0.0004,785.000.00' יח.י דרישת המזמין"עפ

08.3.266

גוף תאורה דקורטיבי מנירוסטה עם ציוד מקורי אינטגרלי במגש נשלף 

כולל נורת . מצת אלקטרוני וקבל, נטל: בתוך גוף התאורה המכיל

וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס ,  וט250ג עד "נל/כספית

, RAGNIתוצרת , (VALBONNE 640), "4457לב "דגם , קומפלט

0.0005,472.500.00' יח.י דרישת המזמין"צבוע בגוון עפ

08.3.267

גוף תאורה דקורטיבי מנירוסטה עם ציוד מקורי אינטגרלי במגש נשלף 

כולל נורת . מצת אלקטרוני וקבל, נטל: בתוך גוף התאורה המכיל

וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס ,  וט150ג עד "נל/כספית

, RAGNIתוצרת , (VALBONNE 650), "4458לב "דגם , קומפלט

0.0004,909.300.00' יח.י דרישת המזמין"צבוע בגוון עפ

08.3.268

עם ציוד מקורי אינטגרלי , גוף תאורה דקורטיבי ממסגרת נירוסטה

. מצת אלקטרוני וקבל, נטל: במגש נשלף בתוך גוף התאורה המכיל

וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ,  וט150ג "נל/כולל נורת כספית

, RAGNIתוצרת , (ISOLA 40), "4459לב "דגם , ועד לפנס קומפלט

0.0004,455.000.00' יח.י דרישת המזמין"צבוע בגוון עפ

08.3.269

עם ציוד מקורי אינטגרלי , גוף תאורה דקורטיבי ממסגרת נירוסטה

. מצת אלקטרוני וקבל, נטל: במגש נשלף בתוך גוף התאורה המכיל

וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד ,  וט250ג עד "כולל נורת נל

צבוע , RAGNIתוצרת , (ISOLA 60), "4460לב "דגם , לפנס קומפלט

0.0005,679.300.00' יח.י דרישת המזמין"בגוון עפ

08.3.270

עם ציוד מקורי אינטגרלי , גוף תאורה דקורטיבי מיציקת אלומיניום

. מצת אלקטרוני וקבל, נטל: במגש נשלף בתוך גוף התאורה המכיל

וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ,  וט150ה עד "מ/ ג "כולל נורת נל

תוצרת , (JUPITER 6400), "4470לב "דגם , ועד לפנס קומפלט

RAGNI ,0.0005,019.300.00' יח.י דרישת המזמין"צבוע בגוון עפ

08.3.271

עם ציוד מקורי אינטגרלי , גוף תאורה דקורטיבי מיציקת אלומיניום

. מצת אלקטרוני וקבל, נטל: במגש נשלף בתוך גוף התאורה המכיל

וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ,  וט150ה עד "מ/ ג "כולל נורת נל

י דרישת " צבוע בגוון עפATINIA 6600דגם , ועד לפנס קומפלט

0.0004,056.800.00' יח.המזמין

08.3.272

עם ציוד מקורי אינטגרלי , גוף תאורה דקורטיבי מיציקת אלומיניום

. מצת אלקטרוני וקבל, נטל: במגש נשלף בתוך גוף התאורה המכיל

וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ,  וט250ה עד "מ/ ג "כולל נורת נל

י דרישת " צבוע בגוון עפATINIA 6700דגם , ועד לפנס קומפלט

0.0005,019.300.00' יח.המזמין

08.3.273

גוף תאורת רחוב דקורטיבי בנוי מיציקת אלומיניום עם ציוד מקורי 

מצת אלקטרוני , נטל: אינטגרלי במגש נשלף בתוך גוף התאורה המכיל

וכבל חיבור מתאים ,  וט150ג עד "נל/ה"מ/כולל נורת כספית. וקבל

תוצרת , (ED 2), "4710לב "דגם , ממגש החיבורים ועד לפנס קומפלט

0.0002,544.300.00' יח.י דרישת המזמין"צבוע בגוון עפ, "לב אופיר"

08.3.274

גוף תאורה דקורטיבי בנוי מיציקת אלומיניום עם ציוד מקורי אינטגרלי 

. מצת אלקטרוני וקבל, נטל: במגש נשלף בתוך גוף התאורה המכיל

וכבל חיבור מתאים ממגש ,  וט125ג עד "נל/ה"מ/כולל נורת כספית

לב "תוצרת , (ED 21), "4732לב "דגם , החיבורים ועד לפנס קומפלט

0.0001,595.000.00' יח.י דרישת המזמין"צבוע בגוון עפ, "אופיר



274מתוך83 2018- ל לעבודות פיתוח "מחירון משכ

כ"סהמחירכמותמידה' יחתאורמספר

08.3.275

גוף תאורה דקורטיבי בנוי מיציקת אלומיניום עם ציוד מקורי אינטגרלי 

. מצת אלקטרוני וקבל, נטל: במגש נשלף בתוך גוף התאורה המכיל

וכבל חיבור מתאים ממגש ,  וט125ג עד "נל/ה"מ/כולל נורת כספית

לב "תוצרת , (ED 19), "4735לב "דגם , החיבורים ועד לפנס קומפלט

0.0001,554.300.00' יח.י דרישת המזמין"צבוע בגוון עפ, "אופיר

08.3.276

גוף תאורה דקורטיבי בנוי מיציקת אלומיניום עם ציוד מקורי אינטגרלי 

. מצת אלקטרוני וקבל, נטל: במגש נשלף בתוך גוף התאורה המכיל

וכבל חיבור מתאים ממגש ,  וט125ג עד "נל/ה"מ/כולל נורת כספית

לב "תוצרת , (ED 20), "4736לב "דגם , החיבורים ועד לפנס קומפלט

0.0001,554.300.00' יח.י דרישת המזמין"צבוע בגוון עפ, "אופיר

08.3.277

גוף תאורה דקורטיבי בנוי מיציקת אלומיניום עם ציוד מקורי אינטגרלי 

. מצת אלקטרוני וקבל, נטל: במגש נשלף בתוך גוף התאורה המכיל

וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד ,  וט125כולל נורת כספית עד 

צבוע בגוון , WE - EFתוצרת , (AL), "4830לב "דגם , לפנס קומפלט

0.0005,019.300.00' יח.י דרישת המזמין"עפ

08.3.278

גוף תאורה דקורטיבי בנוי מיציקת אלומיניום עם ציוד מקורי אינטגרלי 

. מצת אלקטרוני וקבל, נטל: במגש נשלף בתוך גוף התאורה המכיל

וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ,  וט100ג עד "נל/ה"כולל נורת מ

צבוע , WE - EFתוצרת , (AL), "4830לב "דגם , ועד לפנס קומפלט

0.0005,170.000.00' יח.י דרישת המזמין"בגוון עפ

08.3.279

עם פתחי '  מ1מ ובגובה " מ120/120עמודון תאורה בחתך מרובע 

עם תא ציוד אינטגרלי , עשוי מפלדה מגולוונת , הארה מארבעה צדדים

 125ג עד "נל/ה"מ/כולל נורת כספית. מצת אלקטרוני וקבל, נטל: המכיל

0.0002,915.000.00' יח"לב אופיר"תוצרת , "4195לב "דגם , וט

08.3.280

עם פתחי '  מ1מ ובגובה " מ120/120עמודון תאורה בחתך מרובע 

עם תא ציוד אינטגרלי , עשוי מפלדה מגולוונת , הארה משני צדדים

 125ג עד "נל/ה"מ/כולל נורת כספית. מצת אלקטרוני וקבל, נטל: המכיל

0.0002,695.000.00' יח"לב אופיר"תוצרת , "4196לב "דגם , וט

08.3.281

עשוי ',  מ1.1מ ובגובה " מ170עמודון תאורה בחתך עגול בקוטר 

מצת אלקטרוני , נטל: עם תא ציוד אינטגרלי המכיל, מפלדה מגולוונת 

תוצרת , "4197לב "דגם ,  וט80ג עד "נל/ה"מ/כולל נורת כספית. וקבל

0.0001,815.000.00' יח"לב אופיר"

08.3.282

עשוי ',  מ1.1מ ובגובה " מ170עמודון תאורה בחתך עגול בקוטר 

מצת אלקטרוני , נטל: עם תא ציוד אינטגרלי המכיל, מפלדה מגולוונת 

תוצרת , "4198לב "דגם ,  וט80ג עד "נל/ה"מ/כולל נורת כספית. וקבל

0.0002,117.500.00' יח"לב אופיר"

08.3.283

עגול אנטי ונדלי מיוצר מאבן גרנוליט /עמודון תאורה בחתך מרובע

מצת אלקטרוני , נטל: עם תא ציוד אינטגרלי המכיל',  מ1.1ובגובה 

תוצרת , "4199לב "דגם ,  וט80ג עד "נל/ה"מ/כולל נורת כספית. וקבל

0.0003,712.500.00' יח"לב אופיר"

08.3.284

: עם תא ציוד אינטגרלי המכיל, גוף תאורת הצפה מיציקת אלומיניום

וכבל חיבור ,  וט125כולל נורת כספית עד . מצת אלקטרוני וקבל, נטל

, F.F.E.תוצרת , "2615לב "דגם , מתאים מהארגז ועד לפנס קומפלט

0.000797.500.00' יח.י דרישת המזמין"צבוע בגוון עפ

08.3.285

: עם תא ציוד אינטגרלי המכיל, גוף תאורת הצפה מיציקת אלומיניום

וכבל חיבור ,  וט150ה עד "כולל נורת מ. מצת אלקטרוני וקבל, נטל

, F.F.E.תוצרת , "2615לב "דגם , מתאים מהארגז ועד לפנס קומפלט

0.0001,031.800.00' יח.י דרישת המזמין"צבוע בגוון עפ

08.3.286

: עם תא ציוד אינטגרלי המכיל, גוף תאורת הצפה מיציקת אלומיניום

וכבל חיבור מתאים ,  וט100ג "כולל נורת נל. מצת אלקטרוני וקבל, נטל

צבוע , F.F.E.תוצרת , "2615לב "דגם , מהארגז ועד לפנס קומפלט

0.0001,100.000.00' יח.י דרישת המזמין"בגוון עפ
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08.3.287

: עם תא ציוד אינטגרלי המכיל, גוף תאורת הצפה מיציקת אלומיניום

וכבל חיבור ,  וט150ה עד "כולל נורת מ. מצת אלקטרוני וקבל, נטל

, F.F.E.תוצרת , "2616לב "דגם , מתאים מהארגז ועד לפנס קומפלט

0.0001,031.800.00' יח.י דרישת המזמין"צבוע בגוון עפ

08.3.288

: עם תא ציוד אינטגרלי המכיל, גוף תאורת הצפה מיציקת אלומיניום

וכבל חיבור ,  וט150ה עד "כולל נורת מ. מצת אלקטרוני וקבל, נטל

, F.F.E.תוצרת , "2625לב "דגם , מתאים מהארגז ועד לפנס קומפלט

0.0001,141.800.00' יח.י דרישת המזמין"צבוע בגוון עפ

08.3.289

: עם תא ציוד אינטגרלי המכיל, גוף תאורת הצפה מיציקת אלומיניום

וכבל חיבור ,  וט150ג עד "נל/ה"כולל נורת מ. מצת אלקטרוני וקבל, נטל

, F.F.E.תוצרת , "2626לב "דגם , מתאים מהארגז ועד לפנס קומפלט

0.0001,141.800.00' יח.י דרישת המזמין"צבוע בגוון עפ

08.3.290

מיציקת אלומיניום עם זכוכית , גוף תאורת הצפה לתלייה על קיר

. מצת אלקטרוני וקבל, נטל: עם תא ציוד אינטגרלי המכיל, משוריינת

וכבל חיבור מתאים מהארגז ,  וט150ג עד "נל/ה"מ/כולל נורת כספית

י "צבוע בגוון עפ, F.F.E.תוצרת , "2951לב "דגם , ועד לפנס קומפלט

0.000990.000.00' יח.דרישת המזמין

08.3.291

גוף תאורת גן שקוע בקרקע עשוי מנירוסטה עם זכוכית מחוסמת 

: עם תא ציוד אינטגרלי המכיל, צרה/ בינונית / אלומה רחבה , עמידה

וכבל חיבור ,  וט70ג "נל/ה"כולל נורת מ. מצת אלקטרוני וקבל, נטל

לב " / "4682לב " / "4681לב "דגם , מתאים מהתא ועד לפנס קומפלט

4683 "(FUTURE PLAST).0.0004,180.000.00' יח

08.3.292

גוף תאורת גן שקוע בקרקע עשוי מנירוסטה עם זכוכית מחוסמת 

: עם תא ציוד אינטגרלי המכיל, צרה/ בינונית / אלומה רחבה , עמידה

וכבל חיבור ,  וט70ג "נל/ה"כולל נורת מ. מצת אלקטרוני וקבל, נטל

לב " / "4685לב " / "4684לב "דגם ,  מתאים מהתא ועד לפנס קומפלט

4686 "(FUTURE PLAST)0.0004,634.300.00' יח

08.3.293

גוף תאורת גן שקוע בקרקע עשוי מנירוסטה עם זכוכית מחוסמת 

: עם תא ציוד אינטגרלי המכיל, צרה/ בינונית / אלומה רחבה , עמידה

וכבל חיבור ,  וט70ג "נל/ה"כולל נורת מ. מצת אלקטרוני וקבל, נטל

לב " / "4688לב " / "4687לב "דגם ,  מתאים מהתא ועד לפנס קומפלט

4689 "(FUTURE PLAST)0.0004,634.300.00' יח

08.3.294

גוף תאורת גן שקוע בקרקע עשוי מנירוסטה עם זכוכית מחוסמת 

: עם תא ציוד אינטגרלי המכיל, צרה/ בינונית / אלומה רחבה , עמידה

 150ה עד "מ/  וט 125כולל נורת כספית עד . מצת אלקטרוני וקבל, נטל

, וכבל חיבור מתאים מהתא ועד לפנס קומפלט,  וט150ג עד "נל/ וט 

0.0006,119.300.00' יח(FUTURE PLAST)" 4693לב " / "4692לב " / "4691לב "דגם 

08.3.295

גוף תאורת גן שקוע בקרקע עשוי מנירוסטה עם זכוכית מחוסמת 

: עם תא ציוד אינטגרלי המכיל, צרה/ בינונית / אלומה רחבה , עמידה

וכבל חיבור ,  וט125כולל נורת כספית עד . מצת אלקטרוני וקבל, נטל

לב " / "4695לב " / "4694לב "דגם , מתאים מהתא ועד לפנס קומפלט

4696 "(FUTURE PLAST)0.0006,146.800.00' יח

08.3.296

גוף תאורת גן שקוע בקרקע עשוי מנירוסטה עם זכוכית מחוסמת 

: עם תא ציוד אינטגרלי המכיל, צרה/ בינונית / אלומה רחבה , עמידה

וכבל חיבור ,  וט150ג עד "נל/ה"כולל נורת מ. מצת אלקטרוני וקבל, נטל

לב " / "4695לב " / "4694לב "דגם , מתאים מהתא ועד לפנס קומפלט

4696 "(FUTURE PLAST)0.0006,586.800.00' יח
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08.3.297

גוף תאורת גן שקוע בקרקע עשוי מנירוסטה עם זכוכית מחוסמת 

: עם תא ציוד אינטגרלי המכיל, צרה/ בינונית / אלומה רחבה , עמידה

וכבל חיבור ,  וט125כולל נורת כספית עד . מצת אלקטרוני וקבל, נטל

לב " / "4698לב " / "4697לב "דגם , מתאים מהתא ועד לפנס קומפלט

4699 "(FUTURE PLAST)0.0006,146.800.00' יח

08.3.298

גוף תאורת גן שקוע בקרקע עשוי מנירוסטה עם זכוכית מחוסמת 

: עם תא ציוד אינטגרלי המכיל, צרה/ בינונית / אלומה רחבה , עמידה

וכבל חיבור ,  וט150ג עד "נל/ה"כולל נורת מ. מצת אלקטרוני וקבל, נטל

לב " / "4698לב " / "4697לב "דגם , מתאים מהתא ועד לפנס קומפלט

4699 "(FUTURE PLAST)0.0006,586.800.00' יח

הערהD I S A N O" ?" גופי תאורה תוצרת ?08.3.299

08.3.299

הבסיס מיוצר . IP 44 ,POLAR 1202מנורת חוץ דקורטיבית מדגם 

צבוע אפוקסי שחור ומצופה בציפוי אקרילי , מאלומיניום ביציקת לחץ

מפזר אור . הכיסוי מאלומיניום נסגר מלמעלה עם סגר נירוסטה. שקוף

מצת , הציוד שהכולל נטל. מפולי קרבונט פריזמתי למניעת סנוור

ובית המנורה מותקנים על גבי מגש פלדה בתוך בסיס , אלקטרוני וקבל

וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד ,  וט100ג "כולל נורת נל. הגוף

0.0001,856.800.00' יח("חגי"י "ע). 2"מתאים להתקנה ישירה לעמוד . לפנס קומפלט

08.3.300

הבסיס מיוצר . IP 44 ,CLIMA 1204מנורת חוץ דקורטיבית מדגם 

צבוע אפוקסי שחור ומצופה בציפוי אקרילי , מאלומיניום ביציקת לחץ

מפזר אור . הכיסוי מאלומיניום נסגר מלמעלה עם סגר נירוסטה. שקוף

מצת , הציוד שהכולל נטל. מפולי קרבונט שקוף ומגן סנוור מאלומיניום

ובית המנורה מותקנים על גבי מגש פלדה בתוך בסיס , אלקטרוני וקבל

וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד ,  וט100ג "כולל נורת נל. הגוף

0.0002,165.900.00' יח("חגי"י "ע). 2"מתאים להתקנה ישירה על עמוד . לפנס קומפלט

08.3.301

הבסיס מיוצר . IP 447 ,CLIMA 1214מנורת חוץ דקורטיבית מדגם 

צבוע אפוקסי שחור ומצופה בציפוי אקרילי , מאלומיניום ביציקת לחץ

מפזר אור . הכיסוי מאלומיניום נסגר מלמעלה עם סגר נירוסטה. שקוף

מתאים לתקן מניעת זיהום )מפולי קרבונט שקוף ומגן סנוור מאלומיניום 

ובית המנורה מותקנים , מצת אלקטרוני וקבל, הציוד שהכולל נטל. (אורי

וכבל ,  וט100ג "כולל נורת נל. על גבי מגש פלדה בתוך בסיס הגוף

מתאים להתקנה . חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס קומפלט

0.0002,235.200.00' יח("חגי"י "ע). 2"ישירה על עמוד 

08.3.302

גוף הפנס עשוי . IP 54 ,VISTA 1595פנס רחוב דקורטיבי מדגם 

הציוד שהכולל . בעל צלעות קרור לפיזור החום, מאלומיניום ביציקת לחץ

מצת אלקטרוני וקבל מותקן על גבי מגש מפולי קרבונט בדרגת , נטל

וכבל , (ED 40) וט 100ג "כולל נורת נל. בידוד כפול בתוך בסיס הגוף

מתאים להתקנה . חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס קומפלט

0.0004,572.700.00' יח("חגי"י "ע). 2"ישירה על עמוד 

08.3.303

גוף הפנס עשוי . IP 54 ,VISTA 1596פנס רחוב דקורטיבי מדגם 

כולל מפזר . בעל צלעות קרור לפיזור החום, מאלומיניום ביציקת לחץ

מצת אלקטרוני וקבל , הציוד שהכולל נטל. אור שקוף ומגן סנוור מזכוכית

. מותקן על גבי מגש מפולי קרבונט בדרגת בידוד כפול בתוך בסיס הגוף

וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים , (ED 40) וט 100ג "כולל נורת נל

0.0005,294.300.00' יח("חגי"י "ע). 2"מתאים להתקנה ישירה על עמוד . ועד לפנס קומפלט
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08.3.304

גוף הפנס עשוי . IP 54 ,VISTA 1597פנס רחוב דקורטיבי מדגם 

כולל מפזר . בעל צלעות קרור לפיזור החום, מאלומיניום ביציקת לחץ

, הציוד שהכולל נטל. אור שקוף ורפפה מיצקת אלומיניום למניעת סינוור

מצת אלקטרוני וקבל מותקן על גבי מגש מפולי קרבונט בדרגת בידוד 

וכבל חיבור , (ED 40) וט 100ג "כולל נורת נל. כפול בתוך בסיס הגוף

מתאים להתקנה ישירה . מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס קומפלט

0.0004,915.900.00' יח("חגי"י "ע). 2"על עמוד 

08.3.305

גוף הפנס עשוי . IP 54 ,VISTA 1597פנס רחוב דקורטיבי מדגם 

כולל מפזר . בעל צלעות קרור לפיזור החום, מאלומיניום ביציקת לחץ

, הציוד שהכולל נטל. אור שקוף ורפפה מיצקת אלומיניום למניעת סינוור

מצת אלקטרוני וקבל מותקן על גבי מגש מפולי קרבונט בדרגת בידוד 

, (ED 40) וט 250ה "מ / 150ג "כולל נורת נל. כפול בתוך בסיס הגוף

מתאים . וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס קומפלט

0.0005,019.300.00' יח("חגי"י "ע). 2"להתקנה ישירה על עמוד 

08.3.306

גוף הפנס עשוי . IP 54 ,VISTA 1598פנס רחוב דקורטיבי מדגם 

כולל מפזר . בעל צלעות קרור לפיזור החום, מאלומיניום ביציקת לחץ

מצת , הציוד שהכולל נטל. אור שקוף ורפלקטור להארה בלתי ישירה

אלקטרוני וקבל מותקן על גבי מגש מפולי קרבונט בדרגת בידוד כפול 

וכבל ,  (RX7S) וט 150ה "מ/150ג "כולל נורת נל. בתוך בסיס הגוף

מתאים להתקנה . חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס קומפלט

0.0005,294.300.00' יח("חגי"י "ע). 2"ישירה על עמוד 

08.3.307

גוף הפנס . IP 54 ,VOLO 1581פנס רחוב דקורטיבי מדגם 

. גרפיט עם ציפוי אקרילי/מאלומיניום ביציקת לחץ בגימור אפוקסי אפור

רפלקטור . CUT-OFFעדשת זכוכית שטוחה שקופה בפיזור 

ג מגש מבודד "כולל ציוד אינטגרלי ע. מאלומיניום טהור מצופה אנודייז

,  וט 70ג "נל / 125כולל נורת כספית . מצת אלקטרוני וקבל, שכולל נטל

0.0003,300.000.00' יח.("חגי"י "ע)וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס קומפלט 

08.3.308

גוף הפנס . IP 54 ,VOLO 1581פנס רחוב דקורטיבי מדגם 

. גרפיט עם ציפוי אקרילי/מאלומיניום ביציקת לחץ בגימור אפוקסי אפור

רפלקטור . CUT-OFFעדשת זכוכית שטוחה שקופה בפיזור 

ג מגש מבודד "כולל ציוד אינטגרלי ע. מאלומיניום טהור מצופה אנודייז

וכבל חיבור ,  וט 150ג "כולל נורת נל. מצת אלקטרוני וקבל, שכולל נטל

0.0003,953.400.00' יח.("חגי"י "ע)מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס קומפלט 

08.3.309

גוף הפנס . IP 54 ,VOLO 1582פנס רחוב דקורטיבי מדגם 

. גרפיט עם ציפוי אקרילי/מאלומיניום ביציקת לחץ בגימור אפוקסי אפור

רפלקטור . עדשת זכוכית שטוחה פריזמתית לפיזור רחב ומניעת סינוור

ג מגש מבודד "כולל ציוד אינטגרלי ע. מאלומיניום טהור מצופה אנודייז

וכבל חיבור ,  וט 150ג "כולל נורת נל. מצת אלקטרוני וקבל, שכולל נטל

0.0004,022.700.00' יח.("חגי"י "ע)מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס קומפלט 

08.3.310

 VOLO עבור פנס רחוב מדגם ACC.31 דגם 2"מתאם לזרוע 

0.000289.300.00' יח.1581/1582

08.3.311

 VOLO עבור פנס רחוב מדגם ACC.32 דגם 2"מתאם לעמוד 

0.000440.000.00' יח.1581/1582

08.3.312

גוף הפנס . IP 44 ,TORPEDO 1240פנס רחוב דקורטיבי מדגם 

עדשה . RAL 9006מאלומיניום ביציקת לחץ בגימור בגוון אפור מטאלי 

רפלקטור מאלומיניום . מחוסמת שקופה ופריזמתית למניעת סינוור

, ג מגש מבודד שכולל נטל"כולל ציוד אינטגרלי ע. טהור מצופה אנודייז

וכבל חיבור מתאים ,  וט 100ג "כולל נורת נל. מצת אלקטרוני וקבל

0.0002,269.300.00' יח.("חגי"י "ע)ממגש החיבורים ועד לפנס קומפלט 
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0.000227.700.00' יח.TORPEDO 1240 עבור פנס רחוב מדגם 1249'  מס2"מתאם לעמוד 08.3.313

08.3.314

-  עבור צבע השונה מ TORPEDO 1240תוספת לפנס רחוב מדגם 

RAL 9006 ,0.000172.700.00' יח.י בחירת המזמין"עפ

08.3.315

. (400מפזר אור בקוטר ) GHOST 3110מנורת חוץ דקורטיבית מדגם 

IP 43 .הבסיס מאלומיניום ביציקת לחץ כולל צלעות קירור לפיזור חום ,

מפזר אור מפולי קרבונט בלתי שביר הכולל . גימור בצבע אפור מטאלי

כולל ציוד . כיסוי פריזמתי תחתון לקבלת פיזור אחיד ובלתי מסנוור

כולל נורת . מצת אלקטרוני וקבל, ג מגש מבודד שכולל נטל"אינטגרלי ע

וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס קומפלט ,  וט 70ה "מ

0.0001,478.400.00' יח.("חגי"י "ע)

0.000206.800.00' יח .GHOST 3110עבור מנורת חוץ מדגם  (3111' מס)מפזר אור מטאלי 08.3.316

08.3.317

. (550מפזר אור בקוטר ) GHOST 3120מנורת חוץ דקורטיבית מדגם 

IP 43 .הבסיס מאלומיניום ביציקת לחץ כולל צלעות קירור לפיזור חום ,

מפזר אור מפולי קרבונט בלתי שביר הכולל . גימור בצבע אפור מטאלי

כולל ציוד . כיסוי פריזמתי תחתון לקבלת פיזור אחיד ובלתי מסנוור

כולל נורת . מצת אלקטרוני וקבל, ג מגש מבודד שכולל נטל"אינטגרלי ע

וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד ,  וט 80כספית  / 70ג "נל

0.0001,581.800.00' יח.("חגי"י "ע)לפנס קומפלט 

08.3.318

. (400מפזר אור בקוטר ) GHOST 3110מנורת חוץ דקורטיבית מדגם 

IP 43 .הבסיס מאלומיניום ביציקת לחץ כולל צלעות קירור לפיזור חום ,

מפזר אור מפולי קרבונט בלתי שביר הכולל . גימור בצבע אפור מטאלי

כולל ציוד . כיסוי פריזמתי תחתון לקבלת פיזור אחיד ובלתי מסנוור

כולל נורת . מצת אלקטרוני וקבל, ג מגש מבודד שכולל נטל"אינטגרלי ע

וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס קומפלט ,  וט 70ה "מ

0.0001,685.200.00' יח.("חגי"י "ע)

0.000261.800.00' יח .GHOST 3120עבור מנורת חוץ מדגם  (3121' מס)מפזר אור מטאלי 08.3.319

08.3.320

בגוון . IP 55 1300.מ מדגם " ס40פנס כדורי דקורטיבי בקוטר 

גוף הפנס מיוצר מפולי קרבונט בלתי שביר כבה . קוניאק/אופל/שקוף

כולל מגן סינוור וציוד . והינו עם בסיס אלומיניום. U.Vמאליו ומוגן קרינת 

ג "כולל נורת נל. מצת אלקטרוני וקבל, ג מגש שכולל נטל"אינטגרלי ע

וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס ,  וט 150ה עד "מ / 100

0.0001,925.000.00' יח.("חגי"י "ע)קומפלט 

08.3.321

בגוון . IP 55 1300.מ מדגם " ס45פנס כדורי דקורטיבי בקוטר 

גוף הפנס מיוצר מפולי קרבונט בלתי שביר כבה . קוניאק/אופל/שקוף

כולל מגן סינוור וציוד . והינו עם בסיס אלומיניום. U.Vמאליו ומוגן קרינת 

ג "כולל נורת נל. מצת אלקטרוני וקבל, ג מגש שכולל נטל"אינטגרלי ע

וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס ,  וט 150ה עד "מ / 100

0.0002,097.700.00' יח.("חגי"י "ע)קומפלט 

08.3.322

. בגוון אופלי. IP 55 .ROSA' מ תוצ" ס40פנס כדורי דקורטיבי בקוטר 

. 2"הבסיס מפולי קרבונט מתאים לעמוד .  אקרילי מחוזקPMMAהכדור 

כולל . מצת אלקטרוני וקבל, ג מגש שכולל נטל"כולל ציוד אינטגרלי ע

וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ,  וט 70ג "נל / 125נורת כספית 

0.0001,052.700.00' יח.("חגי"י "ע)ועד לפנס קומפלט 

08.3.323

. בגוון אופלי. IP 55 .ROSA' מ תוצ" ס40פנס כדורי דקורטיבי בקוטר 

. 2"הבסיס מפולי קרבונט מתאים לעמוד .  אקרילי מחוזקPMMAהכדור 

כולל . מצת אלקטרוני וקבל, ג מגש שכולל נטל"כולל ציוד אינטגרלי ע

וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס ,  וט 70ה "נורת מ

0.0001,203.400.00' יח.("חגי"י "ע)קומפלט 
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08.3.324

. בגוון שקוף. IP 55 .ROSA' מ תוצ" ס40פנס כדורי דקורטיבי בקוטר 

. 2"הבסיס מפולי קרבונט מתאים לעמוד .  אקרילי מחוזקPMMAהכדור 

ג מגש שכולל "כולל ציוד אינטגרלי ע. כולל מגן סינוור מפלדת אל חלד

וכבל חיבור מתאים ,  וט 70ה "כולל נורת מ. מצת אלקטרוני וקבל, נטל

0.0001,320.000.00' יח.("חגי"י "ע)ממגש החיבורים ועד לפנס קומפלט 

08.3.325

. בגוון אופלי. IP 55 .ROSA' מ תוצ" ס45פנס כדורי דקורטיבי בקוטר 

. 2"הבסיס מפולי קרבונט מתאים לעמוד .  אקרילי מחוזקPMMAהכדור 

כולל . מצת אלקטרוני וקבל, ג מגש שכולל נטל"כולל ציוד אינטגרלי ע

וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ,  וט 70ג "נל / 125נורת כספית 

0.0001,120.900.00' יח.("חגי"י "ע)ועד לפנס קומפלט 

08.3.326

. בגוון אופלי. IP 55 .ROSA' מ תוצ" ס45פנס כדורי דקורטיבי בקוטר 

. 2"הבסיס מפולי קרבונט מתאים לעמוד .  אקרילי מחוזקPMMAהכדור 

כולל . מצת אלקטרוני וקבל, ג מגש שכולל נטל"כולל ציוד אינטגרלי ע

וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ,  וט 100ה עד "מ / 100ג "נורת נל

0.0001,279.300.00' יח.("חגי"י "ע)ועד לפנס קומפלט 

08.3.327

. בגוון שקוף. IP 55 .ROSA' מ תוצ" ס45פנס כדורי דקורטיבי בקוטר 

. 2"הבסיס מפולי קרבונט מתאים לעמוד .  אקרילי מחוזקPMMAהכדור 

כולל . מצת אלקטרוני וקבל, ג מגש שכולל נטל"כולל ציוד אינטגרלי ע

וכבל חיבור מתאים ממגש ,  וט 70ג "נל / 125נורת כספית עד 

0.0001,169.300.00' יח.("חגי"י "ע)החיבורים ועד לפנס קומפלט 

08.3.328

. בגוון שקוף. IP 55 .ROSA' מ תוצ" ס45פנס כדורי דקורטיבי בקוטר 

. 2"הבסיס מפולי קרבונט מתאים לעמוד .  אקרילי מחוזקPMMAהכדור 

כולל . מצת אלקטרוני וקבל, ג מגש שכולל נטל"כולל ציוד אינטגרלי ע

וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ,  וט 100ה עד "מ / 100ג "נורת נל

0.0001,340.900.00' יח.("חגי"י "ע)ועד לפנס קומפלט 

08.3.329

הבסיס מפולי . IP 65 .ATLANTIS דגם ROSA' פנס דקורטיבי תוצ

מתאים .  אקרילי מחוזק או מפולי קרבונטPMMAהאהיל . קרבונט

כולל . לבן/ כיפה מאלומיניום מצופה אפוקסי בגימור שחור . 2"לעמוד 

כולל נורת . מצת אלקטרוני וקבל, ג מגש שכולל נטל"ציוד אינטגרלי ע

וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד ,  וט 70ג "נל / 125כספית עד 

0.0001,478.400.00' יח.("חגי"י "ע)לפנס קומפלט 

08.3.330

הבסיס מפולי . IP 65 .ATLANTIS דגם ROSA' פנס דקורטיבי תוצ

מתאים .  אקרילי מחוזק או מפולי קרבונטPMMAהאהיל . קרבונט

כולל . לבן/ כיפה מאלומיניום מצופה אפוקסי בגימור שחור . 2"לעמוד 

כולל נורת . מצת אלקטרוני וקבל, ג מגש שכולל נטל"ציוד אינטגרלי ע

וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס ,  וט 100ה עד "מ

0.0001,615.900.00' יח.("חגי"י "ע)קומפלט 

08.3.331

הבסיס מאלומיניום . IP 65 .ORIT דגם ROSA' פנס דקורטיבי תוצ

/ האהיל מאלומיניום מצופה אפוקסי שחור . ביציקת לחץ בצבע שחור

ג "כולל ציוד אינטגרלי ע. מפזר אור מפולי קרבונט שקוף או אופלי . לבן

כספית  / 70ג "כולל נורת נל. מצת אלקטרוני וקבל, מגש שכולל נטל

י "ע)וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס קומפלט ,  וט 125

0.0001,547.700.00' יח.("חגי"

08.3.332

הבסיס מאלומיניום . IP 65 .ORIT דגם ROSA' פנס דקורטיבי תוצ

/ האהיל מאלומיניום מצופה אפוקסי שחור . ביציקת לחץ בצבע שחור

ג "כולל ציוד אינטגרלי ע. מפזר אור מפולי קרבונט שקוף או אופלי . לבן

,  וט 150ג עד "כולל נורת נל. מצת אלקטרוני וקבל, מגש שכולל נטל

0.0001,691.800.00' יח.("חגי"י "ע)וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס קומפלט 
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08.3.333

הבסיס מאלומיניום . IP 65 .ORIT דגם ROSA' פנס דקורטיבי תוצ

/ האהיל מאלומיניום מצופה אפוקסי שחור . ביציקת לחץ בצבע שחור

ג "כולל ציוד אינטגרלי ע. מפזר אור מפולי קרבונט שקוף או אופלי . לבן

,  וט 150ה עד "כולל נורת מ. מצת אלקטרוני וקבל, מגש שכולל נטל

0.0001,829.300.00' יח.("חגי"י "ע)וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס קומפלט 

08.3.334

 IPמ מדגם " ס52מ ובגובה " מ180עמודון תאורה בחתך עגול בקוטר 

43. FARO 1232 .כולל מגן סינוור . העמוד מיוצר מפרופיל אלומיניום

מיציקת אלומיניום בגימור לבן מוגן בכיסוי שקוף מפולי קרבונט בלתי 

כולל . העמוד צבוע בצבע אפוקסי ומצופה בציפוי אקרילי שקוף. שביא

כולל נורת . מצת אלקטרוני וקבל, ג מגש שכולל נטל"ציוד אינטגרלי ע

כולל כבל חיבור מתאים .  וטPL 2X18נורת  / 125כספית   / 70ג "נל

0.0001,856.800.00' יח.("חגי"י "ע)ממגש החיבורים ועד לפנס קומפלט 

08.3.335

 IPמ מדגם " ס110מ ובגובה " מ180עמודון תאורה בחתך עגול בקוטר 

43. FARO 1230 .כולל מגן סינוור . העמוד מיוצר מפרופיל אלומיניום

מיציקת אלומיניום בגימור לבן מוגן בכיסוי שקוף מפולי קרבונט בלתי 

כולל . העמוד צבוע בצבע אפוקסי ומצופה בציפוי אקרילי שקוף. שביא

כולל נורת . מצת אלקטרוני וקבל, ג מגש שכולל נטל"ציוד אינטגרלי ע

כולל כבל חיבור מתאים .  וטPL 2X18נורת  / 80כספית  / 70ג "נל

0.0002,200.000.00' יח.("חגי"י "ע)ממגש החיבורים ועד לפנס קומפלט 

08.3.336

 IPמ מדגם " ס52מ ובגובה " מ180עמודון תאורה בחתך עגול בקוטר 

54. FARO 3/4 1731/3 .כולל מגן . העמוד מיוצר מפרופיל אלומיניום

סינוור מיציקת אלומיניום בגימור לבן מוגן בכיסוי שקוף מפולי קרבונט 

. העמוד צבוע בצבע אפוקסי ומצופה בציפוי אקרילי שקוף. בלתי שביא

כולל . מצת אלקטרוני וקבל, ג מגש שכולל נטל"כולל ציוד אינטגרלי ע

כולל כבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד .  וטFLC 1X26נורת 

0.0001,856.800.00' יח.("חגי"י "ע)לפנס קומפלט 

08.3.337

 IPמ מדגם " ס52מ ובגובה " מ180עמודון תאורה בחתך עגול בקוטר 

54. FARO 3/4 1731/3 .כולל מגן . העמוד מיוצר מפרופיל אלומיניום

סינוור מיציקת אלומיניום בגימור לבן מוגן בכיסוי שקוף מפולי קרבונט 

. העמוד צבוע בצבע אפוקסי ומצופה בציפוי אקרילי שקוף. בלתי שביא

כולל . מצת אלקטרוני וקבל, ג מגש שכולל נטל"כולל ציוד אינטגרלי ע

כולל כבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס .  וט70ג "נורת נל

0.0002,220.900.00' יח.("חגי"י "ע)קומפלט 

08.3.338

 IPמ מדגם " ס52מ ובגובה " מ180עמודון תאורה בחתך עגול בקוטר 

54. FARO 3/4 1731/3 .כולל מגן . העמוד מיוצר מפרופיל אלומיניום

סינוור מיציקת אלומיניום בגימור לבן מוגן בכיסוי שקוף מפולי קרבונט 

. העמוד צבוע בצבע אפוקסי ומצופה בציפוי אקרילי שקוף. בלתי שביא

כולל . מצת אלקטרוני וקבל, ג מגש שכולל נטל"כולל ציוד אינטגרלי ע

כולל כבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס .  וט70ה "נורת מ

0.0002,337.500.00' יח.("חגי"י "ע)קומפלט 

08.3.339

 IPמ מדגם " ס110מ ובגובה " מ180עמודון תאורה בחתך עגול בקוטר 

54. FARO 3/4 1730/2 .כולל מגן . העמוד מיוצר מפרופיל אלומיניום

סינוור מיציקת אלומיניום בגימור לבן מוגן בכיסוי שקוף מפולי קרבונט 

. העמוד צבוע בצבע אפוקסי ומצופה בציפוי אקרילי שקוף. בלתי שביא

כולל . מצת אלקטרוני וקבל, ג מגש שכולל נטל"כולל ציוד אינטגרלי ע

כולל כבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד .  וטFLC 1X26נורת 

0.0002,200.000.00' יח.("חגי"י "ע)לפנס קומפלט 
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08.3.340

 IPמ מדגם " ס110מ ובגובה " מ180עמודון תאורה בחתך עגול בקוטר 

54. FARO 3/4 1730/2 .כולל מגן . העמוד מיוצר מפרופיל אלומיניום

סינוור מיציקת אלומיניום בגימור לבן מוגן בכיסוי שקוף מפולי קרבונט 

. העמוד צבוע בצבע אפוקסי ומצופה בציפוי אקרילי שקוף. בלתי שביא

כולל . מצת אלקטרוני וקבל, ג מגש שכולל נטל"כולל ציוד אינטגרלי ע

כולל כבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס .  וט70ג "נורת נל

0.0002,578.400.00' יח.("חגי"י "ע)קומפלט 

08.3.341

 IPמ מדגם " ס110מ ובגובה " מ180עמודון תאורה בחתך עגול בקוטר 

54. FARO 3/4 1730/2 .כולל מגן . העמוד מיוצר מפרופיל אלומיניום

סינוור מיציקת אלומיניום בגימור לבן מוגן בכיסוי שקוף מפולי קרבונט 

. העמוד צבוע בצבע אפוקסי ומצופה בציפוי אקרילי שקוף. בלתי שביא

כולל . מצת אלקטרוני וקבל, ג מגש שכולל נטל"כולל ציוד אינטגרלי ע

כולל כבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס .  וט70ה "נורת מ

0.0002,709.300.00' יח.("חגי"י "ע)קומפלט 

08.3.342

בסיס הגוף . IP 54 BOX 1206/1208מנורה מלבנית שקועה מדגם 

מפזר אור . מסגרת מיציקת אלומיניום בגוון שחור. מפולי קרבונט קשיח

כולל ציוד אינטגרלי שכולל . כולל תריס למניעת סינוור. מפולי קרבונט

 וט 2X7 / 1X7ג מגש פלדה כולל נורת "מצת אלקטרוני וקבל ע, נטל

0.000619.300.00' יח.("חגי"י "ע)

08.3.343

. IP 54 . BOX-1 1606 / 1607 / 1608גוף תאורה שקוע מלבני מדגם 

מסגרת מניילון מחוזק בסיבי זכוכית . בסיס הגוף מפולי קרבונט קשיח

כולל ציוד . תריס/ אסימטרי / מפזר אור פריזמטי . בגימור אפור מטאלי

ג מגש פלדה כולל נורת "מצת אלקטרוני וקבל ע, אינטגרלי שכולל נטל

FLCL 1X18 0.000653.400.00' יח.("חגי"י "ע) וט

08.3.344

בסיס הגוף . IP 54 . BOX-1 1609גוף תאורה שקוע מלבני מדגם 

. מפזר אור אסימטרי. מסגרת מפלדת אל חלד. מפולי קרבונט קשיח

ג מגש פלדה "מצת אלקטרוני וקבל ע, כולל ציוד אינטגרלי שכולל נטל

0.000790.900.00' יח.("חגי"י "ע) וט FLCD 1X18כולל נורת 

08.3.345

 IP 54 . BOX-2 / 1627 / 1628גוף תאורה שקוע מרובע מדגם 

מסגרת מניילון מחוזק בסיבי . בסיס הגוף מפולי קרבונט קשיח. 1626

. תריס/ אסימטרי / מפזר אור פריזמטי . זכוכית בגימור אפור מטאלי

ג מגש פלדה "מצת אלקטרוני וקבל ע, כולל ציוד אינטגרלי שכולל נטל

0.000729.300.00' יח.("חגי"י "ע) וט FLCD 2X18 / 1X18כולל נורת 

08.3.346

בסיס הגוף . IP 54 . BOX-2 1625גוף תאורה שקוע מרובע מדגם 

. מפזר אור אסימטרי. מסגרת מפלדת אל חלד. מפולי קרבונט קשיח

ג מגש פלדה "מצת אלקטרוני וקבל ע, כולל ציוד אינטגרלי שכולל נטל

0.000907.500.00' יח.("חגי"י "ע) וט FLCD 1X18כולל נורת 

08.3.347

בסיס . עם תריס. IP 65 .WALL 1610גוף תאורה שקוע עגול מדגם 

מסגרת מיציקת אלומיניום בלחץ . הגוף מפולי קרבונט כבה מאליו

כולל מפזר אור שקוף מזכוכית . בגימור אפוקסי שחור עם ציפוי אקרילי

ג "מצת אלקטרוני וקבל ע, כולל ציוד אינטגרלי שכולל נטל. מחוסמת

0.000921.800.00' יח.("חגי"י "ע) וט E-27כולל נורת . מגש

08.3.348

בסיס הגוף מפולי . IP 65 . WALL 1610גוף תאורה שקוע עגול מדגם 

מסגרת מיציקת אלומיניום בלחץ בגימור אפוקסי . קרבונט כבה מאליו

כולל . כולל מפזר אור שקוף מזכוכית מחוסמת. שחור עם ציפוי אקרילי

כולל נורת . ג מגש"מצת אלקטרוני וקבל ע, ציוד אינטגרלי שכולל נטל

1X13 / 2X9 0.0001,004.300.00' יח.("חגי"י "ע) וט

08.3.349

זכוכית . IP 65 .WALL 1611 / 1615גוף תאורה שקוע עגול מדגם 

מסגרת מיציקת . בסיס הגוף מפולי קרבונט כבה מאליו. עגולה/ שטוחה 

כולל מפזר אור . אלומיניום בלחץ בגימור אפוקסי שחור עם ציפוי אקרילי

מצת , כולל ציוד אינטגרלי שכולל נטל. שקוף מזכוכית מחוסמת

0.0001,100.000.00' יח.("חגי"י "ע) וט E-27כולל נורת . ג מגש"אלקטרוני וקבל ע
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08.3.350

בסיס הגוף מפולי . IP 65 .WALL 1611גוף תאורה שקוע עגול מדגם 

מסגרת מיציקת אלומיניום בלחץ בגימור אפוקסי . קרבונט כבה מאליו

כולל . כולל מפזר אור שקוף מזכוכית מחוסמת. שחור עם ציפוי אקרילי

כולל נורת . ג מגש"מצת אלקטרוני וקבל ע, ציוד אינטגרלי שכולל נטל

1X13 / 2X9 0.0001,169.300.00' יח.("חגי"י "ע) וט

08.3.351

בסיס . עם רשת. IP 65 .WALL 1612גוף תאורה שקוע עגול מדגם 

מסגרת מיציקת אלומיניום בלחץ . הגוף מפולי קרבונט כבה מאליו

כולל מפזר אור שקוף מזכוכית . בגימור אפוקסי שחור עם ציפוי אקרילי

ג "מצת אלקטרוני וקבל ע, כולל ציוד אינטגרלי שכולל נטל. מחוסמת

0.000983.400.00' יח.("חגי"י "ע) וט E-27כולל נורת . מגש

08.3.352

בסיס הגוף מפולי . IP 65 .WALL 1612גוף תאורה שקוע עגול מדגם 

מסגרת מיציקת אלומיניום בלחץ בגימור אפוקסי . קרבונט כבה מאליו

כולל . כולל מפזר אור שקוף מזכוכית מחוסמת. שחור עם ציפוי אקרילי

כולל נורת . ג מגש"מצת אלקטרוני וקבל ע, ציוד אינטגרלי שכולל נטל

1X13 / 2X9 0.0001,059.300.00' יח.("חגי"י "ע) וט

08.3.353

בסיס . אסימטרי. IP 65 .WALL 1614גוף תאורה שקוע עגול מדגם 

מסגרת מיציקת אלומיניום בלחץ . הגוף מפולי קרבונט כבה מאליו

כולל מפזר אור שקוף מזכוכית . בגימור אפוקסי שחור עם ציפוי אקרילי

ג "מצת אלקטרוני וקבל ע, כולל ציוד אינטגרלי שכולל נטל. מחוסמת

0.000997.700.00' יח.("חגי"י "ע) וט E-27כולל נורת . מגש

08.3.354

בסיס הגוף מפולי . IP 65 .WALL 1614גוף תאורה שקוע עגול מדגם 

מסגרת מיציקת אלומיניום בלחץ בגימור אפוקסי . קרבונט כבה מאליו

כולל . כולל מפזר אור שקוף מזכוכית מחוסמת. שחור עם ציפוי אקרילי

כולל נורת . ג מגש"מצת אלקטרוני וקבל ע, ציוד אינטגרלי שכולל נטל

2X9 / 2X13 0.0001,065.900.00' יח.("חגי"י "ע) וט

08.3.355

 IP 65גוף תאורה להארת עמודים להארה לשני כיוונים אנכיים מדגם 

.EMISFERO 1635 . הגוף מאלומיניום . בלתי ישירה/ תאורה ישירה

מפזר אור . ביציקת לחץ בצבע אפוקסי שחור וציפוי אקרילי שקוף

. (ניתן לספק עם זכוכית ופילטרים צבעוניים)מזכוכית מחוסמת 

מצת , כולל ציוד אינטגרלי שכולל נטל. רפלקטור מאלומיניום טהור

0.0002,544.300.00' יח.("חגי"י "ע) וט 70ה "כולל נורת מ. ג מגש"אלקטרוני וקבל ע

08.3.356

 IP 65גוף תאורה להארת עמודים להארה לשני כיוונים אנכיים מדגם 

.EMISFERO 1636 .הגוף מאלומיניום ביציקת . תאורה ישירה רחבה

מפזר אור מזכוכית . לחץ בצבע אפוקסי שחור וציפוי אקרילי שקוף

רפלקטור . (ניתן לספק עם זכוכית ופילטרים צבעוניים)מחוסמת 

מצת אלקטרוני וקבל , כולל ציוד אינטגרלי שכולל נטל. מאלומיניום טהור

0.0002,475.000.00' יח.("חגי"י "ע) וט 70ה "כולל נורת מ. ג מגש"ע

08.3.357

בידוד כפול מיועד . IP 65 .IRIDIO 1192גוף תאורת הצפה מדגם 

הגוף מניילון מחוזק בסיבי זכוכית . לשימוש באזורי רווי לחות ומליחות

. עדשה מזכוכית מחוסמת. רפלקטור מאלומיניום טהור. בגימור שחור

כולל . ג מגש"מצת אלקטרוני וקבל ע, כולל ציוד אינטגרלי שכולל נטל

0.0001,547.700.00' יח.("חגי"י "ע) וט 250ג עד "נורת נל

08.3.358

או " דיסנו" תוצרת IP 65 .STAR 1147זרקור להארת נקודה מדגם 

הגוף מאלומיניום ביציקת לחץ עם צלעות . רחבה/ אלומה צרה , ע "ש

עדשה מחוסמת ומלוטשת עמידה בשוק טרמי ומותקנת במסגרת . קרור

ג "מצת אלקטרוני וקבל ע, כולל ציוד אינטגרלי שכולל נטל. אלומיניום

0.0004,283.400.00' יח וט150ג "נל / 150ה עד "כולל נורת מ. מגש

08.3.359

או " דיסנו" תוצרת IP 65 .STAR 1147זרקור להארת נקודה מדגם 

. הגוף מאלומיניום ביציקת לחץ עם צלעות קרור. אלומה רחבה, ע "ש

עדשה מחוסמת ומלוטשת עמידה בשוק טרמי ומותקנת במסגרת 

ג "מצת אלקטרוני וקבל ע, כולל ציוד אינטגרלי שכולל נטל. אלומיניום

0.0004,450.600.00' יח וט250ה "כולל נורת מ. מגש
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08.3.360

או " דיסנו" תוצרת IP 67 .FLOOR 1600פנס שקוע בריצפה מדגם 

הגוף מיציקת אלומיניום בלחץ כולל כניסה ויציאה . פיזור אסימטרי, ע "ש

רפלקטור . עדשת הפיזור שטוחה ומחורצת למניעת סינוור. לכבל

מכסה הגוף מאלומיניום ביציקת לחץ הכולל אטם . מאלומיניום טהור

. הגוף שקוע באדמה או בריצוף בתוך שרוול קוני מפולי קרבונט. סיליקון

כולל ציוד . ש" קמ30ג ונסיעה עד " ק2000מאפשר לחץ של עד 

ה "כולל נורת מ. ג מגש"מצת אלקטרוני וקבל ע, אינטגרלי שכולל נטל

0.0002,854.500.00' יח וט70ג "נל / 100עד 

08.3.361

או " דיסנו" תוצרת IP 67 .FLOOR 1601פנס שקוע בריצפה מדגם 

הגוף מיציקת אלומיניום בלחץ כולל כניסה ויציאה . פיזור סימטרי, ע "ש

רפלקטור . עדשת הפיזור שטוחה ומחורצת למניעת סינוור. לכבל

מכסה הגוף מאלומיניום ביציקת לחץ הכולל אטם . מאלומיניום טהור

. הגוף שקוע באדמה או בריצוף בתוך שרוול קוני מפולי קרבונט. סיליקון

כולל ציוד . ש" קמ30ג ונסיעה עד " ק2000מאפשר לחץ של עד 

ג "כולל נורת נל. ג מגש"מצת אלקטרוני וקבל ע, אינטגרלי שכולל נטל

70 / PLD 1X26 0.0002,396.900.00' יח.("חגי"י "ע) וט

08.3.362

הגוף . פיזור סימטרי. IP 67 .FLOOR 1601פנס שקוע בריצפה מדגם 

עדשת הפיזור . מיציקת אלומיניום בלחץ כולל כניסה ויציאה לכבל

מכסה . רפלקטור מאלומיניום טהור. שטוחה ומחורצת למניעת סינוור

הגוף שקוע באדמה . הגוף מאלומיניום ביציקת לחץ הכולל אטם סיליקון

 2000מאפשר לחץ של עד . או בריצוף בתוך שרוול קוני מפולי קרבונט

מצת , כולל ציוד אינטגרלי שכולל נטל. ש" קמ30ג ונסיעה עד "ק

0.0002,702.700.00' יח וט100ה עד "כולל נורת מ. ג מגש"אלקטרוני וקבל ע

08.3.363

 IP65 בידוד כפול  IRIDIO 1721/1722זרקור לתאורת הצפה דגם  

, גוף הזרקור מניילון מחוזק בסיבי זכוכית, ,ע "או ש" דיסנו"תוצרת 

דגם .רפלקטור מאלומיניום טהור מצופה אנודייז.בלתי שביר

הציוד .עדשה מזכוכית מחוסמת מורכבת על צירי פתיחה1721

  W400נורה עד , אינטגראלי מותקן על גבי מגש פלדה בתוך הפנס

0.0001,786.400.00' יח.מטלהלייד/ ג"נל

08.3.364

 IP 67 .MAXI FLOOR / 1646 / 1647פנס שקוע בריצפה מדגם 

הגוף מיציקת . מתכוונן/ רחב / פיזור צר ,ע "או ש" דיסנו" תוצרת 1645

עדשת הפיזור שטוחה . אלומיניום בלחץ כולל כניסה ויציאה לכבל

מכסה הגוף . רפלקטור מאלומיניום טהור. ומחורצת למניעת סינוור

הגוף שקוע באדמה או . מאלומיניום ביציקת לחץ הכולל אטם סיליקון

ג " ק2000מאפשר לחץ של עד . בריצוף בתוך שרוול קוני מפולי קרבונט

מצת אלקטרוני , כולל ציוד אינטגרלי שכולל נטל. ש" קמ30ונסיעה עד 

0.0003,314.300.00' יח וט150ה עד "כולל נורת מ. ג מגש"וקבל ע

08.3.365

 MAXI FLOOR / 1646 / 1647תוספת לפנס שקוע בריצפה מדגם 

0.000228.800.00' יחע" או שACC 170ע עבור לובר למניעת סינוור " או ש1645

08.3.366

גוף הפנס , ע "או ש" דיסנו" תוצרת IP65  STAR 1147זרקור דגם  

עדשה מזכוכית .עשוי מאלומיניום ביציקת לחץ עם צלעות קירור

מותקנת בתוך , עמידה בשוק תרמי,מ"מ5מחוסמת ומלוטשת בעובי 

ג מגש פלדה בתוך גוף "הציוד אינטגראלי מותקן ע.מסגרת אלומיניום

0.0003,678.400.00' יחמטלהלייד/ ג"נל, 250Wנורה עד , הפנס

08.3.367

 בדרגת אטימה  INDIO 1158/1159זרקור לתאורת  הצפה  דגם  

IP66 גוף הזרקור מאלומיניום ביציקת לחץ עם , ע "או ש" דיסנו" תוצרת

רפלקטור . U.Vגימור בצבע אפוקסי בגוון גרפיט מוגן .צלעות קירור

 5העדשה מזכוכית מחוסמת בעובי . %99.85פנימי מאלומיניום טהור 

הציוד אינטגראלי מסוג ריאקטור עם מצת מותקן .מ בתוך מסגרת"מ

0.0002,102.100.00' יחמטלהלייד/ ג" נל400Wהנורה עד , בתוך תא ציוד המובדל מתא הנורה
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08.3.368

ט "מק,  עבור רשת הגנה INDIOתוספת מחיר לזרקור הצפה דגם 

ACC-730.000510.400.00' יח

08.3.369

-ACCט "מק,  עבור מגן סנוור INDIOתוספת מחיר לזרקור הצפה דגם 

0.000951.500.00' יח71

הערה? ג ו פ י  ת א ו ר ה  ש ו נ י ם ?08.3.370

08.3.370

, לתאורת רחוב או גן להתקנה לזרוע על עמוד תאורה, פנס דקורטיבי

" שרדר"תוצרת , (SATUREN)" סטורן"דגם , עבורם משולם בנפרד

 (כולל קבל) וט ציוד הפעלה והצתה מושלם 150ג עד "כולל נורת נל

מותקן בגוף הפנס וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס 

0.0002,709.300.00' יח.קומפלט

08.3.371

 IP65מוגן מים ,  ריבועיUP/DOWN, גוף תאורה להתקנה על הפרגולה

 SINGLE MAXI"דגם " לרד תאורה" תוצרת 26W TC-Dעם נורה 

CORE "כולל כל העבודות וחומרי , ע מאושר על ידי המזמין"או שו

0.000880.000.00'קומפ.העזר להתחברות תקינה

08.3.372

 עם כיסוי שטוח FG MC-2 דגם SCHREDERגוף תאורה תוצרת 

0.0001,512.500.00' יח.ג בפנס" ווט נלE-40 150עם ציוד ונורה טובולרית ,מזכוכית

08.3.373

עשוי , להתקנה בתלייה מלמעלה, "צור קומטה"פנס לתאורת חוץ דגם 

 250ג עד "כולל נורת נל, פוליקרבונט אנטי ונדלי עם כיפה מאלומיניום

כולל כבל לחיבור מגוף . וט וכל האביזרים הדרושים להפעלה תקינה

0.0002,709.300.00' יח.י המזמין"בגוון שיקבע ע, התאורה ועד המגש

08.3.374

תא ציוד מפוליקרבונט כולל מערכת הדלקה משנק , ת שקוע באדמה"ג

מערכת אופטית אטומה ,  ווט כולל150ג "ה או נל" לנורות מIP67-יצוק 

IP67 מודולרית עם מבחר עקומות פיזור ועדשות לפי הצורך דגם 

HYDREL-91000.0003,767.500.00' יח

08.3.375

 של חברת סיטילייט עם ALBANY MIDI 1543גוף תאורת חוץ דגם 

להתקנה בראש  (אליפסה) מיוחדתTOP כולל גם זרוע 70Wג "נורת נל

0.0004,537.500.00' יחהעמוד

08.3.376

גוף תאורה דקורטיבי מאלומיניום עם ציוד מקורי אינטגרלי במגש נשלף 

כולל נורת כספית . מצת אלקטרוני וקבל, נטל: בתוך גוף התאורה המכיל

, וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס קומפלט,  וט125עד 

0.0005,995.000.00' יח.י דרישת המזמין"צבוע בגוון עפ, WE - EF'  תוצASP 704דגם 

08.3.377

גוף תאורה דקורטיבי מאלומיניום עם ציוד מקורי אינטגרלי במגש נשלף 

כולל נורת . מצת אלקטרוני וקבל, נטל: בתוך גוף התאורה המכיל

וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס ,  וט100ג עד "נל/ה"מ

י דרישת "צבוע בגוון עפ, WE - EF'  תוצASP 704דגם  , קומפלט

0.0006,146.800.00' יח.המזמין

08.3.378

גוף תאורה דקורטיבי מאלומיניום עם ציוד מקורי אינטגרלי במגש נשלף 

כולל נורת . מצת אלקטרוני וקבל, נטל: בתוך גוף התאורה המכיל

וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס ,  וט150ג "נל/ה"מ

י דרישת "צבוע בגוון עפ, WE - EF'  תוצASP 704דגם , קומפלט

0.0005,610.000.00' יח.המזמין

08.3.379

גן דקורטיבי בנוי מיציקת אלומיניום עם ציוד מקורי /גוף תאורת רחוב

מצת אלקטרוני , נטל: אינטגרלי במגש נשלף בתוך גוף התאורה המכיל

 וט וכבל חיבור מתאים ממגש 150ג עד "נל/כולל נורת כספית. וקבל

צבוע , "WE-EF"'  תוצCA 504דגם , החיבורים ועד לפנס קומפלט

0.0003,616.800.00' יח.י דרישת המזמין"בגוון עפ

08.3.380

גוף תאורה דקורטיבי מאלומיניום עם ציוד מקורי אינטגרלי במגש נשלף 

כולל נורת כספית . מצת אלקטרוני וקבל, נטל: בתוך גוף התאורה המכיל

, וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס קומפלט,  וט125עד 

0.0005,679.300.00' יח.י דרישת המזמין"צבוע בגוון עפ, WE - EF'  תוצBSP 709דגם 
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08.3.381

גוף תאורה דקורטיבי מאלומיניום עם ציוד מקורי אינטגרלי במגש נשלף 

כולל נורת . מצת אלקטרוני וקבל, נטל: בתוך גוף התאורה המכיל

וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס ,  וט150ג עד "נל/ה"מ

י דרישת "צבוע בגוון עפ, WE - EF'  תוצBSP 709דגם , קומפלט

0.0005,844.300.00' יח.המזמין

08.3.382

גוף תאורה דקורטיבי מאלומיניום עם ציוד מקורי אינטגרלי במגש נשלף 

כולל נורת . מצת אלקטרוני וקבל, נטל: בתוך גוף התאורה המכיל

וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס ,  וט125ג עד "נל/כספית

0.0005,885.000.00' יח.י דרישת המזמין"צבוע בגוון עפ, WE - EF'  תוצBOPדגם , קומפלט

08.3.383

עם ציוד מקורי אינטגרלי , גוף תאורה דקורטיבי מיציקת אלומיניום

. מצת אלקטרוני וקבל, נטל: במגש נשלף בתוך גוף התאורה המכיל

וכבל חיבור מתאים ,  וט100ג עד "נל/  וט 125כולל נורת כספית עד 

, WE - EF'  תוצZA 600דגם , ממגש החיבורים ועד לפנס קומפלט

0.0006,284.300.00' יח.י דרישת המזמין"צבוע בגוון עפ

08.3.384

גוף תאורה דקורטיבי מאלומיניום עם ציוד מקורי אינטגרלי במגש נשלף 

כולל נורת . מצת אלקטרוני וקבל, נטל: בתוך גוף התאורה המכיל

וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס ,  וט125ג עד "נל/כספית

0.0004,606.800.00' יח.י דרישת המזמין"צבוע בגוון עפ, WE - EF'  תוצALPדגם , קומפלט

08.3.385

גוף תאורה דקורטיבי מאלומיניום עם ציוד מקורי אינטגרלי במגש נשלף 

כולל נורת . מצת אלקטרוני וקבל, נטל: בתוך גוף התאורה המכיל

וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס ,  וט125ג עד "נל/כספית

0.0005,761.800.00' יח.י דרישת המזמין"צבוע בגוון עפ, WE - EF'  תוצAOPדגם , קומפלט

08.3.386

עם ציוד מקורי , אלומה רחבה, גוף תאורת הצפה מיציקת אלומיניום

כולל . מצת אלקטרוני וקבל, נטל: צמוד המכיל/אינטגרלי בארגז נפרד

וכבל חיבור מתאים מהארגז ועד לפנס ,  וט150ג עד "נל/ה"נורת מ

0.0004,015.000.00' יח.י דרישת המזמין"צבוע בגוון עפ, WE - EF'  תוצFL 7דגם , קומפלט

08.3.387

צרה / צרה / אלומה בינונית , גוף תאורת הצפה מיציקת אלומיניום

מצת , נטל: צמוד המכיל/עם ציוד מקורי אינטגרלי בארגז נפרד, מאוד

וכבל חיבור מתאים ,  וט150ג עד "נל/ה"כולל נורת מ. אלקטרוני וקבל

צבוע בגוון , WE - EF'  תוצFL 7דגם , מהארגז ועד לפנס קומפלט

0.0004,152.500.00' יח.י דרישת המזמין"עפ

08.3.388

עם ציוד מקורי , אלומה בינונית, גוף תאורת הצפה מיציקת אלומיניום

כולל . מצת אלקטרוני וקבל, נטל: צמוד המכיל/אינטגרלי בארגז נפרד

וכבל חיבור מתאים מהארגז ועד לפנס ,  וט150ג עד "נל/ה"נורת מ

0.0003,657.500.00' יח.י דרישת המזמין"צבוע בגוון עפ, WE - EF'  תוצFL 42דגם , קומפלט

08.3.389

 METROPOLI-LV-ATPפנס לתאורת חוץ  כדוגמת הפנס הקיים 

 ווט מטל הלייד וכולל נורה 150-100מחומר אקרילי כולל ציוד ואביזרים 

0.0005,142.500.00' יח.קומפלט-וציוד הדלקה אינטגרלי וכבל חיבור ממגש ועד לפנס

08.3.390

או " דיסנו" תוצרת CLIMALED "1518" דגם LEDגוף תאורת רחוב 

0.0004,855.400.00' יח. לומן עם הגנה בפני זיהום אוויר 5,460 ואט 40,ע "ש

08.3.391

" דיסנו"מתוצרת תוצרת " MINIBRERA" דגם LEDגוף תאורת רחוב 

0.0006,066.500.00' יח. לומן עם הגנה בפני זיהום אוויר 7,700 ואט 54,ע "או ש

08.3.392

גוף תאורת רחוב דקורטיבי מיציקת מאלומיניום בלחץ עם ציוד מקורי 

מצת אלקטרוני , נטל: אינטגרלי במגש נשלף בתוך גוף התאורה המכיל

תוצרת , גודל גדול" VISION"דגם ,  וט400ג עד "כולל נורת נל. וקבל

"COOPER LIGHTING "עם זרוע אורגינלית מהצד המהווה , ע "או ש

0.0005,321.800.00' יח.י דרישת המזמין"צבוע בגוון עפ, חלק בלתי נפרד מגוף התאורה
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08.3.393

מתוצרת " PROA" וט דגם 400ג עד "גוף תאורה להצפה כולל נורת נל

"LAMP"0.0005,221.700.00' יח.כולל ציוד הדלקה, ע "או ש

08.3.394

 וט מטל 2000גוף תאורה להצפה ומגרשי ספורט עם ציוד הדלקה 

0.0008,277.500.00' יח,ע "או ש" FIVEP"מתוצרת " ATON"דגם , הלייד

08.3.395

 וט מטל 2000גוף תאורה להצפה ומגרשי ספורט עם ציוד הדלקה 

0.0008,277.500.00' יח,ע "או ש" FIVEP"מתוצרת " MILOS"דגם , הלייד

08.3.396

 וט מטל 1000גוף תאורה להצפה ומגרשי ספורט עם ציוד הדלקה 

,  שעות עם ניתוק טרמי60,000אוטורגולטור אמריקאי וקבל ל , הלייד

0.0002,033.900.00' יחע"או ש" HAWK"דגם , כולל נורה

08.3.397

מתוצרת " ORION" וט דגם 400ג עד "גוף תאורה להצפה כולל נורת נל

"ATP "0.0005,135.900.00' יח.עמיד נגד קורוזיה, עשוי מיציקת חומרים מרוכבים, ע "או ש

08.3.398

מתוצרת " PRIMO" וט דגם 400ג עד "גוף תאורה להצפה כולל נורת נל

"FIVEP "0.0002,297.900.00' יח.עמיד נגד קורוזיה, עשוי מיציקת חומרים מרוכבים, ע "או ש

08.3.399

כולל , ממנירוסטה' מבנים וכו, גוף תאורה שקוע באדמה להארת עצים

, ע "איטליה או ש" רובאסי"טרה  תוצרת ""דגם ,  וט150ה עד "נורת מ

י "צבוע בגוון עפ, לרבות ביסוס וציוד הדלקה מושלם בתא אינטגרלי

0.0002,602.600.00' יחדרישת המזמין

08.3.400

, מחומרים מורכבים' מבנים וכו, גוף תאורה שקוע באדמה להארת עצים

" GREENLEE"תוצרת , "MDB"דגם ,  וט100ה עד "כולל נורת מ

צבוע בגוון . כולל ציוד הדלקה מושלם בתא אינטגרלי, ע "ב  או ש"ארה

0.0004,250.400.00' יח.י דרישת המזמין"עפ

08.3.401

, מחומרים מורכבים' מבנים וכו, גוף תאורה שקוע באדמה להארת עצים

" GREENLEE"תוצרת , "CDB"דגם ,  וט175ה עד "כולל נורת מ

צבוע בגוון . כולל ציוד הדלקה מושלם בתא אינטגרלי, ע "ב  או ש"ארה

0.0006,279.900.00' יח.י דרישת המזמין"עפ

08.3.402

, מחומרים מורכבים' מבנים וכו, גוף תאורה שקוע באדמה להארת עצים

" GREENLEE"תוצרת , "RDS"דגם ,  וט100ה עד "כולל נורת מ

צבוע בגוון . כולל ציוד הדלקה מושלם בתא אינטגרלי,ע "ב או ש"ארה

0.0004,732.200.00' יח.י דרישת המזמין"עפ

0.000702.900.00' יחל"לגופים הנ" ROCK GUARD"תוספת מגן 08.3.403

08.3.404

, מחומרים מורכבים' מבנים וכו, גוף תאורה שקוע באדמה להארת עצים

" GREENLEE"תוצרת , "RDB"דגם ,  וט250ה עד "כולל נורת מ

צבוע בגוון . כולל ציוד הדלקה מושלם בתא אינטגרלי, ע "ב או ש"ארה

0.0006,350.300.00' יח.י דרישת המזמין"עפ

0.000702.900.00' יחל"לגוף הנ" ROCK GUARD"תוספת מגן 08.3.405

08.3.406

ה עד "כולל נורת מ', מבנים וכו, גוף תאורה שקוע באדמה להארת עצים

כולל ציוד הדלקה מושלם הכולל ,ע "או ש" MER"דגם ,  וט100

י דרישת "צבוע בגוון עפ. בתא אינטגרלי, מצת אלקטרוני וקבל,נטל

0.0002,471.700.00' יח.המזמין

08.3.407

 וט מטל 1000עם ציוד הדלקה , גוף תאורה להצפה ומגרשי ספורט

, ע עם ניתוק טרמי" ש60000-אוטורגולטור אמריקאי וקבל ל, הלייד

 COOPER"תוצרת , "EAGLE XL"דגם , "NEMA 2-5"כולל נורה 

LIGHTING "0.0002,378.200.00' יח.י דרישת המזמין"צבוע בגוון עפ,ע "ב או ש"ארה

08.3.408

 וט מטל 1000עם ציוד הדלקה , גוף תאורה להצפה ומגרשי ספורט

, ע עם ניתוק טרמי" ש60000-אוטורגולטור אמריקאי וקבל ל, הלייד

 COOPER"תוצרת , "GLE XLEA"דגם ,  וט1000ג "כולל נורת נל

LIGHTING "0.0002,879.800.00' יח.י דרישת המזמין"צבוע בגוון עפ,ע "ב או ש"ארה
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08.3.409

 וט מטל 1500עם ציוד הדלקה , גוף תאורה להצפה ומגרשי ספורט

, ע עם ניתוק טרמי" ש60000-אוטורגולטור אמריקאי וקבל ל, הלייד

 COOPER"תוצרת , "AGLE XLE"דגם ,  וט1500ה "כולל נורת מ

LIGHTING "0.0002,823.700.00' יח.י דרישת המזמין"צבוע בגוון עפ, ע "ב או ש"ארה

08.3.410

 וט מטל 1000עם ציוד הדלקה , גוף תאורה להצפה ומגרשי ספורט

, ע עם ניתוק טרמי" ש60000-אוטורגולטור אמריקאי וקבל ל, הלייד

 COOPER"תוצרת , "USL"דגם ,  וט1000ה "כולל נורת מ

LIGHTING "0.0006,499.900.00' יח.י דרישת המזמין"צבוע בגוון עפ, ע "ב  או ש"ארה

08.3.411

 וט מטל 1500עם ציוד הדלקה , גוף תאורה להצפה ומגרשי ספורט

, ע עם ניתוק טרמי" ש60000-אוטורגולטור אמריקאי וקבל ל, הלייד

 COOPER"תוצרת , "ASL"דגם ,  וט1500ה "כולל נורת מ

LIGHTING "0.0005,546.200.00' יח.י דרישת המזמין"ע צבוע בגוון עפ"ב או ש"ארה

08.3.412

 400ג עד "נל/כולל נורת מטל הלייד, גוף תאורה להצפה ולהארת עצים

ע "ב או ש"ארה" COOPER LIGHTING"תוצרת , "CFB"דגם , וט

י "צבוע בגוון עפ, מצת אלקטרוני וקבל, כולל ציוד הדלקה הכולל נטל,

0.0001,886.500.00' יח.דרישת המזמין

08.3.413

דגם ,  וט150ג עד "כולל נורת נל, גוף תאורה להצפה ולהארת עצים

"BANDIT" , תוצרת"COOPER LIGHTING "כולל , ע "ב או ש"ארה

י דרישת "צבוע בגוון עפ, מצת אלקטרוני וקבל, ציוד הדלקה הכולל נטל

0.0001,841.400.00' יח.המזמין

08.3.414

 ACURA"דגם ,  וט150ג עד "כולל נורת נל, גוף תאורה להצפה

SMALL" , תוצרת"COOPER LIGHTING "כולל ,ע "ב או ש"ארה

י דרישת "צבוע בגוון עפ, מצת אלקטרוני וקבל, ציוד הדלקה הכולל נטל

0.0002,990.900.00' יח.המזמין

08.3.415

 ACURA"דגם ,  וט400ג עד "כולל נורת נל, גוף תאורה להצפה

MEDIUM" , תוצרת"COOPER LIGHTING "כולל , ע "ב או ש"ארה

י דרישת "צבוע בגוון עפ, מצת אלקטרוני וקבל, ציוד הדלקה הכולל נטל

0.0004,552.900.00' יח.המזמין

08.3.416

 ACURA"דגם ,  וט400ג עד "כולל נורת נל, גוף תאורה להצפה

LARGE" , תוצרת"COOPER LIGHTING "כולל , ע "ב או ש"ארה

י דרישת "צבוע בגוון עפ, מצת אלקטרוני וקבל, ציוד הדלקה הכולל נטל

0.0005,624.300.00' יח.המזמין

08.3.417

 - PHH"דגם ,  וט150ה עד "כולל נורת מ, גוף תאורה להצפה

PHOCUS FLOD HID" , תוצרת"COOPER LIGHTING "ב "ארה

מצת אלקטרוני , כולל ציוד הדלקה הכוללנטל,ע " או שINVUEמסידרת 

0.0005,221.700.00' יח.י דרישת המזמין"צבוע בגוון עפ, וקבל

08.3.418

דגם ,  וט400ג עד "כולל נורת נל, גוף תאורה להצפה ולמגרשי ספורט

"PROFFI HD "מצת אלקטרוני , כולל ציוד הדלקה הכולל נטל, ע "או ש

0.0001,182.500.00' יח.י דרישת המזמין"צבוע בגוון עפ, וקבל

08.3.419

או " FA 400"דגם ,  וט400ג עד "כולל נורת נל, גוף תאורה להצפה

מצת , עם זרוע צידית מתכוננת כולל ציוד הדלקה הכולל נטל, ע "ש

0.0001,518.000.00' יח.י דרישת המזמין"צבוע בגוון עפ, אלקטרוני וקבל

08.3.420

 ORLEDפנס תאורה מותקן שקוע בקרקע עם ביסוס בטון  דוגמת 

3736-9Wכמתואר , ווט כולל חיבורים חשמליים9עם נורת לד ,ע " או ש

0.0002,002.000.00' יח.קומפלט,בתוכניות

08.3.421

דגם , IP67, מונומנטים, קירות, פנס שקוע קרקע לתאורת עצים

,  וט150ה עד "כולל נורת מ,ע "תוצרת געש או ש (יאני'רג)" מטמורפוזי"

מותקן בגוף הפנס וכבל חיבור  (כולל קבל)ציוד הפעלה והצתה מושלם 

0.0003,638.800.00' יח.מתאים קומפלט
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08.3.422

, מונומנטים, קירות, פנס שקוע קרקע לתאורה בלתי ישירה של עצים

IP67 ,290-דגם שט (KIM / LTV10) ,כולל ,ע "תוצרת שטייניץ או ש

מותקן בגוף  (כולל קבל)ציוד הפעלה והצתה מושלם ,  וט150ה "נורת מ

0.0005,183.200.00' יח.הפנס וכבל חיבור מתאים קומפלט

08.3.423

, מונומנטים, קירות, פנס שקוע קרקע לתאורה בלתי ישירה של עצים

IP67 ,298-דגם שט (KIM / LTV10) ,כולל ,ע "תוצרת שטייניץ או ש

מותקן בגוף  (כולל קבל)ציוד הפעלה והצתה מושלם ,  וט150ה "נורת מ

0.0005,183.200.00' יח.הפנס וכבל חיבור מתאים קומפלט

08.3.424

' תוצ, IP65,  ווט70ה "כולל נורת מ, להארת שבילים צמוד קרקע. ת.ג

HOFFMEISTER 0.0002,358.400.00' יח,ע " או ש77102.73.906 דגם

08.3.425

' תוצ, IP54,  ווט70ה "כולל נורת מ, להארת שבילים צמוד קרקע. ת.ג

UNILAMP דגם F6607 CD-71180.0002,358.400.00' יח,ע " או ש

08.3.426

' תוצ, IP54,  ווט70ה "כולל נורת מ, להארת שבילים צמוד קרקע. ת.ג

BEGA 8451 דגםMH0.0002,358.400.00' יח"דורם"י " משווק ע

08.3.427

 250ה עד "כולל נורת מ, פסלים/זרקור על קרקעי להארת עצים. ת.ג

 או P-02 דגם MEYER' עם לובר מתכתי ורשת הגנה תוצ, IP65, ואט

C-020.0002,549.800.00' יח,ע " או ש

08.3.428

 250ה עד "כולל נורת מ, פסלים/זרקור על קרקעי להארת עצים. ת.ג

 דגם HOFFMEISTER' עם לובר מתכתי ורשת הגנה תוצ, IP65, ואט

0.0002,549.800.00' יח,ע " או ש72921,79959

08.3.429

 IP67 ,POWER נורות 36כולל , זרקור על קרקעי להארת פסלים. ת.ג

LED ,צרה עם לובר מתכתי ורשת הגנה תוצ/זוית רחבה 'WIBRE דגם 

0.0004,780.600.00' יח וולט230למתח עבודה ,ע " או ש4.0269.05.01

08.3.430

 150ה עד "כולל נורת מ, פסלים/זרקור שקוע בקרקע להארת עצים. ת.ג

 דגם HOFFMEISTER' עם לובר מתכתי ורשת הגנה תוצ, IP67, ווט

0.0003,186.700.00' יח,ע " או ש0.710.36.72.902

08.3.431

גוף תאורה דקורטיבי לפארקים שבילים ורחובות עשוי יציקת אלומיניום 

 IP55ומפזר אור מפוליקרבונט לרבות רפפה נגד סנוור דרגת אטימות  

 תוצרת MOONLIGHT ווט דגם 150ה "מ/ ג "כולל נורת נל

CARANDINI0.0002,769.800.00' יח,ע " ספרד או ש

08.3.432

פארקים ושבילים עשוי יציקת , רחובות , גוף תאורה דקורטיבי לכבישים 

 עם זכוכית מחוסמת IP65 ותא ציוד IP66אלומיניום עם תא אופטי 

 ווט דגם 250ה עד "מ/ ג "שטוחה או קמורה כולל נורת נל

URBANDECO תוצרת CARANDINI0.0003,573.900.00' יח,ע " ספרד או ש

08.3.433

גוף תאורה דקורטיבי לפארקים שבילים ומדרכות עשוי יציקת אלומיניום 

ומסכה אלומיניום מפזר אור עשוי מזכוכית שטוחה או קמורה וזרוע 

ה "מ/ ג " כולל נורת נלIP65דקורטיבית לראש עמוד דרגת אטימות 

0.0002,365.000.00' יחע" או שCARANDINI תוצרת JUNIOR ווט דגם 150

08.3.434

תוספת מחיר לגופי תאורה עבור נורת מטל הלייד קרמית במקום 

0.000262.900.00' יח.בהספק כלשהו, רגילה

08.3.435

 כיסוי זכוכית IP65פנס הצפה דקורטיבי עשוי מאלומניום צבוע בתנור 

-H.P.S 70דגם , מחוסמת עם מתאם להתקנה על קיר תיקרה גומחה

150W LUMINA 2 C/P EXT . מתוצרתMEYERע" יוניברס או ש ,

 וט ציוד הפעלה והצתה מושלם וקבל 150ד עד "כולל נורת מטלהל

0.0003,446.300.00' יח.מותקן בגוף הפנס

08.3.436

 כיסוי זכוכית IP65פנס הצפה דקורטיבי עשוי מאלומניום צבוע בתנור 

-H.P.S 35דגם , מחוסמת עם מתאם להתקנה על קיר תיקרה גומחה

150W LUMINA 2PLO . מתוצרתMEYERכולל , ע" יוניברס או ש

 וט ציוד הפעלה והצתה מושלם וקבל מותקן 150ד עד "נורת מטלהל

0.0004,548.500.00' יח.בגוף הפנס
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08.3.437

 כיסוי זכוכית IP64פנס הצפה דקורטיבי עשוי מאלומניום צבוע בתנור 

  H.P.Sדגם , מחוסמת עם מתאם להתקנה על קיר תיקרה גומחה

250W LUMINA 4PLO . מתוצרתMEYERכולל , ע" יוניברס או ש

 וט ציוד הפעלה והצתה מושלם וקבל מותקן 250ד עד "נורת מטלהל

0.0005,946.600.00' יח.בגוף הפנס

08.3.438

 כיסוי זכוכית IP64פנס הצפה דקורטיבי עשוי מאלומניום צבוע בתנור 

  H.P.Sדגם , מחוסמת עם מתאם להתקנה על קיר תיקרה גומחה

250W LUMINA 4 O/P . מתוצרתMEYERכולל , ע" יוניברס או ש

 וט ציוד הפעלה והצתה מושלם וקבל מותקן 250ד עד "נורת מטלהל

0.0005,946.600.00' יח.בגוף הפנס

08.3.439

 כיסוי זכוכית IP65פנס הצפה דוקורטיבי עשוי מאלומיניום צבוע בתנור 

 LUMINA 1דגם , גומחה, תקרה, מחוסמת עם מתאם התקנה על קיר

P/O 20W מתוצרת MEYERכולל מנורת מטל הלייד , ע" יוניברס או ש

0.0003,586.000.00' יח. ציוד הפעלה והצתה מושלם מותקן בגוף הפנס20Wעד 

08.3.440

 כיסוי זכוכית IP65פנס הצפה דוקורטיבי עשוי מאלומיניום צבוע בתנור 

 LUMINA 1דגם , גומחה, תקרה, מחוסמת עם מתאם התקנה על קיר

P/O 35W מתוצרת MEYERכולל מנורת מטל הלייד , ע" יוניברס או ש

0.0003,586.000.00' יח. ציוד הפעלה והצתה מושלם מותקן בגוף הפנס35Wעד 

08.3.441

 כיסוי זכוכית IP65פנס הצפה דוקורטיבי עשוי מאלומיניום צבוע בתנור 

 NIGHTVISIONדגם , תקרה, מחוסמת עם מתאם התקנה על קיר

MINI מתוצרת MERERכולל נורת מטל הלייד עד , ע" יוניברס או ש

35W 6 או לדX3W ECOVISION ציוד הפעלה והצתה מושלם מותקן 

0.0004,653.000.00' יח.בגוף הפנס

08.3.442

 כיסוי IP65 הצפה דוקורטיבי עשוי מאלומיניום צבוע בתנור LEDפנס 

 ECOVISIONדגם, תקרה, זכוכית מחוסמת עם מתאם התקנה על קיר

6X3W LED מתוצרת MERERכולל ציוד הפעלה , ע" יוניברס או ש

0.0005,248.100.00' יחמושלם

08.3.443

 כיסוי זכוכית IP65פנס הצפה דוקורטיבי עשוי מאלומיניום צבוע בתנור 

 NIGHTSPOT MINIדגם , תקרה, מחוסמת עם מתאם התקנה על קיר

 35Wכולל נורת מטל הלייד עד , ע" יוניברס או שMERERמתוצרת 

0.0003,586.000.00' יח.ציוד הפעלה והצתה מושלם מותקן בגוף הפנס

08.3.444

 כיסוי IP65 הצפה דוקורטיבי עשוי מאלומיניום צבוע בתנור LEDפנס 

דגם , תקרה, זכוכית מחוסמת עם מתאם התקנה על קיר

NIGHTSPOT MINI LED מתוצרת MERERע" יוניברס או ש ,

4X1.5W0.0005,595.700.00' יח. ציוד הפעלה מושלם מותקן בגוף הפנס

08.3.445

 כיסוי זכוכית IP65פנס הצפה דקורטיבי עשוי מאלומניום צבוע בתנור 

דגם , מחוסמת עם מתאם להתקנה על קיר תיקרה גומחה

NIGHTSPOT מתוצרת MEYERכולל נורת , ע" יוניברס או ש

 ציוד הפעלה והצתה מושלם וקבל מותקן בגוף 70Wד עד "מטלהל

0.0006,122.600.00' יח.הפנס

08.3.446

 כיסוי זכוכית IP65פנס הצפה דקורטיבי עשוי מאלומניום צבוע בתנור 

דגם , מחוסמת עם מתאם להתקנה על קיר תיקרה גומחה

NIGHTSPOT מתוצרת MEYERכולל נורת , ע" יוניברס או ש

 ציוד הפעלה והצתה מושלם וקבל מותקן בגוף 250Wד עד "מטלהל

0.0006,821.100.00' יחהפנס וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס קומפלט

08.3.447

, פנס דוקורטיבי לתאורת רחוב או גן להתקנה לזרוע על עמוד תאורה 

ע כולל " או שA.E.G תוצרת TRIANGLEעבורם משולם בנפרד מדגם 

מותקן  (כולל קבל ) וט ציוד הפעלה והצתה מושלם 1X70ג "נורת נל

0.0003,061.300.00' יח.בגוף הפנס
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08.3.448

, פנס דוקורטיבי לתאורת רחוב או גן להתקנה לזרוע על עמוד תאורה 

 תוצרת LED TEIANGLE 525Amעבורם משולם בנפרד מדגם   

A.E.G2660ע " או שLM 30W כולל קבל ) ציוד הפעלה והצתה מושלם

0.0005,595.700.00' יח.מותקן בגוף הפנס (

08.3.449

, פנס דוקורטיבי לתאורת רחוב או גן להתקנה לזרוע על עמוד תאורה 

 תוצרת LED TEIANGLE 525Amעבורם משולם בנפרד מדגם   

A.E.G3990ע " או שLM 45W כולל קבל ) ציוד הפעלה והצתה מושלם

0.0006,471.300.00' יח.מותקן בגוף הפנס (

08.3.450

, דוקורטיבי לתאורת רחוב או גן להתקנה לזרוע על עמוד תאורה 

 תוצרת LED TEIANGLE 525Amעבורם משולם בנפרד מדגם   

A.E.G5320ע " או שLM 60W כולל קבל ) ציוד הפעלה והצתה מושלם

0.0007,345.800.00' יח.מותקן בגוף הפנס (

08.3.451

, פנס דוקורטיבי לתאורת רחוב או גן להתקנה לזרוע על עמוד תאורה 

ע כולל " או שA.E.G תוצרת TRIANGLEעבורם משולם בנפרד מדגם 

מותקן  (כולל קבל ) וט ציוד הפעלה והצתה מושלם 1X100ג "נורת נל

0.0003,148.200.00' יח.בגוף הפנס

08.3.452

, פנס דוקורטיבי לתאורת רחוב או גן להתקנה לזרוע על עמוד תאורה 

ע כולל " או שA.E.G תוצרת TRIANGLEעבורם משולם בנפרד מדגם 

מותקן  (כולל קבל ) וט ציוד הפעלה והצתה מושלם 1X150ג "נורת נל

0.0003,217.500.00' יח.בגוף הפנס

08.3.453

 SUPERLIGHT דגפ IP65 בלד דקורטיבי MYEREפנס הצפה 

COMPACT MICRO5ע " תוצרת יוניברס או שX3W לד כולל כל 

ע שיווק "הדרייברים ואפשרויות שונות של גוון לד וזווית הארה או ש

0.0004,269.100.00' יחמ יוניברס.שמ

08.3.454

 SUPERLIGHT דגפ IP65 בלד דקורטיבי MYEREפנס הצפה 

COMPACT1ע " תוצרת יוניברס או שX33W לד כולל כל הדרייברים 

0.0004,897.200.00' יחמ יוניברס.ע שיווק שמ"ואפשרויות שונות של גוון לד וזווית הארה או ש

08.3.455

 SUPERLIGHT דגפ IP65 בלד דקורטיבי MYEREפנס הצפה 

COMPACT LED10ע " תוצרת יוניברס או שX3W לד כולל כל 

ע שיווק "הדרייברים ואפשרויות שונות של גוון לד וזווית הארה או ש

0.0007,695.600.00' יחמ יוניברס.שמ

08.3.456

 תוצרת ECOSPOT דגפ IP65 בלד דקורטיבי MYEREפנס הצפה 

 לד כולל כל הדרייברים ואפשרויות שונות של 1X19Wע "יוניברס או ש

0.0005,772.800.00' יחמ יוניברס.ע שיווק שמ"גוון לד וזווית הארה או ש

08.3.457

 NIGHTSPOT LED דגפ IP65 בלד דקורטיבי MYEREפנס הצפה 

 לד כולל כל הדרייברים ואפשרויות 1X42Wע "תוצרת יוניברס או ש

0.0009,339.000.00' יחמ יוניברס.ע שיווק שמ"שונות של גוון לד וזווית הארה או ש

08.3.458? געש תאורה"' י חב"גופי תאורה משווקים ע הערה?"

08.3.458

, מפוליקרבונט להתקנה לזרוע על עמוד תאורה, גוף תאורת רחובות

תוצרת , (לנורות טובולריות)" 15/10מרס "דגם , עבורם משולם בנפרד

ציוד הפעלה ,  ווט150מטל עד / ג "כולל נורת נל, ע"או ש" געש תאורה"

0.0001,041.700.00' יח.והצתה מושלם מותקן בגוף הפנס

08.3.459

להתקנה לזרוע על  (בידוד כפול)עשוי פוליקרבונט , גוף תאורת רחובות

בהספק עד " 15/25און -אור"דגם , עבורם משולם בנפרד, עמוד תאורה

250W ציוד הפעלה , ג ווט"כולל נורת נל, ע"או ש"געש תאורה" תוצרת

0.0001,301.300.00' יח.והצתה מושלם מותקן בגוף הפנס

08.3.460

 (סימטרי/ אסימטרי)" יופיטר"דגם , מיציקת אלומיניום, זרקור הצפה

IP55 , ווט400ג עד "נל/ ה"כולל נורת מ, ע"או ש" געש תאורה"תוצרת  ,

0.000898.700.00' יח.מותקן בגוף הפנס (כולל קבל)ציוד הפעלה והצתה מושלם 
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08.3.461

: כולל, ע"או ש" געש תאורה"תוצרת " אומני: "גוף תאורת ספורט דגם

 מטופל בתהליך אנודייז עדשת %99.85רפלקטור מאלומיניום טהור 

0.0003,383.600.00' יח. ונורה1000Wציוד הפעלה אוטו רגולטור בהספק עד , זכוכית מחוסמת

08.3.462

: כולל, ע"או ש" געש תאורה"תוצרת , "אומני: "גוף תאורת ספורט דגם

 מטופל בתהליך אנודייז עדשת %99.85רפלקטור מאלומיניום טהור 

0.0004,034.800.00' יח. ונורה1500Wציוד הפעלה אוטו רגולטור בהספק עד , זכוכית מחוסמת

08.3.463

" זגרה"דגם , עשוי אלומיניום להתקנה על קיר, גוף תאורה זרקור הצפה

 ווט ציוד הפעלה 70כולל נורת מטל עד , ע"או ש" געש תאורה"תוצרת 

0.0003,774.100.00' יח.והצתה מושלם מותקן בגוף הפנס

08.3.464

עבורם , עשוי אלומיניום להתקנה על קיר, גוף תאורה זרקור הצפה

כולל נורת , ע"או ש" געש תאורה"תוצרת " יונייטד"דגם , משולם בנפרד

מותקן בגוף  (כולל קבל)ציוד הפעלה והצתה מושלם ,  ווט250מטל עד 

0.0005,361.400.00' יח.הפנס

08.3.465

דגם , IP67, מונומנטים, קירות, פנס שקוע קרקע לתאורת עצים

או " געש תאורה"תוצרת " אסימטרי/סימטרי/מטמורפוזי שקוע מתכוונן"

כולל ציוד הפעלה והצתה מושלם , 150Wה עד "כולל נורת מ, ע"ש

0.0004,034.800.00' יח.מותקן בתא נפרד המחובר לגוף התאורה (כולל קבל)

08.3.466

דגם , IP67, זרקור הצפה ותאורת ספורט מיציקת אלומיניום

"SILL003 "(סימטרי) , תוצרת"SILL "או " געש תאורה"דגם , גרמניה

0.00017,659.400.00' יח.כולל ציוד הפעלה והצתה מושלם,  ווט2000ה עד "לנורת מ, ע"ש

08.3.467

דגם , IP67, זרקור הצפה ותאורת ספורט מיציקת אלומיניום

"SILL005 "(סימטרי) , תוצרת"SILL "או " געש תאורה"דגם , גרמניה

0.00016,214.000.00' יח.ציוד הפעלה והצתה מושלם,  ווט2000ה עד "לנורת מ, ע"ש

08.3.468

 (סימטרי)" SILL021"דגם , IP67, מיציקת אלומיניום, זרקור הצפה

ג "נל/ ה "לנורת מ, ע"או ש" געש תאורה"דגם , גרמניה" SILL"תוצרת 

0.0005,218.400.00' יח.צ נפרדת"ציוד הפעלה והצתה מושלם מותקן בק,  ווט250עד 

08.3.469

 (סימטרי)" SILL022"דגם , IP67, מיציקת אלומיניום, זרקור הצפה

ג "נל/ ה "לנורת מ, ע"או ש" געש תאורה"דגם , גרמניה" SILL"תוצרת 

0.0008,003.600.00' יח.צ נפרדת"ציוד הפעלה והצתה מושלם מותקן בק,  ווט1000עד 

08.3.470

" SILL467"דגם , IP67, מיציקת אלומיניום, זרקור הצפה

או " געש תאורה"דגם , גרמניה" SILL"תוצרת , (סימטרי/אסימטרי)

ציוד הפעלה והצתה מושלם ,  ווט2000ג עד "נל/ ה "לנורת מ, ע"ש

0.00014,842.300.00' יח.מותקן בגוף הפנס

08.3.471

" SILL494"דגם , IP67, מיציקת אלומיניום, זרקור הצפה

או " געש תאורה"דגם , גרמניה" SILL"תוצרת , (סימטרי/אסימטרי)

ציוד הפעלה והצתה מושלם מותקן ,  ווט400ג עד "נל/ ה "לנורת מ, ע"ש

0.0006,090.700.00' יח.בגוף הפנס

08.3.472

" Powercast"דגם , IP67, מיציקת אלומיניום, זרקור הצפה

ג "נל/ ה "לנורת מ, ע"או ש" געש תאורה"תוצרת , (סימטרי/אסימטרי)

0.00013,443.100.00' יח.ציוד הפעלה והצתה מושלם,  ווט250עד 

08.3.473

 תוצרת 1X18W בהספק EL15 /EL23/EL15בולרד דגם רומפורט 

0.0002,863.300.00' יחע או בולרד תריס מוגן מים"געש או ש

08.3.474

" ראת"דגם , IP67, מיציקת אלומיניום, זרקור הצפה

,  ווט150ה עד "לנורת מ, ע"או ש" געש"תוצרת , (סימטרי/אסימטרי)

0.0003,056.900.00' יח.ציוד הפעלה והצתה מושלם מותקן בגוף הפנס
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08.3.475

שטחים , רחובות הולנדיים, להארת רחובות- LEDגוף תאורה פולאריס 

, יציקת אלומיניום בלחץ.`שבילי אופניים וכד,פארקים, ציבוריים פתוחים

 4בעל עדשת זכוכית מחוסמת בעובי , צבוע באבקת פוליאסטר בתנור

 בתא אופטי PVDרפלקטור אלומיניום טהור מצופה , מ"מ

 תוצרת געש תאורה 3000K בגוונים של 14W בהספק 900LUM.אטום

0.0001,978.900.00' יחע"או ש

08.3.476

שטחים , רחובות הולנדיים, להארת רחובות- LEDגוף תאורה פולאריס 

, יציקת אלומיניום בלחץ.`שבילי אופניים וכד,פארקים, ציבוריים פתוחים

 4בעל עדשת זכוכית מחוסמת בעובי , צבוע באבקת פוליאסטר בתנור

 בתא אופטי PVDרפלקטור אלומיניום טהור מצופה , מ"מ

 תוצרת געש 3000K בגוונים של 21W בהספק 1,470LUM.אטום

0.0002,064.700.00' יחע"תאורה או ש

08.3.477

שטחים , רחובות הולנדיים, להארת רחובות- LEDגוף תאורה פולאריס 

, יציקת אלומיניום בלחץ.`שבילי אופניים וכד,פארקים, ציבוריים פתוחים

 4בעל עדשת זכוכית מחוסמת בעובי , צבוע באבקת פוליאסטר בתנור

 בתא אופטי PVDרפלקטור אלומיניום טהור מצופה , מ"מ

 תוצרת 3000-4000K בגוונים של 35W בהספק 2,440LUM.אטום

0.0002,676.300.00' יחע"געש תאורה או ש

08.3.478

שטחים , רחובות הולנדיים, להארת רחובות- LEDגוף תאורה פולאריס 

, יציקת אלומיניום בלחץ.`שבילי אופניים וכד,פארקים, ציבוריים פתוחים

 4בעל עדשת זכוכית מחוסמת בעובי , צבוע באבקת פוליאסטר בתנור

 בתא אופטי PVDרפלקטור אלומיניום טהור מצופה , מ"מ

 תוצרת 3000-4000K בגוונים של 51W בהספק 3,660LUM.אטום

0.0002,949.100.00' יחע"געש תאורה או ש

08.3.479

שטחים , רחובות הולנדיים, להארת רחובות- LEDגוף תאורה פולאריס 

, יציקת אלומיניום בלחץ.`שבילי אופניים וכד,פארקים, ציבוריים פתוחים

 4בעל עדשת זכוכית מחוסמת בעובי , צבוע באבקת פוליאסטר בתנור

 בתא אופטי PVDרפלקטור אלומיניום טהור מצופה , מ"מ

 תוצרת 3000-4000K בגוונים של 66W בהספק 4,880LUM.אטום

0.0003,152.600.00' יחע"געש תאורה או ש

08.3.480

גוף תאורה דקורטיבי להארת - TOP LEDגוף תאורה פולאריס 

שבילי ,פארקים, שטחים ציבוריים פתוחים, רחובות הולנדיים, רחובות

, צבוע באבקת פוליאסטר בתנור, יציקת אלומיניום בלחץ.`אופניים וכד

רפלקטור אלומיניום טהור , מ" מ4בעל עדשת זכוכית מחוסמת בעובי 

 בגוונים של 14W בהספק 890LUM. בתא אופטי אטוםPVDמצופה 

3000K0.0002,334.200.00' יחע" תוצרת געש תאורה או ש

08.3.481

גוף תאורה דקורטיבי להארת - TOP LEDגוף תאורה פולאריס 

שבילי ,פארקים, שטחים ציבוריים פתוחים, רחובות הולנדיים, רחובות

, צבוע באבקת פוליאסטר בתנור, יציקת אלומיניום בלחץ.`אופניים וכד

רפלקטור אלומיניום טהור , מ" מ4בעל עדשת זכוכית מחוסמת בעובי 

 בגוונים של 21W בהספק 1450LUM. בתא אופטי אטוםPVDמצופה 

3000K0.0002,421.100.00' יחע" תוצרת געש תאורה או ש

08.3.482

גוף תאורה דקורטיבי להארת - TOP LEDגוף תאורה פולאריס 

שבילי ,פארקים, שטחים ציבוריים פתוחים, רחובות הולנדיים, רחובות

, צבוע באבקת פוליאסטר בתנור, יציקת אלומיניום בלחץ.`אופניים וכד

רפלקטור אלומיניום טהור , מ" מ4בעל עדשת זכוכית מחוסמת בעובי 

 בגוונים של 35W בהספק 2410LUM. בתא אופטי אטוםPVDמצופה 

3000-4000K0.0003,208.700.00' יחע" תוצרת געש תאורה או ש
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08.3.483

גוף תאורה דקורטיבי להארת - TOP LEDגוף תאורה פולאריס 

שבילי ,פארקים, שטחים ציבוריים פתוחים, רחובות הולנדיים, רחובות

, צבוע באבקת פוליאסטר בתנור, יציקת אלומיניום בלחץ.`אופניים וכד

רפלקטור אלומיניום טהור , מ" מ4בעל עדשת זכוכית מחוסמת בעובי 

 בגוונים של 51W בהספק 3610LUM. בתא אופטי אטוםPVDמצופה 

3000-4000K0.0003,482.600.00' יחע" תוצרת געש תאורה או ש

08.3.484

, גוף תאורה דקורטיבי להארת רחובות- TOP LEDתאורה פולאריס 

שבילי אופניים ,פארקים, שטחים ציבוריים פתוחים, רחובות הולנדיים

בעל , צבוע באבקת פוליאסטר בתנור, יציקת אלומיניום בלחץ.`וכד

רפלקטור אלומיניום טהור מצופה , מ" מ4עדשת זכוכית מחוסמת בעובי 

PVD4810. בתא אופטי אטוםLUM 66 בהספקW 3000 בגוונים של-

4000K0.0003,686.100.00' יחע" תוצרת געש תאורה או ש

08.3.485

רחובות , מסוגנן להארת רחובותLEDגוף תאורה ונוס 

גוף פרופיל אלומיניום צבוע באבקת .. 'פארקים וכו,ים"שצפ,הולנדים

 7030LUMבעל שטף אור , בעל זכוכית מחוסמת שקופה, פוליאסטר

0.0003,487.000.00' יחע" תוצרת געש תאורה או ש400K  ובעל גוון אור של 84Wהספק 

08.3.486

, רחובות הולנדים, מסוגנן להארת רחובותLEDגוף תאורה ונוס 

, גוף פרופיל אלומיניום צבוע באבקת פוליאסטר.. 'פארקים וכו, ים"שצפ

 הספק 10540LUMבעל שטף אור , בעל זכוכית מחוסמת שקופה

124W 400 בגון אור שלK0.0003,967.700.00' יחע" תוצרת געש תאורה או ש

08.3.487

, רחובות הולנדים, מסוגנן להארת רחובותLEDגוף תאורה מקסי ונוס 

, גוף פרופיל אלומיניום צבוע באבקת פוליאסטר.. 'פארקים וכו, ים"שצפ

 הספק 13600LUMבעל שטף אור , בעל זכוכית מחוסמת שקופה

160W 400 בגון אור שלK0.0004,138.200.00' יחע" תוצרת געש תאורה או ש

08.3.488

, רחובות הולנדים, מסוגנן להארת רחובותLEDגוף תאורה מקסי ונוס 

, גוף פרופיל אלומיניום צבוע באבקת פוליאסטר.. 'פארקים וכו, ים"שצפ

 הספק 17000LUMבעל שטף אור , בעל זכוכית מחוסמת שקופה

224W 400 בגון אור שלK0.0004,995.100.00' יחע" תוצרת געש תאורה או ש

08.3.489

תוצרת געש .. ' להארת מגרשי ספורט וכו1200גוף תאורה אלקטור לד 

 122W ובהספק של 4000K גוון אור 8400LUMבעל רמת הארה של 

להתקנה באמצעות מתלה מתכוונן או בתליה עם כבלים כולל ציוד 

0.0002,607.000.00' יחע"אינטגראלי תוצרת געש תאורה או ש

ארכה"'  י חב"גופי תאורה משווקים ע ?08.3.490 הערה? "

08.3.490

 דגם של חברת SPB תוצרת RAY 34"שטח דגם /גוף תאורת ספורט

כולל אביזרי הדלקה .  2000Wכולל נורת מטל הלייד ,, ע"או ש" ארכה"

/ פנס לתאורת שטח, בהתאמה לנורה ולמפרט והתוכניות, אורגינליים

0.0005,595.700.00' יח.ספורט להתקנה על לזרוע של עמוד תאורה

08.3.491

 דגם של חברת NITRO תוצרת TV"שטח דגם /גוף תאורת ספורט

כולל אביזרי . 1000/1500Wכולל נורת מטל הלייד . ע"או ש" ארכה"

פנס לתאורת , בהתאמה לנורה ולמפרט והתוכניות, הדלקה אורגינליים

0.0002,099.900.00' יח.ספורט להתקנה על לזרוע של עמוד תאורה/ שטח

08.3.492

 תוצרת AMERICANשצפים דגם /גוף תאורת דקורטיבי לרחובות 

VISIONAIRE LIGHTING כולל , ע"או ש" ארכה" דגם של חברת

כולל אביזרי הדלקה . 400W - 250מטל הלייד טובולרית /ג"נורת נל

פנס לתאורת , בהתאם למפרט והתוכניות, משנק מצת וקבל, אורגינליים

0.0001,837.000.00' יח.רחוב להתקנה לזרוע על עמוד תאורה
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08.3.493

 תוצרת AMERICANשצפים דגם /גוף תאורת דקורטיבי לרחובות 

VISIONAIRE LIGHTING כולל , ע"או ש" ארכה" דגם של חברת

כולל אביזרי הדלקה . 70W - 150מטלהלייד טובולרית /ג "נורת נל

פנס לתאורת , בהתאם למפרט והתוכניות, משנק מצת וקבל, אורגינליים

0.0001,575.200.00' יח.רחוב להתקנה לזרוע על עמוד תאורה

08.3.494

התקנה לזרוע . פארקים וכבישים, שדרות, חניונים, גוף תאורת רחובות

ניתוק אוטומטי , יצקת אלומניום. מ" מ60-42אופקית או הנכית בקוטר 

ציוד . עדשת זכוכית בטיחות שקופה מחוסמת, בעת פתיחת המכסה

/  לומן 2300:  תפוקה אוריתLED 30X1.1W/30X1.6W: הפעלה 

 דרגת אטימות RAL/7039RAL 9006:  לומן גימור סטנדרטי2950

IP66 דגם "KYRO LED1 "0.0003,324.200.00' יחע"תוצרת ארכה או ש

08.3.495

התקנה לזרוע . פארקים וכבישים, שדרות, חניונים, גוף תאורת רחובות

ניתוק אוטומטי , יצקת אלומניום. מ" מ60-75אופקית או הנכית בקוטר 

ציוד . עדשת זכוכית בטיחות שקופה מחוסמת, בעת פתיחת המכסה

/  לומן 4205:  תפוקה אוריתLED 56X1.1W/56X1.6W: הפעלה 

 דרגת אטימות RAL/7039RAL 9006:  לומן גימור סטנדרטי5400

KYRO LED2" IP66 "0.0004,198.700.00' יחע"תוצרת ארכה או ש

08.3.496

התקנה לזרוע . פארקים וכבישים, שדרות, חניונים, גוף תאורת רחובות

ניתוק אוטומטי בעת , יצקת אלומניום. מ" מ60אופקית או הנכית בקוטר 

:  תפוקה אוריתLED 129W/198W: ציוד הפעלה , פתיחת המכסה

 דרגת אטימות 7011RAL:  לומן גימור סטנדרטי12660/  לומן 9650

LEDGEND" IP66 "0.0005,421.900.00' יחע"תוצרת ארכה או ש

08.3.497

להתקנה  . פארקים וכבישים, שדרות, חניונים, גוף תאורת רחובות

ניתוק אוטומטי בעת , יצקת אלומניום. מ"מ90-100מהצד בקוטר 

 LED: ציוד הפעלה . עדשת זכוכית שקופה מחוסמת, פתיחת המכסה

140W9007: לומן גימור סטנדרטי14000:  תפוקה אוריתRAL דרגת 

0.0002,536.600.00' יחע"י ארכה או ש" שווק עHOLOPHEIN תוצרת FACTORאטימות 

08.3.498

להתקנה  . פארקים וכבישים, שדרות, חניונים, גוף תאורת רחובות

. עדשת זכוכית שקופה מחוסמת, יצקת אלומניום. מ"מ60מהצד בקוטר 

לומן 4860/  לומן 6330:  תפוקה אוריתLED 60W/73W: ציוד הפעלה 

" JOLLY-LED" IP66 דרגת אטימות 9006RAL: גימור סטנדרטי

0.0001,574.100.00' יחע" דגם של חברת ארכה או שSBPתוצרת 

08.3.499

להתקנה  . פארקים וכבישים, שדרות, חניונים, גוף תאורת רחובות

. עדשת זכוכית שקופה מחוסמת, יצקת אלומניום. מ"מ60מהצד בקוטר 

לומן 6120/  לומן 4860:  תפוקה אוריתLED 60W/73W: ציוד הפעלה 

 TOP STREET 250/PP דרגת אטימות 9010RAL: גימור סטנדרטי

LED" IP66 "0.0002,448.600.00' יחע"דגם של חברת ארכה או ש

08.3.500

להתקנה  . פארקים וכבישים, שדרות, חניונים, גוף תאורת רחובות

: ציוד הפעלה . עדשת זכוכית שקופה מחוסמת, מהצד  יצקת אלומניום

LED-73W 60W/63-49Wלומן 4930/  לומן 6270:  תפוקה אורית

דגם של " AS1 LED" IP66 דרגת אטימות 9006RAL: גימור סטנדרטי

0.0003,672.900.00' יחע"חברת ארכה או ש

08.3.501

להתקנה  . פארקים וכבישים, שדרות, חניונים, גוף תאורת רחובות

: ציוד הפעלה . עדשת זכוכית שקופה מחוסמת, יצקת אלומניום. מהצד

30 LED -30/30W LE2OMERO -144W 49 LED - 63/60W LE 

1OMERO -73W לומן גימור 6270/  לומן 4930:  תפוקה אורית

" TOP STREET 404 LEDאפור רמת אטימות /שחור/לבן : סטנדרטי

IP66 "0.0004,197.600.00' יחע"דגם של חברת ארכה או ש
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08.3.502

חניונים ועוד להתקנה על עמוד לזרוע , פארקים, גוף תאורת רחוב

אלומיניום - יציקת אלומיניום כיסוי. מ" מ60אופקית או אנכית בקוטר עד 

-  לד28:ציוד הפעלה. זכוכית קמורה שקופה מחוסמת: עדשה

49/34.5W60/ 63- לדW70-  לדWלומן3120:  בעל תפוקה אורית  /

בדרגת אטימות . RAL7015:  לומן גימור סטנדרטי6330/  לומן4970

IP66 דגם .JNR-H/GC LED0.0005,072.100.00' יחע" דגם של חברת ארכה או ש

08.3.503

על ראש עמוד . פארקים חניונים ועוד, רחובות, גוף תאורה לכבישים

זכוכית קמורה שקופה : עדשה. מ יציקת אלומיניום" מ60בקוטר עד 

:  תפוקה אורית73W- לד60W /63W- לד49W: ציוד הפעלה. מחוסמת

:  דרגת אטימותRAL7015: גימור סטנדרטי.  לומן6390/ לומן 5020

IP65  דגם ADA-15 GC-FV2 LED .0.0003,847.800.00' יחע"דגם של חברת ארכה או ש

08.3.504

מותקן על עמוד להתקנה . פארקים ועוד, שדרות, גוף תאורה לחניונים

זכוכית : עדשה. יציקת אלומיניום מגיע בשני גדלים קטן וגדול. מהצד

 לומן גימור 14000: תפוקה אורית. לד: ציוד הפעלה. שקופה מחוסמת

דגם .ALX-2דגם . IP65דרגת אטימות . חום/אפור/שחוק/לבן: סטנדרטי

0.0004,554.000.00' יחע"של חברת ארכה או ש

08.3.505

מותקן על עמוד להתקנה . פארקים ועוד, שדרות, גוף תאורה לחניונים

זכוכית : עדשה. יציקת אלומיניום מגיע בשני גדלים קטן וגדול. מהצד

 לומן גימור 7000: תפוקה אורית. לד: ציוד הפעלה. שקופה מחוסמת

דגם .ALX-1דגם . IP65דרגת אטימות . חום/אפור/שחוק/לבן: סטנדרטי

0.0003,848.900.00' יחע"של חברת ארכה או ש

08.3.506

מותקן על עמוד להתקנה . שדרות פארקים ועוד,גוף תאורה לחניונים

: ציוד הפעלה. זכוכית שקופה מחוסמת: עדשה. מהצד יציקת אלומינום

 8988/ לומן6661/ לומן4846:  תפוקה אורית58W/74W/110Wלד 

 KADדגם . IP65: שחור דרגת אטימות: גימור סטנדרטי. לומן

LED.0.0004,897.200.00' יחע"דגם של חברת ארכה או ש

08.3.507

מותקן על ראש העמוד קוטר . שדרות פארקים ועוד,גוף תאורה לחניונים

ציוד . זכוכית שקופה מחוסמת: עדשה. יציקת אלומינום. מ" מ60

 6198/ לומן4999:  תפוקה אורית58W/72W/110Wלד : הפעלה

: אפור דרגת אטימות/שחור/לבן: גימור סטנדרטי.  לומן8381/לומן

IP65 . דגםMPR LED.0.0005,072.100.00' יחע"דגם של חברת ארכה או ש

08.3.508

מותקן על . גנים ציבוריים ועוד, חניונים, שבילים,גוף תאורה לפארקים

יציקת  (אופציה לעמוד מקורי)מ " מ1050ראש עמוד בקוטר עד 

 U.Vפוליקרבונט מוגן : עדשה (אפשרות לעמוד נירוסטה)אלומיניום 

 4680/ לומן2340:  תפוקה אורית18X1W/36X1Wלד : ציוד הפעלה

 דרגת RAL 9005שחור , RAL 7039אפור : גימור סטנדרטי. לומן

0.0004,723.400.00' יחע"או ש. HEDOדגם . IP65אטימות 

08.3.509

. גנים ציבורים ועוד, חניונים, רחובות, שבילים,גוף תאורה לפארקים

: ציוד הפעלה. זכוכית קמורה שקופה מחוסמת: יציקת אלומיניום עדשה

. ירוק/שחור:  לומן גימור סטנדרטי2660:  תפוקה אורית34.5W-  לד28

 CARANOLINIתוצרת .CLAMOD LEDדגם . IP66דרגת אטימות 

0.0004,372.500.00' יחע"דגם של חברת ארכה או ש

08.3.510

. יציקת אלומיניום. קירות ועוד,גינון ,גוף תאורה דקורטיבי למבנים

 תפוקה 1X20Wלד : ציוד הפעלה. זכוכית שטוחה מחוסמת: עדשה

. IP66דרגת אטימות . RAL 9006גימור סטנדרטי .  לומן2600: אורית

0.0003,848.900.00' יחי חברת ארכה"ע שיווק ע" או שSBPתוצרת .WIN LEDדגם 

08.3.511

. יציקת אלומיניום. מגרשים ועוד, קירות, גוף תאורה להארת מבנים

 תפוקה 60W/73Wלד : ציוד הפעלה. זכוכית שטוחה מחוסמת: עדשה

 דרגת אטימות RAL 9006:  לומן גימור סטנדרטי4860-6330: אורית

IP66 דגם TOP LED. תוצרתCARANDINI דגם של חברת ארכה או 

0.0004,548.500.00' יחע"ש
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08.3.512

. צמחייה ועוד, עמודי אבן,גוף תאורה שקוע בקרקע להארת חומות

: עדשה. טכנופולימר עמיד בקורוזיה וחום-PVCבתוך קופסת שיקוע 

 טון ומשקל 2זכוכית בטיחות מחוסמת שקופה עמידה למשקל סטטי של 

 גוון לבחירה 6X1.1Wלד : ציוד הפעלה.  טון12נסיעה של 

מעלות גימור 3X3.3W RGB 17/31/40לד , מעלות45/10/8.5

 דגם IP67דרגת אטימות . טבעת יצוקה אפורה או נירוסטה: סטנדרטי

CRICKET 168 LED0.0005,947.700.00' יחע" דגם של חברת ארכה או ש

08.3.513

מדשאות ועוד בתוך ,שבילים, גוף תאורה שקוע בקרקע להארת מדרכות

: עדשה. גוף טכנופולימר עמיד בקורוזיה וחום, PVCקופסת שיקוע 

- יציקתת אלומיניום משולבת עם עדשות שקופות לפיזור האור

-360-8.8W/210-5.5W/110ציוד הפעלה .  מעלות 110/210/360

4.4Wאפור דרגת אטימות :  כימור סטנדרטיIP67 . דגםCRICKET 

168 RAD.0.0005,595.700.00' יחע"דגם של חברת ארכה או ש

08.3.514

. אלמנטים אדריכליים ועוד,עמודי אבן,גוף תאורה להארת חומות נמוכות

זכוכית :עדשה. טכנו פולימר-טכנו פולימר גוף-קופסת שיקוע-גוף 

 טון ומשקל נסיעה 2בטיחות מחוסמת שקופה עמידה למשקל סטטי של 

 גימור סטנדרטי מסגרת LED 8X1.4W: ציוד הפעלה.  טון15של 

 דרגת אטימות AISI 304מסגרת נירוסטה , RAL 9006אלומיניום 

IP67 דגם CRICKET 61 LED.0.0005,248.100.00' יחע"דגם של חברת ארכה או ש

08.3.515

גוף . מדרגות ועוד,גוף תאורה שקוע בקיר או רצפה לסימום שבילים

זכוכית בטחון מחוסמת : עדשה. וקופסת שיקוע עשויים טכנופולימר

ציוד .  טוב12 טון ומשקל נסיעה של 2.5עמידה במשקל סטטי של 

 גימור 3.6W TOTAL-3LED/1.5W TOTAL-9LED: הפעלה

 IP67.דרגת אטימות . מסגרת אלומיניום או נירוסטה: סטנדרטי

0.0003,148.200.00' יחע"דגם של חברת ארכה או ש.LYN23דגם

08.3.516

, גוף תאורה מסוג דוקרן לאדמה או התקנה ליסוד להארת צמחייה

זכוכית שקופה : יצוק אלומיניום עדשה. אלמנטים ועוד, אבנים, קירות

שחור דרגת : גימור סטנדרטי3X1.4Wלד : ציוד הפעלה. מחוסמת

0.0002,798.400.00' יחעה"דגם של חברת ארכה או ש. JAY LED דגם IP65אטימות 

08.3.517

עשוי . מיצג מוזיאוני ועוד,תמונות,שבילים,גוף תאורה להארת גינות

יציקת אלומיניום בעל עדשת זכוכית בטחון מחוסמת אם גימור סטנדרטי 

דגם של .TYCO LED דגם IP66 ודרגת אטימות RAL9006אפור 

0.0002,798.400.00' יחע"חברת ארכה או ש

הערה".אור עד מהנדסים"'  י חב"גופי תאורה משווקים ע08.3.518

08.3.518

לתאורת רחוב או גן להתקנה לזרוע על , עם בידוד כפול, פנס דקורטיבי

 EUROPA או LIBRA VIALדגם ,עבורם משולם בנפרד, עמוד תאורה

VIAL או RESIDENCIAL VIAL או VIAL GLOBO  או GLOBO-

 וט 150ג עד .ל.ע כולל נורת נ" או שATP LIGHITING תוצרת 460

0.0004,089.800.00' יח.(י אור עד"ע)מותקן בגוף הפנס  (כולל קבל)ציוד הפעלה והצתה מושלם 

08.3.519

לתאורת רחוב או גן להתקנה לזרוע על , עם בידוד כפול, פנס דקורטיבי

 EUROPA או LIBRA VIALדגם ,עבורם משולם בנפרד, עמוד תאורה

VIAL או RESIDENCIAL VIAL או VIAL GLOBO תוצרת ATP 

LIGHITINGוט ציוד הפעלה והצתה 250ג עד .ל.ע כולל נורת נ" או ש 

0.0004,409.900.00' יח.(י אור עד"ע)מותקן בגוף הפנס  (כולל קבל)מושלם 

08.3.520

לתאורת רחוב או גן להתקנה לזרוע על , עם בידוד כפול, פנס דקורטיבי

 או PESCADOR VIALדגם ,עבורם משולם בנפרד, עמוד תאורה

PASEO VIAL או ASTRAL VIAL או DA VIALALAME תוצרת 

ATP LIGHITINGוט ציוד הפעלה והצתה 70ג .ל.ע כולל נורת  נ" או ש 

0.0004,409.900.00' יח.(י אור עד"ע)מותקן בגוף הפנס  (כולל קבל)מושלם 
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08.3.521

לתאורת רחוב או גן להתקנה לזרוע על , עם בידוד כפול, פנס דקורטיבי

 או PESCADOR VIALדגם ,עבורם משולם בנפרד, עמוד תאורה

PASEO VIAL או ASTRAL VIAL או DA VIALALAME תוצרת 

ATP LIGHITINGוט ציוד הפעלה 250ג עד .ל.ע כולל נורת נ" או ש 

0.0004,063.400.00' יח.(י אור עד"ע)מותקן בגוף הפנס   (כולל קבל)והצתה מושלם 

08.3.522

, ג זרוע"גוף תאורה דקורטיבי לתליה או להתקנה על ראש עמוד או ע

, נטל: עם ציוד מקורי אינטגרלי במגש נשלף בתוך גוף התאורה המכיל

" AMOROMA"דגם ,  וט250ג "מצת אלקטרוני וקבל עם נורת נל

0.0004,158.000.00' יח.(ע"י אור עד או ש"ע)" FIVEP"תוצרת 

08.3.523

גוף תאורה דקורטיבי עם ציוד מקורי אינטגרלי במגש נשלף בתוך גוף 

,  וט150ג עד "מצת אלקטרוני וקבל עם נורת נל, נטל: התאורה המכיל

0.0002,088.900.00' יח(ע"י אור עד או ש"ע)" FIVEP"תוצרת " SIRIO"דגם 

08.3.524

מתוצרת " PROA" וט דגם 400ג עד "גוף תאורה להצפה כולל נורת נל

"LAMP" ,(ע"י אור עד או ש"ע) 0.0004,269.100.00' יח.כולל ציוד הדלקה

08.3.525

 וט מטל 2000גוף תאורה להצפה ומגרשי ספורט עם ציוד הדלקה 

0.0006,767.200.00' יח.(ע"י אור עד או ש"ע), "FIVEP"מתוצרת " ATON"דגם , הלייד

08.3.526

 וט מטל 2000גוף תאורה להצפה ומגרשי ספורט עם ציוד הדלקה 

0.0005,151.300.00' יח.(ע"י אור עד או ש"ע), "FIVEP"מתוצרת " MILOS"דגם , הלייד

08.3.527

 וט מטל 1000גוף תאורה להצפה ומגרשי ספורט עם ציוד הדלקה 

,  שעות עם ניתוק טרמי60,000אוטורגולטור אמריקאי וקבל ל , הלייד

0.0002,336.400.00' יח.ע"מתוצרת אור עד מהנדסים או ש" HAWK"דגם , כולל נורה

08.3.528

מתוצרת " ORION" וט דגם 400ג עד "גוף תאורה להצפה כולל נורת נל

"ATP "עמיד נגד , עשוי מיציקת חומרים מרוכבים (י אור עד"ע), ע"או ש

0.0004,684.900.00' יח.קורוזיה

08.3.529

מתוצרת " PRIMO" וט דגם 400ג עד "גוף תאורה להצפה כולל נורת נל

"FIVEP "0.0002,472.800.00' יח.עמיד נגד קורוזיה, עשוי מיציקת חומרים מרוכבים, ע"או ש

08.3.530

, מחומרים מורכבים' מבנים וכו, גוף תאורה שקוע באדמה להארת עצים

" GREENLEE"תוצרת , "MDB"דגם ,  וט100ה עד "כולל נורת מ

. כולל ציוד הדלקה מושלם בתא אינטגרלי, (י אור עד"ע),ע"ב או ש"ארה

0.0004,111.800.00' יח.י דרישת המזמין"צבוע בגוון עפ

08.3.531

, מחומרים מורכבים' מבנים וכו, גוף תאורה שקוע באדמה להארת עצים

" GREENLEE"תוצרת , "CDB"דגם ,  וט175ה עד "כולל נורת מ

. כולל ציוד הדלקה מושלם בתא אינטגרלי, (י אור עד"ע), ע"ב או ש"ארה

0.0005,841.000.00' יח.י דרישת המזמין"צבוע בגוון עפ

08.3.532

, מחומרים מורכבים' מבנים וכו, גוף תאורה שקוע באדמה להארת עצים

" GREENLEE"תוצרת , "RDS"דגם ,  וט100ה עד "כולל נורת מ

. כולל ציוד הדלקה מושלם בתא אינטגרלי, (י אור עד"ע), ע"ב או ש"ארה

0.0004,437.400.00' יח.י דרישת המזמין"צבוע בגוון עפ

08.3.533

, מחומרים מורכבים' מבנים וכו, גוף תאורה שקוע באדמה להארת עצים

" GREENLEE"תוצרת , "RDB"דגם ,  וט250ה עד "כולל נורת מ

. כולל ציוד הדלקה מושלם בתא אינטגרלי, (י אור עד"ע), ע"ב או ש"ארה

0.0005,128.200.00' יח.י דרישת המזמין"צבוע בגוון עפ

0.000807.400.00' יחל"תוספת ליחידת קיבוע לבטון לגופים הנ08.3.534

0.000807.400.00' יחל"לגופים הנ" ROCK GUARD"תוספת מגן 08.3.535

08.3.536

ה עד "כולל נורת מ', מבנים וכו, גוף תאורה שקוע באדמה להארת עצים

כולל ציוד הדלקה , ע"י אור עד מהנדסים או ש"ע, "MER"דגם ,  וט100

צבוע בגוון . בתא אינטגרלי, מצת אלקטרוני וקבל,מושלם הכולל נטל

0.0003,049.200.00' יח.י דרישת המזמין"עפ
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08.3.537

 וט מטל 1000עם ציוד הדלקה , גוף תאורה להצפה ומגרשי ספורט

, ע עם ניתוק טרמי" ש60000-אוטורגולטור אמריקאי וקבל ל, הלייד

 COOPER"תוצרת , "EAGLE XL"דגם , "NEMA 2-5"כולל נורה 

LIGHTING "י דרישת "צבוע בגוון עפ, (ע"י אור עד או ש"ע)ב "ארה

0.0002,571.800.00' יח.המזמין

08.3.538

 וט מטל 1500עם ציוד הדלקה , גוף תאורה להצפה ומגרשי ספורט

אוטורגולטור ,  ממגש האביזרים עד לפנס3x2.5הלייד כולל כבל 

-NEMA 2"כולל נורה , ע עם ניתוק טרמי" ש60000-אמריקאי וקבל ל

י אור עד "ע)ב "ארה" COOPER LIGHTING"תוצרת " ASL"דגם , "5

0.0002,544.300.00' יח.י דרישת המזמין"צבוע בגוון עפ, (ע"או ש

08.3.539

 וט מטל 1000עם ציוד הדלקה , גוף תאורה להצפה ומגרשי ספורט

, ע עם ניתוק טרמי" ש60000-אוטורגולטור אמריקאי וקבל ל, הלייד

 COOPER"תוצרת , "GLE XLEA"דגם ,  וט1000ג "כולל נורת נל

LIGHTING "י דרישת "צבוע בגוון עפ, (ע"י אור עד או ש"ע)ב "ארה

0.0003,170.200.00' יח.המזמין

08.3.540

 וט מטל 1500עם ציוד הדלקה , גוף תאורה להצפה ומגרשי ספורט

, ע עם ניתוק טרמי" ש60000-אוטורגולטור אמריקאי וקבל ל, הלייד

 COOPER"תוצרת , "AGLE XLE"דגם ,  וט1500ה "כולל נורת מ

LIGHTING "י דרישת "צבוע בגוון עפ, (ע"י אור עד או ש"ע)ב "ארה

0.0003,363.800.00' יח.המזמין

08.3.541

 וט מטל 1000עם ציוד הדלקה , גוף תאורה להצפה ומגרשי ספורט

, ע עם ניתוק טרמי" ש60000-אוטורגולטור אמריקאי וקבל ל, הלייד

 COOPER"תוצרת , "USL"דגם ,  וט1000ה "כולל נורת מ

LIGHTING "י דרישת "צבוע בגוון עפ, (ע"י אור עד או ש"ע)ב "ארה

0.0005,385.600.00' יח.המזמין

08.3.542

 400ג עד "נל/כולל נורת מטל הלייד, גוף תאורה להצפה ולהארת עצים

י אור ע "ע)ב "ארה" COOPER LIGHTING"תוצרת , "CFB"דגם , וט

צבוע , מצת אלקטרוני וקבל, כולל ציוד הדלקה הכולל נטל, (ע"ד או ש

0.0002,247.300.00' יח.י דרישת המזמין"בגוון עפ

08.3.543

דגם ,  וט150ג עד "כולל נורת נל, גוף תאורה להצפה ולהארת עצים

"BANDIT" , תוצרת"COOPER LIGHTING "י אור עד או "ע)ב "ארה

צבוע בגוון , מצת אלקטרוני וקבל, כולל ציוד הדלקה הכולל נטל, (ע"ש

0.0003,301.100.00' יח.י דרישת המזמין"עפ

08.3.544

 ACURA"דגם ,  וט150ג עד "כולל נורת נל, גוף תאורה להצפה

SMALL" , תוצרת"COOPER LIGHTING "י אור עד או "ע)ב "ארה

צבוע בגוון , מצת אלקטרוני וקבל, כולל ציוד הדלקה הכולל נטל, (ע"ש

0.0003,303.300.00' יח.י דרישת המזמין"עפ

08.3.545

 ACURA"דגם ,  וט400ג עד "כולל נורת נל, גוף תאורה להצפה

MEDIUM" , תוצרת"COOPER LIGHTING "י אור עד או "ע)ב "ארה

צבוע בגוון , מצת אלקטרוני וקבל, כולל ציוד הדלקה הכולל נטל, (ע"ש

0.0004,558.400.00' יח.י דרישת המזמין"עפ

08.3.546

 ACURA"דגם ,  וט400ג עד "כולל נורת נל, גוף תאורה להצפה

LARGE" , תוצרת"COOPER LIGHTING "י אור ע ד או "ע)ב "ארה

צבוע בגוון , מצת אלקטרוני וקבל, כולל ציוד הדלקה הכולל נטל, (ע"ש

0.0005,322.900.00' יח.י דרישת המזמין"עפ

08.3.547

 - PHH"דגם ,  וט150ה עד "כולל נורת מ, גוף תאורה להצפה

PHOCUS FLOD HID" , תוצרת"COOPER LIGHTING "ב "ארה

, כולל ציוד הדלקה הכולל נטל, (ע"י אור עד או ש"ע) INVUEמסידרת 

0.0004,801.500.00' יח.י דרישת המזמין"צבוע בגוון עפ, מצת אלקטרוני וקבל
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08.3.548

דגם ,  וט400ג עד "כולל נורת נל, גוף תאורה להצפה ולמגרשי ספורט

"PROFFI HD" ,כולל ציוד הדלקה , ע"תוצרת אור עד מהנדסים או ש

0.0001,582.900.00' יח.י דרישת המזמין"צבוע בגוון עפ, מצת אלקטרוני וקבל, הכולל נטל

08.3.549

עם , "FA 400"דגם ,  וט400ג עד "כולל נורת נל, גוף תאורה להצפה

כולל ציוד , ע"תוצרת אור עד מהנדסים או ש, זרוע צידית מתכוננת

י דרישת "צבוע בגוון עפ, מצת אלקטרוני וקבל, הדלקה הכולל נטל

0.0002,033.900.00' יח.המזמין

08.3.550

 PHH - VISION"דגם ,  וט150ה עד "כולל נורת מ, גוף תאורה להצפה

FLOOD SMALL-VF" , תוצרת"COOPER LIGHTING "ב "ארה

, כולל ציוד הדלקה הכולל נטל, (ע"י אור עד או ש"ע) INVUEמסידרת 

0.0002,466.200.00' יח.י דרישת המזמין"צבוע בגוון עפ, מצת אלקטרוני וקבל

08.3.551

 PHH - VISION"דגם ,  וט150ה עד "כולל נורת מ, גוף תאורה להצפה

FLOOD LARGE-VF" , תוצרת"COOPER LIGHTING "ב "ארה

, כולל ציוד הדלקה הכולל נטל, (ע"י אור עד או ש"ע) INVUEמסידרת 

0.0003,448.500.00' יח.י דרישת המזמין"צבוע בגוון עפ, מצת אלקטרוני וקבל

08.3.552

 PHH - VISION"דגם ,  וט400ה עד "כולל נורת מ, גוף תאורה להצפה

FLOOD LARGE-VF" , תוצרת"COOPER LIGHTING "ב "ארה

, כולל ציוד הדלקה הכולל נטל, (ע"י אור עד או ש"ע) INVUEמסידרת 

0.0003,977.600.00' יח.י דרישת המזמין"צבוע בגוון עפ, מצת אלקטרוני וקבל

08.3.553

 וט מטל 1000עם ציוד הדלקה , גוף תאורה להצפה ומגרשי ספורט

, ע עם ניתוק טרמי" ש60000-אוטורגולטור אמריקאי וקבל ל, הלייד

, "VISION FLOOD LARGE-VF"דגם ,  וט1000ה "כולל נורת מ

צבוע , (י אור עד"ע)ע"ב  או ש"ארה" COOPER LIGHTING"תוצרת 

0.0005,368.000.00' יח.י דרישת המזמין"בגוון עפ

08.3.554

 PHH - VISION"דגם ,  וט150ג עד "כולל נורת נל, גוף תאורה להצפה

FLOOD SMALL-VF" , תוצרת"COOPER LIGHTING "ב "ארה

, כולל ציוד הדלקה הכולל נטל, (ע"י אור עד או ש"ע) INVUEמסידרת 

0.0002,307.800.00' יח.י דרישת המזמין"צבוע בגוון עפ, מצת אלקטרוני וקבל

08.3.555

 PHH - VISION"דגם ,  וט150ג עד "כולל נורת נל, גוף תאורה להצפה

FLOOD LARGE-VF" , תוצרת"COOPER LIGHTING "ב "ארה

, כולל ציוד הדלקה הכולל נטל, (ע"י אור עד או ש"ע) INVUEמסידרת 

0.0002,956.800.00' יח.י דרישת המזמין"צבוע בגוון עפ, מצת אלקטרוני וקבל

08.3.556

 PHH - VISION"דגם ,  וט400ג עד "כולל נורת נל, גוף תאורה להצפה

FLOOD LARGE-VF" , תוצרת"COOPER LIGHTING "ב "ארה

, כולל ציוד הדלקה הכולל נטל, (ע"י אור עד או ש"ע) INVUEמסידרת 

0.0003,490.300.00' יח.י דרישת המזמין"צבוע בגוון עפ, מצת אלקטרוני וקבל

08.3.557

דגם ,  וט150ג עד "כולל נורת נל, גוף תאורה להצפה

"SHOT290/380" , תוצרת"LAMP LIGHTING "ב מסידרת "ארה

מצת , כולל ציוד הדלקה הכולל נטל, (ע"י אור עד או ש"שיווק ע)

0.0002,707.100.00' יח.י דרישת המזמין"צבוע בגוון עפ, אלקטרוני וקבל

08.3.558

 COOPER"עמתוצרת "או ש" RC LED" דגם LEDת "גו

LIGHTING" ,(י אור עד מהנדסים"ע) . עם שני פסיLED לדים 21 של 

 העובד על מתח כניסה DRIVERהפנס כולל .  בכל פס4000Kבגוון 

0.0004,460.500.00' יח. ואט53צריכת החשמל הכוללת , אוניברסלי 
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08.3.559

י "ע), "COOPER LIGHTING"מתוצרת " RC LED" דגם LEDת "גו

 לדים בגוון 21 של LEDעם שלושה פסי  . (ע"אור עד מהנדסים או ש

4000Kהפנס כולל .  בכל פסDRIVER העובד על מתח כניסה 

0.0004,897.200.00' יח. ואט80צריכת החשמל הכוללת , אוניברסלי 

08.3.560

 COOPER"מתוצרת " RC LED" דגם LEDגוף תאורת רחוב 

LIGHTING" ,(ע"י אור עד מהנדסים או ש"ע) . עם ארבעה פסיLED 

 העובד על DRIVERהפנס כולל .  בכל פס4000K לדים בגוון 21של 

0.0005,772.800.00' יח. ואט103צריכת החשמל הכוללת , מתח כניסה אוניברסלי 

08.3.561

 ווט 70ג " ווט עם נורת נל70גוף תאורת גינה מסוג נתרן לחץ גבוה 

 זרועות דגם ספיידר 2עם , , עם עדשת  שקופה ובולטת , G.Eתוצרת 

 מתוצרת חברת Albany-Midiדגם , המקשרות בין הפנס לעמוד

Schrederי חברת "ע משווק ע" או שCity Light0.0003,774.100.00' יח

08.3.562

 ווט 250ג" ווט עם נורת נל70גוף תאורת גינה מסוג נתרן לחץ גבוה 

 זרועות דגם ספיידר 2עם , , עם עדשת  שקופה ובולטת , G.Eתוצרת 

 מתוצרת חברת Albany-Maxiדגם , המקשרות בין הפנס לעמוד

Schrederי חברת "ע משווק ע" או שCity Light0.0004,164.600.00' יח

08.3.563

 ווט 150ג " ווט עם נורת נל70גוף תאורת גינה מסוג נתרן לחץ גבוה 

 זרועות דגם ספיידר 2עם , , עם עדשת  שקופה ובולטת , G.Eתוצרת 

 מתוצרת חברת Albany-Spiderדגם , המקשרות בין הפנס לעמוד

Schrederי חברת "ע משווק ע" או שCity Light0.0005,062.200.00' יח

08.3.564

כולל דרייבר - ' שבילים וכו, גוף תאורה שקוע בקיר להארת מדרגות

 מתוצרת חברת Bloco-Lesדגם  ,  IP66בעל דרגת הגנה , אינטגראלי

Schrederי "ע משווק ע" או שcity light0.0002,407.900.00' יח

08.3.565

כולל דרייבר - גוף תאורה שקוע בקרקע להארת עצים ומונומנטים 

 4000עמידות לעומס סטיטי של  , IP67בעל דרגת הגנה , אינטגראלי

י "ע משווק ע" או שSchreder מתוצרת חברת Terra-Lesדגם , ג "ק

city light0.0008,459.000.00' יח

08.3.566

 Schreder תוצרת חברת NEOS-Ledגוף תאורת הצפה  מדגם 

כולל   ,30-80בטכנולוגית לדים להתקנה על עמודי תאורה בכמות  

 ICOSITכולל טיפול ,  IP66דרייבר אינטגראלי  בעל דרגת הגנה 

עבור כל דרגת לדים נוספת ,  לדים 30המחיר הינו עבור )לסביבה ימית 

גוף התאורה כולל הגנה מפני מתחי יתר   (ח " ש1860יש להוסיף 

0.0006,051.100.00' יחcity lightי "ע משווק ע"וברקים או ש

שטייניץ לידר"' י חב"גופי תאורה משווקים ע ?08.3.567 הערה? "

08.3.567

עשוי , IP66דרגת אטימות . גוף תאורה להארת כבישים ורחובות

/ ג .ל. נ400Wמיציקת אלומיניום כולל ציוד אינטגרלי ונורה בהספק עד 

חברת " ע משוווק ע" או שECLATEC תוצרת PALEOה דגם .מ

0.0001,443.200.00' יחשטייניץ לירד

08.3.568

עשוי , IP66דרגת אטימות . גוף תאורה להארת כבישים ורחובות

/ ג .ל. נ150Wמיציקת אלומיניום כולל ציוד אינטגרלי ונורה בהספק עד 

חברת " ע משוווק ע" או שECLATEC תוצרת CLIP28ה דגם .מ

0.0001,700.600.00' יחשטייניץ לירד

08.3.569

עשוי , IP66דרגת אטימות . גוף תאורה להארת כבישים ורחובות

/ ג .ל. נ400Wמיציקת אלומיניום כולל ציוד אינטגרלי ונורה בהספק עד 

חברת " ע משוווק ע" או שECLATEC תוצרת CLIP34ה דגם .מ

0.0001,956.900.00' יחשטייניץ לירד

08.3.570

עשוי , IP65דרגת אטימות . גוף תאורה להארת כבישים ורחובות

ג .ל. נ150-400Wמיציקת אלומיניום כולל ציוד אינטגרלי ונורה בהספק 

" עמשוווק ע" או שUNILAMP תוצרת SIROCCO LARGEה דגם .מ/ 

חברת שטייניץ לירד כולל רפלקטור אלומיניום טהור מטופל בתהליך 

0.0001,925.000.00' יחאנודייז
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08.3.571

עשוי , IP66דרגת אטימות . גוף תאורה להארת כבישים ורחובות

ה דגם . מ70מיציקת אלומיניום כולל ציוד אינטגרלי ונורה בהספק עד 

ORUS תוצרת THORN0.0004,810.300.00' יח.י חברת שטייניץ לירד"עמשווק ע"  או ש

08.3.572

גוף תאורה להארת מגרשי ספורט מיציקת אלומיניום כולל ציוד 

 או SPORTLIGHTER דגם 1000Wאינטגרלי ונורה אוטורגולטור 

0.0001,925.000.00' יחחברת שטייניץ לירד" ע משוווק ע"ש

08.3.573

גוף תאורה להארת מגרשי ספורט מיציקת אלומיניום כולל ציוד הפעלה 

 דגם 1000Wהמותקן בקופסה נפרדת ונורה מטלהלייד לינארית 

ALTIS 1K תוצרת THORN0.0004,810.300.00' יח.חברת שטייניץ לירד" ע משוווק ע" או ש

08.3.574

גוף תאורה להארת מגרשי ספורט מיציקת אלומיניום כולל ציוד הפעלה 

 דגם 2000Wהמותקן בקופסה נפרדת ונורה מטלהלייד לינארית 

ALTIS 2Kע תוצרת " או שTHORN0.0006,734.200.00' יח.חברת שטייניץ לירד"  משוווק ע

08.3.575

גוף תאורה זרקור להצפה סימטרי מיציקת אלומיניום כולל ציוד 

ע " או שSL5040SYM דגם 400Wה עד .מ/ ג .ל.אינטגרלי ונורה נ

0.0001,041.700.00' יחחברת שטייניץ לירד" משוווק ע

08.3.576

סימטרי מיציקת אלומיניום כולל ציוד -גוף תאורה זרקור להצפה א

ע " או שSL5040AS דגם 400Wה עד .מ/ ג .ל.אינטגרלי ונורה נ

0.0001,041.700.00' יחחברת שטייניץ לירד" משוווק ע

08.3.577

גוף תאורה זרקור להצפה מיציקת אלומיניום כולל ציוד אינטגרלי ונורה 

חברת "  משוווק עTHORNע תוצרת " או שQBA דגם 150Wה עד .מ

0.0001,603.800.00' יחשטייניץ לירד

ברימאג"' י חב"גופי תאורה משווקים ע ?08.3.578 הערה? "

08.3.578

,  ווט250ג  "נל/ה"גוף תאורת רחובות מיציקת אלומיניום כולל ציוד מ

 GRECHI\RAGNIתוצרת , ע"או ש (APOLLO)" 1350ברימאג "דגם 

0.0001,119.800.00' יח.ע"או ש

08.3.579

 400ג "נל/ה"רחוב בנוי מיציקת אלומיניום כולל ציוד מ/גוף תאורת כביש

תוצרת , ARIANE -600 1401/1400",ברימאג "דגם , ווט

"RAGNI"/"GRECHI "0.0002,624.600.00' יח.ע"או ש

08.3.580

ה "מ\ג "גוף תאורת רחוב דקורטיבי בנוי מיציקת אלומיניום כולל ציוד נל

0.0003,672.900.00' יח.ע"או ש" RAGNI"תוצרת , (CYDIAS), "1439ברימאג "דגם ,  וט150

08.3.581

עשוי ',  מ1.1מ ובגובה " מ180עמודון תאורה בחתך עגול בקוטר 

מצת אלקטרוני , נטל: עם תא ציוד אינטגרלי המכיל, מפלדה מגולוונת 

0.0001,207.800.00' יח.ע"או ש" 4197ברימאג "דגם ,  וט80ג עד "נל/ה"כולל נורת מ. וקבל

08.3.582

 או GRANDLITEתוצרת , (FL-281)" 5713ברימאג "ת ספורט דגם "ג

0.0002,798.400.00' יח.ה"מ/ ג" ווט נל1500כולל ציוד עד , ע"ש

08.3.583

 או RAGNIתוצרת , (RALUX-400)" 2400ברימאג "ת הצפה דגם "ג

0.0002,432.100.00' יח.ה"מ/ ג" ווט נל250כולל ציוד , ע"ש

הערהDISANO" ?" 'גופי תאורה מתוצרת חב ?08.3.584

08.3.584

מ עם ציוד אינטגרלי " ס50גוף תאורה כדור פוליקרבונט בקוטר עד 

ג עד "מצת אלקטרוני חיצוני עם נורת נל, נטל: בתוך גוף התאורה המכיל

 הבסיס 1313 עם בסיס 1300דגם הגוף ,  ווט עם לובר מונע סינוור100

ע עם כבל חיבור ממגש אביזרים "או ש" DISANO"לא כלול תוצרת 

0.000946.000.00' יח.בעמוד ועד לפנס קומפלט
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08.3.585

מ עם ציוד אינטגרלי " ס50גוף תאורה כדור פוליקרבונט בקוטר עד 

מצת אלקטרוני חיצוני עם נורת , נטל: בתוך גוף התאורה המכיל

 1313דגם הגוף ,  ווט עם לובר מוונע סינוור100 עד PL/כספית/ג"נל

 תוצרת 1313-10/11/20/21/331/42עם בסיס לא כלול בסיס 

"DISANO "ע עם כבל חיבור ממגש אביזרים בעמוד ועד לפנס "או ש

0.000964.700.00' יח.קומפלט

08.3.586

מ עם ציוד אינטגרלי " ס50גוף תאורה כדור פוליקרבונט בקוטר עד 

מצת אלקטרוני חיצוני עם נורת , נטל: בתוך גוף התאורה המכיל

-1330 1300דגם הגוף ,  ווט עם לובר מונע סינוור100מטל עד /ג"נל

ע עם כבל חיבור "או ש" DISANO" לא כולל בסיסתוצרת 10/11/21

0.0001,530.100.00' יח.ממגש אביזרים בעמוד ועד לפנס קומפלט

08.3.587

גוף תאורה דקורטיבי בנוי מיציקת אלומיניום עם רפלקטור מאלומיניום 

עם ציוד מקורי אינטגרלי בתוך גוף , טהור ושמשת זכוכית מחוסמת

מטל /ג"מצת אלקטרוני חיצוני וקבל עם נורת נל, נטל: התאורה המכיל

, ע"או ש" DISANO"תוצרת " TORPEDO-1240"דגם ,  ווט150עד 

עם זרוע , עם כבל חיבור ממגש אביזרים בעמוד ועד לפנס קומפלט

0.0003,525.500.00' יח.מקורית אינטגרלית לעמוד

08.3.588

מ עם ציוד אינטגרלי " ס50גוף תאורה כדור פוליקרבונט בקוטר עד 

ג עד "מצת אלקטרוני חיצוני עם נורת נל, נטל: בתוך גוף התאורה המכיל

 תוצרת 1313 עם בסיס 1305דגם הגוף ,  ווט עם לובר מונע סינוור100

"DISANO "ע עם כבל חיבור ממגש אביזרים בעמוד ועד לפנס "או ש

0.0001,163.800.00' יח.קומפלט

0.000436.700.00' יחTORPEDO לגוף תאורה דגם 2"לקיר / מתאם לזרוע08.3.589

08.3.590

גוף תאורה לגן ונוי מיציקת אלומיניום עם כיסוי עליון מאלומיניום עם 

 5PL/כספית/מטל/ג"מפזר אור מפוליקרבונט עם ציוד אינטגרלי ונורת נל

-1202" דגם הגוף 1313עם בסיס ,  ווט עם לובר מונע סינוור125 עד 

POLAR " מוגן מיםIP65 תוצרת"DISANO "0.0001,846.900.00' יח.ע"או ש

08.3.591

גוף תאורה לגן ונוי מיציקת אלומיניום עם כיסוי עליון מאלומיניום עם 

 PL/כספית/מטל/ג"מפזר אור מפוליקרבונט עם ציוד אינטגרלי ונורת נל

-1502" דגם הגוף 1313עם בסיס ,  ווט עם לובר מונע סינוור125עד 

POLAR " מוגן מיםIP65 תוצרת"DISANO "0.0002,072.400.00' יח.ע"או ש

08.3.592

 ווט מקורים 400מטל עד /ג"גוף תאורת הצפה עם ציוד ונורת נל

תוצרת " INDIO-1158 /1159" דגם IP66אינטגרלים בעל אטימות 

"DISANO "0.0002,601.500.00' יח.ע"או ש

08.3.593

 ווט מקורים 70 עם ציוד ונורת מטל G12זרקוק מעוצב לנורות 

תוצרת " ELFO-1525/1524" דגם IP65אינטגרלים בעל אטימות 

"DISANO "0.0003,196.600.00' יח.ע"או ש

0.000223.300.00' יחELFO 1524/1525מגן סינוור לזרקור מעוצב דגם 08.3.594

08.3.595

 ווט מקורים 150 עם ציוד ונורת מטל G12זרקור מעוצב לנורות 

תוצרת " ELFO-1528/1527" דגם IP65אינטגרלים בעל אטימות 

"DISANO "0.0003,316.500.00' יח.ע"או ש

0.000267.300.00' יחELFO 1527/1528מגן סינוור לזרקור מעוצב דגם 08.3.596

08.3.597

,  ווט250כספית עד/ג"גוף תאורת חוץ עם ציוד מקורי אינטגרלי ונורת נל

עם כבל , ע"או ש" DISANO"תוצרת " SEMPIONE-1141"דגם 

0.0002,135.100.00' יח.קומפלט, חיבור ממגש אביזרים בעמוד ועד לפנס

08.3.598

, לתאורת רחוב או גן להתקנה לזרוע על עמוד תאורה, פנס דקורטיבי

או " שרדר"תוצרת , (SATUREN)" סטורן"דגם , עבורם משולם בנפרד

כולל ) וט ציוד הפעלה והצתה מושלם 150ג עד "ע  כולל נורת נל"ש

מותקן בגוף הפנס וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס  (קבל

0.0003,577.200.00' יח.קומפלט
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08.3.599

 ווט  2X18/70 בהספק של MERIDIAN-1298 דגם IP65מנורת קיר 

0.0002,734.600.00' יחע"ג תוצרת דיסאנו או ש"נל

0.000620.400.00' יחרשת הגנה לגופים שקועים08.3.600

08.3.601

כספית בהספק /מטל/ג " בעל נורת נלFARO-1230עמודון מואר דגם 

0.0002,634.500.00' יח(ע"או ש" דיסאנו"תוצרת )PL-2X18W או נורת 80Wשל עד 

08.3.602

 בעל FARO4/FARO3-1730/1731/1732/1733עמודון מואר דגם 

או " דיסאנו"תוצרת )PL-1X26W/ 70Wמטל בהספק של /ג "נורת נל

0.0003,083.300.00' יח(ע"ש

08.3.603

 70W בעל נורת נלג בהספק של IP66גוף תאורה מעוצב לנוי חסין מים 

0.0003,396.800.00' יח(ע"או ש" דיסאנו"תוצרת ) MUSA-1790דגם 

08.3.604

מטל בהספק של /ג" בעל נורת נלIP66גוף תאורה מעוצב לנוי חסין מים 

0.0004,460.500.00' יחע"או ש" דיסאנו" תוצרת MUSA-1790/1791 דגם 150Wעד 

0.000564.300.00' יחMUSAת דגם "מתאם להתקנה על עמוד או קיר לגו08.3.605

08.3.606

 ווט מקורים אינטגרלים 250מטל /ג"זרקור להארת נקודה ציוד ונורת נל

0.0005,153.500.00' יח.ע"או ש" DISANO"תוצרת " STAR-1147" דגם IP65בעל אטימות 

08.3.607

גוף תאורת הצפה להארת איצטדיונים עם ציוד ונורת מטל אלומה צרה 

-FORUM" דגם IP66 מקורים אינטגרלים בעל אטימות 2000Wעד 

0.00010,496.200.00' יח.ע"או ש" DISANO"תוצרת " 1156

08.3.608

אולמות ספורט וצמתים עם ציוד ונורת , זרקור להארת שטחי חניה

 ווט לא כולל הנורה מקורים אינטגרלים בעל אטימות 1000מטל /ג"נל

IP66 דגם MINIOLYMPIC-1826/1829 " תוצרת"DISANO "0.0007,551.500.00' יח.ע"או ש

08.3.609

 ווט מקורים אינטגרלים 400מטל /ג"גוף תאורת הצפה עם ציוד ונורת נל

או " DISANO"תוצרת " IRIDIO-1722/1721" דגם IP66בעל אטימות 

0.0002,467.300.00' יח.ע"ש

08.3.610

 בעל נורת מטל בהספק של IP67גוף תאורה שקוע בריצפה מוגן מים 

150W דגם MAXI FLOOR-1645/1646/16470.0004,945.600.00' יחע" או ש

0.000814.000.00' יחע" או שMAXI FLOORרשת הגנה לגוף תאורה שקוע בריצפה דגם 08.3.611

08.3.612

ג " בעל נורת נלIP66גוף תאורה לנוי להארת גנים ושבילים מוגן מין 

 תוצרת LANTERNA-1762/1765 דגם 100Wמטל בהספק של עד /

0.0003,924.800.00' יחע"או ש" דיסאנו"

08.3.613

גוף תאורה לגן ונוי מיציקת אלומיניום עם כיסוי עליון מאלומיניום עם 

מטל /100Wג "מפזר אור מפוליקרבונט עם ציוד אינטגרלי ונורת נל

100W/ 42כספיתW PL/125Wעם בסיס ,  ווט עם לובר מונע סינוור

" DISANO"תוצרת IP65מוגן מים " CLIMA-1514" דגם הגוף 1214

0.0002,328.700.00' יח.ע"או ש

08.3.614

גוף תאורה לגן ונוי מיציקת אלומיניום עם כיסוי עליון מאלומיניום עם 

מטל /100Wג "מפזר אור מפוליקרבונט עם ציוד אינטגרלי ונורת נל

100W/ 42כספיתW PL/125Wעם בסיס ,  ווט עם לובר מונע סינוור

" DISANO"תוצרת IP65מוגן מים " CLIMA-1214" דגם הגוף 1214

0.0002,214.300.00' יח.ע"או ש

08.3.615

גוף תאורה לגן ונוי מיציקת אלומיניום עם כיסוי עליון מאלומיניום עם 

מטל עד /75Wג "מפזר אור מפוליקרבונט עם ציוד אינטגרלי ונורת נל

150Wדגם הגוף , ווט עם לובר מונע סינוור"TORCIA-1511 " מוגן מים

IP65 תוצרת"DISANO "0.0004,632.100.00' יח.ע"או ש

08.3.616

גוף תאורה לגן ונוי מיציקת אלומיניום עם כיסוי עליון מאלומיניום עם 

מטל /100Wג "מפזר אור מפוליקרבונט עם ציוד אינטגרלי ונורת נל

100W/ 42כספיתW PL/125Wעם בסיס ,  ווט עם לובר מונע סינוור

" DISANO"תוצרת IP65מוגן מים " CLIMA-1204" דגם הגוף 1214

0.0002,171.400.00' יח.ע"או ש
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08.3.617

גוף תאורה לגן ונוי מיציקת אלומיניום עם כיסוי עליון מאלומיניום עם 

מטל /100Wג "מפזר אור מפוליקרבונט עם ציוד אינטגרלי ונורת נל

100W/ 42כספיתW PL/125Wעם בסיס ,  ווט עם לובר מונע סינוור

" DISANO"תוצרת IP65מוגן מים " CLIMA-1504" דגם הגוף 1214

0.0002,270.400.00' יח.ע"או ש

08.3.618

 OLYMPIC-1808זרקוק אסימטרי להארת שטח ומגרשי ספורט דגם 

0.00013,436.500.00' יחע" נורת מטל תוצרת דיסאנו או ש1000W/2000Wבהספק של 

08.3.619

ע להתקנה על הקיר "או ש" דיסאנו" תוצרת VEGA LEDת דגם "גו

0.0001,772.100.00' יחIP65 מוגן מים 17Wבהספק של 

08.3.620

ע להתקנה על הקיר "או ש" דיסאנו" תוצרת MERIDIANת דגם "גו

0.0003,182.300.00' יחIP65 מוגן מים 17Wבהספק של 

08.3.621

ע להתקנה על הקיר בהספק " תוצרת דיסאנו או שBOX LEDת דגם "גו

0.0001,087.900.00' יחIP65 מוגן מים 4.5Wשל 

08.3.622

 30W בהספק LANTERNALEDת לנוי להארת שבילים וגנים דגם "גו

0.0005,765.100.00' יחע"או ש" דיסאנו" תוצרת IP66מוגן מים 

08.3.623

 מוגן 42W בהספק עד CLIMAת לנוי להארת שבילים וגנים דגם "גו

0.0006,453.700.00' יחע"או ש" דיסאנו" תוצרת IP66מים 

08.3.624

 מוגן מים 51W בהספק TORCIAת לנוי להארת שבילים וגנים דגם "גו

IP66 0.0006,469.100.00' יחע"או ש" דיסאנו" תוצרת

08.3.625

מדשאות ועוד בתוך ,שבילים, גוף תאורה שקוע בקרקע להארת מדרכות

 LED FLOOR-1620-16W LEDדגם , PVCקופסת שיקוע 

MINIFLOOR-/1883-10Wע בעל אור ציבעוני " תוצרת דיסאנו או ש

0.0004,500.100.00' יחע" אל חלד או ש16Wסימטרי כולל כיסוי שטוח בהספק -סימטרי א/לבן /

נרל אלקטריק'ג"' גופי תאורה מתוצרת חב ?08.3.626 הערה? "

08.3.626

 בנוי מיציקת אלומיניום עם ציוד POWER-SPOTגוף תאורת ספורט 

זרוע להתקנה ,מקורי אינטגרלי בתא אביזרים צמוד לגוף התאורה 

מצת אלקטרוני , אוטוריגולטור- נטל: מכיל,מערכת אופטית לפי דרישה ,

נרל 'ג"תוצרת " PSFA" ווט דגם 1500הלייד עד -וקבל ונורת מטל

ע עם כבל חיבור ממגש אביזרים בעמוד ועד לפנס "או ש" אלקטריק

0.0004,772.900.00' יח.קומפלט

08.3.627

גנרל "תוצרת , "EF2000"גוף תאורת ספורט להארת איצטדיונים דגם 

, בנוי מיציקת אלומיניום עם ציוד מקורי בתא אביזרים נפרד"  אלקטריק

לרבות מערכת לכיוון תוצרת , מערכת אופטית לפי איפיון המתכנן,

ע עם כבל חיבור ממגש אביזרים בעמוד ועד "או ש" נרל אלקטריק'ג"

0.00013,458.500.00' יח.לפנס קומפלט

08.3.628

 בנוי מיציקת אלומיניום עם ציוד HIGH-MASTגוף תאורת שטחים 

זרוע להתקנה ,מקורי אינטגרלי בתא אביזרים צמוד לגוף התאורה 

מצת אלקטרוני , אוטוריגולטור- נטל: מכיל,מערכת אופטית לפי דרישה ,

" נרל אלקטריק'ג"תוצרת " HMAA" ווט דגם 1000ג עד "וקבל ונורת נל

0.0006,074.200.00' יח.ע עם כבל חיבור ממגש אביזרים בעמוד ועד לפנס קומפלט"או ש

08.3.629

 בנוי מיציקת אלומיניום עם DECASHIELD 400גוף תאורת שטחים 

זרוע להתקנה ,ציוד מקורי אינטגרלי בתא אביזרים צמוד לגוף התאורה 

מצת אלקטרוני , אוטוריגולטור- נטל: מכיל,מערכת אופטית לפי דרישה ,

" נרל אלקטריק'ג"תוצרת " DSMT"  ווט דגם 400ג עד "וקבל ונורת נל

0.0003,905.000.00' יח.ע עם כבל חיבור ממגש אביזרים בעמוד ועד לפנס קומפלט"או ש
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08.3.630

 בנוי מיציקת אלומיניום עם DECASHIELD1000גוף תאורת שטחים 

זרוע להתקנה ,ציוד מקורי אינטגרלי בתא אביזרים צמוד לגוף התאורה 

מצת אלקטרוני , אוטוריגולטור- נטל: מכיל,מערכת אופטית לפי דרישה ,

או " נרל אלקטריק'ג"תוצרת " DSA" ווט דגם 1000ג עד "וקבל ונורת נל

0.0006,074.200.00' יח.ע עם כבל חיבור ממגש אביזרים בעמוד ועד לפנס קומפלט"ש

מנולייקס"' י חב"גופי תאורה משווקים ע ?08.3.631 הערה? "

08.3.631

 וואט כולל ספק כח  בפרוטוקול 70בהספק ,פנס תאורה מבוסס לדים

DALI , מינימום תפוקת לדLM 95 לד תוצרת, וואט1 ל :CREE מתאים

הולנד או :  תוצרתLW-SR 70: מנולייקס דגם:  יצרןUL ,CB:  לתקן

0.0003,072.300.00' יחע"ש

08.3.632

 וואט כולל ספק כח  בפרוטוקול 120בהספק ,פנס תאורה מבוסס לדים

DALI , מינימום תפוקת לדLM 95 לד תוצרת. וואט1 ל :CREE מתאים

או . הולנד:  תוצרתLW-SR 120: מנולייקס דגם:  יצרןUL ,CB:  לתקן

0.0004,164.600.00' יחע"ש

08.3.633

 וואט כולל ספק כח  בפרוטוקול 200בהספק ,פנס תאורה מבוסס לדים

DALI , מינימום תפוקת לדLM 95 לד תוצרת. וואט1 ל :CREE מתאים

או . הולנד:  תוצרתLW-SR 200: מנולייקס דגם:  יצרןUL ,CB:  לתקן

0.0006,112.700.00' יחע"ש

08.3.634

 CREE לתאורת פארקים וגנים ציבוריים דקורטיבית מתוצרת LEDת "ג

 40ע הבנוי בשיטת מודולים עם " או שEDGE ROUNDב מדגם "ארה

עשוי ,  וואט70בהספק כולל של , אופטיק-לדים  בטכנולוגית ננו

 כולל מתאם להתקנה IP66אלומיניום נטול סיבי נחושת צבוע בתנור 

ת "ג. SURGE PROTECTIONכולל " 2בראש עמוד או לזרוע בקוטר 

, IEC 62031תקן , IEC 62471תקן פוטוביולוגי : בעל התקנים הבאים 

יבואן יאיר ,  שנים ללא בידוד כפול10בעל אחריות כוללת למוצר עד 

0.0006,182.000.00' יחדורם

י חב"גופי תאורה משווקים ע ?08.3.635 ' "? " L.T.Pהערה

08.3.635

 עם מתאם לזרוע IP65פנס לתאורת רחוב עשוי אלומיניום צבוע בתנור 

 שנות 140lum/w 10עוצמת הארה '  להארת כבישים רחובות וכו2"

 בהספק JLED-SL-15W-FAע דגם " או שJUGANOאחריות תוצרת 

15W75ג " מחליף נורת נלW0.0002,448.600.00' יח

08.3.636

 עם מתאם לזרוע IP65פנס לתאורת רחוב עשוי אלומיניום צבוע בתנור 

 שנות 140lum/w 10עוצמת הארה '  להארת כבישים רחובות וכו2"

 בהספק JLED-SL-30W-FAע דגם " או שJUGANOאחריות תוצרת 

30W150ג " מחליף נורת נלW0.0003,323.100.00' יח

08.3.637

 עם מתאם לזרוע IP65פנס לתאורת רחוב עשוי אלומיניום צבוע בתנור 

 שנות 140lum/w 10עוצמת הארה '  להארת כבישים רחובות וכו2"

 בהספק JLED-SL-50W-FAע דגם " או שJUGANOאחריות תוצרת 

50W250ג " מחליף נורת נלW0.0004,023.800.00' יח

י חב"גופי תאורה משווקים ע ?08.3.638 ' "? " L.T.Pהערה

08.3.638

 עם מתאם לזרוע IP65פנס לתאורת רחוב עשוי אלומיניום צבוע בתנור 

 שנות 140lum/w 10עוצמת הארה '  להארת כבישים רחובות וכו2"

 בהספק JLED-SL-15W-FAע דגם " או שJUGANOאחריות תוצרת 

15W75ג " מחליף נורת נלW0.0002,448.600.00' יח

08.3.639

 עם מתאם לזרוע IP65פנס לתאורת רחוב עשוי אלומיניום צבוע בתנור 

 שנות 140lum/w 10עוצמת הארה '  להארת כבישים רחובות וכו2"

 בהספק JLED-SL-30W-FAע דגם " או שJUGANOאחריות תוצרת 

30W150ג " מחליף נורת נלW0.0003,323.100.00' יח
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08.3.640

 עם מתאם לזרוע IP65פנס לתאורת רחוב עשוי אלומיניום צבוע בתנור 

 שנות 140lum/w 10עוצמת הארה '  להארת כבישים רחובות וכו2"

 בהספק JLED-SL-50W-FAע דגם " או שJUGANOאחריות תוצרת 

50W250ג " מחליף נורת נלW0.0004,023.800.00' יח

08.3.641

 עם מתאם לזרוע IP65פנס לתאורת רחוב עשוי אלומיניום צבוע בתנור 

 שנות 140lum/w 10עוצמת הארה '  להארת כבישים רחובות וכו2"

 בהספק JLED-SL-80W-FAע דגם " או שJUGANOאחריות תוצרת 

80W400ג " מחליף נורת נלW0.0004,548.500.00' יח

י חב"גופי תאורה משווקים ע ?08.3.642 ' "? "AVRIKAהערה

08.3.642

שטחי ספורט , רחובות, שדרות,  להארת כבישיםLEDגוף תאורה מסוג 

ע תוצרת " או שLS2-700A דגם 3000K-5000Kגוון אור של . 'וכו

0.0002,805.000.00' יח6900Lum רמת הארה 60Wב בהספק של "ארה

08.3.643

שטחי ספורט , רחובות, שדרות,  להארת כבישיםLEDגוף תאורה מסוג 

ע תוצרת " או שLS3-700A דגם 3000K-5000Kגוון אור של . 'וכו

0.0003,179.000.00' יח10,350Lum רמת הארה 90Wב בהספק של "ארה

08.3.644

שטחי ספורט , רחובות, שדרות,  להארת כבישיםLEDגוף תאורה מסוג 

ע תוצרת " או שLS3-700A דגם 3000K-5000Kגוון אור של . 'וכו

0.0003,735.600.00' יח13,800Lum רמת הארה 120Wב בהספק של "ארה

08.3.645

שטחי ספורט , רחובות, שדרות,  להארת כבישיםLEDגוף תאורה מסוג 

ע תוצרת " או שLS3-700A דגם 3000K-5000Kגוון אור של . 'וכו

0.0004,126.100.00' יח17,250Lum רמת הארה 150Wב בהספק של "ארה

08.3.646

שטחי ספורט , רחובות, שדרות,  להארת כבישיםLEDגוף תאורה מסוג 

ע תוצרת " או שLS3-700A דגם 3000K-5000Kגוון אור של . 'וכו

0.0005,351.500.00' יח24150Lum רמת הארה 210Wב בהספק של "ארה

08.3.647

שטחי ספורט , רחובות, שדרות,  להארת כבישיםLEDגוף תאורה מסוג 

ע תוצרת " או שLS3-700A דגם 3000K-5000Kגוון אור של . 'וכו

0.0006,246.900.00' יח27600Lum רמת הארה 240Wב בהספק של "ארה

הערה".י פתרונות חכמים.ח"' י חב"גופי תאורה משווקים ע08.3.648

08.3.648

כבישים , פארקים, שדרות,  להארת חניוניםLEDגוף תאורת רחובות 

-LG דגם IP66להתקנה על עמוד או זרוע  בעל רמת הארה ...וכדו

STA3850,ע " או ש LUM, בהספקW36 3000 בעל גוון אור שלK-

5700Kיצרן    ,  לפי בחירהLG0.0002,098.800.00' יחי. משווק  על ידי קבוצת ח

08.3.649

כבישים , פארקים, שדרות,  חניוניםLEDגוף תאורת רחובות 

-LG דגם IP66להתקנה על עמוד או זרוע  בעל רמת הארה ...וכדו

STA5970, ע " או ש LUM , בהספקW56 3000 בעל גוון אור של-

הערהי. משווק  על ידי קבוצת חLGיצרן ,  לפי בחירה5700

08.3.649

כבישים , פארקים, שדרות,  חניוניםLEDגוף תאורת רחובות 

-LG דגם IP66להתקנה על עמוד או זרוע  בעל רמת הארה ...וכדו

STA5970, ע " או ש LUM , בהספקW56 3000 בעל גוון אור של-

0.0002,448.600.00' יחי. משווק  על ידי קבוצת חLGיצרן ,  לפי בחירה5700

08.3.650

יסוד בטון לגופי תאורת הצפה או תאורת עץ דקל עשוי קופסת בטון 

מ כולל רשת מגן עם " ס50/50/50שקועה בקרקע במידות פנימיות עד 

מסגרת מתאימה צירי פתיחה וסידור נעילה הכל מגולבן וצבוע לפי 

0.0001,403.600.00'קומפ.הנחיות המפקח כולל חפירת הבור מילוי והידוק קומפלט

08.3.651

יסוד בטון לגופי תאורת הצפה או תאורת עץ דקל עשוי קופסת בטון 

מ כולל רשת מגן עם " ס50/50/50שקועה בקרקע במידות פנימיות עד 

מסגרת מתאימה צירי פתיחה וסידור נעילה הכל מגולבן וצבוע לפי 

0.0001,512.500.00'קומפ.הנחיות המפקח כולל חפירת הבור מילוי והידוק קומפלט

08.3.652

, ג"תוספת מחיר לגופי תאורה עבור נורת מטל הלייד במקום נורת נל

0.000151.800.00' יח.בהספק  כלשהו

08.3.653

תוספת מחיר לגופי תאורה עבור צביעה בצבע מטאלי ממגוון קטלוג 

RAL0.000110.000.00' יח
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08.3.654

התקנת בלבד של פנס מפורק על עמוד תאורה כולל חיבורו מחדש כולל 

0.000454.300.00' יחקומפלט,כבל מתאים ממגש החיבורים ועד הפנס

08.3.655

. ח לרשת מאור רחובות"ח לחיבור פנס על עמוד ח"תאום ותשלום לח

0.000234.300.00' יחח"י ח"החיבור עצמו יבוצע ע

08.3.656

התקנת פנס שפורק מעמוד חברת חשמל קיים על עמוד אחר במקום 

0.000385.000.00' יחח עבור החיבור"שיורה המפקח כולל תשלום לח

08.3.657

פירוק של זרועות ופנסים מעל עמודי העץ והובלתם למקום שיורה 

0.000180.400.00' יח.המפקח

08.3.658

שימוש חוזר בעמודי העץ על כל חלקיהם שנשלפו והועתקו כולל בסיסי 

הבטון  לרבות התקנה מחדש כולל חפירה והידוק במידת הצורך 

0.000180.400.00'קומפוהובלה לאתר

08.3.659

כולל , שימוש חוזר בזרועות ופנסים שפורקו עבור התקנתם מחדש

כולל התקנה מושלמת על , כולל ארגז ההסתעפות, הובלתם לאתר

0.000225.500.00'קומפ.כולל חיבורים מחדש למתקן החשמל, העמודים

פתוח נופי40.0.000

ריצופים ומדרגות40.6.000

הערה? ר י צ ו פ י ם ?40.6.001

40.6.001

הידוק , "צורת דרך"כוללים  (כל הסוגים והטיפוסים )מחירי הריצופים 

, ירוק , צהוב , לבן : גוונים בהירים . מ " ס5שתית ושכבת חול בעובי 

ניסור מכני השלמות וחגורות סמויות ,על בסיס צמנט לבן - ' כחול וכד

חזותי )השלמות ביציקת בטון , התחברות לריצוף קיים,במידת הצורך

מחירי האלמנטים מבטון מזויין . בהתאם לצורך ולגוון מותאם (חלק

הערה.אלא אם נאמר אחרת, כוללים את הזיון

40.6.001

משטחים מכל סוג שהוא באתר ששטחו אינו עולה על \עבור ביצוע ריצוף

תחול '  מ100או אבן גן מכל סוג שהוא עד /ר וביצוע אבן שפה ו" מ250

הערה.%15תוספת מחיר 

40.6.001

אוני / מטיפוס אוני , מ" ס6ריצוף באבנים משתלבות בצבע אפור בעובי 

0.00094.000.00ר" מ.ע"דבלטי או ש/ שילובית / דקורית / אוני דקור / קולוק 

40.6.002

מטיפוס , מ" ס6ריצוף באבנים משתלבות צבעוניות בגוון כלשהו בעובי 

0.00097.000.00ר" מ.ע"דבלטי או ש/ שילובית / דקורית / אוני דקור / אוני קולוק / אוני 

40.6.003

 6קוקטייל בעובי / סופר סטון / ריצוף באבנים משתלבות בצבע לבן 

דבלטי / שילובית / דקורית / אוני דקור / אוני קולוק / מטיפוס אוני , מ"ס

0.000116.000.00ר" מ.ע"או ש

40.6.004

מ במקום " ס8תוספת מחיר לאבנים משתלבות בגוון כלשהו עבור עובי 

0.00016.000.00ר" מ.מ" ס6

40.6.005

מ " ס10תוספת מחיר לאבנים משתלבות בגוון כלשהו עבור עובי 

0.00081.000.00ר" מ.מ" ס6במקום 

40.6.006

מטיפוס מלבנית , מ" ס6ריצוף באבנים משתלבות בצבע אפור בעובי 

0.00094.000.00ר" מ.20/20 10/10,ריבועיות , 10/20

40.6.007

מטיפוס , מ" ס6ריצוף באבנים משתלבות צבעוניות בגוון כלשהו בעובי 

0.00097.000.00ר" מ.20/20 10/10,ריבועיות , 10/20מלבנית 

40.6.008

מטיפוס , מ" ס6ריצוף באבנים משתלבות צבעוניות בגוון כלשהו בעובי 

0.000104.000.00ר" מ.10/20" תשבץ"

40.6.009

 6קוקטייל בעובי / סופר סטון / ריצוף באבנים משתלבות בצבע לבן  

0.000116.000.00ר" מ.20/20 10/10,ריבועיות , 10/20מטיפוס מלבנית , מ"ס

40.6.010

מטיפוס נוסטלית , מ" ס6ריצוף באבנים משתלבות בצבע אפור בעובי 

0.00097.000.00ר" מ.ע"קלסית או ש/ קלאסונית / בגמר קלאסיקו 

40.6.011

מטיפוס , מ" ס6ריצוף באבנים משתלבות צבעוניות בגוון כלשהו בעובי 

0.000105.000.00ר" מ.ע"קלסית או ש/ קלאסונית / נוסטלית בגמר קלאסיקו 

40.6.012

 6קוקטייל בעובי / סופר סטון / ריצוף באבנים משתלבות בצבע לבן  

0.000125.000.00ר" מ.ע"קלסית או ש/ קלאסונית /  מטיפוס קלאסיקו , מ"ס
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40.6.013

/ מטיפוס סיינה , מ" ס7ריצוף באבנים משתלבות בצבע אפור בעובי 

0.000126.000.00ר" מ.ע"או ש" אקרשטיין"מחומש תוצרת -סיינה

40.6.014

מטיפוס , מ" ס7ריצוף באבנים משתלבות צבעוניות בגוון כלשהו בעובי 

0.000137.000.00ר" מ.ע"או ש" אקרשטיין"מחומש תוצרת -סיינה/ סיינה 

40.6.015

מטיפוס , מ" ס7סופר סטון בעובי / ריצוף באבנים משתלבות בצבע לבן 

0.000169.000.00ר" מ.ע"או ש" אקרשטיין"מחומש תוצרת -סיינה/ סיינה 

40.6.016

מטיפוס סיינה , מ" ס6ריצוף באבנים משתלבות בצבע אפור בעובי 

0.000105.000.00ר" מ.ע"או ש (4 ומלבן 1,3,4רבוע )ונציה / שקטה 

40.6.017

מ מטיפוס " ס6ריצוף באבנים משתלבות צבעוניות בגוון כלשהו בעובי 

0.000108.000.00ר" מ.ע"או ש (4 ומלבן 1,3,4רבוע )ונציה / סיינה שקטה 

40.6.018

מ " ס6קוקטייל בעובי / סופר סטון / ריצוף באבנים משתלבות בצבע לבן 

0.000126.000.00ר" מ.ע"או ש (4 ומלבן 1,3,4רבוע )ונציה /  מטיפוס סיינה שקטה 

40.6.019

מ מטיפוס ריבוע " ס6ריצוף באבנים משתלבות בצבע אפור בעובי 

 12.5/25 או מטיפוס מלבנית במידות 12.5/12.5 או 25/25במידות 

0.000105.000.00ר" מ.מ"ס

40.6.020

מ מטיפוס " ס6ריצוף באבנים משתלבות צבעוניות בגוון כלשהו בעובי 

 או מטיפוס מלבנית במידות 12.5/12.5 או 25/25ריבוע במידות 

0.000110.000.00ר" מ.מ" ס12.5/25

40.6.021

מ " ס6קוקטייל בעובי / סופר סטון / ריצוף באבנים משתלבות בצבע לבן 

 או מטיפוס מלבנית 12.5/12.5 או 25/25מטיפוס ריבוע במידות 

0.000126.000.00ר" מ.מ" ס12.5/25במידות 

40.6.022

מ מטיפוס משושית או " ס6ריצוף באבנים משתלבות בצבע אפור בעובי 

0.000106.000.00ר" מ.ע"מטיפוס מימדית או ש

40.6.023

מ מטיפוס " ס6ריצוף באבנים משתלבות צבעוניות בגוון כלשהו בעובי 

0.000116.000.00ר" מ.ע"משושית או מטיפוס מימדית או ש

40.6.024

מ " ס6קוקטייל בעובי / סופר סטון / ריצוף באבנים משתלבות בצבע לבן 

0.000131.000.00ר" מ.ע"מטיפוס משושית או מטיפוס מימדית או ש

40.6.025

מטיפוס מחומשת , מ" ס6ריצוף באבנים משתלבות בצבע אפור בעובי 

0.000122.000.00ר" מ.ע"חומשית או ש/ מחומש  / (20צלע )

40.6.026

מטיפוס , מ" ס6ריצוף באבנים משתלבות צבעוניות בגוון כלשהו בעובי 

0.000132.000.00ר" מ.ע"חומשית או ש/ מחומש  /  (20צלע )מחומשת 

40.6.027

, מ" ס6קוקטייל בעובי / סופר סטון / ריצוף באבנים משתלבות בגוון לבן 

0.000152.000.00ר" מ.ע"חומשית או ש/ מחומש  / (20צלע )מטיפוס מחומשת 

40.6.028

מלבן - מטיפוס יתד , מ" ס6ריצוף באבנים משתלבות בצבע אפור בעובי 

0.000109.000.00ר" מ.ע"או ש (3מלבן )ונציה / 

40.6.029

מטיפוס , מ" ס6ריצוף באבנים משתלבות צבעוניות בגוון כלשהו בעובי 

0.000116.000.00ר" מ.ע"או ש (3מלבן )ונציה / מלבן - יתד 

40.6.030

, מ" ס6קוקטייל בעובי / סופר סטון / ריצוף באבנים משתלבות בגוון לבן 

0.000137.000.00ר" מ.ע"או ש (3מלבן )ונציה / מלבן - מטיפוס יתד 

40.6.031

 6מ במקום " ס7תוספת מחיר לריצוף מסוג יתד בגוון כלשהו עבור עובי 

0.00012.000.00ר" מ.מ"ס

40.6.032

מטיפוס , מ" ס6ריצוף באבנים משתלבות צבעוניות בגוון כלשהו בעובי 

0.000195.000.00ר" מ.ע"או ש" רטרו סטון"

40.6.033

/ מטיפוס נוסטלית , מ" ס6ריצוף באבנים משתלבות בצבע אפור בעובי 

0.000101.000.00ר" מ.ע"או ש" אקרשטיין"טרפז תוצרת 

40.6.034

מטיפוס , מ" ס6ריצוף באבנים משתלבות צבעוניות בגוון כלשהו בעובי 

0.000107.000.00ר" מ.ע"או ש" אקרשטיין"טרפז תוצרת / נוסטלית 

40.6.035

מ " ס6קוקטייל בעובי / סופר סטון / ריצוף באבנים משתלבות בצבע לבן 

0.000133.000.00ר" מ.ע"או ש" אקרשטיין"טרפז תוצרת / מטיפוס נוסטלית 

40.6.036

, מ" ס6בעובי  (בגוון כלשהו)ריצוף באבנים משתלבות בגמר גרנוליט 

או מטיפוס נופית תוצרת " אקרשטיין"טרפז תוצרת / מטיפוס נוסטלית 

0.000150.000.00ר" מ.ע"או ש" איטונג"



274מתוך118 2018- ל לעבודות פיתוח "מחירון משכ

כ"סהמחירכמותמידה' יחתאורמספר

40.6.037

מ " ס7ריצוף במרצפות משתלבות בעיבוד סופרסטון קוקטייל בעובי 

0.000134.000.00ר" מ.ע"או ש" אקרשטיין"במידות שונות מטיפוס הסידרה הלינארית תוצרת 

40.6.038

מ במידות שונות " ס7ריצוף במרצפות משתלבות בעיבוד מסותת בעובי 

0.000159.000.00ר" מ.ע"או ש" אקרשטיין"מטיפוס הסידרה הלינארית תוצרת 

40.6.039

 7קוקטייל בעובי / צבעוניות / ריצוף במרצפות משתלבות בצבע אפור 

או מטיפוס פבולה תוצרת " אקרשטיין"מטיפוס אבן מניפה תוצרת , מ"ס

0.000202.000.00ר" מ.ע"או ש" איטונג"

40.6.040

/ מטיפוס טיבולי , מ" ס7ריצוף באבנים משתלבות בצבע אפור בעובי 

/ הונד / או מטיפוס נטורה חופשית " אקרשטיין"טבעון תוצרת / לידו 

0.000152.000.00ר" מ.ע"או ש" איטונג"נטורה תוצרת 

40.6.041

מטיפוס , מ" ס7ריצוף באבנים משתלבות צבעוניות בגוון כלשהו בעובי 

/ או מטיפוס נטורה חופשית " אקרשטיין"טבעון תוצרת / לידו / טיבולי 

0.000171.000.00ר" מ.ע"או ש" איטונג"נטורה תוצרת / הונד 

40.6.042

 7קוקטייל בעובי / סופר סטון / ריצוף באבנים משתלבות בצבע לבן 

או מטיפוס " אקרשטיין"טבעון תוצרת / לידו / מטיפוס טיבולי , מ"ס

0.000189.000.00ר" מ.ע"או ש" איטונג"נטורה תוצרת / הונד / נטורה חופשית 

40.6.043

חברוני / בגימור מסותת כורכרי , מ" ס7ריצוף באבנים משתלבות בעובי 

0.000204.000.00ר" מ.ע"או ש" אקרשטיין"טרנטו תוצרת / לידו / אקרסטון מטיפוס טיבולי / 

40.6.044

מטיפוס טוסקנה , מ" ס7ריצוף באבנים משתלבות בצבע אפור בעובי 

" איטונג"או מטיפוס פרובנס תוצרת " אקרשטיין"במידות שונות תוצרת 

0.000160.000.00ר" מ.ע"או ש

40.6.045

מטיפוס , מ" ס7ריצוף באבנים משתלבות צבעוניות בגוון כלשהו בעובי 

או מטיפוס פרובנס תוצרת " אקרשטיין"טוסקנה במידות שונות תוצרת 

0.000171.000.00ר" מ.ע"או ש" איטונג"

40.6.046

 7קוקטייל בעובי / סופר סטון / ריצוף באבנים משתלבות בצבע לבן 

או מטיפוס " אקרשטיין"מטיפוס טוסקנה במידות שונות תוצרת , מ"ס

0.000190.000.00ר" מ.ע"או ש" איטונג"פרובנס תוצרת 

40.6.047

, מ" ס7ריצוף באבנים משתלבות בגימור גרנוליט בגוון כלשהו בעובי 

0.000215.000.00ר" מ.ע"או ש" אקרשטיין"מטיפוס טוסקנה במידות שונות תוצרת 

40.6.048

מטיפוס , מ" ס7ריצוף באבנים משתלבות צבעוניות בגוון כלשהו בעובי 

או מטיפוס " אקרשטיין"אבן טרנטו מסותתת במידות שונות תוצרת 

0.000195.000.00ר" מ.ע"או ש" איטונג"נטורה מסותתת תוצרת 

40.6.049

מטיפוס , מ" ס10ריצוף באבנים משתלבות צבעוניות בגוון כלשהו בעובי 

או מטיפוס " אקרשטיין"אבן טרנטו מסותתת במידות שונות תוצרת 

0.000254.000.00ר" מ.ע"או ש" איטונג"נטורה מסותתת תוצרת 

40.6.050

, מ" ס7ריצוף באבנים משתלבות גמר מסותת בגוון כלשהו בעובי 

 (בזלת)ע לרבות חומר מילוי "או ש" אקרשטיין"מטיפוס פורטו תוצרת 

0.000331.000.00ר" מ. למילוי פוגותACKER 2כולל 

40.6.051

מ " ס6ריצוף במרצפות משתלבות בצבע אפור מטיפוס אבן יפו בעובי 

או אבן  ( אבנים8סט של )מ " ס7או אבן רמות בעובי  ( אבנים7סט של )

או " אקרשטיין"תוצרת  ( אבנים6סט של )מ " ס7רמות קומבי בעובי 

0.000137.000.00ר" מ.ע"או ש" איטונג"מ תוצרת " ס7מטיפוס נטורה קובית בעובי 

40.6.052

ריצוף במרצפות משתלבות צבעוניות בגוון כלשהו מטיפוס אבן יפו 

 8סט של )מ " ס7או אבן רמות בעובי  ( אבנים7סט של )מ " ס6בעובי 

תוצרת (  אבנים6סט של )מ " ס7או אבן רמות קומבי בעובי  (אבנים

או " איטונג"מ תוצרת " ס7או מטיפוס נטורה קובית בעובי " אקרשטיין"

0.000146.000.00ר" מ.ע"ש
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40.6.053

קוקטייל מטיפוס / סופר סטון / ריצוף במרצפות משתלבות בצבע לבן 

סט )מ " ס7או אבן רמות בעובי  ( אבנים7סט של )מ " ס6אבן יפו בעובי 

(  אבנים6סט של )מ " ס7או אבן רמות קומבי בעובי  ( אבנים8של 

מ תוצרת " ס7או מטיפוס נטורה קובית בעובי " אקרשטיין"תוצרת 

0.000160.000.00ר" מ.ע"או ש" איטונג"

40.6.054

מ " ס8ריצוף במרצפות משתלבות בצבע אפור מטיפוס אבן יפו בעובי 

0.000160.000.00ר" מ.ע"או ש" אקרשטיין"תוצרת  ( אבנים7סט של )

40.6.055

סט )מ " ס8ריצוף במרצפות משתלבות צבעוניות מטיפוס אבן יפו בעובי 

0.000168.000.00ר" מ.ע"או ש" אקרשטיין"תוצרת  ( אבנים7של 

40.6.056

קוקטייל  מטיפוס / סופר סטון / ריצוף במרצפות משתלבות בצבע לבן 

0.000181.000.00ר" מ.ע"או ש" אקרשטיין"תוצרת  ( אבנים7סט של )מ " ס8אבן יפו בעובי 

40.6.057

צבעוניות בגוון / מ בצבע אפור " ס6ריצוף במרצפות משתלבות בעובי 

סט של )קוקטייל מטיפוס אבן יפו ענתיק / סופר סטון / צבע לבן / כלשהו 

0.000247.000.00ר" מ.ע"או ש" אקרשטיין"תוצרת  ( אבנים7

40.6.058

צבעוניות בגוון / מ בצבע אפור " ס8ריצוף במרצפות משתלבות בעובי 

סט של )קוקטייל מטיפוס אבן יפו ענתיק / סופר סטון / צבע לבן / כלשהו 

0.000258.000.00ר" מ.ע"או ש" אקרשטיין"תוצרת  ( אבנים7

40.6.059

 10/20מ צבעוניות  מטיפוס " ס6ריצוף במרצפות משתלבות בעובי 

0.000104.000.00ר" מ.ע"או ש" אקרשטיין"מחורצת תוצרת 

40.6.060

 10/20מ צבעוניות  מטיפוס " ס10ריצוף במרצפות משתלבות בעובי 

0.000187.000.00ר" מ.ע"או ש" אקרשטיין"מחורצת תוצרת 

40.6.061

מ גמר גרנוליט רגיל  מטיפוס " ס10ריצוף במרצפות משתלבות בעובי 

0.000196.000.00ר" מ.ע"או ש" אקרשטיין" מחורצת תוצרת 10/20

40.6.062

מ גמר גרנוליט מצרי מטיפוס " ס10ריצוף במרצפות משתלבות בעובי 

0.000196.000.00ר" מ.ע"או ש" אקרשטיין" מחורצת תוצרת 10/20

40.6.063

, מ" ס7ריצוף במרצפות משתלבות צבעוניות בגוון כלשהו בעובי 

רמות קומבי תוצרת , " איטונג"מטיפוס נטורה מולטי קובית תוצרת 

0.000152.000.00ר" מ.ע"או ש" אקרשטיין"

40.6.064

, מ" ס10ריצוף במרצפות משתלבות צבעוניות בגוון כלשהו בעובי 

0.000196.000.00ר" מ.ע"או ש" איטונג"תוצרת , טרפיק סטון- מטיפוס סנטרום 

40.6.065

, מ" ס6ריצוף במרצפות משתלבות צבעוניות בגוון כלשהו בעובי 

0.000167.000.00ר" מ.ע"או ש" איטונג"תוצרת , טרפיק סטון- מטיפוס סנטרום 

40.6.066

 10/40מ בצבע אפור במידות " ס10ריצוף במרצפות משתלבות בעובי 

0.000173.000.00ר" מ.ע"או ש" אקרשטיין"מ דגם הרובע תוצרת "ס

40.6.067

 10/40מ במידות " ס10ריצוף במרצפות משתלבות צבעוניות בעובי 

0.000181.000.00ר" מ.ע"או ש" אקרשטיין"מ דגם הרובע תוצרת "ס

40.6.068

 10קוקטייל בעובי / סופר סטון / ריצוף במרצפות משתלבות בצבע לבן 

מ דגם הרובע מהסידרה הלינארית " ס15/60 10/40,מ במידות "ס

0.000193.000.00ר" מ.ע"או ש" אקרשטיין"תוצרת 

40.6.069

מסותת / ריצוף במרצפות משתלבות בגמר אקרסטון בעיבוד מלוטש 

מ דגם הרובע מהסידרה " ס15/60 10/40,מ במידות " ס10בעובי 

0.000228.000.00ר" מ.ע"או ש" אקרשטיין"הלינארית תוצרת 

40.6.070

 7קוקטייל בעובי / סופר סטון / ריצוף במרצפות משתלבות בצבע לבן 

מ דגם הרובע מהסידרה הלינארית תוצרת " ס10/40מ במידות "ס

0.000169.000.00ר" מ.ע"או ש" אקרשטיין"

40.6.071

 7קוקטייל בעובי / סופר סטון / ריצוף במרצפות משתלבות בצבע לבן 

מ דגם הרובע מהסידרה הלינארית תוצרת " ס10/40מ במידות "ס

0.000208.000.00ר" מ.ע"או ש" אקרשטיין"

0.000143.000.00ר" מ.40/40מ מטיפוס ריבוע " ס7ריצוף באריחי ריצוף בצבע אפור בעובי 40.6.072

40.6.073

מטיפוס ריבוע , מ" ס7ריצוף באריחי ריצוף צבעוניים בגוון כלשהו בעובי 

0.000148.000.00ר" מ.40/40
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40.6.074

גרנוליט בגוונים / קוקטייל / סופר סטון / ריצוף באריחי ריצוף בגוון לבן 

0.000190.000.00ר" מ.40/40מטיפוס ריבוע , מ" ס7שונים בעובי 

40.6.075

 או 30/30מטיפוס ריבוע , מ" ס7ריצוף באריחי ריצוף בצבע אפור בעובי 

0.000143.000.00ר" מ.מ" ס60/30מלבן 

40.6.076

מטיפוס ריבוע , מ" ס7ריצוף באריחי ריצוף צבעוניים בגוון כלשהו בעובי 

0.000149.000.00ר" מ.מ" ס60/30 או מלבן 30/30

40.6.077

גרנוליט בגוונים / קוקטייל / סופר סטון / ריצוף באריחי ריצוף בגוון לבן 

0.000171.000.00ר" מ.מ" ס60/30 או מלבן 30/30מטיפוס ריבוע , מ" ס7שונים בעובי 

0.000131.000.00ר" מ.מ" ס15/30מטיפוס מלבן , מ" ס6ריצוף באריחי ריצוף צבעוניים בעובי 40.6.078

40.6.079

מ " ס20/40מטיפוס מלבן , מ" ס7ריצוף באריחי ריצוף צבעוניים בעובי 

0.000143.000.00ר" מ.מ" ס15/30או 

40.6.080

 80/80ריצוף באבן חניה לנכים מורכבת מארבע אבנים היוצרות ריבוע 

0.000452.000.00'קומפ.ע"או ש" אקרשטיין"מ תוצרת " ס8בעובי , מ בגוון כלשהו"ס

40.6.081

מ עם בליטות " ס12.5/12.5מ או " ס10/10ריצוף באבן סימון לעוורים 

 או 1701 /1700ט "מק" אקרשטיין"מ תוצרת " ס6בעובי , בגוון כלשהו 

0.000229.000.00ר" מ.ע"ש

40.6.082

בעובי , מ עם בליטות בגוון כלשהו " ס20/20ריצוף באבן סימון לעוורים 

0.000187.000.00ר" מ.ע" או ש16971ט "מק" אקרשטיין"מ תוצרת " ס6

40.6.083

מ תוצרת " ס6מ עם פסים בעובי " ס20/20ריצוף באבן הכוונה לעיוורים 

0.000187.000.00ר" מ.ע בגוון כלשהו" או ש16981ט "מק" אקרשטיין"

40.6.084

אייל ' י חב"משווק ע, י תקן הנגישות "אספקה והתקנת פס אזהרה עפ

0.00098.000.00 מטר.ע"ציפויים או ש

0.00016.000.00ר" מ.הכוונה לעיוורים עבור גמר מלט לבן/ תוספת מחיר לאבן סימון 40.6.085

0.00034.000.00ר" מ.הכוונה לעיוורים עבור גמר אקרסטון/ תוספת מחיר לאבן סימון 40.6.086

40.6.087

לשם ,  נעוצים במדרכה304מ "משטח התראה מישושי ממסמרות פלב

0.0001,453.000.00ר" מ.סימון מיכשולים וירידה למעברי חצייה למוגבלים ועיוורים

40.6.088

לשם סימון , לתיחום אזורים,  נעוצים במידרכה304מ "מסמרות פלב

0.00056.000.00' יח.למוגבלים ועיוורים

40.6.089

ע מוטבע "או ש" יעד נגיש"אלמנט סימון חניה לנכים מנירוסטה תוצרת 

0.000546.000.00' יח.י הנחיות היצרן"בבטון עפ

40.6.090

-אקו"מטיפוס אבן , מ" ס6ריצוף באבנים משתלבות בצבע אפור בעובי 

ע "או ש" אקרשטיין"לריצוף מנקז תוצרת  (ECO STONE)" סטון

ג "ר מונחת ע"מ/ גרם300של ' לרבות יריעה גיאוטכנית במשקל מינ

 4-25מ מחצץ גס בדרוג " ס20שכבה נושאת מנקזת בעובי , השתית

מ מתחת " מ2-6מ מחצץ דק בדרוג " ס5מ  ושכבה מיישרת בעובי "מ

0.000137.000.00ר" מ.לריצוף

40.6.091

מטיפוס , מ" ס6ריצוף באבנים משתלבות צבעוניות בגוון כלשהו בעובי 

או " אקרשטיין"לריצוף מנקז תוצרת  (ECO STONE)" סטון-אקו"אבן 

ר מונחת "מ/ גרם300של ' ע לרבות יריעה גיאוטכנית במשקל מינ"ש

-4מ מחצץ גס בדרוג " ס20שכבה נושאת מנקזת בעובי , ג השתית"ע

מ " מ2-6מ מחצץ דק בדרוג " ס5מ  ושכבה מיישרת בעובי " מ25

0.000141.000.00ר" מ.מתחת לריצוף

40.6.092

 6קוקטייל בעובי / סופר סטון / ריצוף באבנים משתלבות בצבע לבן 

לריצוף מנקז תוצרת  (ECO STONE)" סטון-אקו"מטיפוס אבן , מ"ס

 300של ' ע לרבות יריעה גיאוטכנית במשקל מינ"או ש" אקרשטיין"

מ " ס20שכבה נושאת מנקזת בעובי , ג השתית"ר מונחת ע"מ/גרם

מ מחצץ דק " ס5מ ושכבה מיישרת בעובי " מ4-25מחצץ גס בדרוג 

0.000153.000.00ר" מ.מ מתחת לריצוף" מ2-6בדרוג 
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40.6.093

מטיפוס אבן , מ" ס6בעובי " אקרסטון"ריצוף באבנים משתלבות בגמר 

ע "או ש" אקרשטיין"לריצוף מנקז תוצרת  (ECO STONE)" סטון-אקו"

ג "ר מונחת ע"מ/ גרם300של ' לרבות יריעה גיאוטכנית במשקל מינ

 4-25מ מחצץ גס בדרוג " ס20שכבה נושאת מנקזת בעובי , השתית

מ מתחת " מ2-6מ מחצץ דק בדרוג " ס5מ  ושכבה מיישרת בעובי "מ

0.000219.000.00ר" מ.לריצוף

40.6.094

עבור הגדלת עובי " סטון-אקו"תוספת למחירי הריצוף המנקז מטיפוס 

0.0005.000.00ר" מ.[מ נוספי בעובי השכבה" ס5המחיר לכל ]שכבת החצץ הגס 

40.6.095

בגימור מלוטש או מסותת בעובי  (סיטי)" אקרסטון"ריצוף באבני ריצוף 

בגוונים שונים  (מחומש, מלבן, ריבוע)מ במידות ובצורות שונות " ס6

מ תוצרת " ס6בעובי " אריחי חוצות"או מטיפוס " אקרשטיין"תוצרת 

0.000217.000.00ר" מ.ע"או ש" איטונג"

40.6.096

בגימור מלוטש או מסותת בעובי  (סיטי)" אקרסטון"ריצוף באבני ריצוף 

בגוונים שונים תוצרת  (מלבן, ריבוע)מ במידות ובצורות שונות " ס7

0.000240.000.00ר" מ.ע"או ש" אקרשטיין"

40.6.097

אורבנו שכבות בגימור מלוטש או מסותת / ריצוף באבני ריצוף אורבנו 

בגוונים שונים  (מלבן, ריבוע)מ במידות ובצורות שונות " ס7בעובי 

0.000295.000.00ר" מ.ע"או ש" אקרשטיין"תוצרת 

40.6.098

מלוטש עבור גוון / בגימור מסותת " אקרסטון"תוספת לאריחי ריצוף 

0.00057.000.00ר" מ.(לכל עוביי האריחים וכל העוביים)ירוק / כחול 

40.6.099

מ " ס6/7 בעובי OLD CITYמסידרת " אקרסטון"ריצוף באבני ריצוף 

0.000211.000.00ר" מ.ע"או ש" אקרשטיין"במידות שונות בגימור וצבע כלשהם תוצרת 

40.6.100

 תוצרת 30/60מ במידות " ס5ריצוף באבן כורכרית מטולטשת בעובי 

0.000204.000.00ר" מ.ע"או ש" אקרשטיין"

40.6.101

 30/30 20/20,מ במידות " ס6ריצוף באבן כורכרית מטולטשת בעובי 

0.000195.000.00ר" מ.ע"או ש" אקרשטיין"תוצרת 

40.6.102

 תוצרת 30/30מ במידה " ס7ריצוף באבן כורכרית מטולטשת בעובי 

0.000211.000.00ר" מ.ע"או ש" אקרשטיין"

40.6.103

 40/40 ,30/60,מ במידות " ס7ריצוף באבן כורכרית מטולטשת בעובי 

0.000217.000.00ר" מ.ע"או ש" אקרשטיין" תוצרת 20/40

40.6.104

 30/30 20/20,מ במידות " ס6ריצוף באבן שנהב מטולטשת בעובי 

0.000208.000.00ר" מ.ע"או ש" אקרשטיין"תוצרת 

40.6.105

 תוצרת 30/30מ במידה " ס7ריצוף באבן שנהב מטולטשת בעובי 

0.000232.000.00ר" מ.ע"או ש" אקרשטיין"

40.6.106

 40/40 30/60,מ במידות " ס7ריצוף באבן שנהב מטולטשת בעובי 

0.000245.000.00ר" מ.ע"או ש" אקרשטיין"תוצרת 

40.6.107

 תוצרת 20/40מ במידה " ס7ריצוף באבן שנהב מטולטשת בעובי 

0.000245.000.00ר" מ.ע"או ש" אקרשטיין"

40.6.108

מ במידה תוצרת " ס6ריצוף באבן יתד שנהב מסותתת בעובי 

0.000240.000.00ר" מ.ע"או ש" אקרשטיין"

40.6.109

 30/60 ,30/30,מ במידות " ס7ריצוף באבן כורכרית דגם קיסריה בעובי 

0.000226.000.00ר" מ.ע"או ש" אקרשטיין"בצבע כלשהו תוצרת , 60/60 ,40/40

40.6.110

תוצרת , מ" ס50/50מ במידות " ס10ריצוף בטון מחורר בעובי 

0.000436.000.00ר" מ.(ח" ש240מחיר יסוד )ג חול מיוצב "ע ע"או ש" אקרשטיין"

40.6.111

 45/50מ במידות " ס10ריצוף בטון אדריכלי בעובי 

ע בגמר ובגוון "או ש" אקרשטיין"מ תוצרת " ס60/60,45/70,45/60,

0.000662.000.00ר" מ.כלשהו

40.6.112

 74/115מ במידות " ס10ריצוף בטון אדריכלי בעובי 

ע בגמר ובגוון "או ש" אקרשטיין"מ תוצרת " ס74/23,74/50,74/76,

0.000623.000.00ר" מ.כלשהו

40.6.113

מ " ס120/60 ,120/30מ במידות " ס7ריצוף בטון אדריכלי בעובי 

0.000602.000.00ר" מ.ע בגמר ובגוון כלשהו"או ש" אקרשטיין"תוצרת 
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40.6.114

מ תוצרת " ס143/25מ במידות " ס7בעובי " סקוייה"ריצוף באריח 

0.000542.000.00ר" מ.ע"או ש" אקרשטיין"

40.6.115

, ע "או ש" אקרשטיין" גדלים שונים תוצרת 6-ריצוף באבן דריכה ב

0.00087.000.00ר" מ.המחיר ליחידה

40.6.116

מ " ס8X8פסים או דוגמאות מאבן טבעית במידות , ריצוף משטחים

ג חול מיוצב בצמנט לרבות "ע ע"או ש" פרופידו"מ מסוג " ס6-8בעובי 

0.000617.000.00ר" מ.האדריכל/ י הנחיית הספק "מלוי רווחים בטיט צמנט במידת הצורך עפ

40.6.117

פסים או דוגמאות מאבן גרניט אפורה בעיבוד צרוב , ריצוף משטחים

0.000645.000.00ר" מ.מ" ס6-8במידות שונות בעובי 

40.6.118

מ " ס50X60ריצוף משטחים מאבן שכבות פוליגונית במידות מינימום 

ג חול מיוצב בצמנט לרבות מלוי רווחים בטיט צמנט "מ ע" ס20בעובי 

0.000766.000.00ר" מ.י הנחיית האדריכל"במידת הצורך עפ

40.6.119

מ בדוגמא " ס5-10ריצוף משטחים ושבילים מאבן פראית בעובי 

0.000273.000.00ר" מ.ציקלופית לרבות מילוי פוגות בטיט צמנט

40.6.120

מ ובעיבוד " ס12ריצוף משטחים ושבילים מאבן שכבות גירנית בעובי 

0.000300.000.00ר" מ.כלשהו לרבות מילוי פוגות בטיט צמנט

40.6.121

מ בגוונים " ס3-7ריצוף משטחים ושבילים מחלוקי נחל בגודל אחיד 

, לבן ההנחה\כלשהם מטובעים בשכבת טיט ועם מילוי טיט צמנט אפור

0.000360.000.00ר" מ.ר"מ/' גר130הכל על גבי יריעה גיאוטכנית 

40.6.122

מ בגוונים " ס7-12ריצוף משטחים ושבילים מחלוקי נחל בגודל אחיד 

, כלשהם מטובעים בשכבת טיט ועם מילוי טיט צמנט לבן בגמר ההנחה

0.000371.000.00ר" מ.ר"מ/' גר130הכל על גבי יריעה גיאוטכנית 

40.6.123

מ בגוונים " ס10-20ריצוף משטחים ושבילים מחלוקי נחל בגודל אחיד 

לבן בגמר \כלשהם מטובעים בשכבת טיט ועם מילוי טיט צמנט אפןר

0.000382.000.00ר" מ.ר"מ/' גר130הכל על גבי יריעה גיאוטכנית , ההנחה

0.000371.000.00ר" מ.מ ובעיבוד כלשהו" ס5ריצוף משטחים ושבילים מאבן נסורה בעובי 40.6.124

40.6.125

ריצוף משטחים ושבילים באבן דולומיטית קשה בגוון ורדרד או אחר 

, ע "אבן רמון או אבן גרניט או גרניט מבוקעת או ש,מסוג מיזי יהודי 

ג חול מיוצב "בהנחה אורתוגינלית חופשית או אחרת ע, בעיבוד כלשהו

בפלחי אבן במידות שונות , הכל לפי בחירת האדריכל, או טיט צמנט

0.000501.000.00ר" מ.מ " ס8-10ובעובי 

40.6.126

ריצוף משטחים ושבילים באבן דולומיטית קשה בגוון ורדרד או אחר 

, ע "אבן רמון או אבן גרניט או גרניט מבוקעת או ש,מסוג מיזי יהודי 

ג חול מיוצב "בהנחה אורתוגינלית חופשית או אחרת ע, בעיבוד כלשהו

בפלחי אבן במידות שונות , הכל לפי בחירת האדריכל, או טיט צמנט

0.000371.000.00ר" מ.מ" ס6-7ובעובי 

40.6.127

ריצוף משטחים ושבילים באבן בזלת מבוקעת בעיבוד כלשהו במידות 

ג חול מיוצב או "מ בהנחה אורתוגינלית חופשית או אחרת ע" ס10/10/5

0.000493.000.00ר" מ.הכל לפי בחירת האדריכל, טיט צמנט

40.6.128

מ " ס40/40ריצוף במרצפות גרנוליט רחוץ עם צרורות נחל במידות 

0.000195.000.00ר" מ.מ" ס8בעובי 

40.6.129

מ " ס30/30ריצוף במרצפות גרנוליט רחוץ עם צרורות נחל במידות 

0.000182.000.00ר" מ.מ" ס7/8בעובי 

40.6.130

מ בעובי " ס30/60ריצוף במרצפות גרנוליט רחוץ עם אבן בזלת במידות 

0.000217.000.00ר" מ.מ" ס7/8

40.6.131

תוספת למחיר ריצוף במרצפות גרנוליט רחוץ במידות ובעובי כלשהן 

0.00034.000.00ר" מ.עבור סוג נחל מצרי

40.6.132

 10/20מטיפוס מלבן " ואדי"ריצוף באבנים משתלבות בגימור גרנוליט 

0.000232.000.00ר" מ.מ" ס6 בעובי 20/20או ריבוע 

40.6.133

 מחורץ 10/20ריצוף באבנים משתלבות בגימור גרנוליט מטיפוס מלבן 

0.000326.000.00ר" מ.מ" ס10בעובי 
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0.000204.000.00 מטר.ג חול"מ ע" ס25/6פסי ריצוף מאבן טלטיש בחתך 40.6.134

0.000228.000.00 מטר.ג חול"מ ע" ס30/6פסי ריצוף מאבן טלטיש בחתך 40.6.135

0.000472.000.00ר" מ.מ" ס5עובי , בעיבוד כל שהוא', אפור סוג א" מצפה רמון"ריצוף אבן 40.6.136

40.6.137

גרניט פורצלן על מצע חול מיוצב במידות / ריצוף באריחי קרמיקה 

0.000193.000.00ר" מ' וכד20/20,30/30

40.6.138

מ תוצרת " ס4-5מ ובעובי " ס20/10ריצוף באריחי טרקוטה במידות 

0.000372.000.00ר" מ.ע כולל כל הנדרש לפי הנחיות היצרן"או ש" טרקוטה אופקים"

40.6.139

מ תוצרת " ס6.5מ ובעובי " ס25/8ריצוף באריחי טרקוטה במידות 

0.000399.000.00ר" מ.ע כולל כל הנדרש לפי הנחיות היצרן"או ש" טרקוטה אופקים"

40.6.140

צהוב חרדל במקום אדום / תוספת למחירי אריחי טרקוטה עבור גוון לבן 

0.00056.000.00ר" מ.חום/ 

0.000146.000.00ר" מ. מחוספס בצבע אפור40/60/10ריצוף באריח דשא 40.6.141

0.000160.000.00ר" מ. מחוספס בצבע כלשהו40/60/10ריצוף באריח דשא 40.6.142

40.6.143

" גומיקס"מ תוצרת " ס483/483/40" גוטה גרדן "ריצוף באריחי דשא 

0.000241.000.00ר" מ.ע"מבית איטונג או ש

40.6.144

' תוצ, י כבלים"אגירת אנרגיה ע. (שלל צבעים) 8X8 Sאריח דקורטיבי 

INFINITYי " עM.S.L .0.0001,380.000.00' יח.ע"או ש

40.6.145

' תוצ, י כבלים"אגירת אנרגיה ע. (שלל צבעים) 8X8 Rאריח דקורטיבי 

INFINITYי " עM.S.L .0.0001,200.000.00' יח.ע"או ש

40.6.146

' תוצ, י כבלים"אגירת אנרגיה ע. (שלל צבעים) 4X8 Sאריח דקורטיבי 

INFINITYי " עM.S.L .0.0001,118.000.00' יח.ע"או ש

40.6.147

' תוצ, י כבלים"אגירת אנרגיה ע. (שלל צבעים) 4X8 Rאריח דקורטיבי 

INFINITYי " עM.S.L .0.000959.000.00' יח.ע"או ש

40.6.148

או " אקרשטין "7865" ט " מק40/40אריח סימון שביל אופניים במידות 

0.000104.000.00' יח.ע בגוון כלשהו"ש

0.00037.000.00' יח.תוספת מחיר לאריח סימון שביל אופניים עבור מלט לבן40.6.149

40.6.150

מסותת במידות / אריח סימון שביל אופניים בגמר אקרסטון מלוטש 

או " אקרשטין"תוצרת , מ עם סמל מנירוסטה מוטבע " ס8 בעובי 30/30

0.000363.000.00' יח.ע"ש

40.6.151

או "  224Hרודוסיל "תוספת למחיר הריצוף עבור התזת סילר מסוג 

0.00016.000.00ר" מ.ר"למ'  גר400ע בכמות של "ש

0.00016.000.00ר" מ.תוספת למחיר הריצוף עבור שימוש בחומר ממוחזר40.6.152

40.6.153

גרניטון "או " מולטיסיל"בטון בחומר אטימה מסוג / איטום משטחי אבן 

0.00027.000.00ר" מ.ע"תוצרת מיסטר פיקס כרמית או ש" מיוחד

0.00050.000.00ג" ק.ע"או ש"  ACKER 1"מסוג  (אבקתי)חומר מילוי מישקים 40.6.154

0.000104.000.00ליטר.ע"או ש"  ACKER 2"מסוג  (נוזל)חומר למישקים להקשיית חול המילוי 40.6.155

40.6.156

 3בעובי  ("שומשום")תוספת למחיר ריצוף כלשהו עבור חול גס גרגירים 

0.00015.000.00ר" מ.מ"ס

0.00016.000.00ר" מתוספת למחיר ריצוף כלשהו עבור שכבת טיט צמנט מתחת לריצוף40.6.157

0.0009.000.00ר" מ1:6תוספת למחיר ריצוף כלשהו עבור צמנט מעורב בשכבת החול ביחס 40.6.158

40.6.159

מ " ס4 עד 2תוספת למחיר ריצוף כלשהו עבור חיתוך הריצוף לעובי 

, מכסי שוחות)מתכת / ג בטון "ע, והנחתו כולל הדבקה בדבק אפוקסי

0.000131.000.00ר" מ('גגות מרתפים וכו

40.6.160

מ " ס4-קיימים לעומק כ" בזק"שבירה וסיתות עדינים של בטון במכסי 

0.000335.000.00' יחכהכנה לביצוע ריצוף שישולם בנפרד, עד לקבלת מתכת נקייה

40.6.161

 4מ ובעובי " מ3-5שכבת חלחול מיושרת מחצץ בגודל אגרגטים של 

0.00016.000.00ר" מ'ריצוף מחורר מסוג כלשהו וכו, מ לביצוע באזורי עצים"ס

0.00038.000.00ר" מריצוף באבנים מפורקות מכל סוג ועובי לרבות שכבת חול40.6.162
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40.6.163

מ כולל הגבהה " ס8מאבנים משתלבות בעובי '  מ3מעבר חציה ברוחב 

'  מ0.5כל " עיני חתול",מ לרבות אבן מעבר בגבול אספלט " ס8עד 

0.000292.000.00ר" מי הנחיות ופרטי משרד התחבורה ואו המתכנן"הכל עפ, וצביעה 

40.6.164

 15 בעובי 20-בטון ב, יצוק באתר (עם שיפועים)משטח או שביל בטון 

מ לרבות החלקה " ס20/20, מ" ס8עם רשת ברזל מרותכת קוטר , מ"ס

המפקח כולל תפרי התפשטות / לפי הנחית המתכנן,או חספוס הבטון

0.000268.000.00ר" מ.' מ4- ופסי עץ טרפזיים או אלומיניום כל כ

הערה.40.6.165

הערה? מ ש ט ח י ם ?40.6.165

40.6.165

מ בגוון כלשהו " ס10-15משטח מרוצף מחלוקי נחל בגודל אחיד 

לרבות שכבת מצע ,מטובעים בשכבת טיט צמנט כולל עיבוד פוגות 

0.000377.000.00ר" מבטון מזויין וכל הדרוש, מ " ס20בעובי 

40.6.166

 10 בעובי 20-בטון ב, יצוק באתר (עם שיפועים)משטח או שביל בטון 

מ לרבות החלקה " ס20/20, מ" ס8עם רשת ברזל מרותכת קוטר , מ"ס

המפקח כולל תפרי התפשטות / לפי הנחית המתכנן,או חספוס הבטון

0.000145.000.00ר" מ.' מ4- ופסי עץ טרפזיים או אלומיניום כל כ

40.6.167

 12 בעובי 20-בטון ב, יצוק באתר (עם שיפועים)משטח או שביל בטון 

מ לרבות החלקה " ס20/20, מ" ס8עם רשת ברזל מרותכת קוטר , מ"ס

המפקח כולל תפרי התפשטות / לפי הנחית המתכנן,או חספוס הבטון

0.000204.000.00ר" מ.' מ4- ופסי עץ טרפזיים או אלומיניום כל כ

40.6.168

 15 בעובי 20-בטון ב, יצוק באתר (עם שיפועים)משטח או שביל בטון 

מ לרבות החלקה " ס20/20, מ" ס8עם רשת ברזל מרותכת קוטר , מ"ס

המפקח כולל תפרי התפשטות / לפי הנחית המתכנן,או חספוס הבטון

0.000268.000.00ר" מ.' מ4- ופסי עץ טרפזיים או אלומיניום כל כ

40.6.169

 20 בעובי 20-בטון ב, יצוק באתר (עם שיפועים)משטח או שביל בטון 

מ לרבות החלקה " ס20/20, מ" ס8עם רשת ברזל מרותכת קוטר , מ"ס

המפקח כולל תפרי התפשטות / לפי הנחית המתכנן,או חספוס הבטון

0.000298.000.00ר" מ.' מ4- ופסי עץ טרפזיים או אלומיניום כל כ

40.6.170

 בעובי 20-בטון ב, יצוק באתר (עם שיפועים)משטח או שביל גרנוליט 

מ עם רשת ברזל מרותכת " ס8כולל שכבה תחתונה בעובי , מ" ס12

מ מבטון מעורב " ס2מ ויציקה עליונה בעובי " ס20/20 כל 8קוטר 

בחלוקי נחל קטנים או חצץ גרוס כולל תפרי התפשטות ופסי עץ 

0.000380.000.00ר" מ.' מ4- טרפזיים או אלומיניום כל כ

40.6.171

 בעובי 20-בטון ב, יצוק באתר (עם שיפועים)משטח או שביל גרנוליט 

מ עם רשת ברזל מרותכת " ס8כולל שכבה תחתונה בעובי , מ" ס10

מ מבטון מעורב " ס2מ ויציקה עליונה בעובי " ס20/20 כל 8קוטר 

בחלוקי נחל קטנים או חצץ גרוס כולל תפרי התפשטות ופסי עץ 

0.000338.000.00ר" מ.' מ4- טרפזיים או אלומיניום כל כ

0.00052.000.00ר" מתוספת מחיר עבור ביצוע גרנוליט ברצועות ובצורות שונות40.6.172

40.6.173

אופקיים ומדרגות , מ על משטחים אנכיים " ס3-2.5ציפוי גרנוליט בעובי 

0.000240.000.00ר" מפסי הפרדה הכל בהתאם למפורט בתכניות, לרבות תפרים 

40.6.174

מ תוצרת " ס6צבעוני בגוון כלשהו בעובי / משטח ציפוי מבטון כורכרי 

 6מ בקוטר " ס15/15ע לרבות רשת מגולוונת במידות "או ש" רדימיקס"

0.000131.000.00ר" מוכל הנדרש'  מ5ביצוע תפרים כל , כולל שומרי מרחק לרשת, מ"מ

40.6.175

 4/80תוספת למשטחי גרנוליט עבור ביצוע תפרים מפסי פליז במידות 

0.00022.000.00 מטר.מ"מ

טרומיות/ מדרגות  יצוקות  ?40.6.176 הערה? 
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40.6.176

זיון והתקנת , יסוד ומשולשים מבטון, המחיר כולל את החפירה

במקומות הנדרשים ולפי , עם רום או בלעדיו, האלמנטים הטרומיים

מדרגות .רוחב המדרגות יש לבצע התאמה בניסור ליחידות הטרומיות

הכל - היסוד המשטח  והמדרגות  , יצוקות באתר יכללו את החפירה 

הערה.י המפרט והתכניות"מבטון מזויין עפ

40.6.176

סוג הגמר . מ" ס32מ וברוחב " ס16מדרגות בטון יצוק באתר בגובה 

0.000320.000.00 מטרבטון גלוי מוחלק כולל קיטום פינות וזיון

40.6.177

סוג . מ" ס32מ וברוחב " ס16מדרגות בטון יצוק באתר באתר בגובה 

0.000320.000.00 מטרהגמר בטון גלוי מסורק כולל קיטום פינות וזיון

40.6.178

בגוון , מ " ס60מ באורך " ס40מ וברוחב " ס15מדרגות טרומיות בגובה 

0.000377.000.00 מטרכלשהו

40.6.179

 40מ או " ס60מ באורך " ס40מ וברוחב " ס15מדרגות טרומיות בגובה 

0.000530.000.00 מטרכורכרית בעבוד מסותת בגוון כלשהו/ שנהב / בגימור אקרסטון , מ "ס

40.6.180

מ בגימור סופרסטון מחורץ נגד " ס30/40/15מדרגות טרומיות בגובה 

0.000419.000.00 מטרהחלקה

40.6.181

 40מ או " ס60מ באורך " ס40מ וברוחב " ס15מדרגות טרומיות בגובה 

0.000399.000.00 מטר בגוון כלשהוS.W.כורכרית בעבוד / שנהב / בגימור אקרסטון , מ "ס

40.6.182

מ ובאורך " ס40מ ברוחב " ס15בגובה " נגישות"מדרגות טרומיות 

0.000291.000.00 מטרבגוון כלשהו, מ " ס60/40/30

40.6.183

מ ובאורך " ס40מ ברוחב " ס15בגובה " נגישות"מדרגות טרומיות 

0.000377.000.00 מטרכורכרית בעיבוד כלשהו/ בגימור אקרסטון , מ " ס60/40/30

40.6.184

מ באורך " ס40מ וברוחב " ס15מדרגות טרומיות מחורצות בגובה 

0.000458.000.00 מטרכורכרית בעיבוד כלשהו/ שנהב / בגימור אקרסטון , מ " ס70/60/40/30

40.6.185

מ עם " ס60/30מ או " ס40/40מ במידות " ס8מדרגות טרומיות בגובה 

0.000326.000.00 מטרבגוון כלשהו, מ " ס6רום טרומי בגובה 

40.6.186

ל "מ כהשלמה למדרגות הנ" ס6/60רום למדרגות טרומיות במידות 

0.000109.000.00 מטרובגימור בהתאם

40.6.187

מ עם " ס60/30מ או " ס40/40מ במידות " ס8מדרגות טרומיות בגובה 

בעיבוד / כורכרית / שנהב / בגימור אקרסטון , מ " ס6רום טרומי בגובה 

0.000326.000.00 מטרכלשהו

40.6.188

מ מסוג " ס35מ ובאורך " ס30מ ברוחב " ס17מדרגות טרומיות בגובה 

0.000305.000.00 מטרבגוון כלשהו, ע " תוצרת אקרשטיין או ש1-א"כ

40.6.189

מ בגמר " ס60מ ובאורך " ס30מ ברוחב " ס8מדרגות טרומיות בגובה 

0.000326.000.00 מטרל" לנ6/60גרנוליט רחוץ עם רום טרומי 

40.6.190

מ ורום בחתך " ס30/5מדרגות אבן נסורה מאבן חברון שלח בחתך 

עיבוד האבן מסוג מלבני מסותת בסיתות כלשהו לרבות , מ" ס12/3

0.000465.000.00 מטרהבטון המזויין

40.6.191

סוג האבן שכבות בסידור , מ" ס32מ וברוחב " ס16מדרגות אבן בגובה 

0.000356.000.00 מטר.פראי

40.6.192

ציפוי גרנוליט עם צרורות ,20-מדרגות גרנוליט יצוקות באתר מבטון ב

0.000408.000.00 מטר.מ" ס30/15רום ושלח במידות , נחל

40.6.193

, 30- בטון ב, מ" ס35/90מדרגות ישיבה מבטון יצוק באתר במידות 

0.0001,089.000.00 מטר.קיטום פינות וזיון, גמר עליון מוחלק כולל תפרים 

40.6.194

מ " ס32רוחב , מדרגות אבן קשה ונסורה בגוון צהוב ובעיבוד מוטבה

0.000413.000.00 מטר.מ " ס7עובי אבן . ג יסוד בטון"מ ע" ס15ובגובה 

40.6.195

/ שנהב / מ בגמר אקרסטון " ס50/35/15מדרגות דגם קיסריה במידות 

0.000777.000.00 מטרע"או ש" אקרשטיין" תוצרת S.W/ .כורכרית 

40.6.196

/ שנהב / מ בגמר אקרסטון " ס35/60/15 במידות OLD CITYמדרגות 

0.000485.000.00 מטרע"או ש" אקרשטיין"מסותת תוצרת / כורכרית 
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40.6.197

מדרגת פארק מעוגלת / מדרגות מאלמנט טרומי מדגם מדרגת פארק 

/ שנהב / מ ובמידות גובה ורוחב שונים בגמר אקרסטון " ס200באורך 

0.000611.000.00 מטרע"או ש" אקרשטיין"כורכרית בעבוד מסותת בגוון כלשהו תוצרת 

40.6.198

' מ או כד" ס60/32/17מדרגות גושניות מאבן גיר טבעית קשה במידות 

0.000542.000.00 מטר30-ג יסוד מבטון מזוין ב"ע, 

40.6.199

מדרגות גושניות מאבן דולומיט קשה מנוסרת ומעובדת במידות 

0.000607.000.00 מטר30-ג יסוד מבטון מזוין ב"ע' , מ או כד" ס60/32/17

הערה? א ל מ נ ט י   י ש י ב ה   ט ר ו מ י י ם ?40.6.200

40.6.200

מ כדוגמת " ס40/40/50אלמנט ישיבה איצטדיון מבטון טרומי במידות 

0.0001,089.000.00 מטרע בצבע אפור"אקרשטיין או ש

40.6.201

מ כדוגמת " ס40/40/50אלמנט ישיבה איצטדיון מבטון טרומי במידות 

0.0001,272.000.00 מטרע בצבע כלשהו"אקרשטיין או ש

40.6.202

מ כדוגמת אקרשטיין או " ס40/40/9מושב קופינג מבטון טרומי במידות 

0.000363.000.00 מטרע בצבע אפור"ש

40.6.203

מ כדוגמת אקרשטיין או " ס40/40/9מושב קופינג מבטון טרומי במידות 

0.000436.000.00 מטרע בצבע כלשהו"ש

40.6.204

מ כדוגמת אקרשטיין " ס45/40/18מושב קופינג מבטון טרומי במידות 

0.000363.000.00 מטרע בצבע אפור"או ש

40.6.205

מ כדוגמת אקרשטיין " ס45/40/18מושב קופינג מבטון טרומי במידות 

0.000458.000.00 מטרע בצבע כלשהו"או ש

40.6.206

מ כדוגמת " ס50/25/30מושב קופינג לאיצטדיון מבטון טרומי במידות 

0.000517.000.00 מטרע בצבע כלשהו"אקרשטיין או ש

40.6.207

מ לרבות פינות " ס40/40/18מושב קופינג מיוחד מבטון טרומי במידות 

0.000371.000.00 מטרע בצבע אפור"פנימיות וחיצוניות כדוגמת אקרשטיין או ש

40.6.208

מ לרבות פינות " ס40/40/18מושב קופינג מיוחד מבטון טרומי במידות 

0.000408.000.00 מטרע בצבע כלשהו"פנימיות וחיצוניות כדוגמת אקרשטיין או ש

40.6.209

מ לרבות " ס40/45/23 מבטון טרומי במידות 1.ט.מושב קופינג א

0.000458.000.00 מטרע בצבע אפור"יחידות קצה כדוגמת אקרשטיין או ש

40.6.210

מ לרבות " ס40/45/23 מבטון טרומי במידות 1.ט.מושב קופינג א

0.000530.000.00 מטרע בצבע כלשהו"יחידות קצה כדוגמת אקרשטיין או ש

40.6.211

מ לרבות " ס40/25/15 מבטון טרומי במידות 2.ט.גב למושב קופינג א

0.000326.000.00 מטרע בצבע אפור"יחידות קצה כדוגמת אקרשטיין או ש

40.6.212

מ לרבות " ס40/25/15 מבטון טרומי במידות 2.ט.גב למושב קופינג א

0.000392.000.00 מטרע בצבע כלשהו"יחידות קצה כדוגמת אקרשטיין או ש

0.00027.000.00 מטרתוספת למחיר מושב קופינג עבור צבע לבן במקום צבע כלשהו40.6.213

0.00050.000.00 מטרS.Wתוספת למחיר מושב קופינג עבור גמר אקרסטון 40.6.214

הערה? א ב נ י  ש פ ה ?40.6.215

40.6.215

תיחום על סוגיהם השונים לרבות יחידות / גן / מחיר כל אבני השפה 

ג יסוד ומשענת בטון אלא אם נרשם אחרת "קצה ופינות כוללים הנחה ע

הערהמפורשות

40.6.215

. מ על יסוד בטון בקטעים כדוגמת" ס18/20/100אבן שפה לניקוז   

" 0.00090.000.00 מטרע"  או ש2000ט "מק" אקרשטיין

40.6.216

מ על " ס38/23/23אבן שפה מבטון עם מחזירי אור לכיכרות במידות 

0.000371.000.00 מטרע" או ש2700ט "מק" אקרשטיין"יסוד בטון בקטעים כדוגמת 

0.00084.000.00 מטר.מ על יסוד בטון בקטעים" ס25מ ובגובה " ס17אבן שפה מבטון ברוחב 40.6.217

40.6.218

מ על יסוד בטון בקטעים " ס30מ ובגובה " ס15אבן שפה מבטון ברוחב 

0.00084.000.00 מטר(חיפאית)

40.6.219

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

0.000104.000.00' יחבקטעים
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40.6.220

' מ תוצ" ס30/25/50משופעת במידות / אבן שפה רחבה רגילה 

0.000160.000.00 מטרע על יסוד בטון בקטעים"או ש" אקרשטיין"

40.6.221

 MS-25מ כדוגמת " ס25/45/125אבן שפה ותיחום משופעת במידות 

0.000160.000.00 מטרע על יסוד בטון בקטעים"או ש" ולפמן"של 

40.6.222

מ בגמר " ס30/25/50משופעת במידות / אבן שפה רחבה רגילה 

0.000195.000.00 מטרע על יסוד בטון בקטעים"או ש" אקרשטיין"אקרסטון תוצרת 

40.6.223

מ על יסוד " ס25מ ובגובה " ס20ברוחב " חריש"אבן שפה מבטון דגם 

0.00092.000.00 מטר.בטון בקטעים

40.6.224

' משופעת מעוגלת  תוצ/ יחידת פינה אבן שפה רחבה רגילה 

0.000202.000.00' יחע על יסוד בטון"או ש" אקרשטיין"

40.6.225

מ על יסוד בטון כולל " ס45X45X18אבן עלייה לכלי רכב במידות 

0.000174.000.00 מטריחידות פינה ימין ושמאל

40.6.226

מ על יסוד " ס40X47X11.5במידות , (דגם חדש)אבן עלייה לכלי רכב 

' תוצ, עבור ביצוע שורה קידמית, בטון כולל יחידות פינה ימין ושמאל

0.000204.000.00 מטרע"או ש" אקרשטיין"

40.6.227

מ על יסוד " ס40X30X20במידות , (דגם חדש)אבן עלייה לכלי רכב 

' תוצ, עבור ביצוע שורה אחורית, בטון כולל יחידות פינה ימין ושמאל

0.000204.000.00 מטרע"או ש" אקרשטיין"

40.6.228

מ על יסוד ומשענת בטון " ס50X40X18אבן עלייה לכלי רכב במידות 

0.000176.000.00 מטרע"של אקרשטיין או ש" חריש"דגם , כולל יחידות פינה ימין ושמאל 

0.000104.000.00 מטרעבור אבן עלייה לכלי רכב מסוג כלשהו" אקרסטון"תוספת לגמר 40.6.229

40.6.230

מ על יסוד בטון " ס23מ ובגובה " ס23אבן שפה משופעת מבטון ברוחב 

0.00084.000.00 מטר(לאי תנועה)בקטעים 

40.6.231

מ על יסוד בטון " ס15מ ובגובה " ס23אבן שפה שטוחה מבטון ברוחב 

0.00094.000.00 מטר(למעבר חציה)בקטעים שונים 

40.6.232

מ על " ס15מ ובגובה " ס23ברוחב , אבן שפה שטוחה מבטון ללא פאזה

0.00094.000.00 מטר(למעבר חציה)יסוד בטון בקטעים שונים 

40.6.233

מ על יסוד בטון בקטעים " ס50/30/25אבן שפה שטוחה מבטון במידות 

0.000125.000.00 מטר(לשביל אופניים)שונים 

40.6.234

ג "מ ע" ס22מ ובגובה " ס37אבן שפה משופעת לאם ולתינוק ברוחב 

0.000182.000.00' יח.יסוד בטון

40.6.235

מ תוצרת " ס21.5/25/100משופעת במידות " טוסקנה"אבן שפה מאבן 

0.00086.000.00 מטרע על יסוד בטון"או ש" אקרשטיין"

40.6.236

מ כולל יסוד "  ס25/40/20אבן שפה מאבן שכבות פראית גודל מינימלי 

0.000119.000.00 מטרפ קונסטרוקטור"בטון ע

40.6.237

בעיבוד כל שהוא  על יסוד ' אפור סוג א" מצפה רמון"אבן שפה מאבן 

0.000408.000.00 מטרומשענת בטון

40.6.238

על יסוד , בעיבוד כל שהוא' לבן סוג א" מיזי יהודי"אבן שפה מאבן 

0.000341.000.00 מטרומשענת בטון

40.6.239

מ תוצרת " ס25/25/50משופעת במידות " רמות"אבן שפה דגם 

0.00084.000.00 מטרע על יסוד בטון"או ש" אקרשטיין"

40.6.240

מ בגוון כלשהו תוצרת " ס100/45.5/44.5 במידות BRTאבן שפה 

0.000105.000.00 מטרע על יסוד ומשענת בטון" או ש9M-!Mאקרשטיין דגם 

40.6.241

מ בגוון אפור תוצרת " ס50/30/25אבן שפה לשביל אופניים במידות 

0.000171.000.00 מטרע על יסוד ומשענת בטון"אקרשטיין או ש

0.000263.000.00 מטרמ על יסוד בטון" ס30/50/20אי חברונית בעיבוד כל שהוא / אבן שפה 40.6.242

0.00094.000.00 מטרללא פאזה, אבן שפה מונמכת לנכים במעבר חציה על יסוד בטון 40.6.243

0.0009.000.00 מטרתוספת לאבן שפה מכל הסוגים עבור צבע40.6.244

40.6.245

תוספת לאבן שפה מכל הסוגים עבור הנחה בגבול אספלט קיים לרבות 

השלמת מצע מהודק  וסגירת המרווח שנוצר , חפירה , ניסור האספלט 

0.00027.000.00 מטרבאספלט
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40.6.246

תוספת לאבן שפה מכל הסוגים עבור הנחה בגבול אספלט קיים ללא 

השלמת מצע מהודק וסגירת המרווח , ניסור האספלט לרבות חפירה 

0.00020.000.00 מטרשנוצר באספלט

40.6.247

 SW/ כורכרית / תוספת לאבן שפה מכל הסוגים עבור גימור אקרסטון 

0.00044.000.00 מטרצמנט לבן / (סטון ווש)

40.6.248

 במקום אבן שפה כביש ליד עצים קיימים 30-חגורת בטון מזוין ב

0.000181.000.00 מטר בהתאם להנחיות המפקח25/50/30כדוגמת אבן שפה 

הערה? אבן גן ?40.6.249

0.00059.000.00 מטרמ ללא יסוד בטון" ס10/20אבן גן במידות 40.6.249

0.00068.000.00 מטרמ על יסוד בטון" ס10/20אבן גן במידות 40.6.250

0.0008.000.00 מטרמ עבור אבן ללא פאזה" ס10/20תוספת מחיר לאבן גן במידות 40.6.251

0.00084.000.00' יח(פנימית/ חיצונית )יחידות פינה לאבן גן  40.6.252

0.00090.000.00 מטר מחורצת בצבע אפור10/20/50אבן גן 40.6.253

0.000133.000.00 מטר(רביעיית עמודי סיינה)מ בצבע אפור " ס15/25/60אבן גן 40.6.254

0.000137.000.00 מטר מחורצת בצבע אפור4א "אבן גן כ40.6.255

0.00094.000.00 מטרמ ראש מעוגל בצבע אפור על יסוד בטון" ס10/20/100אבן גן 40.6.256

0.000123.000.00 מטרמ קשתית בצבע אפור" ס10/20/50אבן גן 40.6.257

40.6.258

תוצרת , ראש מעוגל בגימור כלשהו, מ" ס15/30/50אבן גן דרומית 

0.000195.000.00 מטרע"אקרשטיין או ש

0.000123.000.00' יח(כל הסוגים)יחידות פינה לאבן גן דרומית 40.6.259

40.6.260

" מסמסם"מ בעיבוד " ס10/20/100' אפור סוג א" מצפה רמון"אבן גן 

0.000195.000.00 מטרעל יסוד ומשענת בטון

0.000141.000.00 מטרמ על יסוד בטון" ס10/20אבן גן כורכרית מסותתת במידות 40.6.261

40.6.262

בגימור  כלשהו " טל"מ  דגם " ס30/15/40אבן גן טרומית במידות 

0.000217.000.00 מטרע"תוצרת אקרשטיין או ש,

0.000108.000.00' יחל"לנ, (כל הסוגים)יחידות פינה 40.6.263

0.000254.000.00 מטרמ מעוגלת" ס30/30/30אבן גן שיפועית 40.6.264

40.6.265

שנהב /מ גמר כורכרי" ס12.5/18.75/50במידות " רמות"אבן גן דגם 

0.000145.000.00 מטרע"סיתות עדין תוצרת אקרשטיין או ש,

40.6.266

כולל )מ על יסוד בטון " ס23/50/15אבן גן חברונית מטולטשת מסותת 

0.000190.000.00 מטר(אלמנטי פינה

0.000288.000.00 מטרמ" ס30טבעית ברוחב " ובה'ג"אבן גן רחבה 40.6.267

0.000240.000.00 מטראקרסטון/כורכרית /(SW)מ בגימור סטון ווש " ס20/20אבן גן טובזה 40.6.268

40.6.269

ע כולל "או ש" אקרשטיין"אבן גל צבעונית עבור תיחום ערוגות תוצרת 

0.000182.000.00 מטר מעלות135,45יחידות פינה 

40.6.270

לרבות יחידות ' אבן גן שפועית קטומה צבעונית עבור תיחום ערוגות וכד

 מעלות תוצרת 135זוית , מעלות90זוית , ( מעגל1/8)פינה מעוגלת 

0.000137.000.00 מטרע"או ש" אקרשטיין"

40.6.271

 (SW)מ בגמר סטון ווש " ס20/60/15 במידות OLD CITYאבן גן 

0.000263.000.00 מטרע"או ש" אקרשטיין"אקרסטון תוצרת /כורכרית/

40.6.272

או " אקרשטיין"מ בגוון אפור תוצרת " ס50/20/10אבן גן רחבה במידות 

0.000160.000.00 מטרע"ש

40.6.273

" אקרשטיין"מ בגוון צבעוני תוצרת " ס50/20/10אבן גן רחבה במידות 

0.000174.000.00 מטרע"או ש

40.6.274

/ כורכרית / מ בגמר מסותת " ס50/20/10אבן גן רחבה במידות 

0.000211.000.00 מטרע"או ש" אקרשטיין"אקרסטון  תוצרת 

40.6.275

 תוצרת 15/23/50במידות  (מכובס) " old-stoneאבן גן כורכר דגם 

0.000164.000.00 מטרע"או ש" בלוק אמריקה"

40.6.276

 באורכים 10/23במידות  (מכובס) " old-stoneאבן גן כורכר דגם 

0.000120.000.00 מטרע"או ש" בלוק אמריקה"תוצרת , מ" ס11,23,35,50

40.6.277

 באורכים 15/25אבן גן כורכר דגם קאנטרי מנור טרפזי במידות 

0.000164.000.00 מטרע"או ש" בלוק אמריקה"תוצרת , מ" ס10-45משתנים 
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0.000134.000.00 מטרע"איטונג או ש'  תוצרת חב11433515ט " מקSWגמר " עמית"אבן גן 40.6.278

0.0005.000.00 מטרתוספת לאבן גן מכל הסוגים עבור צבע40.6.279

40.6.280

 SW/ כורכרית / תוספת לאבן גן מכל הסוגים עבור גימור אקרסטון 

0.00037.000.00 מטרצמנט לבן / (סטון ווש)

0.00027.000.00 מטרל עבור גרנוליט רחוץ"תוספת לנ40.6.281

0.00040.000.00 מטרמ" ס20/10חגורת בטון במידות 40.6.282

0.00040.000.00 מטרמ" ס20/10חגורת בטון סמויה במידות 40.6.283

40.6.284

מ יצוק במקום או ראש אי " ס25ראש אי תנועה מבטון מזויין בעובי 

0.000436.000.00ר" מטרומי  לפי החלטת המפקח

0.0004,358.000.00'קומפאקרסטון/  יחידות בגימור כורכרית 13-אלמנט עליה לנכים בנוי מ40.6.285

40.6.286

-15, מ רוחב" ס30-40, מ אורך" ס20-40אבן גן מאבן אילת בגדלים 

0.000500.000.00 מטרמ גובה" ס25

הערה? א ל מ נ ט י   ת י ח ו ם   ג ו מ ו ת ?40.6.287

40.6.287

מ עשוי " ס100/100תיחום גומה לעץ מרובעת במידות חיצוניות 

0.000261.000.00'קומפמ מבטון מזויין" ס20/10מחגורה סמוייה במידות 

40.6.288

 100/8תיחום גומה לעץ מרובעת עשויה מברזל שטוח ומגולוון בחתך 

0.0001,075.000.00'קומפמ" ס100/100הגומה במידות , מ "מ

40.6.289

 100/100 אבנים במידות 4- תיחום גומה לעץ מרובעת קטומה עשויה מ

0.000349.000.00'קומפבלי שקע/ עם , (מ" ס80/80גודל פנימי )מ "ס

40.6.290

 אבנים עם שקע וסריג מתכת 4- תיחום גומה לעץ מרובעת עשויה מ

0.0001,380.000.00'קומפמ" ס100/100במידות , דגם טל

40.6.291

כולל יסוד ומשענת ,  בגוון כלשהו35/45/30 במידות Lאבן תחומית 

0.000187.000.00 מטר.בטון

40.6.292

כולל יסוד ומשענת ,  בגוון כלשהו33/60/30 במידות Lאבן תחומית 

0.000254.000.00 מטר.בטון

40.6.293

במידות ,  אבנים מחורצות4- תיחום גומה לעץ מרובעת עשויה מ

0.000392.000.00'קומפמ" ס100/100

0.000363.000.00'קומפמ" ס70 חלקים בקוטר פנימי 4-תיחום גומה לעץ מתומנת מ40.6.294

40.6.295

מ " ס100 אבנים בקוטר פנימי 5- תיחום גומה לעץ בטבעת עשוייה מ

0.000326.000.00'קומפבצבע אפור

40.6.296

ממרצפות סיינה שקטה '  מ1.2X1.2תיחום גומה לעץ במידות פנים 

0.000553.000.00'קומפג בטון"מ ע" ס30X30לבנה 

40.6.297

 4- מ מכורכרית או אקרסטון עשוי מ" סX120 120תיחום גומה לעץ 

0.000748.000.00'קומפע"או ש" אקרשטיין"מ תוצרת " ס60-80אבנים עם חור בקוטר 

40.6.298

 אבנים בגוון 4- מ עשוי מ" ס120אלמנט תיחום גומה לעץ מיוחד בקוטר 

0.0001,816.000.00'קומפע"או ש" אקרשטיין" תוצרת 2418ט "אפור כדוגמת מק

40.6.299

 אבנים בגוון 4- מ עשוי מ" ס120אלמנט תיחום גומה לעץ מיוחד בקוטר 

0.0002,179.000.00'קומפע"או ש" אקרשטיין" תוצרת 2418ט "צבעוני כדוגמת מק

40.6.300

 אבנים 4- מ עשוי מ" ס120אלמנט תיחום גומה לעץ מיוחד בקוטר 

 2418ט "כדוגמת מק, גוון לבן / S.W/ .כורכרית / בגמר אקרסטון 

0.0002,906.000.00'קומפע"או ש" אקרשטיין"תוצרת 

40.6.301

 100/100על יסוד בטון במידות  ( אבנים4)תיחום גומה לעץ מסגרת 

0.000386.000.00' יחע בגוון כלשהו"או ש" אקרשטיין" תוצרת 2413ט "כדוגמת מק, מ"ס

40.6.302

 100/100במידות , על יסוד בטון  ( אבנים4)תיחום גומה לעץ מסגרת 

ע בגמר אקרסטון "או ש" אקרשטיין" תוצרת 2413ט "כדוגמת מק, מ"ס

0.000436.000.00' יחמסותת

40.6.303

מ ובקוטר פנימי " ס120/120אלמנט תיחום גומה לעץ במידות חוץ של 

" אקרשטיין" אבנים מחוררות בגוון אפור תוצרת 4- מ עשוי מ" ס80של 

0.000705.000.00'קומפע"או ש
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40.6.304

מ ובקוטר פנימי " ס120/120אלמנט תיחום גומה לעץ במידות חוץ של 

 אבנים מחוררות בגוון צבעוני תוצרת 4- מ עשוי מ" ס80של 

0.000725.000.00'קומפע"או ש" אקרשטיין"

40.6.305

מ ובקוטר פנימי של " ס120אלמנט תיחום גומה לעץ במידות חוץ של 

 / S.W/ .כורכרית /  אבנים מחוררות בגמר אקרסטון 4- מ עשוי מ" ס80

0.000821.000.00'קומפע"או ש" אקרשטיין"צמנט לבן תוצרת 

40.6.306

מ ובקוטר פנימי " ס150/150אלמנט תיחום גומה לעץ במידות חוץ של 

/ כורכרית /  אבנים מחוררות בגמר אקרסטון 4- מ עשוי מ" ס130של 

.S.W /  0.0001,068.000.00'קומפע"או ש" אקרשטיין"צמנט לבן תוצרת

40.6.307

" מ בגוון צבעוני תוצרת " ס60/6015אריח בטון מחורר במידות 

0.000328.000.00' יחע"או ש" אקרשטיין

40.6.308

/ בגמר אקרסטון  ( חצאי טבעת2)מ " ס50סריג בטון מחורר בקוטר 

0.000422.000.00'קומפע"או ש" אקרשטיין" תוצרת S.W/ .כורכרית 

40.6.309

,  אבנים בגמר אקרסטון מסותת 4- אלמנט תיחום גומה לעץ עשוי מ

ט "כדוגמת מק, מ" ס70מ ובקוטר פנימי של " ס100/100בגודל חיצוני 

0.000697.000.00'קומפע"או ש" אקרשטיין" תוצרת 66171

40.6.310

בקוטר , מ" ס80/80בגודל חיצוני , אלמנט תיחום גומה לעץ בגוון אפור

כדוגמת דגם כרמיאל תוצרת , מ" ס50מ ובגובה " ס62פנימי של 

0.000356.000.00'קומפע"או ש" איטונג"

40.6.311

 אבנים טרומיות מסוג קופינג 12-תיחום גומות לעצים בטבעת עשויה מ

 133ע קוטר חיצוני "תוצרת בלוק אמריקה או ש" קאנטרי מנור"טרפזי 

0.000430.000.00'קומפמ לרבות יסוד ומשענת בטון" ס7.5גובה , מ" ס76קוטר פנימי , מ"ס

40.6.312

תוספת לתיחום גומות לעצים עבור טבעת נוספת בהדבקה מסוג קופינג 

0.000350.000.00'קומפע"תוצרת בלוק אמריקה או ש" קאנטרי מנור"טרפזי 

0.00027.000.00'קומפ(לכל יחידות הגומה  )תוספת לאבני תיחום לעץ עבור צבע 40.6.313

40.6.314

 / S.W/ .עבור גימור כורכרית , תוספת לגומות לעצים מכל הסוגים

0.000167.000.00'קומפ(לכל יחידות הגומה)צמנט לבן 

0.0001,380.000.00' יחע"סריג אנכי מגן לעצים של וולקן או ש40.6.315

0.0001,163.000.00' יחע"סריג אנכי מגן לעצים של קיסריה או ש40.6.316

0.000590.000.00' יחע"או ש" הדס"'  של חבG-303סריג אנכי מגן לעצים דגם 40.6.317

0.0001,149.000.00' יחע"או ש" הדס"'  של חבG-305סריג אנכי מגן לעצים דגם 40.6.318

40.6.319

מרובע או דגם  (' מ1.0/1.0" דפנה"דגם )קומפלט סריג אופקי לעצים 

0.0001,163.000.00' יח"טל"

0.000167.000.00' יח"דפנה"סריג ביניים מרובע ל40.6.320

0.000944.000.00' יחעגול (' מ1.1בקוטר " אילנה"דגם )קומפלט סריג אופקי לעצים 40.6.321

0.000167.000.00' יח"אילנה"סריג ביניים עגול 40.6.322

40.6.323

מ בגוון " ס11.5/11.5/25קלאסונית בודד במידות / עמודון קלאסיקו 

0.00046.000.00' יחכלשהו

40.6.324

מ בגוון " ס11.5/46/25קלאסונית במידות / רביעיית עמודוני קלאסיקו 

0.000132.000.00' יחכלשהו

0.00049.000.00' יחמ בגוון כלשהו" ס15/15/25ונציה בודד במידות / עמודון סיינה 40.6.325

0.00052.000.00' יחמ בגוון כלשהו" ס15/15/40ונציה בודד במידות / עמודון סיינה 40.6.326

0.00068.000.00' יחמ בגוון כלשהו" ס15/15/55עמודון סיינה בודד במידות 40.6.327

0.000182.000.00' יחמ בגוון כלשהו" ס15/45/55שלישיית עמודוני סיינה במידות 40.6.328

0.000143.000.00' יחמ בגוון כלשהו" ס60.5/15/25ונציה במידות / רביעיית עמודוני סיינה 40.6.329

0.000182.000.00' יחמ בגוון כלשהו" ס60.5/15/40ונציה במידות / רביעיית עמודוני סיינה 40.6.330

40.6.331

,  בגוון כלשהו 2"מ בקוטר פנימי " ס20/20/6 במידות 1א דגם "חבק ת

0.000167.000.00'קומפ(    יחידות2)ע "או ש" אקרשטיין"תוצרת 

40.6.332

 בגמר 2"מ בקוטר פנימי " ס20/20/6 במידות 1א דגם "חבק ת

0.000190.000.00'קומפ(    יחידות2)ע "או ש" אקרשטיין"תוצרת , אקרסטון מסותת 



274מתוך131 2018- ל לעבודות פיתוח "מחירון משכ

כ"סהמחירכמותמידה' יחתאורמספר

40.6.333

 בגוון 8/"6/"4/"3"מ בקוטר פנימי " ס40/40/6 במידות 2א דגם "חבק ת

0.000335.000.00'קומפ( יחידות4)ע "או ש" אקרשטיין"תוצרת , כלשהו 

40.6.334

 8/"6/"4/"3"מ בקוטר פנימי " ס40/40/6 במידות 2א דגם "חבק ת

0.000392.000.00'קומפ( יחידות4)ע "או ש" אקרשטיין"תוצרת , בגמר ארקסטון מסותת 

40.6.335

מ בקוטר " ס40/40/6בגמר מסותת במידות " טרנטו"א דגם "חבק ת

0.000392.000.00'קומפ( יחידות4)ע "או ש" אקרשטיין"  תוצרת 6/"4/"3"פנימי 

הערה.40.6.336

הערה.40.6.336

הערה? אבן תעלה ?40.6.336

40.6.336

מ ובגובה " ס30אבן תעלה מסוג חד שפועית בצבע אפור מבטון ברוחב 

0.00075.000.00 מטר.מ על יסוד בטון בקטעים" ס10

40.6.337

מ ובגובה " ס30אבן תעלה מסוג דו שפועית בצבע אפור מבטון ברוחב 

0.00075.000.00 מטר.מ על יסוד בטון בקטעים" ס10

0.0009.000.00 מטרדו שפועית עבור צבע/תוספת לאבן תעלה מסוג חד40.6.338

40.6.339

דו שפועית עבור גמר /תוספת לאבן תעלה מסוג חד

0.00075.000.00 מטר"כורכרית מסותת"/"אקרסטון מסותת"/"אקרסטון"

0.00072.000.00' יח30/45/10אלמנט שוקת למרזב 40.6.340

0.000326.000.00 מטראלמנט תיעול אפור למדרכה כולל מכסה40.6.341

0.000386.000.00 מטראלמנט תיעול צבעוני למדרכה כולל מכסה40.6.342

0.0004,968.000.00 טוןמצולע, מרובע, זיון בטון בברזל עגול40.6.343

40.6.344

לרבות ' קורות מבטון מזויין במידות כלשהן לארגזי חול ספסלים וכד

0.0001,948.000.00ק" מבטון רזה  וקיטום פינות,חפירה 

0.000219.000.00ק" מתוספת למחיר בטון עבור מלט לבן במקום אפור40.6.345

הערה? ש ו נ ו ת ?40.6.346

40.6.346

 מובחר ברוחבים 5חיפוי דק מלוחות עץ מאורן פיני דרגה / ריצוף 

מ " מ3מ במרווחים של " ס8חצי לוג בקוטר / מ " ס5משתנים ובעובי 

 7X15מ או " ס5X10ביניהם ומחוברים ללוחות עץ אורן פיני במידות 

המחיר כולל .מ על גבי הגבהות מעץ לפילוס" ס60כל  (ליגרים)מ "ס

0.000590.000.00ר" מ.316אימפרגנציה ואביזרי חיבור מנירוסטה 

40.6.347

 מובחר ברוחבים 5חיפוי דק מלוחות עץ מאורן פיני דרגה / ריצוף 

מ ביניהם ומחוברים " מ3במרווחים של / מ " ס2.8משתנים ובעובי 

 60כל  (ליגרים)מ " ס7X15מ או " ס5X10ללוחות עץ אורן פיני במידות 

המחיר כולל אימפרגנציה ואביזרי .מ על גבי הגבהות מעץ לפילוס"ס

0.000560.000.00ר" מ.316חיבור מנירוסטה 

40.6.348

ברוחבים משתנים  (I.P.E.)חיפוי דק מלוחות עץ מסוג איפאה / ריצוף 

מ ביניהם ומחוברים ללוחות עץ " מ3במרווחים של ,מ " ס2.0ובעובי 

מ על " ס60כל  (ליגרים)מ " ס7X15מ או " ס5X10אורן פיני במידות 

המחיר כולל אימפרגנציה ואביזרי חיבור .גבי הגבהות מעץ לפילוס

0.000800.000.00ר" מ.316מנירוסטה 

40.6.349

מ " ס3.2בעובי  (I.P.E.)חיפוי  דק מלוחות עץ מסוג איפאה / ריצוף 

מ ביניהם ומחוברים ללוחות עץ אורן פיני במידות " מ3במרווחים של ,

5X10המחיר .מ על גבי הגבהות מעץ לפילוס" ס60כל  (ליגרים)מ " ס

0.000900.000.00ר" מ.316כולל אימפרגנציה ואביזרי חיבור מנירוסטה 

40.6.350

 20*155*1850במידות , (הולנד)דק במבוק אקסטרים מתוצרת מוסו 

ממתכת אל חלד , עם מחברי קוברה ייעודיים, בהתקנה נסתרת, מ"מ

התקנת , מהוקצע ומחוטא נגד מזיקים, מ" ס7*5על תשתית עץ אורן 

0.000800.000.00ר" מ.התשתית נעשית עם ברגי נירוסטה

40.6.351

 20*155*1850במידות , (הולנד)דק במבוק אקסטרים מתוצרת מוסו 

ממתכת אל חלד , עם מחברי קוברה ייעודיים, בהתקנה נסתרת, מ"מ

, מהוקצע ומחוטא נגד מזיקים, מ" ס4*6על תשתית קורות במבוק 

0.000900.000.00ר" מ.התקנת התשתית נעשית עם ברגי נירוסטה
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40.6.352

חיפוי  דק מלוחות עץ מסוג אורן פיני בעובי / תוספת מחיר לריצוף 

0.00063.000.00ר" מ.'מעברים צרים וכד, מדרגות , ג ספסלים "כלשהו עבור ביצוע ע

40.6.353

 (I.P.E.)חיפוי  דק מלוחות עץ מסוג איפאה / תוספת מחיר לריצוף 

0.00089.000.00ר" מ.'מעברים צרים וכד, מדרגות , ג ספסלים "בעובי כלשהו עבור ביצוע ע

40.6.354

מ מחומר " ס7מ וברוחב " ס10בגובה  (מעצור נכים)סף מעץ איפאה 

0.000147.000.00 מטר. דקות לפחות60עם ציפוי עמיד אש , לדק העץ

40.6.355

פ "כולל תשתית ביסוס ומערכת עיגון ע" איפאה"מדרגות  דק עץ 

באחריות המבצע .הפרטים האדריכליים והנחיות מהנדס קונסטרוקציה 

0.000600.000.00 מטר.לדאוג שהפרט יעמוד בכל דרישות התקן

40.6.356

בולי עץ מקולפים מאורן או אקליפטוס שעבר אימפרגרציה במידות 

 90 מוטות ברזל לעומק 3כולל '  מ2מ באורך " ס15X15כלליות 

0.000105.000.00 מטר. דקות לפחות60לסימון חניה לרבות ציפוי עמיד אש ,מ"ס

40.6.357

חצאי בולי עץ מקולפים מאקליפטוס או עץ אורן שעבר אימפרגרציה 

20X15מוטות ברזל 3כולל שיוף של פני העץ וכולל עיגון על ידי , מ" ס 

0.000116.000.00 מטר. דקות לפחות60לרבות ציפוי עמיד אש '  מ2באורך 

40.6.358

לרבות '  מ2מ ובאורך " ס50חצאי בולי עץ מקולפים מאקליפטוס בקוטר 

מ לרבות " ס90 מוטות ברזל לעומק 3שיוף של פני העץ ועיגון על ידי 

0.000730.000.00 מטר. דקות לפחות60ציפוי עמיד אש 

40.6.359

 42בגובה , עץ אורן מהוקצע ומחוטא' העשויה מקונס, במה מסביב לעץ 

0.0001,480.000.00'קומפע"או ש" הדס"' תוצרת חב, לרבות חיפוי בעץ איפאה טובקו, מ"ס

40.6.360

 42בגובה , עץ אורן מהוקצע ומחוטא' העשויה מקונס, במה מסביב לעץ 

או " הדס"' תוצרת חב, לרבות חיפוי בעץ אורן מהוקצע ומחוטא, מ"ס

0.0001,180.000.00'קומפע"ש

קירות וסלעיות40.7.000

40.7.001

המחיר בסעיפי קירות תומכים וגדר כוללים את הקיר לרבות נדבך ראש 

, מילוי חוזר גרנולרי בגב הקיר, חפירה , בטון רזה , אבן/ מבטון 

סוג הבטון . הכנות למעקות וכל עבודות העפר הדרושות, נקזים, תפרים

,  בכל סוגי הקירות המחיר לא כולל יסוד אשר נמדד בנפרד30-ב: 

למעט בקיר תומך כובד שבו היסוד מהווה חלק בלתי נפרד מהקיר 

המחיר לקירות ואלמנטים מבטון מזויין כוללים את הזיון אלא אם נאמר )

מחיר כלונסאות וקירות סלארי אינו כולל את הזיון אשר נמדד . (אחרת

הערה.בנפרד

קיר כובד/ קיר תומך  ?40.7.001 הערה? 

0.000604.000.00ק" מ.לחיפוי אבן מסוג כלשהו,מבטון  (כובד)קיר תומך 40.7.001

40.7.002

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

0.000689.000.00ק" מ.מאבן או מבטון מזויין

40.7.003

מחלוקי נחל עם גב בטון כולל נדבך ראש מאבן או  (כובד)קיר תומך 

0.000774.000.00ק" מ.מבטון מזויין

40.7.004

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

0.000732.000.00ק" מ.מבטון מזויין

40.7.005

מאבן נסורה עם גב בטון כולל נדבך ראש מאבן או  (כובד)קיר תומך 

0.000731.000.00ק" ממבטון מזויין

40.7.006

מ מעל פני הקרקע בנוי מאבני בטון מסוג " ס45קיר כובד נמוך בגובה 

, מ" ס25ע ברוחב  "תוצרת בלוק אמריקה או ש" קיסטון קאנטרי מנור"

, שורת אבנים טמונה מתחת לפני הקרקע, מפתן פילוס, לרבות חפירה

הדבקת האבנים בדבק צמנטי גמיש , בד גיאוטכני וחצץ מנקז בגב הקיר

0.000450.000.00 מטרע"או ש" C2TE-S2"מסוג 

40.7.007

מ מעל פני הקרקע בנוי מאבני בטון מסוג " ס60קיר כובד נמוך בגובה 

, מ" ס25ע ברוחב "תוצרת בלוק אמריקה או ש" קיסטון קאנטרי מנור"

, שורת אבנים טמונה מתחת לפני הקרקע, מפתן פילוס, לרבות חפירה

הדבקת האבנים בדבק צמנטי גמיש , בד גיאוטכני וחצץ מנקז בגב הקיר

0.000660.000.00 מטרע"או ש" C2TE-S2"מסוג 
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0.000115.000.00ר" מעבור ביצוע קיר בקו מעוגל" אבני קאנטרי מנור"תוספת לקיר כובד מסוג 40.7.008

40.7.009

גמר חזית בתבנית עץ אופקית או .קיר תומך מבטון מזוין ללא חיפוי אבן

0.0001,885.000.00ק" מ.מ" ס10אנכית ברוחב 

40.7.010

גמר חזית בתבנית עץ אופקית או . קיר תומך מבטון מזוין ללא חיפוי אבן

0.0001,535.000.00ק" מ.(כאשר הזיון נמדד בנפרד)מ " ס10אנכית ברוחב 

40.7.011

דקוספליט "מ בנוי מבלוק ארכיטקטוני מסוג " ס160קיר תמך בגובה עד 

לרבות יציקות קונסטרוקטיביות בחללי , מ" ס20/20/40במידות " מבוקע

0.000620.000.00ר" מע"תוצרת בלוק אמריקה או ש (לא כולל יסוד)הבלוק 

40.7.012

תוספת למחיר קיר תומך מבטון מזוין ללא חיפוי אבן עבור גמר חזית 

0.00073.000.00ק" מ.מ" ס200/60בתבנית דיקט 

40.7.013

תוספת למחיר קיר תומך מבטון מזוין ללא חיפוי אבן עבור גמר חזית 

0.00064.000.00ר" מ.בטון חלק/ קורדרוי מבוקע/ בעיבורד קורדרוי 

40.7.014

בטון "תוספת למחיר קיר תומך מבטון מזוין ללא חיפוי אבן עבור גמר 

או אחרות בהתאם לתוכניות לרבות " טגו"י שימוש בתבניות "ע" חשוף

0.000161.000.00ק" מ.י האדריכל והמפקח"דוגמא מאושרת ע

40.7.015

תוספת למחיר קיר תומך מבטון מזויין עבור ביצוע בגיאומטריה מיוחדת 

י "הכל עפ' , מישורים בזוויות משתנות וכד, קימורים, כגון קשתות 

0.000110.000.00ק" מ.יועץ הבטונים והאדריכל, והנחיות יועץ הקונסטרוקציה, תוכניות וחתכים

0.000206.000.00ר" מ.לקט, תוספת לקירות בטון בחיפוי אבן עבור ציפוי דו פנים מאבן פראית40.7.016

0.000228.000.00ר" מ.תוספת לקירות בטון בחיפוי אבן עבור ציפוי דו פנים מחלוקי נחל40.7.017

40.7.018

תוספת לקירות בטון בחיפוי אבן עבור ציפוי דו פנים באבן נסורה 

0.000230.000.00ר" מ.בעיבוד טלטיש מסותתת

0.000219.000.00ר" מ.תוספת לקירות בטון עבור ציפוי דו פנים מאבן חמי מטיפוס כלשהו40.7.019

40.7.020

בטון "תוספת למחיר הבטון עבור תערובת מיוחדת המיועדת לקבלת 

י האדריכל על בסיס צמנט לבן וכן מוספים "בגוון שיוגדר ע" אדריכלי

בעובי , המחיר כולל ביצוע דוגמאות באתר. שונים לפי החלטת האדריכל

0.000140.000.00ק" מהקיר המלא  עד לאישור האדריכל

40.7.021

בחזית ויציקת גב בטון  (מכל סוג)י בניית אבן "הגבהת קיר כובד קיים ע

, שטיפה, ניקוי, כולל ראש קיר וכל ההכנות הנדרשות לרבות סיתות

0.000780.000.00ק" מ.הכל לפי הפרט, וזיון בראש קיר, קידוח והכנסת קוצים

40.7.022

כולל ראש קיר וכל ההכנות , הגבהת קיר קיים עם חזית בטון גלוי

זיון ראש , קידוח והכנסת קוצים, שטיפה, ניקוי, הנדרשות לרבות סיתות

0.000600.000.00ק" מ.הכל לפי הפרט, קיר

40.7.023

י בניית אבן "ע, מ" ס30עד גובה  (בקיר קיים)השלמת ראש קיר כובד 

כולל כל ההכנות , בטון עם פאזות/דו פנים וקופינג אבן, מכל סוג

הכל , קידוח והכנסת קוצים וזיון, שטיפה, ניקוי, הנדרשות לרבות סיתות

0.000400.000.00 מטר.לפי הפרט

40.7.024

י בניית אבן "ע, מ" ס50עד גובה  (בקיר קיים)השלמת ראש קיר כובד 

כולל כל ההכנות , בטון עם פאזות/דו פנים וקופינג אבן, מכל סוג

הכל , קידוח והכנסת קוצים וזיון, שטיפה, ניקוי, הנדרשות לרבות סיתות

0.000500.000.00 מטר.לפי הפרט

הערה? חיפוי קיר תומך ?40.7.025

0.000299.000.00ר" מ.לקט, חיפוי קיר תומך מבטון מזוין באבן גוויל פראית 40.7.025

40.7.026

 3עובי הגרנוליט .חיפוי קיר בגרנוליט בגוון ועיבוד לפי בחירת המתכנן

0.000340.000.00ר" מ.מ"ס

40.7.027

מ בצבע לבן " ס2.5חיפוי בלבני ציפוי סיליקט מבוקעת מתועשת בעובי 

0.000364.000.00ר" מ.(בהדבקה)בחזית הקיר 
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40.7.028

מ בצבע " ס2.5חיפוי בלבני ציפוי סיליקט מבוקעת מתועשת בעובי 

0.000393.000.00ר" מ.(בהדבקה)כלשהו בחזית הקיר 

40.7.029

מ בצבע לבן " ס5חיפוי בלבני ציפוי סיליקט מבוקעת מתועשת בעובי 

0.000386.000.00ר" מ.(קיבוע רטוב)בחזית הקיר 

40.7.030

מ  בצבע " ס5חיפוי בלבני ציפוי סיליקט מבוקעת מתועשת בעובי 

0.000417.000.00ר" מ.(קיבוע רטוב)כלשהו בחזית הקיר  

40.7.031

סט  )מ " ס3.5חיפוי בכורכרית מבוקעת מתועשת בחזית הקיר בעובי 

0.000340.000.00ר" מ.בהדבקה ( יחידות 5של 

40.7.032

סט  )מ " ס4.5חיפוי בכורכרית מבוקעת מתועשת בחזית הקיר בעובי 

0.000377.000.00ר" מ.בהדבקה ( יחידות 5של 

40.7.033

מ " ס7.5חיפוי בכורכרית בעיבוד טובזה מתועשת בחזית הקיר בעובי 

0.000426.000.00ר" מ.(קיבוע רטוב)בקשירה 

40.7.034

 2.5בעובי " חופית"חיפוי בכורכרית מנוסרת מתועשת בחזית הקיר דגם 

0.000334.000.00ר" מ.מ בהדבקה"ס

40.7.035

מ " ס2.5חיפוי בכורכרית  מנוסרת מתועשת בחזית הקיר בעובי 

0.000328.000.00ר" מ.בהדבקה

40.7.036

מ דגם קיסריה בחזית " ס25/50/3.2חיפוי בכורכרית מתועשת במידות 

0.000398.000.00ר" מ.הקיר בהדבקה

40.7.037

מ בחזית הקיר " ס3.2בעובי , חיפוי באבן חאמי מתועשת במידות שונות

0.000398.000.00ר" מ.בהדבקה

40.7.038

, חיפוי באבן אבן שנהב מנוסרת מתועשת במידות שונות ובגוון כלשהו

0.000359.000.00ר" מ.מ בחזית הקיר בהדבקה" ס3.2בעובי 

40.7.039

, חיפוי באבן שנהב מטולטשת מתועשת במידות שונות ובגוון כלשהו

0.000403.000.00ר" מ.מ בחזית הקיר בהדבקה" ס3.2בעובי 

40.7.040

שנהב מסותתת מתועשת במידות שונות ובגוון / חיפוי באבן גרניט 

0.000375.000.00ר" מ.מ בחזית הקיר בהדבקה" ס3.1בעובי , כלשהו

40.7.041

חיפוי פינות כורכרית מתועשת דגם קיסריה במידות משתנות בהדבקה 

0.000182.000.00' יח.קשירה/ 

40.7.042

כורכרית קיסריה עבור קשירה , תוספת למחיר חיפוי  כורכרית מבוקעת 

0.00043.000.00ר" מ.בטון וכל הנדרש, לרבות רשת זיון  (קיבוע רטוב)

40.7.043

תוספת למחיר חיפוי באבן כלשהי עבור השלמה בקיר קיים בקטעים 

0.00058.000.00ר" מ.שונים ובמידות שונות

40.7.044

מ בגוון ובעיבוד כלשהו " ס8-10חיפוי לקירות בטון באבן חאמי בעובי 

0.000426.000.00ר" מ.קידוחים וקשירות, יציקת בטון, לרבות רשת פלדה

40.7.045

מ  בגוון ובעיבוד " ס3-4חיפוי לקירות בטון בלוחות אבן גזית בעובי 

0.000510.000.00ר" מ.קידוחים וקשירות, יציקת בטון , כלשהו לרבות רשת פלדה 

40.7.046

מ  בגוון ובעיבוד כלשהו " ס5חיפוי לקירות בטון בלוחות אבן גזית בעובי 

0.000553.000.00ר" מ.קידוחים וקשירות, יציקת בטון , רשת פלדה , לרבות אלמנטי פינה 

40.7.047

ע "או ש" אקרשטיין"חיפוי לקירות בטון בלוחות בטון אדריכלי תוצרת 

מ בגוון " ס15/70 20/70 ,20/70 ,,20/50מ במידות " ס3בעובי 

, יציקת בטון , רשת פלדה ,ובעיבוד כלשהו לרבות אלמנטי פינה 

0.000541.000.00ר" מ.קידוחים וקשירות

40.7.048

ע "או ש" אקרשטיין"חיפוי לקירות בטון בלוחות בטון אדריכלי תוצרת 

 בגוון ובעיבוד כלשהו לרבות אלמנטי פינה 30/60מ במידות " ס3בעובי 

0.000431.000.00ר" מ.קידוחים וקשירות, יציקת בטון , רשת פלדה ,

40.7.049

ע "או ש" אקרשטיין"חיפוי לקירות בטון בלוחות בטון אדריכלי תוצרת 

מ בגוון "ס, 60.5/48 60.5/74.4 ,,60.5/68.4מ במידות " ס4בעובי 

, יציקת בטון , רשת פלדה , ובעיבוד כלשהו לרבות אלמנטי פינה 

0.000607.000.00ר" מ.קידוחים וקשירות
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40.7.050

גודל , מ" ס2X2חיפוי לקירות בטון בפסיפס זכוכית צבעונית בגודל 

, ע "או ש" נגב קרמיקה"תוצרת " נובו"מ דגם " ס32.7X32.7משטח   

0.000694.000.00ר" מ.בהדבקה לרבות רובה וכל הדרוש לביצוע מושלם באתר

40.7.051

מ " ס3בעובי  (שיש)חיפוי לקירות בטון בלוחות אבן נסורה מלוטשת 

במידות כלשהן לרבות קיבוע לקיר באמצעות עוגנים ואביזרים מכניים 

0.000853.000.00ר" מ.קשירות מישקים ועיבודים, קידוחים , יציקת בטון , מנירוסטה 

40.7.052

מ במידות " ס3חיפוי לקירות בטון בלוחות אבן טרונטין גמר עתיק בעובי 

כלשהן לרבות קיבוע לקיר באמצעות עוגנים ואביזרים מכניים מנירוסטה 

0.0001,656.000.00ר" מ.קשירות מישקים ועיבודים, קידוחים , יציקת בטון , 

40.7.053

מ דגם " ס5בעובי  (עתיק)חיפוי קירות באבן מתועשת בגמר מכובס 

חיפוי בקיבוע רטוב עם )ע "או ש" בלוק אמריקה"תוצרת " אולד סטון"

0.000423.000.00ר" מ(רשת ווים

40.7.054

מ " ס3חיפוי קירות באבן כורכר דגם אשקלון בגמר מטולטש ובעובי 

0.000400.000.00ר" מ(חיפוי בקיבוע רטוב עם רשת ווים)ע "או ש" בלוק אמריקה"תוצרת 

40.7.055

מ תוצרת בלוק אמריקה או " ס3חיפוי קירות באבן כורכר מנוסר בעובי 

0.000360.000.00ר" מ(חיפוי בקיבוע רטוב עם רשת ווים)ע  "ש

40.7.056

מ תוצרת בלוק אמריקה או " ס5חיפוי קירות באבן כורכר מבוקע בעובי 

0.000375.000.00ר" מ(חיפוי בקיבוע רטוב עם רשת ווים)ע  "ש

40.7.057

הפחתה ממחירי חיפוי בקיבוע רטוב עבור ביצוע חיפוי בהדבקה עבור 

ע חיפוי בהדבקה יש להפחית "קירות אבן מתוצרת בלוק אמריקה או ש

0.000-100.000.00ר" מר ממחירי חיפוי בקיבוע רטוב"מ/ח" ש100

(קופינג)נדבכי ראש  ?40.7.058 הערה? 

40.7.058

מבטון מזויין לקירות מאבן שאינם מהווים המשך  ("קופינג")נדבכי ראש 

0.000256.000.00 מטר.מ" ס15מ ובעובי עד " ס40ברוחב עד , ישיר של הקיר

40.7.059

לקט לקירות אבן שאינם מהווים , מאבן פראית  ("קופינג")נדבכי ראש 

0.000250.000.00 מטר.מ" ס10מ ובעובי עד " ס40המשך ישיר של הקיר ברוחב עד 

40.7.060

מאבן גזית מסותתת לקירות אבן שאינם מהווים  ("קופינג")נדבכי ראש 

0.000263.000.00 מטר.מ" ס15מ ובעובי עד " ס40המשך ישיר של הקיר ברוחב עד 

40.7.061

" ביר זית", "מצפה"מאבן גזית מסותתת מסוג  ("קופינג")נדבכי ראש 

בגוון כלשהו לקירות אבן שאינם מהווים המשך ישיר של הקיר ' וכד

0.000298.000.00 מטר.מ" ס15מ ובעובי עד " ס40ברוחב עד 

40.7.062

מ או " ס25/30/7מאבן סיליקט מבוקע במידות  ("קופינג")נדבכי ראש 

0.000265.000.00 מטר.מאבן כורכרית

40.7.063

מ או " ס40/30/7מאבן סיליקט מבוקע במידות  ("קופינג")נדבכי ראש 

0.000260.000.00 מטר.מאבן כורכרית

40.7.064

 23/50/7מאבן מנוסרת בעיבוד כורכרי במידות  ("קופינג")נדבכי ראש 

0.000166.000.00 מטרע"או ש" אקרשטיין"מ תוצרת "ס

40.7.065

 30/50/7מאבן מנוסרת בעיבוד כורכרי במידות  ("קופינג")נדבכי ראש 

0.000188.000.00 מטרע"או ש" אקרשטיין"מ תוצרת "ס

40.7.066

מאבן מטולטשת בעיבוד כורכרי במידות  ("קופינג")נדבכי ראש 

0.000183.000.00 מטרע"או ש" אקרשטיין"מ תוצרת " ס30/60/7

40.7.067

מאבן מטולטשת בעיבוד כורכרי במידות  ("קופינג")נדבכי ראש 

0.000216.000.00 מטרע"או ש" אקרשטיין"מ תוצרת " ס30/30/7

40.7.068

מ תוצרת " ס30/100/4מבטון אדריכלי במידות  ("קופינג")נדבכי ראש 

0.000304.000.00 מטרע"או ש" אקרשטיין"

40.7.069

מ תוצרת " ס40/120/4מבטון אדריכלי במידות  ("קופינג")נדבכי ראש 

0.000315.000.00 מטרע"או ש" אקרשטיין"

40.7.070

ע "או ש" אבני קאנטרי מנור"מאריחי בטון מסוג  (קופינג)נדבכי ראש 

לרבות הדבקה , תמך/מ לקיר גמר" ס7.5מ ובעובי " ס27.5ברוחב 

0.000136.000.00 מטרע"או ש" C2TE-S2"בדבק צמנטי גמיש מסוג 

40.7.071

עבור " אבני קאנטרי מנור"מסוג  (קופינג)תוספת לעבודת נדבכי ראש 

0.00040.000.00 מטרביצוע בקו מעוגל
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40.7.072

ע "או ש" דקוספליט מבוקע"מאריחי בטון מסוג  (קופינג)נדבכי ראש 

גוון צבעוני על בסיס מלט , מ לקיר גדר" ס6מ ובעובי " ס20ברוחב 

0.000200.000.00 מטרלרבות הדבקה בדבק צמנטי, אפור

הערה? קיר גדר ?40.7.073

40.7.073

בטון ")מבטון מזוין '  מ1.5מ  ובגובה עד " ס35קיר גדר בעובי עד 

0.0002,050.000.00ק" ממ או לפי קביעת המפקח" ס200/60גמר חזית בתבנית דיקט . ("גלוי

40.7.074

לקט עם גב ,מאבן פראית'  מ1.5מ ובגובה עד " ס35קיר גדר בעובי עד 

0.000519.000.00ר" מ.בטון 

40.7.075

חלוקי נחל עם ,מאבן חמי'  מ1.5מ ובגובה עד " ס35קיר גדר בעובי עד 

0.000532.000.00ר" מ.גב בטון

40.7.076

מאבן גזית מסותתת '  מ1.5מ ובגובה עד " ס35קיר גדר בעובי עד 

0.000611.000.00ר" מבעיבוד כלשהו עם גב בטון לרבות עיגון לבטון

40.7.077

בציפוי לבני סיליקט '  מ1.5מ ובגובה עד " ס35קיר גדר בעובי עד 

0.000595.000.00ר" ממבוקע לרבות קופינג מלבני סיליקט עם פאזה

40.7.078

ע בגוון כלשהו או "או ש" ספיר"מאלמנט '  מ1.5קירות גדר בגובה עד 

0.000732.000.00ר" משווה ערך כולל יסוד

40.7.079

בגוון כלשהו תוצרת אקרשטיין או " צוקית"גדר מאלמנט /קירות תמך

0.000626.000.00ר" מע כולל יסוד"ש

40.7.080

ע עבור מילוי באדמת "או ש" צוקית"תוספת למחיר קיר תומך מאלמנטי 

0.00032.000.00ר" מגן

40.7.081

-ע עבור מילוי בבטון ב"או ש" צוקית"תוספת למחיר קיר תומך מאלמנטי 

0.000184.000.00ר" מ30

40.7.082

תוצרת בלוק אמריקה " אבני קאנטרי מנור"קיר גדר מאבני בטון מסוג 

לא )מפתן פילוס , לרבות חפירה'  מ1מ ובגובה " ס5בעובי  , ע"או ש

0.000880.000.00 מטרהדבקת אבנים בדבק צמנטי, (כולל אספקת המילוי

40.7.083

דקוספליט "מבלוקי בטון חלולים מסוג '  מ1.5-2.0קיר גדר בגובה 

מ ובעובי " ס20/40ע במידות "תוצרת בלוק אמריקה או ש" ארכיטקטוני

גוון צבעוני או בסיס מלט אפור , בעיבוד אבן מבוקעת דו צדדי, מ" ס17

מ בתוך " מ10 כולל זיון בקוטר 30-לרבות יציקת עמודונים מבטון ב

בניה וכיחול , מ וחגורה עליונה יצוקה בתוך בלוק" ס60חללי הבלוק כל 

0.000620.000.00ר" מ(לא כולל יסוד)ע "בגוון הקיר או ש" MO20"עם מלט מסוג 

40.7.084

 25בעובי , ע"או ש" בלוק אמריקה"של " קנטרי מנור"קיר גדר מבלוקי 

י בחירת "במידות שונות ובגוונים עפ, הבלוקים '  מ1.5מ ובגובה עד "ס

, הנחיות היצרן/ י פרט "או בקשתות הכל עפ/בקווים ישרים ו, האדריכל

0.000701.000.00ר" מהמחיר כולל מילוי חללים בבטון וברזל זיון

40.7.085

אריחי אולד סטון "/קיסטון קאנטרי מנור"קיר ישיבה בנוי מאבני בטון 

מ " ס23/25מ ברוחב " ס40-45בהדבקה תוצרת בלוק אמריקה בגובה 

0.000450.000.00 מטר(קופינג)ג תשתית מצע מהודק לרבות נדבך ראש "ע

40.7.086

תוצרת בלוק " קיסטון קאנטרי מנור"קיר אדנית בנויה בהדבקה מבלוקי 

מ על גבי תשתית קשיחה ומפולסת " ס53ע בגובה "אמריקה או ש

0.000450.000.00 מטר(קופינג)לרבות נדבך ראש  (נמדדת בנפרד)

40.7.087

אריחי " / "קיסטון קאנטרי מנור"קיר אדנית בנויה בהדבקה מבלוקי 

מ על גבי " ס68ע בגובה "תוצרת בלוק אמריקה או ש" אולד סטון

0.000550.000.00 מטר(קופינג)לרבות נדבך ראש  (נמדדת בנפרד)תשתית קשיחה ומפולסת 

40.7.088

קיר בלוקים בגמר טיח מותז וצבע אקרילי בצד אחד לרבות כל 

0.000284.000.00ר" מהצביעה ועבודות הלואי, החומרים

40.7.089

קיר בלוקים בגמר טיח מותז וצבע אקרילי בשני הצדדים לרבות כל 

0.000426.000.00ר" מהצביעה ועבודות הלואי, החומרים

0.000498.000.00ר" מי פרט האדריכל"קיר גדר מבלוק סיליקט בשילוב בטון מזויין עפ40.7.090

גדר/יסודות לקיר תומך ?40.7.091 הערה? 
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40.7.091

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

0.0001,049.000.00ק" מ(בנפרד

0.0001,399.000.00ק" מיסוד מבטון מזויין לקיר תומך וגדר במידות כלשהן40.7.092

40.7.093

תוספת למחיר יסוד מבטון לקיר תומך עבור ביצוע יסוד בצורת חתך 

0.000142.000.00ק" מאו חתכים/י פרטים ו"הכל עפ, מלבני אך במידות משתנות

40.7.094

במידה ולא נכלל )מ מתחת ליסודות עוברים " ס5בטון רזה בעובי 

0.00048.000.00ר" מ(במחיר הקיר

0.000279.000.00ק" מארגזי גביונים מרשת עם מילוי חלוקי נחל40.7.095

הערה? ציפוי ואיטום ?40.7.096

40.7.096

טיח שפריץ על בסיס צמנט אפור על גבי משטחי בטון של קירות 

0.000110.000.00ר" מבהתאם למפרט הכללי הבינמשרדי', מעקות וכד, ,גדרות,תומכים 

40.7.097

טיח  שפריץ אקרילי בגוון לבן על גבי משטחי בטון של קירות תומכים 

0.000132.000.00ר" מבהתאם למפרט הכללי הבינמשרדי',מעקות וכד, ,גדרות,

40.7.098

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

0.00028.000.00ר" מע"ש

40.7.099

שכבה מיישרת מטיט צמנט עם תוספת דבק אקרילי בשתי שכבות על 

כהכנה לחיפוי  לרבות כל ' מעקות וכד, ,גדרות, גבי קירות תומכים 

0.00072.000.00ר" מההכנות הנדרשות

40.7.100

תוצרת " 2000כורכרי "שכבת ציפוי מטיח כורכרי בגוון כלשהו מסוג 

כולל רשת , מדרגות/ מ על פני קיר גדר " מ20ע בעובי "או ש" רדימיקס"

0.000180.000.00ר" מ.מגולוונת מעוגנת לקיר

40.7.101

או " 100סילקו "או " CSסילוקסאן "התזת שכבה של חומר שקוף מסוג 

ע המשמש לאיטום בפני חדירת "או ש" 224רודסיל "או " מסטיקליר"

, (הנמדדים בנפרד)ג שפריץ מותז או אבן מבוקעת או כורכרית "מים ע

0.00032.000.00ר" מלא כולל פיגום

40.7.102

בכמות של , מ" ס1ע בעובי " גוונים או ש5" דקוליין"ציפוי כורכרי מסוג 

, (ההרבצה תמדד בנפרד)ג הרבצה צמנטית מפולסת "ע, ר"מ/ג" ק15

ר לא "מ/ג" ק0.4בכמות של , לרבות גמר סילר שקוף או במראה רטוב

0.000140.000.00ר" מכולל פיגום

40.7.103

8בעובי , טיח גמר ציבעוני לגמר טקסטורה מגורדת "FC-191 קרצוף" -

0.000135.000.00ר" מלא כולל פיגום, ע"או ש" תרמוקיר"תוצרת , לאחר גירוד, מ"מ 10

40.7.104

רצפות מבטון מזויין במריחות חמות של שכבת פריימר /איטום קירות

ר כל שכבה לרבות "מ/ג" ק1.5 שכבות ביטומן בכמות של 2-ביטומני ו

0.00072.000.00ר" מכל עבודות ההכנה הדרושות

40.7.105

מ " ס3 בעובי F-30תוספת עבור לוחות הגנה מפוליסטירן מוקצף 

0.00039.000.00ר" מ75/25והדבקתם בביטומן 

0.0009.000.00ר" ממ" מ0.2יריעות פוליאתילן בעובי 40.7.106

40.7.107

מ מבוצעים בצידי מצע " ס35מ וברוחב " מ6בעובי " צמנטבורד"לוחות 

0.00044.000.00 מטר(המדידה לפי אורך הקורה)ליסוד עובר 

40.7.108

מתחת , מ" ס22מצע ארגזי פוליביד בחתך תעלת גזירה בגובה 

0.00044.000.00ר" מליסודות עוברים

40.7.109

ע "  או שSIKA COR E65ציפוי קיר בטון בשכבת פוליאורטן מסוג 

0.000143.000.00ר" מג שכבת שפכטל אפוקסי מיישרת" עRAL 3020בגוון 

40.7.110

הגנה על משטחי בטון באמצעות חומרים למניעת השחתה בכתובות 

0.00072.000.00ר" מ(graffiti)קיר 

הערה? עבודות בטון שונות בפיתוח ?40.7.111

40.7.111

: הערה.  מטר1.0קירות תומכים מאלמנטי בטון טרומיים בגובה עד 

מילוי חוזר גרנולרי בגב הקיר וכל עבודות העפר , המחיר כולל יסוד

0.000547.000.00ר" מ.הדרושות

40.7.112

.  מטר2.0 מטר עד 1.0-קירות תומכים מאלמנטי בטון טרומיים בגובה מ

מילוי חוזר גרנולרי בגב הקיר וכל עבודות , המחיר כולל יסוד: הערה

0.000626.000.00ר" מהעפר הדרושות
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40.7.113

חומרים פולימריים עם / קירות תומכים מקרקע משוריינת ברכיבי פלדה 

מילוי , חציבה / אלמנטי חזית מבטון בגוון כלשהו כולל עבודות חפירה 

ביסוס וקורת פילוס , חומר נברר לפי קביעת המתכנן/ בשכבות במצעים 

קיר תומך עליון עם נדבך ראש קיר הכל לפי המפרט הכללי , 

לרבות תכן מלא של הקיר וביצוע קטע . בשלמות  , 43הבינמשרדי פרק 

מפני קורת פילוס ועד ) מטר 6הקיר בגובה עד .נסיוני במידה וידרש 

0.0001,016.000.00ר" מ(ראש הקיר

40.7.114

חומרים פולימריים עם / קירות תומכים מקרקע משוריינת ברכיבי פלדה 

מילוי , חציבה / אלמנטי חזית מבטון בגוון כלשהו כולל עבודות חפירה 

ביסוס וקורת פילוס , חומר נברר לפי קביעת המתכנן/ בשכבות במצעים 

קיר תומך עליון עם נדבך ראש קיר הכל לפי המפרט הכללי , 

לרבות תכן מלא של הקיר וביצוע קטע . בשלמות  , 43הבינמשרדי פרק 

מפני קורת פילוס ) מטר 9 עד 6-הקיר בגובה מ.נסיוני במידה וידרש 

0.0001,252.000.00ר" מ.(ועד ראש הקיר

40.7.115

תוספת מחיר לחלק מהפנלים מקירות מטיפוס קרקע משוריינת עבור 

0.000163.000.00ר" מעיצוב אדריכלי הכולל בין היתר גרנוליט וחירוץ

0.000256.000.00ר" מ בגב הקירHCתוספת למחיר הקיר עבור עומס 40.7.116

40.7.117

ספסלים וארגזי ,  במידות כלשהן לארגזי חול 30-קורות מבטון מזויין ב

0.0001,966.000.00ק" מוקיטום פינות, בטון רזה ,ראשי כלונסאות וכדומה כולל חפירה , ישיבה 

0.0001,932.000.00ק" מ30-עמודים ואלמנטים שונים מבטון מזויין ב,תיקרות ,מעקות , מדרגות 40.7.118

40.7.119

לאלמנטים שהבטון והזיון נמדדים )זיון לבטון בברזל עגול או מצולע 

0.0005,014.000.00 טון(מחירון/ בנפרד  או כאשר כמות הזיון מעל המצויין במפרט 

0.0005,167.000.00 טון(לאלמנטים שהבטון והזיון נמדדים בנפרד)רשתות זיון מרותכות לבטון 40.7.120

0.00041.000.00ק" מ30- במקום ב40-תוספת למחיר הבטון עבור ב40.7.121

0.00088.000.00ק" מ30- במקום ב50-תוספת למחיר הבטון עבור ב40.7.122

40.7.123

דבק אפוקסי , קוצי עיגון בין חלקי בטונים קיימים לחדשים לרבות קידוח 

0.00028.000.00' יחמ" ס50מ ובאורך " מ10ומוטות פלדה מצולעת בקוטר 

40.7.124

דבק אפוקסי , קוצי עיגון בין חלקי בטונים קיימים לחדשים לרבות קידוח 

0.00036.000.00' יחמ" ס50מ ובאורך " מ12ומוטות פלדה מצולעת בקוטר 

40.7.125

מ כולל " ס10בעובי ' מדרונות וכד/ קירות / ג כלונסאות "בטון מותז ע

0.000200.000.00ר" מפיגמנט במידה ונדרש

40.7.126

מ כולל " ס15בעובי ' מדרונות וכד/ קירות / ג כלונסאות "בטון מותז ע

0.000251.000.00ר" מפיגמנט במידה ונדרש

0.0002,131.000.00ק" מ בעובי כלשהו לרבות רווחים בין הכלונסאות30-ציפוי ומילוי בטון ב40.7.127

40.7.128

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

0.000295.000.00ר" מהקיר

40.7.129

ע "בגוון כלשהו תוצרת אקרשטיין או ש" וריופול"קיר אקוסטי מסוג 

0.0001,108.000.00ר" מלא כולל יסוד, לרבות מילוי הקיר באדמה '  מ5בגובה עד 

40.7.130

 1.0בגובה עד  ("קופינג"לא כולל )גדר כולל ציפוי אבן /הגבהת קיר כובד

0.000440.000.00 מטרקיר מאבן פראית' מ

0.000297.000.00 מטר' מ1.0בגובה עד  (ללא טיח)מ " ס20הגבהת קיר בלוקים ברוחב 40.7.131

40.7.132

לרבות '  מ1.0מ ללא טיח בגובה עד " ס20הגבהת קיר בטון בעובי 

0.000732.000.00 מטרשתילת קוצים וברזל זיון

40.7.133

טיפול ,פירוק אבנים: קיר בטון  כולל/קיר גדר/תיקון קיר אבן פראית

בטון לפי טקסטורה קיימת /באבנים  רופפות אספקה והתקנה של אבנים

0.000495.000.00ר" מוכל הדרוש לתיקון הקיר

הערה?  ס ל ע י ו ת   ו א ב נ י ם  ?40.7.134
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40.7.134

גודל ,הידוק תשתית, עבודות חפירה-עבודות בניית המיסלעה כוללות

ק והיחס בין גובה האבן " מ0.5- האבן למסלעה לא תהיה קטנה מ

מחיר המסלעה כולל אספקה והובלת סלעים . לערך1:2לרוחבה יהיה 

מדידה לתשלום )מחוץ לאתר במידת הצורך ובנייתה במקום שידרש 

הערה(בהיטל אנכי

40.7.134

, אספקה וביצוע סלעיה מגושי סלע טבעיים המחיר כולל בד אגרוטני

משטח , ק המסלעה בעלת מבנה מלבני שטוח" מ0.5גודל אבן מעל 

אורך '  מ0.8עומק האבן מינימלי . בניה בשכבות גידים אופקיים, עליון

בהתאם לפרט  (אספקת הסלע מחוץ לאתר).  גובה משתנה'  מ1.2

0.000468.000.00ר" מ.המחיר כולל בד אגרוטני,

40.7.135

אספקת )ק " מ0.5גודל אבן מעל , ביצוע סלעיה מגושי סלע טבעיים 

0.000231.000.00ר" מהמחיר כולל בד גאוטכני (סלע מתוך האתר

40.7.136

ק של סלעי אבן סלע קשה טבעית " מ17אספקת משאית מלאה בנפח 

יח והצבתם לאחר הכנת תשתית מתאימה ללא /ק" מ0.5ובגודל מעל 

0.0003,058.000.00'קומפ.בנית מסלעה בהנחיית המפקח ובאישור המפקח

40.7.137

המחיר כולל בד , אספקה ובניית מסלעה מסלעי כורכר או גיר שטוחים

י האדריכל הוראות המפקח "פרט שינתן ע, י תוכניות"הכל עפ. אגרוטכני

0.000275.000.00ר" מ.ובהתאם למפרט הכללי המיוחד

40.7.138

אספקה ופיזור סלעים בודדים מאבן גיר קשה ושטוחה בגודל 

40X40X10080מ עד " סX80X1000.000303.000.00' יחמ ושטוחה" ס

40.7.139

מ " ס80בולבוסים בגודל מינימום -אספקה והנחת חלוקי נחל גדולים

0.0002,295.000.00' יחקוטר

0.0001,115.000.00' יחמ" ס80אספקה  והנחת סלעי כורכר בקוטר מינימום 40.7.140

40.7.141

 כולל כל 70-150אספקה ופיזור באתר של סלעי אבן לקט זיו גודל 

0.000405.000.00' יחעבודות ההכנה וההנחה

40.7.142

 כולל כל 80-150אספקה ופיזור באתר של סלעי אבן בזלת גודל 

0.000450.000.00' יחעבודות ההכנה וההנחה

40.7.143

 30-40, מ אורך" ס20-40אספקה ופיזור סלעים מאבן אילת בגדלים 

0.000300.000.00' יחמ גובה" ס15-25, מ רוחב"ס

0.00043.000.00ר" מ. מעלות מהאנך30תוספת למחיר הסלעיה עבור זוית נטיה מעל 40.7.144

הערה?   כ ל ו נ ס א ו ת   ?40.7.145

הערההכלונסאות המפורטים מטה משמשים לביסוס ואו דיפון40.7.145

0.000142.000.00 מטר.כולל קידוח ויציקה'  מ15מ בעומק עד " ס35 בקוטר 30-כלונס בטון ב40.7.145

0.000156.000.00 מטרכולל קידוח ויציקה'  מ15מ בעומק עד " ס40 בקוטר 30-כלונס בטון ב40.7.146

0.000198.000.00 מטרכולל קידוח ויציקה'  מ20מ בעומק עד " ס50 בקוטר 30-כלונס בטון ב40.7.147

0.000234.000.00 מטרכולל קידוח ויציקה'  מ20מ בעומק עד " ס60 בקוטר 30-כלונס בטון ב40.7.148

0.000277.000.00 מטרכולל קידוח ויציקה'  מ20מ בעומק עד " ס70 בקוטר 30-כלונס בטון ב40.7.149

0.000334.000.00 מטרכולל קידוח ויציקה'  מ20מ בעומק עד " ס80 בקוטר 30-כלונס בטון ב40.7.150

0.000413.000.00 מטרכולל קידוח ויציקה'  מ20מ בעומק עד " ס90 בקוטר 30-כלונס בטון ב40.7.151

40.7.152

כולל '  מ15מ ובעומק עד " ס30בקוטר " מיקרופיילס  "30-כלונס בטון ב

0.000184.000.00 מטר.קידוח ויציקה

40.7.153

כולל '  מ15מ ובעומק עד " ס35בקוטר " מיקרופיילס  "30-כלונס בטון ב

0.000215.000.00 מטר.קידוח ויציקה

40.7.154

כולל '  מ15מ ובעומק עד " ס40בקוטר " מיקרופיילס  "30-כלונס בטון ב

0.000270.000.00 מטר.קידוח ויציקה

40.7.155

כולל '  מ15מ ובעומק עד " ס45בקוטר " מיקרופיילס  "30-כלונס בטון ב

0.000306.000.00 מטר.קידוח ויציקה

40.7.156

כולל '  מ15מ ובעומק עד " ס60בקוטר " מיקרופיילס  "30-כלונס בטון ב

0.000682.000.00 מטר.קידוח ויציקה

40.7.157

מ בעומק " ס35 יצוקים עם תמיסת בנטונייט בקוטר 30-כלונס בטון ב

0.000215.000.00 מטרכולל קידוח ויציקה' מ15עד  
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40.7.158

מ בעומק " ס40 יצוקים עם תמיסת בנטונייט בקוטר 30-כלונס בטון ב

0.000228.000.00 מטרכולל קידוח ויציקה'  מ15עד 

40.7.159

מ בעומק " ס50 יצוקים עם תמיסת בנטונייט בקוטר 30-כלונס בטון ב

0.000284.000.00 מטרכולל קידוח ויציקה'  מ20עד 

40.7.160

מ בעומק " ס60 יצוקים עם תמיסת בנטונייט בקוטר 30-כלונס בטון ב

0.000355.000.00 מטרכולל קידוח ויציקה'  מ20עד 

40.7.161

מ בעומק " ס70 יצוקים עם תמיסת בנטונייט בקוטר 30-כלונס בטון ב

0.000426.000.00 מטרכולל קידוח ויציקה'  מ20עד 

40.7.162

מ בעומק " ס80 יצוקים עם תמיסת בנטונייט בקוטר 30-כלונס בטון ב

0.000526.000.00 מטרכולל קידוח ויציקה'  מ20עד 

40.7.163

מ בעומק " ס90 יצוקים עם תמיסת בנטונייט בקוטר 30-כלונס בטון ב

0.000646.000.00 מטרכולל קידוח ויציקה'  מ20עד 

40.7.164

 15מ בעומק עד " ס50 בקוטר C.F.A יצוקים בשיטת 30-כלונס בטון ב

0.000215.000.00 מטרכולל קידוח ויציקה' מ

40.7.165

 15מ בעומק עד " ס60 בקוטר C.F.A יצוקים בשיטת 30-כלונס בטון ב

0.000256.000.00 מטרכולל קידוח ויציקה' מ

40.7.166

 15מ בעומק עד " ס70 בקוטר C.F.A יצוקים בשיטת 30-כלונס בטון ב

0.000334.000.00 מטרכולל קידוח ויציקה' מ

40.7.167

 15מ בעומק עד " ס80 בקוטר C.F.A יצוקים בשיטת 30-כלונס בטון ב

0.000413.000.00 מטרכולל קידוח ויציקה' מ

0.0005,330.000.00 טון זיון לכלונסאות בכל אורך וקוטר40.7.168

עבודות מתכת40.8.000

40.8.001

.  4723 ותקן 2142גדרות שערים ומעקות מתכת ייוצרו על פי תקן 

עיגון מותאם למשקל ולגובה לרבות צביעה / המחיר כולל ביסוס 

. כל החלקים טבולים באבץ חם לאחר היצור. אלקטרוסטטית בתנור

י הסעיפים "יש לקזז מהמחירים עפ, במידה ולא נדרשת צביעה 

הערה.המתאימים במחירון 

הערה? מעקות בטיחות ?40.8.001

40.8.001

" ' ב/'קריית אונו א"דגם " גדרות אורלי"מעקה בטיחות ממתכת תוצרת 

0.000529.000.00 מטרמגולוון באבץ חם וצבוע באבקה בתנור'  מ1.10ע  בגובה "או ש

40.8.002

-זכרון"או " מוצקין"דגם " גדרות אורלי"מעקה בטיחות ממתכת מתוצרת 

0.000519.000.00 מטרמגולוון באבץ חם וצבוע באבקה בתנור'  מ1.2ע בגובה "או ש" יעקב

40.8.003

או " או תבור,"חנן"דגם " גדרות אורלי"מעקה בטיחות ממתכת מתוצרת 

מגולוון '  מ1.10גובה ,ע "או ש" 1-צמח" "ביתר"או " מכבי"שימשית או 

0.000497.000.00 מטרבאבץ חם וצבוע באבקה בתנור

40.8.004

" ירקון"או " נצרת"דגם " גדרות אורלי"מעקה בטיחות ממתכת מתוצרת 

'  מ1.10ע  בגובה "או ש" נהלל"או " שריד"או " הר יונה" "עצמון"או 

0.000468.000.00 מטרמגולוון באבץ חם וצבוע באבקה בתנור

40.8.005

" נשיא"או " כנרת"דגם " גדרות אורלי"מעקה בטיחות ממתכת מתוצרת 

מגולוון באבץ חם וצבוע באבקה '  מ1.10ע  בגובה "או ש" הולנדי"או 

0.000468.000.00 מטרבתנור

40.8.006

" בלגי"או " אלעד"דגם " גדרות אורלי"מעקה בטיחות ממתכת מתוצרת 

מגולוון באבץ חם וצבוע באבקה '  מ1.10ע בגובה "או ש" מנרב"או 

0.000458.000.00 מטרבתנור

40.8.007

או " גבעת המורה"דגם " גדרות אורלי"מעקה בטיחות ממתכת מתוצרת 

'  מ1.10ע בגובה "או ש" דרום"או " 2-צמח"או " או בנימינה" הרצליה

0.000468.000.00 מטרמגולוון באבץ חם וצבוע באבקה בתנור

40.8.008

ע  "או ש" שמש"דגם " גדרות אורלי"מעקה בטיחות ממתכת מתוצרת 

0.000468.000.00 מטר.מגולוון באבץ חם וצבוע באבקה בתנור התקנה'  מ1.10בגובה 

40.8.009

" לואי"או ." ה.ד.ע"דגם " גדרות אורלי"מעקה בטיחות ממתכת מתוצרת 

0.000651.000.00 מטרמגולוון באבץ חם וצבוע באבקה בתנור'  מ1.10ע בגובה "או ש
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(בטיחות)מעקות הולכה  ?40.8.010 הערה? 

40.8.010

מעין "מדגם " גדרות אורלי"מעקה הולכה והפרדה באי תנועה מתוצרת 

של " מלבנית פינה עגולה"של יהודה רשתות או "סביונית"או " חרוד

0.000281.000.00 מטרמגולוון באבץ חם וצבוע בתנור'  מ1.10ע בגובה "כל או ש-רשת

40.8.011

" גדרות אורלי"מעקה הולכה למדרכה ומחסום לגנים ציבוריים מתוצרת 

מגולוון באבץ חם '  מ1.10ע  בגובה "או ש" ים-קרית"או " כפול"מדגם 

0.000386.000.00 מטרוצבוע בתנור

40.8.012

" גדרות אורלי"מעקה הולכה למדרכה ומחסום לגנים ציבוריים מתוצרת 

0.000386.000.00 מטרמגולוון באבץ חם וצבוע בתנור'  מ1.10ע בגובה "או ש" נתניה"דגם 

40.8.013

או " תוחם חלקה"מדגם " גדרות אורלי"מעקה הולכה והפרדה מתוצרת 

 1.10ע בגובה "של יהודה רשתות או ש" רסי'ניו ג"או "תל אביב -חיפה"

0.000276.000.00 מטרמגולוון באבץ חם וצבוע בתנור' מ

40.8.014

מדגם "גדר הולכה למדרכה ומחסום לגנים ציבוריים מתוצרת אורלי

ע בגובה "נתיבי ישראל או ש' או דגם חב" הולכה עכו"או " הולכה חיפה"

0.000386.000.00 מטרמגולוונת באבץ חם וצבועה באבקה בתנור'  מ1.10

40.8.015

או " בנימינה"מעקה הולכה למדרכה ומחסום לגנים ציבוריים  מדגם 

0.000386.000.00 מטרמגולוונת באבץ חם וצבועה באבקה בתנור'  מ1.10ע בגובה "ש

40.8.016

מותאם למבני '  מ1.20תוספת מחיר עבור הגבהת המעקות לגובה 

0.00049.000.00 מטרציבור

40.8.017

הולכה מסוגים שונים עבור גמר גילוון /הפחתת מחיר למעקות בטיחות

0.000-41.000.00 מטר(ללא צביעה אלקטרוסטטית באבקה)בלבד 

40.8.018

או " הולנדי"או " ולי'ג"דגם " גדרות אורלי"מעקה הגנה לגינון מתוצרת 

מגולוון באבץ חם וצבוע '  מ0.60ע בגובה עד "או ש" הולכה חיפה"

0.000309.000.00 מטרבאבקה בתנור

40.8.019

מעקה מפלטות ברזל מגולוון בחיתוך לייזר כולל מסעד יד עשוי עץ 

0.0002,100.000.00 מטרע" או שPVDFייקובס מצופים פולימיר 'וכבלי נירוסטה תוצרת ג

40.8.020

מ מצינור " ס90 110-מאחז יד אופקי או משופע להולכי רגל בגובה 

 כולל פינות מעוגלות לרבות עמודים ואו עיגון 2-"1.5"מגולוון בקוטר 

0.000243.000.00 מטרלקירות וצביעה בתנור

40.8.021

מ " ס90 110-מאחז יד כפול אופקי או משופע להולכי רגל בגובה 

 כולל פינות מעוגלות לרבות עמודים ואו 2-"1.5"מצינור מגולוון בקוטר 

0.000382.000.00 מטרעיגון לקירות וצביעה בתנור

40.8.022

מ מצינור " ס90-110מאחז יד אופקי או משופע להולכי רגל בגובה 

 כולל פינות מעוגלות לרבות עמודים ואו עיגון 1.5" בקוטר 316נירוסטה 

0.000833.000.00 מטרלקירות

40.8.023

מ מצינור " ס90-110מאחז יד כפול אופקי או משופע להולכי רגל בגובה 

 כולל פינות מעוגלות לרבות עמודים ואו עיגון 1.5" בקוטר 316נירוסטה 

0.0001,313.000.00 מטרלקירות

40.8.024

מעקה הולכה להולכי רגל הכולל מאחז יד אופקי או משופע ועמודים כל 

 1.5" בקוטר 316מ מצינורות נירוסטה " ס90 110-בגובה , מ" ס150

0.000987.000.00 מטרכולל פינות מעוגלות לרבות עמודים ואו עיגון לקירות

40.8.025

מעקה הולכה להולכי רגל הכולל מאחז יד כפול אופקי או משופע 

 316מ מצינורות נירוסטה " ס90 110-בגובה , מ" ס150ועמודים כל 

0.0001,521.000.00 מטר כולל פינות מעוגלות לרבות עמודים ואו עיגון לקירות1.5"בקוטר 

הערה? גדרות ?40.8.026

40.8.026

, "חצרות משולש"גדר רשת קלה לתיחום שטחי גינון וחצרות דגם 

' ,  מ1.10ע בגובה "או ש" יהודה רשתות"תוצרת " חצרות עגול"

0.000175.000.00 מטרמגגולוונת באבץ חם וצבועה בתנור

40.8.027

מדגם " גדרות אורלי"גדר שבכה מפרופילי פלדה אנכיים מתוצרת 

0.000497.000.00 מטרמגולוונת באבץ חם וצבועה בתנור'  מ1.60ע  בגובה "או ש" חנית"



274מתוך142 2018- ל לעבודות פיתוח "מחירון משכ

כ"סהמחירכמותמידה' יחתאורמספר

40.8.028

מדגם " גדרות אורלי"גדר שבכה מפרופילי פלדה אנכיים מתוצרת 

0.000595.000.00 מטרמגולוונת באבץ חם וצבועה בתנור'  מ2.00ע  בגובה "או ש" חנית"

40.8.029

מדגם " גדרות אורלי"גדר שבכה מפרופילי פלדה אנכיים מתוצרת 

מגולוונת באבץ חם '  מ2.00ע בגובה "או ש" הולנדי","שיר","חנן"

0.000595.000.00 מטרוצבועה בתנור

40.8.030

מדגם " גדרות אורלי"גדר שבכה מפרופילי פלדה אנכיים מתוצרת 

0.000595.000.00 מטרמגולוונת באבץ חם וצבועה בתנור'  מ2.00ע בגובה "או ש" עפולה"

40.8.031

" ציון"דגם " גדרות אורלי"גדר שבכה מפרופילי פלדה אנכיים מתוצרת 

ע בגובה "של יהודה רשתות או ש" צבר"כל או -של רשת" צברית"או 

0.000386.000.00 מטרמגולוונת באבץ חם וצבועה בתנור'  מ1.20

40.8.032

" ציון"דגם " גדרות אורלי"גדר שבכה מפרופילי פלדה אנכיים מתוצרת 

ע בגובה "של יהודה רשתות או ש" צבר"כל או -של רשת" צברית"או 

0.000441.000.00 מטרמגולוונת באבץ חם וצבועה בתנור'  מ1.60

40.8.033

" ציון"דגם " גדרות אורלי"גדר שבכה מפרופילי פלדה אנכיים מתוצרת 

ע בגובה "של יהודה רשתות או ש" צבר"כל או -של רשת" צברית"או 

0.000497.000.00 מטרמגולוונת באבץ חם וצבועה בתנור'  מ2.00

40.8.034

ציון "דגם " גדרות אורלי"גדר שבכה מפרופילי פלדה אנכיים מתוצרת 

0.000595.000.00 מטרמגולוונת באבץ חם וצבועה בתנור'  מ2.30ע בגובה "או ש" משופר

40.8.035

כל )" גל"דגם " גדרות אורלי"גדר שבכה מפרופילי פלדה אנכיים תוצרת 

0.0001,048.000.00 מטרמגולוונת באבץ חם וצבועה בתנור'  מ2.00ע בגובה "או ש (הצורות

40.8.036

" גדרות אורלי"גדר דקורטיבית עשוייה מרשת פלדה מרותכת תוצרת 

מלבנית "של יהודה רשתות או " סביונית"או " מעין חרוד משופר"דגם 

מגולוונת באבץ חם '  מ2.00ע בגובה "כל או ש-של רשת"פינה עגולה

0.000529.000.00 מטרוצבועה בתנור

40.8.037

" גדרות אורלי"גדר דקורטיבית עשוייה מרשת פלדה מרותכת תוצרת 

מלבנית "של יהודה רשתות או "סביונית"או " מעין חרוד משופר"דגם 

מגולוונת באבץ חם '  מ2.40ע בגובה "כל או ש-של רשת"פינה עגולה

0.000595.000.00 מטרוצבועה בתנור

40.8.038

" גדרות אורלי"גדר דקורטיבית עשוייה מרשת פלדה מרותכת תוצרת 

של " מלבנית פינה עגולה"או " תוחם חלקה"או " תל אביב-חיפה"דגם 

0.000529.000.00 מטרמגולוונת באבץ חם וצבועה בתנור'  מ2.00ע בגובה "כל או ש-רשת

40.8.039

" גדרות אורלי"גדר דקורטיבית עשוייה מרשת פלדה מרותכת תוצרת 

של קלרם או " רימון"של יהודה רשתות או " קרן+ נתיב "או " בזק"דגם 

0.000595.000.00 מטרמגולוונת באבץ חם וצבועה בתנור'  מ2.40ע בגובה "ש

40.8.040

של " קורנס"או " בטחון"דגם " גדרות אורלי"גדר רשת מרותכת תוצרת 

 2.30ע בגובה כולל של "של יהודה רשתות או ש" שדרות"כל או -רשת 

0.000309.000.00 מטרמגולוונת באבץ חם וצבועה בתנור' מ

40.8.041

-או כפיר של רשת" שמן"דגם " גדרות אורלי"גדר רשת מרותכת תוצרת 

'  מ2.30ע בגובה כולל של "של יהודה רשתות או ש" אילון"כל או 

0.000276.000.00 מטרמגולוונת באבץ חם וצבועה בתנור

40.8.042

-או כפיר של רשת" שמן"דגם " גדרות אורלי"גדר רשת מרותכת תוצרת 

'  מ1.60ע בגובה כולל של "של יהודה רשתות או ש" אילון"כל או 

0.000215.000.00 מטרמגולוונת באבץ חם וצבועה בתנור

40.8.043

-או כפיר של רשת" שמן"דגם " גדרות אורלי"גדר רשת מרותכת תוצרת 

מגולוונת באבץ '  מ1.30ע בגובה "של יהודה רשתות או ש" אילון"כל או 

0.000198.000.00 מטרחם וצבועה בתנור

40.8.044

ציון "מדגם '  מ4.00בגובה " גדרות אורלי"גדר למגרש ספורט תוצרת 

ע "או ש" רשת כל"של " רעננה"או " מעיין חרוד משופר"או " כפול

0.000970.000.00 מטרמגולוונת באבץ חם וצבועה בתנור
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40.8.045

גדר "מדגם '  מ4.00בגובה " גדרות אורלי"גדר למגרש ספורט תוצרת 

0.000982.000.00 מטרע מגולוונת באבץ חם וצבועה בתנור"או ש" משולבת

40.8.046

גדרות "תוצרת " טניס כדורסל"דגם '  מ4.0גדר למגרש ספורט בגובה 

ע "של יהודה רשתות או ש" טניס"כל או -של רשת" קדימה"או " אורלי

0.000761.000.00 מטרמגולוונת באבץ חם וצבועה בתנור

40.8.047

 4.0ע בגובה "או ש" קדימה"משולב דגם /גדר דקורטיבית למגרש טניס

, עם כיפה דקורטיבית'  מ3מ כל " מ70/70/2.6עמודים מפרופיל . 'מ

קורת הקשחה טרפזית וקורות רוחב בן , רשת מרותכת במשבצות

0.000982.000.00 מטרחלקי הגדר מגולוונים וצבועים בתנור. העמודים

40.8.048

ע בגובה "או ש" יהודה רשתות"של " חוט כפול"גדר למגרש ספורט דגם 

מ עם מכסה בראש העמוד " מ80/80/5לרבות עמודים מפרופיל '  מ4.0

חלקי הגדר והעמודים מגולוונים וצבועים . וקורות רוחב בן העמודים

0.0001,654.000.00 מטרחרושתית

40.8.049

ע בגובה "או ש" יהודה רשתות"של " חוט כפול"גדר למגרש ספורט דגם 

מ עם מכסה בראש העמוד " מ80/80/5לרבות עמודים מפרופיל '  מ5.0

חלקי הגדר והעמודים מגולוונים וצבועים . וקורות רוחב בן העמודים

0.0001,930.000.00 מטרחרושתית

40.8.050

ע בגובה "או ש" יהודה רשתות"של " חוט כפול"גדר למגרש ספורט דגם 

מ עם מכסה בראש העמוד " מ80/80/5לרבות עמודים מפרופיל '  מ9.0

חלקי הגדר והעמודים מגולוונים וצבועים . וקורות רוחב בן העמודים

0.0003,143.000.00 מטרחרושתית

40.8.051

 מטר נוסף מעל 1.0תוספת למחיר גדר רשת למגרשי ספורט עבור כל 

0.000303.000.00 מטר' מ5.0גובה 

0.000-107.000.00 מטר' מ4.0במקום '  מ3.0הפחתה במחיר גדר למגרשי ספורט עבור גובה 40.8.052

40.8.053

הפחתת מחיר לגדרות מסוגים שונים עבור גילוון בלבד ללא צביעה 

0.000-36.000.00ר" מבאבקה

40.8.054

שערים ומעקות  מכל סוג  ובכל גובה בגין , תוספת למחיר גדרות 

מ על פי תקן " מ100מ במקום " מ80- צמצום רווחים בין המוטות ל

0.00080.000.00 מטרמשרד החינוך  כולל גילוון וצביעה/ משרד העבודה 

40.8.055

 מוצב על 2"מ מצינור פלדה בקוטר " ס45גדר חסימה לרכב בגובה 

י יסודות "מ ע" ס40מבוססות בקרקע בעומק '  מ2 כל 2"תמיכות בקוטר 

0.000166.000.00 מטרבטון

הערה? שערים ?40.8.056

40.8.056

לרבות עיגון '  מ1.0ברוחב '  מ2.0להולכי רגל  בגובה " פשפש"שער 

ע כולל "או ש" עפולה"או " חנית"דגם " גדרות אורלי"בקרקע מתוצרת 

0.0002,100.000.00'קומפגלוון וצביעה אלקטרוסטטית

40.8.057

לרבות עיגון '  מ1.45ברוחב '  מ2.0להולכי רגל  בגובה " פשפש"שער 

ע כולל "או ש" עפולה"או " חנית"דגם " גדרות אורלי"בקרקע מתוצרת 

0.0002,610.000.00'קומפגלוון וצביעה אלקטרוסטטית

40.8.058

לרבות עיגון בקרקע '  מ4.7ברוחב '  מ2.0שער דו כנפי לרכב בגובה 

או " או עפולה" חנן"או " ציון"או " חיפה"דגם " גדרות אורלי"מתוצרת 

0.0008,460.000.00'קומפע כולל גלוון וצביעה אלקטרוסטטית"או ש" הולנדי

40.8.059

לרבות עיגון בקרקע '  מ6.0ברוחב '  מ2.0שער דו כנפי לרכב בגובה 

או " או עפולה" חנן"או " ציון"או " חיפה"דגם " גדרות אורלי"מתוצרת 

0.00010,800.000.00'קומפע כולל גלוון וצביעה אלקטרוסטטית"או ש"  הולנדי

40.8.060

דגם " גדרות אורלי"שער במידות כלשהם לרבות עיגון בקרקע מתוצרת 

ע כולל גלוון "או ש"  או הולנדי" או עפולה" חנן"או " ציון"או " חיפה"

0.000900.000.00ר" מוצביעה אלקטרוסטטית
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40.8.061

מורכב בצמוד או בנפרד '  מ2.0נטו ובגובה '  מ1.0שער פשפש ברוחב 

ל עשוי מסגרת ואלכסוני חיזוק מצנורות פלדה מגולבנים "לשער הנ

. מ " ס5/5על מסגרות השער תותקן בריתוך רשת פלדה . וצבועים 

 חוטי תיל 4לרבות " V"השער יכלול מעקם דו שפועי בצורת האות 

עמודים ,מ " מ13מנעול תליה עם אוזן בעובי , בריחים , צירים , דוקרני 

כל אלמנטי הפלדה יהיו . הכל לפי תכניות ואו הנחיות המפקח . ויסודות 

0.0002,100.000.00' יחמגולוונים וצבועים

40.8.062

מסילות וכל הנדרש , שער נגרר במידות כלשהם לרבות עיגון בקרקע 

או " או עפולה" חנן"או " ציון"או " חיפה"דגם " גדרות אורלי"מתוצרת 

0.0001,800.000.00ר" מללא מנוע, ע כולל גלוון וצביעה אלקטרוסטטית "או ש"  הולנדי

0.0003,500.000.00' יחתוספת מחיר עבור מנוע חשמלי לרבות חיבור לחשמל וכל הנדרש40.8.063

40.8.064

חיבור , "אינטרקום"תוספת מחיר עבור מנגנון פתיחה חשמלי לרבות 

0.000300.000.00' יחלחשמל וכל הנדרש

40.8.065

הפחתת מחיר לשערים מסוגים שונים עבור גילוון בלבד ללא צביעה 

0.000-49.000.00ר" מבאבקה

הערה.40.8.066

הערה.40.8.066

הערה? גדרות בטחון ?40.8.066

40.8.066

מ כל " מ45/45/5 מטר כולל עמודים מברזל זוית 1.2גדר רשת בגובה 

0.000126.000.00 מטרחיזוקים פנימיים ופינתיים ויסודות בטון, מ " ס5X5רשת מגולוונת ', מ3

40.8.067

מ כל " מ45/45/5 מטר כולל עמודים מברזל זוית 1.8גדר רשת בגובה 

0.000152.000.00 מטרחיזוקים פנימיים ופינתיים ויסודות בטון, מ " ס5X5רשת מגולוונת ', מ3

40.8.068

מ כל " מ45/45/5 מטר כולל עמודים מברזל זוית 2.4גדר רשת בגובה 

0.000185.000.00 מטרחיזוקים פנימיים ופינתיים ויסודות בטון, מ " ס5X5רשת מגולוונת ', מ3

40.8.069

 5מ כל " מ45/45/5כולל עמודים מברזל זוית '  מ1.2גדר בקר בגובה 

0.00086.000.00 מטרמ" ס30כולל חיזוקים פנימיים ופינתיים וחוטי תיל מגולוון כל ' מ

0.00072.000.00 מטרותלתל דוקרני (V)תוספת למחיר הגדר עבור כפוף דו שיפועי 40.8.070

40.8.071

 במקום 2"תוספת למחיר הגדר עבור עמודים מצינורות מגולבנים 

0.00012.000.00 מטרהמדידה לפי אורך העמודים והתומכות. מברזל זוית 

הערה? שונות ?40.8.072

40.8.072

מ טמונה " ס35-40מ ובגובה "ס12-15 ברוחב 30-קורה מבטון מזויין ב

0.000150.000.00 מטרברובה בקרקע מתחת לגדר לרבות חפירה ואו חציבה וכל הדרוש

40.8.073

 2בגובה , גדר זמנית ניידת מאיסכורית עשוייה מפח גלי מגולוון וצבוע 

מיוצבת על בסיסי כובד מאבן ממוחזרת כדוגמת ,  מטר2.1מטר ובאורך 

OUTDOOR0.000563.000.00 מטרע" או ש

40.8.074

 2.3 מטר ובאורך 1.1בגובה , מעקה מחסום זמני ממתכת מגולוונת 

 או OUTDOORמטר עם פטנט נעילה המונע שליפה אקראית כדוגמת 

0.000529.000.00 מטרע"ש

40.8.075

כולל ',  מ2.5מ ובגובה " מ1.0בעובי , גדר פח איסכורית צבועה בתנור

יסוד בטון לעמודים וחיבור הגדר ',  מ2 לתמיכה כל RHSעמודי 

0.000243.000.00 מטרלעמודים בברגים

40.8.076

, עשוייה מפח איסכורית צבועה בתנור, גדר זמנית סביב אתר עבודה 

הגדר תפורק , כולל עמודים מברזל ',  מ2.5מ ובגובה " מ1.0בעובי 

0.00088.000.00 מטרותפונה מאתר בגמר העבודה

עבודות גינון והשקייה41.0.000

עבודות הכנה והכשרת קרקע41.1.000
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41.1.001

עבודות הסרת הצמחיה ניקוי וחישוף כוללים סילוק הפסולת אל : הערה

מחוץ לגבולות הרשות אל אתר פסולת מאושר לרבות הובלה ותשלום 

הערה.י הנחיות הפיקוח"אגרות במידת הצורך הכל עפ

0.0007.000.00ר" מר" מ250ניקוי השטח ופינוי בשטח שגודלו עד , חישוף, הסרת צמחיה41.1.001

0.0005.000.00ר" מר" מ250ניקוי השטח ופינוי בשטח שגודלו מעל , חישוף, הסרת צמחיה41.1.002

0.0001.500.00ר" מריסוס שטחים בחומר להדברת עשביה כולל הנבטה וריסוס חוזר41.1.003

0.0001.500.00ר" מ.מונע הצצה + הדברה בריסוס קוטל עשבים 41.1.004

41.1.005

 500בכמות מינימלית של , מגורען" דיאזינון"קוטל מזיקים המכיל 

0.0002.000.00ר" מדונם חומר פעיל/'גר

41.1.006

כולל הפיכת הקרקע ותיחוחה בשטח , מ" ס30עיבוד הקרקע לעומק 

0.0006.000.00ר" מר" מ250שגודלו עד 

41.1.007

כולל הפיכת הקרקע ותיחוחה בשטח , מ" ס30עיבוד הקרקע לעומק 

0.0003.000.00ר" מר" מ250שגודלו מעל 

0.0005.000.00ר" מר" מ250בשטח שגודלו עד , מ כולל יישור השטח" ס25חריש לעומק 41.1.008

0.0002.000.00ר" מר" מ250בשטח שגודלו מעל , מ כולל יישור השטח" ס25חריש לעומק 41.1.009

0.0005.000.00ר" מ'מדרונות וכו, תוספת מחיר לעבודות יישור וחישוף בשטח מוגבל41.1.010

41.1.011

ובקוטר גזע '  מ3בגובה עד , כריתה ועקירת עצים בוגרים על שורשיהם

כולל גיזום ענפים מקדים ,(מ מהקרקע" ס80גובה מדידה )מ " ס9 עד 5

0.000170.000.00' יח.ופינוי הגזם לאתר שפיכה מאושר

41.1.012

ובקוטר גזע  '  מ3בגובה עד , כריתה ועקירת עצים בוגרים על שורשיהם

כולל גיזום ענפים מקדים ,(מ מהקרקע" ס80גובה מדידה )מ " ס19-10

0.000300.000.00' יחופינוי הגזם לאתר שפיכה מאושר

41.1.013

ובקוטר גזע  '  מ3בגובה עד , כריתה ועקירת עצים בוגרים על שורשיהם

כולל גיזום ענפים מקדים ,(מ מהקרקע" ס80גובה מדידה )מ " ס29-20

0.000400.000.00' יחופינוי הגזם לאתר שפיכה מאושר

41.1.014

ובקוטר גזע  '  מ3בגובה עד , כריתה ועקירת עצים בוגרים על שורשיהם

כולל גיזום ענפים מקדים ,(מ מהקרקע" ס80גובה מדידה )מ " ס39-30

0.000520.000.00' יחופינוי הגזם לאתר שפיכה מאושר

41.1.015

-ובקוטר גזע '  מ3בגובה עד , כריתה ועקירת עצים בוגרים על שורשיהם

כולל גיזום ענפים מקדים ,(מ מהקרקע" ס80גובה מדידה )מ " ס59 40

0.000650.000.00' יחופינוי הגזם לאתר שפיכה מאושר

41.1.016

אך '  מ3בגובה העולה על , כריתה ועקירת עצים בוגרים על שורשיהם

מ " ס100גובה מדידה )מ "ס19-10ובקוטר גזע '  מ6אינו עולה על 

0.000410.000.00' יחכולל גיזום ענפים מקדים ופינוי הגזם לאתר שפיכה מאושר, (מהקרקע

41.1.017

אך '  מ3בגובה העולה על , כריתה ועקירת עצים בוגרים על שורשיהם

מ " ס100גובה מדידה )מ " ס29-20ובקוטר גזע '  מ6אינו עולה על 

0.000520.000.00' יחכולל גיזום ענפים מקדים ופינוי הגזם לאתר שפיכה מאושר, (מהקרקע

41.1.018

אך '  מ3בגובה העולה על , כריתה ועקירת עצים בוגרים על שורשיהם

מ " ס100גובה מדידה )מ " ס39-30ובקוטר גזע '  מ6אינו עולה על 

0.000650.000.00' יחכולל גיזום ענפים מקדים ופינוי הגזם לאתר שפיכה מאושר, (מהקרקע

41.1.019

אך '  מ3בגובה העולה על , כריתה ועקירת עצים בוגרים על שורשיהם

מ " ס100גובה מדידה )מ " ס59-40ובקוטר גזע '  מ6אינו עולה על 

0.000730.000.00' יחכולל גיזום ענפים מקדים ופינוי הגזם לאתר שפיכה מאושר, (מהקרקע



274מתוך146 2018- ל לעבודות פיתוח "מחירון משכ

כ"סהמחירכמותמידה' יחתאורמספר

41.1.020

אך '  מ3בגובה העולה על , כריתה ועקירת עצים בוגרים על שורשיהם

מ " ס100גובה מדידה )מ " ס89-60ובקוטר גזע '  מ6אינו עולה על 

0.000810.000.00' יחכולל גיזום ענפים מקדים ופינוי הגזם לאתר שפיכה מאושר, (מהקרקע

41.1.021

אך '  מ3בגובה העולה על , כריתה ועקירת עצים בוגרים על שורשיהם

מ " ס100גובה מדידה )מ "ס119-90ובקוטר גזע '  מ6אינו עולה על 

0.0001,000.000.00' יחכולל גיזום ענפים מקדים ופינוי הגזם לאתר שפיכה מאושר, (מהקרקע

41.1.022

אך '  מ3בגובה העולה על , כריתה ועקירת עצים בוגרים על שורשיהם

מ " ס100גובה מדידה )מ "ס120ובקוטר גזע מעל '  מ6אינו עולה על 

0.0001,200.000.00' יחכולל גיזום ענפים מקדים ופינוי הגזם לאתר שפיכה מאושר, (מהקרקע

41.1.023

'  מ6בגובה העולה על , כריתה ועקירת עצים בוגרים על שורשיהם

כולל גיזום , (מ מהקרקע" ס100גובה מדידה )מ " ס29-10ובקוטר גזע 

0.000680.000.00' יחענפים מקדים ופינוי הגזם לאתר שפיכה מאושר

41.1.024

'  מ6בגובה העולה על , כריתה ועקירת עצים בוגרים על שורשיהם

כולל גיזום , (מ מהקרקע" ס100גובה מדידה )מ " ס39-30ובקוטר גזע 

0.000950.000.00' יחענפים מקדים ופינוי הגזם לאתר שפיכה מאושר

41.1.025

'  מ6בגובה העולה על , כריתה ועקירת עצים בוגרים על שורשיהם

כולל גיזום , (מ מהקרקע" ס100גובה מדידה )מ " ס59-40ובקוטר גזע 

0.0001,110.000.00' יחענפים מקדים ופינוי הגזם לאתר שפיכה מאושר

41.1.026

'  מ6בגובה העולה על , כריתה ועקירת עצים בוגרים על שורשיהם

כולל גיזום , (מ מהקרקע" ס100גובה מדידה )מ " ס60ובקוטר גזע מעל 

0.0001,400.000.00' יחענפים מקדים ופינוי הגזם לאתר שפיכה מאושר

41.1.027

כולל גיזום ענפים , כריתה ועקירת  עץ אקליפטוס בוגר על שורשיו

, ל"קק/כולל תאום וקבלת אישור מפקיד היערות, מקדים ופינוי הגזם

0.0002,400.000.00' יחכולל פינוי לאתר שפיכה מאושר

41.1.028

מ ובשטח גומה לעץ בגודל " ס50כריתת שורשי עץ פיקוס לעומק 

0.000760.000.00'קומפמ בהתאם להנחיות מפקח והרשות" ס160/160

41.1.029

מ " ס10מ לעומק " ס29-15גרדום גדם עץ מכל סוג שהוא ובקוטר גזע 

0.000210.000.00' יח(לא כולל עקירת גוש שורשים)מפני הקרקע 

41.1.030

מ " ס20גובה מדידה , מ" ס15עקירה וסילוק גדמי עצים בקוטר עד 

0.000180.000.00' יח.מהקרקע

41.1.031

מ " ס20גובה מדידה , מ" ס30 ועד 15עקירה וסילוק גדמי עצים בקוטר 

0.000240.000.00' יח.מהקרקע

41.1.032

מ " ס20גובה מדידה , מ" ס60 ועד 30עקירה וסילוק גדמי עצים בקוטר 

0.000350.000.00' יח.מהקרקע

41.1.033

מ " ס20גובה מדידה , מ ומעלה" ס60עקירה וסילוק גדמי עצים בקוטר 

0.000500.000.00' יח.מהקרקע

0.00025.000.00 מטרגדר חיה/ עקירת וסילוק שיחים / גיזום 41.1.034

41.1.035

מ מפני " ס50חיתוך שורשי עצים במאונך לקו גזעי העצים ועד לעומק 

לא כולל  )המדרכה כולל מריחת חומר  הסדרת ריצוף משתלבות קיים 

0.000130.000.00' יח(אשר ימדדו בנפרד,אספלט חומר מילוי ופנוי פסולת \השלמת ריצוף

41.1.036

מ מפני " ס10לעומק , מ ומעלה" ס30גרדום גדם עץ מכל סוג מקוטר 

0.000300.000.00' יח(לא כולל עקירת גוש שורשים)הקרקע 

41.1.037

כולל  בדיקת , אספקה ופיזור אדמת גן מכל סוג שהוא לרבות חמרה

0.00075.000.00ק" מקרקע

41.1.038

כולל  בדיקת , אספקה ופיזור אדמת גן מכל סוג שהוא לרבות חמרה

0.00095.000.00ק" משקיות באישור המפקח בלבד/קרקע אך בשקים
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41.1.039

, דישון, (דונם/ק" מ15)או נטיעות כולל קומפוסט \הכנת שטח למדשאה ו

דונם /ג" ק50, דונם סופרפוספט/ג" ק100דישון כולל )תיחוח ויישור סופי 

0.0009.000.00ר" מר" מ250בשטח שגודלו עד , (אשלגן

41.1.040

, דישון, (דונם/ק" מ15)או נטיעות כולל קומפוסט \הכנת שטח למדשאה ו

דונם /ג" ק50, דונם סופרפוספט/ג" ק100דישון כולל )תיחוח ויישור סופי 

0.0006.000.00ר" מר" מ250בשטח שגודלו מעל , (אשלגן

41.1.041

כולל ,כיסוח דשא בשטחים אשר בהקמה או שאינם באחזקת הקבלן

הכל ' מתקנים וכו, סביב עצים, י חרמש מכני בהיקף המדשאה"קנטים ע

0.0002.000.00ר" מבהתאם להוראות המפקח

41.1.042

בשטחים אשר בהקמה או שאינם ,י מאוורת דשא"איוורור מדשאות ע

0.0002.000.00ר" מלרבות כל העבודות הכל בהתאם להוראות המפקח, באחזקת הקבלן

41.1.043

בשטחים אשר בהקמה או שאינם באחזקת ,י מדללת "דילול מדשאות  ע

0.0002.000.00ר" מלרבות כל העבודות הכל בהתאם להוראות המפקח, הקבלן

0.0001.000.00ר" מי טרקטור עם מכסחת שרשראות"כיסוח עשביה בשטחים פתוחים ע41.1.044

41.1.045

, (ק לדונם" מ20)" כופתיגן"הטמנת זבל אורגני מסוג \אספקה ופיזור

0.000400.000.00ק" מ.801י תו תקן "עפ

41.1.046

, (ק לדונם" מ20)" קומפוסט"הטמנת זבל אורגני מסוג \אספקה ופיזור

0.000250.000.00ק" מר" מ250 בשטח שגודלו עד 801י תו תקן "עפ

41.1.047

, (ק לדונם" מ20)" קומפוסט"הטמנת זבל אורגני מסוג \אספקה ופיזור

0.000225.000.00ק" מר" מ250בשטח שגודלו מעל , 801י תו תקן "עפ

41.1.048

ע מעושר "הטמנת דשן איטי תמס מסוג אוסמוקוט או שו\אספקה ופיזור

0.00018.000.00ג" ק חודש12במיקרואלמנטים למשך 

0.0003.000.00ג" ק.דונם/ג"ק150פוספט מגורען בשעור -סופר41.1.049

0.0003.000.00ג" קדונם/ג" ק60אשלגן כלורי בשעור 41.1.050

0.00015.000.00ג" קלפי מפרט המתכנן" סטרטר"דשן 41.1.051

0.00048.000.00ג" קלפי מפרט המתכנן" דיזיקטול"דשן 41.1.052

0.00019.000.00ג" קמצופה לפי מפרט המתכנן/ דשן שחרור מבוקר פולימרי 41.1.053

0.00019.000.00ג" קלפי מפרט המתכנן" יסודות קורט"דשן 41.1.054

41.1.055

מלכודת רב פעמית וידידותית לסביבה ללכידת חדקונית הדקל 

.  מטרים מהעץ המטופל25- מיועדת להצבה במרחק של כ. האדומה

הרכבה , המחיר כולל הובלה, ע "בי שדה אליהו או ש-תוצרת ביו

0.000500.000.00' יחוהתקנה

41.1.056

י הוראות "ע יישום עפ" ישראל או שVGI'  תוצרת חבKF 10דשן ביולוגי 

0.00060.000.00ליטרהיצרן

41.1.057

י הוראות "ע יישום עפ" ישראל או שVGI'  תוצרת חבKF 30דשן ביולוגי 

0.00025.000.00ליטרהיצרן

41.1.058

ע " ישראל או שVGI'  תוצרת חבKF SERFICOזרז צימוח ביולוגי 

0.000160.000.00ליטרי הוראות היצרן"יישום עפ

0.000480.000.00ק" מ.מ" מ0-4 / 0-8טוף מצע לדשא ומגרשי ספורט קוטר 41.1.059

41.1.060

-0אספקה ופיזור טוף תערובת מצע לגן לערוגות פרחים חד שנתיים סוג 

8 B0.000480.000.00ק" ממ" מ

0.000270.000.00ק" מע"או ש" גנים" תוצרת 0-8תערובת מצע חלופית לטוף כדוגמת מצעית 41.1.061

0.000500.000.00ק" מ כבול1/3, מ" מ0-8 טוף בקוטר 2/3אספקה ופיזור תערובת שתילה 41.1.062

0.000600.000.00ק" מ כבול1/3,  קומפוסט1/3,  טוף1/3אספקה ופיזור תערובת שתילה 41.1.063

41.1.064

,  קומפוסט1/3, ע"או ש" גנים" תוצרת 0-8 מצעית 1/3תערובת שתילה 

0.000540.000.00ק" מ כבול1/3

0.000280.200.00ק" מ.שכבת כבול לפי מפרט המתכנן41.1.065

0.000760.000.00ק" מ. לניקוז וכשכבה תחתונה במצעי גידול4' פרלייט גודל מס41.1.066

0.000665.000.00ק" מ.לניקוז וכשכבה תחתונה במצעי גידול" קל "4' פרלייט גודל מס41.1.067

41.1.068

משטחי בטון , כמצע גידול מעל גגות (גן לייט) 2' פרלייט גודל מס

0.000550.000.00ק" מואדניות
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41.1.069

, מגורען יותר למצע גידול לשטחי גינון מעל אדמה (212ט "מק)פרלייט 

0.000620.000.00ק" מ.משטחי בטון ואדניות, גגות

41.1.070

מצע שתילה רב שכבתי בבריכה אקולוגית כולל דשן לטווח ארוך בעומק 

0.0001,265.000.00ר" מבהתאם להוראות המתכנן והמפרט,מ" ס30

41.1.071

מ בבריכה אקולוגית בנוי בשכבות של דולומיט " ס50מצע סינון בעובי 

בהתאם להוראת , ומגבהים למעבר סינוןPVC+ קוורץ , טוף, בזלת

0.0002,060.000.00ר" מהמתכנן והמפרט

הערה?  ח פ ו י   ק ר ק ע   ו מ ש ט ח י ם  ?41.1.072

41.1.072

יישור והידוק הקרקע , פיזור,אספקה: כל סעיפי החיפויים כוללים

הערהאו המתכנן\בהתאם להוראות מפרט ו

41.1.072

 10-20אספקה ופיזור טוף גס צבעוני שטוף בצבעים שונים לחיפוי קוטר 

0.000580.000.00ק" ממ"מ

0.000472.000.00ק" מ בצבעים שוניםOVERSIZEאספקה ופיזור טוף 41.1.073

0.000480.000.00ק" מ4-8טוף גס גודל אגרגט 41.1.074

41.1.075

על בסיס מינרלים )אספקה ופיזור של שבבי עץ צבעוניים וממוחזרים  

מ " ס7-10עובי שכבת הכיסוי , על קרקע נקייה ומיושרת (טבעיים בלבד

0.000650.000.00ק" מ(המחיר לא כולל יריעת חיפוי)

0.000400.000.00ק" מכולל פרישת יריעת חיפוי שחורה ועיגונה ביתדות,חיפוי בשבבי עץ41.1.076

0.000115.000.00ק" ממ" ס10קליפות עץ כולל פיזור בשכבה של 41.1.077

0.000272.000.00ק" ממ" ס10רסק גזם כולל פיזור בשכבה של 41.1.078

41.1.079

עובי '  , סמ3טרקוטה בגודל מכסימלי של \אספקה ופיזור שברי חרס

 140ע בצפיפות "ג יריעה גאוטכנית פלרג או ש"מ שתונח ע" ס6שכבה 

0.000300.000.00ר" מ.(המחיר כולל יישור שטח אספקה והנחת היריעה). ר"מ/'גר

0.0001,100.000.00 טוןטרקוטה\אספקה ופיזור שברי חרס41.1.080

41.1.081

בזלת תוצרת , משחקון,  גרנוליט1,2,3,4אספקה ופיזור חלוקי ניצן גודל 

0.000670.000.00 טוןע"אבן ארי או ש

0.000720.000.00 טוןע"מ תוצרת אבן ארי או ש" מ5-7חלוקי נחל ניצן בגודל 41.1.082

41.1.083

תוצרת אבן , אלה, עמית, אסף,חלוקי נחל בגודל משתנה דוגמת עדן

0.0001,725.000.00 טוןע"ארי או ש

0.0001,040.500.00 טוןע"חלוקי נחל חן בגודל משתנה תוצרת אבן ארי או ש41.1.084

0.000740.000.00 טוןע"חלוקי נחל רותם בגודל משתנה תוצרת אבן ארי או ש41.1.085

0.0001,700.000.00 טוןע"חלוקי נחל סתיו בגודל משתנה תוצרת אבן ארי או ש41.1.086

41.1.087

ירדן , אדווה, גיל, שירה, עידו,חלוקי נחל בגודל משתנה דוגמת עומר 

0.0001,100.000.00 טוןע"תוצרת אבן ארי או ש, וכרמל

0.000125.000.00ק" ממ" ס6-9חצץ שטוף למילוי ערוגות בגודל 41.1.088

41.1.089

חיפוי שטח בבד פלריג כולל עיגון ביתדות ברזל כולל קבירת שולי בד 

0.0007.000.00ר" מבקצוות

0.00090.000.00ק" ממ" ס1-2.5חצץ שטוף למילוי ערוגות בגודל 41.1.090

0.00090.000.00ק" מאספקה ופיזור חצץ בגודל כלשהו לרבות פיזור בשכבות41.1.091

0.000190.000.00ר" ממ" ס10-15' בגודל מינ (אדמדם- אפור )חיפוי בשברי אבן אילת 41.1.092

0.000190.000.00ר" ממ" ס7' חיפוי באבן בזלת כהה בגודל מינ41.1.093

הערה?  ייצוב קרקע ומניעת סחף  ?41.1.094

41.1.094

ר פרוסה ומעוגנת "מ'\ גר450ייצוב קרקע ברשת מסיבי קוקוס במשקל 

0.00037.000.00ר" מג המדרון"ע

41.1.095

ר פרוסה ומעוגנת "מ'\ גר750יייצוב קרקע ברשת מסיבי קוקוס במשקל 

0.00042.000.00ר" מג המדרון"ע

41.1.096

מ " ס10ייצוב קרקע בכוורות ייצוב מעוינות מרצועות סיבי קוקוס בגובה 

0.00036.000.00ר" מר לרבות עיגון ביתדות ומילוי באדמת גן"מ'\ גר350ובמשקל 

41.1.097

מ " ס20ייצוב קרקע בכוורות ייצוב מעוינות מסיבי קוקוס בגובה 

0.00039.000.00ר" מר לרבות עיגון ביתדות ומילוי באדמת גן"מ'\ גר350ובמשקל 
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41.1.098

תא עם דפנות מחוספסים ומחוררים -ייצוב קרקע בכוורות ייצוב גיאו

חגורות חיזוק , לרבות עיגון ביתדות,ר'' תאים למ40, מ'' ס7.5בגובה 

0.00042.000.00ר" מהיקפיות ומילוי באדמת גן

41.1.099

תא עם דפנות מחוספסים ומחוררים -ייצוב קרקע בכוורות ייצוב גיאו

חגורות חיזוק , לרבות עיגון ביתדות,ר'' תאים למ40, מ'' ס10בגובה 

0.00049.000.00ר" מהיקפיות ומילוי באדמת גן

41.1.100

תא עם דפנות מחוספסים ומחוררים -ייצוב קרקע בכוורות ייצוב גיאו

חגורות חיזוק , לרבות עיגון ביתדות, ר'' תאים למ40, מ'' ס15בגובה 

0.00066.000.00ר" מהיקפיות ומילוי באדמת גן

41.1.101

תא עם דפנות מחוספסים ומחוררים -ייצוב קרקע בכוורות ייצוב גיאו

חגורות חיזוק , לרבות עיגון ביתדות, ר'' תאים למ40, מ'' ס20בגובה 

0.00075.000.00ר" מהיקפיות ומילוי באדמת גן

41.1.102

תא עם דפנות מחוספסים ומחוררים -ייצוב קרקע בכוורות ייצוב גיאו

חגורות חיזוק , לרבות עיגון ביתדות, ר'' תאים למ40, מ'' ס7.5בגובה 

0.00039.000.00ר" מהיקפיות ומילוי בעפר מקומי

41.1.103

תא עם דפנות מחוספסים ומחוררים -ייצוב קרקע בכוורות ייצוב גיאו

חגורות חיזוק , לרבות עיגון ביתדות, ר'' תאים למ40, מ'' ס10בגובה 

0.00045.000.00ר" מהיקפיות ומילוי בעפר מקומי

41.1.104

תא עם דפנות מחוספסים ומחוררים -ייצוב קרקע בכוורות ייצוב גיאו

חגורות חיזוק , לרבות עיגון ביתדות, ר'' תאים למ40, מ''ס15בגובה  

0.00059.000.00ר" מהיקפיות ומילוי בעפר מקומי

41.1.105

תא עם דפנות מחוספסים ומחוררים -ייצוב קרקע בכוורות ייצוב גיאו

חגורות חיזוק , לרבות עיגון ביתדות, ר'' תאים למ40, מ'' ס20בגובה 

0.00063.000.00ר" מהיקפיות ומילוי בעפר מקומי

41.1.106

תא עם דפנות מחוספסים ומחוררים -ייצוב קרקע בכוורות ייצוב גיאו

חגורות חיזוק , לרבות עיגון ביתדות, ר'' תאים למ40, מ'' ס7.5בגובה 

0.00098.000.00ר" מ20-היקפיות ומילוי בבטון מסוג ב

41.1.107

תא עם דפנות מחוספסים ומחוררים בגובה -ייצוב קרקע בכוורות גיאו

חגורות חיזוק היקפיות , לרבות עיגון ביתדות, ר'' תאים למ40, מ'' ס10

0.000106.000.00ר" מ20-ומילוי בבטון מסוג ב

41.1.108

תא עם דפנות מחוספסים ומחוררים בגובה -ייצוב קרקע בכוורות גיאו

חגורות חיזוק היקפיות , לרבות עיגון ביתדות, ר'' תאים למ40, מ'' ס15

0.000133.000.00ר" מ20-ומילוי בבטון מסוג ב

41.1.109

תא עם דפנות מחוספסים ומחוררים בגובה -ייצוב קרקע בכוורות גיאו

חגורות חיזוק היקפיות , לרבות עיגון ביתדות, ר'' תאים למ40, מ'' ס20

0.000152.000.00ר" מ20-ומילוי בבטון מסוג ב

0.0007.000.00ר" מתוספת מחיר לבטון עבור פיגמנט בגוון כלשהו41.1.110

0.00014.000.00ר" מתוספת מחיר לכוורת מסוג כלשהו עבור יריעות גיאוטקסטיל מתחתיה41.1.111

41.1.112

תא עם דפנות מחוספסים ומחוררים בגובה -ייצוב קרקע בכוורות גיאו

לרבות עיגון , מונח על יריעות גיאוטקסטיל, ר'' תאים למ40, מ'' ס7.5

0.00067.000.00ר" מחגורות חיזוק היקפיות ומילוי באגרגט גרוס, ביתדות

41.1.113

תא עם דפנות מחוספסים ומחוררים בגובה -ייצוב קרקע בכוורות גיאו

לרבות עיגון , מונח על יריעות גיאוטקסטיל, ר'' תאים למ40, מ'' ס10

0.00074.000.00ר" מחגורות חיזוק היקפיות ומילוי באגרגט גרוס, ביתדות

41.1.114

תא עם דפנות מחוספסים ומחוררים בגובה -ייצוב קרקע בכוורות גיאו

לרבות עיגון , מונח על יריעות גיאוטקסטיל, ר'' תאים למ40, מ''ס15

0.00097.000.00ר" מחגורות חיזוק היקפיות ומילוי באגרגט גרוס, ביתדות

41.1.115

תא עם דפנות מחוספסים ומחוררים בגובה -ייצוב קרקע בכוורות גיאו

לרבות עיגון , מונח על יריעות גיאוטקסטיל, ר'' תאים למ40, מ'' ס20

0.000114.000.00ר" מחגורות חיזוק היקפיות ומילוי באגרגט גרוס, ביתדות
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41.1.116

 מתוצרת חברת JKמ כדוגמת רשת " ס4רשת פלדה מרחבית בגובה 

 0.1 בעובי LDPEג יריעת "ע מונחת ע"או שו" רתם רשתות פלדה"

חגורות ,ל "מ והיריעה הנ" ס8 בגובה 20-לרבות מילוי בטון מסוג ב, מ"מ

0.00089.000.00ר" מעיגונים וכל הנדרש, בטון לחיזוק

41.1.117

 מתוצרת חברת JKמ כדוגמת רשת " ס5.5רשת פלדה מרחבית בגובה 

 0.1 בעובי LDPEג יריעת "ע מונחת ע"או שו" רתם רשתות פלדה"

מ והיריעה " ס10 בגובה 20-לרבות מילוי בטון מסוג ב, מ"מ

0.00095.000.00ר" מעיגונים וכל הנדרש, חגורות בטון לחיזוק,ל"הנ

41.1.118

 מתוצרת חברת JKמ כדוגמת רשת " ס8רשת פלדה מרחבית בגובה 

 0.1 בעובי LDPEג יריעת "ע מונחת ע"או שו" רתם רשתות פלדה"

מ והיריעה " ס12 בגובה 20-לרבות מילוי בטון מסוג ב, מ"מ

0.000107.000.00ר" מעיגונים וכל הנדרש, חגורות בטון לחיזוק,ל"הנ

41.1.119

תוספת למחירי דיפון תעלות ומדרונות ברשת פלדה מרחבית כדוגמת 

JK0.000420.000.00 מטרע עבור ביצוע ירידת מגלש בהתאם למפרט" או ש

41.1.120

תוספת למחירי דיפון תעלות ומדרונות ברשת פלדה מרחבית כדוגמת 

JK0.0002,100.000.00 מטרע עבור ביצוע קולטן בהתאם למפרט" או ש

(גגות ירוקים)יריעות לגגות עם צמחיה  ?41.1.121 הערה? 

41.1.121

או " הדר מערכות"מ כדוגמאת " מ0.8-1יריעת הגנת שורשים בעובי 

0.00075.000.00ר" מ(ר" מ100מעל )כולל חיבור היריעות בהלחמה ואיטום רולקות , ע"ש

41.1.122

 100מעל )ע "או ש" הדר מערכות"יריעת רפד מבד לא ארוג כדוגמאת 

0.00020.000.00ר" מ(ר"מ

41.1.123

ע "או ש" הדר מערכות"יריעת סינון והפרדה מבד לא ארוג כדוגמאת 

0.00022.000.00ר" מ(ר" מ100מעל )

41.1.124

" אנקדריין"מ מסוג " מ10יריעת ניקוז תלת שכבתית לגינות גג בעובי 

(ENKADRAIN) 0.00030.000.00ר" מ(ר" מ100מעל )ע  "או ש

41.1.125

מ " מ20-25יריעת ניקוז ואגירת מים לגינות גג או לגגות חומים בעובי 

0.00095.000.00ר" מ(ר" מ100מעל )ע "או ש (DIADEM)" דיאדם"מסוג 

41.1.126

" אקולוגג"מ מסוג " מ60יריעת ניקוז ואגירת מים לגגות ירוקים בעובי 

0.000125.000.00ר" מ(ר" מ100מעל )ע "או ש

עבודות השקיה41.2.000

הערה?   ש ר ו ו ל י ם   ? 41.2.001

41.2.001

אטמים , עטיפת חול, כיסוי, חפירה בכל עומק שהוא: העבודות כוללות

, חיבור שרוולים אל השוחה, הנחת שוחות ביקורת, בין קטעי שרוולים

הערהכל זאת עד למצב המוגמר, כיסוי ועטיפה לשוחה

41.2.001

 לרבות חוט 5/32" עובי דופן 2"שרוול תת קרקעי מצינור פלדה בקוטר 

0.00097.000.00 מטרהשחלה מניילון

0.00080.000.00 מטרפתיחת כביש אספלט ותיקונו לאחר הנחת קו מים בכל עומק41.2.002

0.00070.000.00 מטרפתיחת מדרכת אספלט ותיקונה לאחר הנחת קו מים בכל עומק41.2.003

0.00070.000.00 מטרמדרכה מרוצפת ותיקונה לאחר הנחת קו מים בכל עומק/פתיחת מסעה41.2.004

0.00040.000.00 מטרפתיחת דרך מצעים ותיקונה לאחר הנחת קו מים בכל עומק41.2.005

41.2.006

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

0.000129.000.00 מטרהשחלה מניילון

41.2.007

 5/32" עובי דופן 6"שרוול תת קרקעי מצינור פלדה מגולוון בקוטר 

0.000172.000.00 מטר.לרבות חוט השחלה מניילון

41.2.008

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

0.000193.000.00 מטרהשחלה מניילון

41.2.009

מ לרבות חוט " מ40 בקוטר 6שרוול תת קרקעי מצינור פוליאתילן דרג 

0.00038.000.00 מטרהשחלה מניילון

41.2.010

מ לרבות חוט " מ50 בקוטר 6שרוול תת קרקעי מצינור פוליאתילן דרג 

0.00043.000.00 מטרהשחלה מניילון
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41.2.011

מ לרבות חוט " מ75 בקוטר 6שרוול תת קרקעי מצינור פוליאתילן דרג 

0.00059.000.00 מטרהשחלה מניילון

41.2.012

מ לרבות חוט " מ90 בקוטר 6שרוול תת קרקעי מצינור פוליאתילן דרג 

0.00065.000.00 מטרהשחלה מניילון

41.2.013

מ לרבות חוט " מ110 בקוטר 6שרוול תת קרקעי מצינור פוליאתילן דרג 

0.00070.000.00 מטרהשחלה מניילון

41.2.014

מ לרבות חוט " מ50 בקוטר 10שרוול תת קרקעי מצינור פוליאתילן דרג 

0.00054.000.00 מטרהשחלה מניילון

41.2.015

מ לרבות חוט " מ63 בקוטר 10שרוול תת קרקעי מצינור פוליאתילן דרג 

0.00059.000.00 מטרהשחלה מניילון

41.2.016

מ לרבות חוט " מ75 בקוטר 10שרוול תת קרקעי מצינור פוליאתילן דרג 

0.00065.000.00 מטרהשחלה מניילון

41.2.017

מ לרבות " מ110 בקוטר 10שרוול תת קרקעי מצינור פוליאתילן דרג 

0.00081.000.00 מטרחוט השחלה מניילון

41.2.018

 לרבות חוט 2" תקשורת אפור בקוטר PVCשרוול תת קרקעי מצינור 

0.00033.000.00 מטר.השחלה מניילון

41.2.019

 לרבות חוט 3" תקשורת אפור בקוטר PVCשרוול תת קרקעי מצינור 

0.00043.000.00 מטר.השחלה מניילון

41.2.020

 לרבות חוט 4" תקשורת אפור בקוטר PVCשרוול תת קרקעי מצינור 

0.00054.000.00 מטר.השחלה מניילון

41.2.021

מ לרבות חוט " מ40 בקוטר 6 דרג P.V.Cשרוול תת קרקעי מצינור 

0.00043.000.00 מטרהשחלה מניילון

41.2.022

מ לרבות חוט " מ50 בקוטר 6 דרג P.V.Cשרוול תת קרקעי מצינור 

0.00049.000.00 מטרהשחלה מניילון

41.2.023

מ לרבות חוט " מ75 בקוטר 6 דרג P.V.Cשרוול תת קרקעי מצינור 

0.00065.000.00 מטרהשחלה מניילון

41.2.024

מ לרבות חוט " מ110 בקוטר 6 דרג P.V.Cשרוול תת קרקעי מצינור 

0.00075.000.00 מטרהשחלה מניילון

41.2.025

מ לרבות חוט " מ160 בקוטר 6 דרג P.V.Cשרוול תת קרקעי מצינור 

0.00086.000.00 מטרהשחלה מניילון

41.2.026

מ לרבות חוט " מ200 בקוטר 6 דרג P.V.Cשרוול תת קרקעי מצינור 

0.000107.000.00 מטרהשחלה מניילון

41.2.027

מ לרבות חוט " מ250 בקוטר 6 דרג P.V.Cשרוול תת קרקעי מצינור 

0.000161.000.00 מטרהשחלה מניילון

41.2.028

מ לרבות חוט " מ75 בקוטר 10 דרג P.V.Cשרוול תת קרקעי מצינור 

0.00070.000.00 מטרהשחלה מניילון

41.2.029

מ לרבות חוט " מ110 בקוטר 10 דרג P.V.Cשרוול תת קרקעי מצינור 

0.00086.000.00 מטרהשחלה מניילון

41.2.030

מ לרבות חוט " מ160 בקוטר 10 דרג P.V.Cשרוול תת קרקעי מצינור 

0.000102.000.00 מטרהשחלה מניילון

41.2.031

מ לרבות חוט " מ200 בקוטר 10 דרג P.V.Cשרוול תת קרקעי מצינור 

0.000118.000.00 מטרהשחלה מניילון

41.2.032

מ לרבות חוט " מ250 בקוטר 10 דרג P.V.Cשרוול תת קרקעי מצינור 

0.000182.000.00 מטרהשחלה מניילון

הערה?   צ נ ר ת   ה ש ק י ה   ו ט פ ט ו ף   ?41.2.033

41.2.033

ואביזרי חיבור תיקניים מסוג , כיסוי, כל עבודות ההשקיה כוללות חפירה

צנרת הטיפטוף כוללת טפטפות בספיקה של . פלסאון או שווה ערך

'  מ1.5עד '  מ0.3במרווחים של  (כמצויין בתכנית)ש / ל1.6,2.0,2.1

אין להשתמש בתחיליות . לפי דרישת המתכנן לרבות ווי עיגון ממתכת

הערה.ואביזרי שן מכל סוג שהוא יש להשתמש רק במצמדים תקניים



274מתוך152 2018- ל לעבודות פיתוח "מחירון משכ

כ"סהמחירכמותמידה' יחתאורמספר

41.2.033

השקייה במי )תוספת מחיר עבור צנרת השקיה וטיפטוף למים מושבים 

הערה(%20תוספת )סגול /בצבע אדום (קולחין

41.2.033

מ עם טפטפות " מ7בקוטר " מיקרודריפ"צנרת טפטוף מפוליאתילן מסוג 

0.0006.000.00 מטר.אינטגרליות מתווסתות

0.0005.000.00 מטר10מ דרג " מ8צינורית מי פיקוד בקוטר 41.2.034

41.2.035

ש מתאים \ל1,ש  \ ל1.6מ " מ16צנרת טפטוף מפוליאתילן   בקוטר 

טפטפות למניעת ,לטפטוף תת קרקעי עם טפטפת בעלת אנטי ואקום 

מ המחיר כולל " ס30-75יניקה אינטגרליות מתווספות במרווחים 

0.0007.000.00 מטרמ" ס50הטמנה עד עומק 

41.2.036

מ עם טפטפות " מ17/16צנרת טפטוף מפוליאתילן מסוג כלשהו בקוטר 

0.0005.000.00 מטר.מ" ס30-75אינטגרליות מתווסתות במרווחים 

41.2.037

מ עם טפטפות " מ17/16צנרת טפטוף מפוליאתילן מסוג כלשהו בקוטר 

0.0004.000.00 מטרמ" ס80-150אינטגרליות מתווסתות במרווחים 

41.2.038

מ עם טפטפות " מ20צנרת טפטוף מפוליאתילן מסוג כלשהו בקוטר 

0.00011.000.00 מטר.אינטגרליות מתווסתות

41.2.039

תוספת מחיר לצנרת טפטוף בקוטר כלשהו עבור הצנעה בקרקע בעומק 

0.0002.000.00 מטרמ" ס10

41.2.040

תוספת מחיר לצנרת טפטוף בקוטר כלשהו עבור הצנעה בקרקע בעומק 

0.0006.000.00 מטרמ" ס50

41.2.041

 6-4מ נושא " מ16שלוחת טפטוף לעצים מצינור טיפטוף בקוטר 

0.00016.000.00'קומפ.' מ3אורך השלוחה . טפטפות קו אינטגרליות מתווסתות

41.2.042

 10-8מ נושא " מ16שלוחת טפטוף לעצים מצינור טיפטוף בקוטר 

0.00019.000.00'קומפ.' מ4אורך השלוחה . טפטפות קו אינטגרליות מתווסתות

41.2.043

מ " מ16צנרת השקייה תת קרקעית מפוליאתילן מסוג כלשהוא בקוטר 

0.0004.000.00 מטר4דרג 

41.2.044

מ " מ20צנרת השקייה תת קרקעית מפוליאתילן מסוג כלשהוא בקוטר 

0.0006.000.00 מטר4דרג 

41.2.045

מ " מ25צנרת השקייה תת קרקעית מפוליאתילן מסוג כלשהוא בקוטר 

0.0008.000.00 מטר4דרג 

41.2.046

מ " מ32צנרת השקייה תת קרקעית מפוליאתילן מסוג כלשהו בקוטר 

0.0009.000.00 מטר4דרג 

41.2.047

מ " מ40צנרת השקייה תת קרקעית מפוליאתילן מסוג כלשהו  בקוטר 

0.00012.000.00 מטר4דרג 

41.2.048

מ " מ50צנרת השקייה תת קרקעית מפוליאתילן מסוג כלשהו בקוטר 

0.00019.000.00 מטר4דרג 

41.2.049

מ " מ63צנרת השקייה תת קרקעית מפוליאתילן מסוג כלשהו בקוטר 

0.00025.000.00 מטר4דרג 

41.2.050

מ " מ75צנרת השקייה תת קרקעית מפוליאתילן מסוג כלשהו  בקוטר 

0.00038.000.00 מטר4דרג 

41.2.051

מ " מ16צנרת השקיה תת קרקעית מפוליאתילן מסוג כלשהו  בקוטר 

0.0006.000.00 מטר6דרג 

41.2.052

מ " מ20צנרת השקיה תת קרקעית מפוליאתילן מסוג כלשהו  בקוטר 

0.0007.000.00 מטר6דרג 

0.0009.000.00 מטר.6מ דרג " מ25 בקוטר PE-63צנרת השקייה תת קרקעית מפוליאתילן 41.2.053

0.00014.000.00 מטר.6מ דרג " מ32 בקוטר PE-63צנרת השקייה תת קרקעית מפוליאתילן 41.2.054

0.00015.000.00 מטר.6מ דרג " מ40 בקוטר PE-80צנרת השקייה תת קרקעית מפוליאתילן 41.2.055

0.00021.000.00 מטר.6מ דרג " מ50 בקוטר PE-80צנרת השקייה תת קרקעית מפוליאתילן 41.2.056
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0.00036.000.00 מטר.6מ דרג " מ63 בקוטר PE-80צנרת השקייה תת קרקעית מפוליאתילן 41.2.057

0.00047.000.00 מטר.6מ דרג " מ75 בקוטר PE-80צנרת השקייה תת קרקעית מפוליאתילן 41.2.058

0.00065.000.00 מטר.6מ דרג " מ90 בקוטר PE-80צנרת השקייה תת קרקעית מפוליאתילן 41.2.059

41.2.060

מ דרג " מ110 בקוטר PE-80צנרת השקייה תת קרקעית מפוליאתילן 

0.00075.000.00 מטר.6

0.0007.000.00 מטר10מ דרג " מ16צינור פוליאתילן קוטר 41.2.061

0.0009.000.00 מטר10מ דרג " מ20צינור פוליאתילן קוטר 41.2.062

0.00010.000.00 מטר10מ דרג " מ25צינור פוליאתילן קוטר 41.2.063

0.00016.000.00 מטר10מ דרג " מ32 בקוטר PE-100צינור פוליאתילן 41.2.064

0.00017.000.00 מטר10מ דרג " מ40 קוטר PE-100צינור פוליאתילן 41.2.065

0.00033.000.00 מטר10מ דרג " מ50 קוטר PE-100צינור פוליאתילן 41.2.066

0.00043.000.00 מטר10מ דרג " מ63 קוטר PE-100צינור פוליאתילן 41.2.067

0.00059.000.00 מטר10מ דרג " מ75 קוטר PE-100צינור פוליאתילן 41.2.068

0.00075.000.00 מטר10מ דרג " מ90 קוטר PE-100צינור פוליאתילן 41.2.069

0.00086.000.00 מטר10מ דרג " מ110 קוטר PE-100צינור פוליאתילן 41.2.070

0.00055.000.00 מטר16מ דרג " מ20 בקוטר PE-100צינור פוליאתילן 41.2.071

0.00060.000.00 מטר16מ דרג " מ25  בקוטר PE-100צינור פוליאתילן 41.2.072

0.00075.000.00 מטר16מ דרג " מ32 בקוטר PE-100צינור פוליאתילן 41.2.073

0.00082.000.00 מטר16מ דרג " מ40 בקוטר PE-100צינור פוליאתילן 41.2.074

0.00090.000.00 מטר16מ דרג " מ50 בקוטר PE-100צינור פוליאתילן 41.2.075

0.000100.000.00 מטר16מ דרג " מ63 בקוטר PE-100צינור פוליאתילן 41.2.076

0.000135.000.00 מטר16מ דרג " מ75 בקוטר PE-100צינור פוליאתילן 41.2.077

0.000160.000.00 מטר16מ דרג " מ90 בקוטר PE-100צינור פוליאתילן 41.2.078

0.000190.000.00 מטר16מ דרג " מ110 בקוטר PE-100צינור פוליאתילן 41.2.079

0.00067.000.00 מטר.3/4"צינור מתכת מגולוון בקוטר 41.2.080

0.00072.000.00 מטר.1"צינור מתכת מגולוון בקוטר 41.2.081

0.00091.000.00 מטר.1.5"צינור מתכת מגולוון בקוטר 41.2.082

0.000107.000.00 מטר.2"צינור מתכת מגולוון בקוטר 41.2.083

0.000161.000.00 מטר.3"צינור מתכת מגולוון בקוטר  41.2.084

הערה?   מ מ ט י ר י ם   ו מ ת ז י ם  ?41.2.085

41.2.085

ואביזרי חיבור תיקניים מסוג פלסאון , כיסוי, כל העבודות כוללות חפירה

הערה.ע"או ש

0.00065.000.00' יחBSP SWING JOINT" 1זרוע פירקית מתכווננת לממטיר דגם 41.2.085

41.2.086

" HUNTER" תוצרת P.G.P מעלות דגם 360-40,ממטיר גיחה מתכוון

0.000115.000.00' יח.ע"או ש

41.2.087

 תוצרת ULTRA  PGP מעלות דגם 360-40ממטיר גיחה מתכוון 

"HUNTER "0.000120.000.00' יח.ע"או ש

41.2.088

 תוצרת P.G.Mדגם .  מעלות360-40, ממטיר גיחה מתכוון

"HUNTER "0.00090.000.00' יח.ע"או ש

41.2.089

" HUNTER"  תוצרת P.G.J מעלות דגם 360-40,ממטיר גיחה מתכוון

0.000110.000.00' יח.ע"או ש

41.2.090

-PS-02דגם , מ" ס5גובה גיחה .  מעלות360-1מתז גיחה מתכוון 

10A , כולל פיה תוצרת"HUNTER "0.00045.000.00' יח.ע"או ש

0.00060.000.00' יחע"או ש" HUNTER" כולל פיה תוצרת I SPRAYמתז גיחה מתווסת 41.2.091

41.2.092

-PS-04דגם , מ" ס10גובה גיחה .  מעלות360-1מתז גיחה מתכוון 

10A ,  כולל פיה תוצרת"HUNTER "0.00050.000.00' יח.ע"או ש

41.2.093

אל נגר ,  מתכוון כולל ווסתMP ROTATOR'  מ2-6מתז גיחה בטווח 

0.000100.000.00' יח.ע"או ש" HUNTER" תוצרת MPR 40דגם 
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41.2.094

 מתכוון כולל אל נגר דגם MP ROTATOR'  מ2-6מתז גיחה בטווח 

PROS-04 תוצרת "HUNTER "0.00085.000.00' יח.ע"או ש

0.000125.000.00' יחע"או ש" HUNTER" פלסטי תוצרת I-20ממטיר גיחה מתכוונן דגם 41.2.095

0.000165.000.00' יחע"או ש" HUNTER" מנירוסטה תוצרת I-20ממטיר גיחה מתכוונן 41.2.096

41.2.097

מ תוצרת " ס10 פלסטי בגובה גיחה I-25ממטיר גיחה מתכוונן 

"HUNTER "0.000240.000.00' יח.ע"או ש

41.2.098

מ תוצרת " ס10 מנירוסטה בגובה גיחה I-25ממטיר גיחה מתכוונן 

"HUNTER "0.000322.000.00' יח.ע"או ש

41.2.099

מ תוצרת " ס15 פלסטי בגובה גיחה I-41ממטיר  גיחה מתכוונן 

"HUNTER "0.000480.000.00' יחע"או ש

41.2.100

מ תוצרת " ס10 מנירוסטה בגובה גיחה I-41ממטיר גיחה מתכוונן 

"HUNTER "0.000430.000.00' יחע"או ש

41.2.101

מ פיה כפולה " ס10 מנירוסטה בגובה גיחה I-41ממטיר גיחה מתכוונן 

0.000495.000.00' יחע"או ש" HUNTER"תוצרת 

41.2.102

מ תוצרת " ס10 בגובה גיחה I-20 PRBממטיר גיחה מווסת 

"HUNTER "0.000139.000.00' יחע"או ש

41.2.103

מ תוצרת " ס15 בגובה גיחה I-20 PRBממטיר גיחה מווסת 

"HUNTER "0.000155.000.00' יחע"או ש

0.000690.000.00' יחע"או ש" HUNTER"תוצרת ,  למגרשי ספורט ודשא סינטטיI-90ממטיר 41.2.104

41.2.105

 מטר 45 להשקית דשא סינטטי רדיוס המטרה ST-1600ממטיר  

0.0004,500.000.00' יחע"או ש" HUNTER"תוצרת 

41.2.106

 הכוללת ממטיר תא הגנה STK-6Vיחידת המטרה לדשא סינטטי 

0.00014,000.000.00' יחע"או ש" HUNTER"וחיבור מים חיים תוצרת " 3מבטון משורין מגוף 

41.2.107

 מטר 7-15להצבה בטווח של ,  מעלות360-40ממטיר גיחה מתכוון 

0.000115.000.00' יח.ע"או ש" קיי ריין"תוצרת " 075"דגם 

41.2.108

דגם '  מ7-11 מעלות להצבות בטווח של 360-40ממטיר גיחה מתכוון 

"075D " 0.000125.000.00' יח.ע"או ש" קיי ריין"תוצרת

41.2.109

דגם '  מ5-9 מעלות להצבות בטווח של 360-40ממטיר גיחה מתכוון 

0.00090.000.00' יח.ע"או ש" קיי ריין"תוצרת " מיני פרו"

41.2.110

 מט 4.6-11 מעלות להצבות בטווח של 360-40ממטיר גיחה מתכוון 

קיי "תוצרת , מטר 4.6-11להצבות בטווח של "  כיסוי גומי050"דגם 

0.000135.000.00' יח.ע"או ש" ריין

41.2.111

 -02"מ דגם " ס5גובה גיחה , מעלות כולל פיה360-1מתז גיחה מתכוון  

S020 " 0.00050.000.00' יח.ע"או ש" קיי ריין"תוצרת

41.2.112

" מ כולל פיה דגם " ס10 מעלות גובה גיחה 360-1מתז גיחה מתכוון 

S020-04", 0.00060.000.00' יח.ע"או ש" קיי ריין"תוצרת

41.2.113

כולל גוף " RN"דגם"אל נגר ,מתכוון כולל ווסת '  מ2-6מתז גיחה בטווח 

0.000100.000.00' יח.ע"או ש" קיי ריין"תוצרת  (מוניציפלי)אל נגר,מווסת

41.2.114

כולל גוף גיחה " RN"מתכוון כולל אל נגר דגם '  מ2-6מתז גיחה בטווח 

PRO S-04 0.00085.000.00' יח.ע"או ש" קיי ריין" תוצרת

41.2.115

או " קיי ריין"פלסטיק תוצרת " פרו ספורט"ממטיר גיחה מתכוונן דגם 

0.000240.000.00' יח.ע"ש

41.2.116

או " קיי ריין"נירוסטה תוצרת " פרו ספורט"ממטיר גיחה מתכוונן דגם 

0.000320.000.00' יח.ע"ש

0.00060.000.00' יח3/4"אל נגר חיצוני לממטיר 41.2.117

0.00026.000.00' יחע"או ש" RAIN BIRD" תוצרת US-410פיה  + RBמתז גיחה 41.2.118

41.2.119

 RAIN"  תוצרת RB'  מ4-5.5 45-270' פיה רוטו+US4-18RNמתז 

BIRD "0.00047.000.00' יחע"או ש

0.00026.000.00' יחע"או ש" RAIN BIRD"  תוצרת US-415פיה  + RBמתז גיחה 41.2.120

0.00026.000.00' יחע"או ש" RAIN BIRD"  תוצרת US-418פיה  + RBמתז גיחה 41.2.121

0.00026.000.00' יחע"או ש" RAIN BIRD"  תוצרת US-412פיה  + RBמתז גיחה 41.2.122



274מתוך155 2018- ל לעבודות פיתוח "מחירון משכ

כ"סהמחירכמותמידה' יחתאורמספר

41.2.123

 RAIN"  תוצרת RB'  מ5.2-7.3 45-270' פיה רוטו+US4-24RNמתז 

BIRD "0.00047.000.00' יחע"או ש

0.00026.000.00' יחע"או ש" RAIN BIRD"  תוצרת US-215פיה  + RBמתז גיחה 41.2.124

0.00026.000.00' יחע"או ש" RAIN BIRD"  תוצרת US-408פיה  + RBמתז גיחה 41.2.125

41.2.126

" RAIN BIRD"  תוצרת RBמ " ס15 גיחה 40-360 פלוס 5006ממטיר 

0.000198.000.00' יחע"או ש

0.00095.000.00' יחע"או ש" RAIN BIRD"  תוצרת RB 40-360 3504ממטיר 41.2.127

41.2.128

או " RAIN BIRD"  תוצרת RB 40-360 6504ממטיר פלקון נירוסטה 

0.000335.000.00' יחע"ש

0.00097.000.00' יחע"או ש" RAIN BIRD"  תוצרת RB 40-360 5004ממטיר 41.2.129

0.000115.000.00' יחע"או ש" RAIN BIRD"  תוצרת RB 40-360 פלוס 5004ממטיר 41.2.130

41.2.131

 RAIN"  תוצרת RB 40-360 פלוס נירוסטה אל נגר וסת 5004ממטיר 

BIRD "0.000185.000.00' יחע"או ש

0.000345.000.00' יחע"או ש" RAIN BIRD"  תוצרת RB 40-360 נירוסטה 8005ממטיר 41.2.132

41.2.133

 RAIN"  תוצרת RB (נגר-כולל אל) SAM+  פלוס 5004ממטיר 

BIRD "0.000161.000.00' יחע"או ש

0.0001,791.000.00' יחע"או ש" RAIN BIRD"  תוצרת E950ממטיר איגל 41.2.134

0.000187.000.00' יחע"או ש" RAIN BIRD"  תוצרת E950סולונואיד קיט לאיגל 41.2.135

0.0005,513.000.00' יחע"או ש" RAIN BIRD"  תוצרת XLR24תותח השקיה 41.2.136

0.0005,513.000.00' יחע"או ש" RAIN BIRD"  תוצרת XLR24תותח השקיה 41.2.137

0.00050.000.00' יחכולל כל אביזרי חיבור'  מ4.0הזזת ממטיר או מתז קיים למרחק  של עד 41.2.138

41.2.139

ע לקו השקייה קיים "או ש" HUNTER"הוספת מתז גיחה מתוצרת 

0.000120.000.00' יחכולל כל אביזרי חיבור

41.2.140

ע לקו השקייה קיים כולל "או ש" HUNTER"הוספת ממטיר מתוצרת 

0.000176.000.00' יחכל אביזרי החיבור

הערה?   ר א ש י   מ ע ר כ ת   ו א ב י ז ר י ם  ?41.2.141

41.2.141

כל אבזרי מערכות ההשקייה יהיו בעלי תו תקן ישראלי ועל פי אישורו 

הערה.של המתכנן או המפקח בשטח

41.2.141

 עם קוצב לפתיחה אחת לטפטוף או המטרה כולל 3/4"ראש מערכת 

0.000450.000.00' יח(לא כולל ארגז)וסת לחץ ואביזרי חיבור , מסנן

41.2.142

 עם קוצב לפתיחה אחת לטפטוף או המטרה כולל 1"ראש מערכת 

0.000563.000.00' יח(ללא ארגז)16מודולרים דרג \ואביזרי חיבור מגולוונים, וסת לחץ, מסנן

41.2.143

 לטפטוף והמטרה הכולל ברז אלכסון ראשי 3/4"ראש מערכת לקוטר 

 ברזי 4, וסת לחץ, ואקום/משחרר אוויר, ברז גן, מסננים, קוצב, 3/4"

כולל חיבור , 16מודולרים דרג \רקורדים ואביזרי חיבור מגולוונים, יציאה

0.0001,177.000.00' יח(לא כולל ארון אביזרים)למקור מים סמוך 

41.2.144

, 1" לטפטוף והמטרה הכולל ברז אלכסון ראשי 1"ראש מערכת לקוטר 

,  ברזי יציאה4, וסת לחץ, ואקום/משחרר אוויר, ברז גן, מסננים, קוצב

כולל חיבור למקור , 16מודולרים דרג \רקורדים ואביזרי חיבור מגולוונים

0.0001,712.000.00' יח(לא כולל ארון אביזרים)מים סמוך 

41.2.145

 לטפטוף והמטרה הכולל ברז אלכסון ראשי 1.5"ראש מערכת לקוטר 

 ברזי 4, וסת לחץ, ואקום/משחרר אוויר, ברז גן, מסננים, קוצב, 1.5"

כולל חיבור , 16מודולרים דרג \רקורדים ואביזרי חיבור מגולוונים, יציאה

0.0002,675.000.00' יח(לא כולל ארון אביזרים)למקור מים סמוך 

41.2.146

, 2" לטפטוף והמטרה הכולל ברז אלכסון ראשי 2"ראש מערכת לקוטר 

,  ברזי יציאה4, וסת לחץ, ואקום/ משחרר אוויר, ברז גן, מסננים, קוצב

כולל חיבור למקור , 16מודולרים דרג \רקורדים ואביזרי חיבור מגולוונים

0.0003,531.000.00' יח(לא כולל ארון אביזרים)מים סמוך 

0.00065.000.00' יחכולל אביזרים,  לראש מערכת3/4"תוספת ברז כדורי 41.2.147

0.00091.000.00' יחכולל אביזרים,  לראש מערכת1"תוספת ברז כדורי 41.2.148
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0.000182.000.00' יחכולל אביזרים,  לראש מערכת1.5"תוספת ברז כדורי 41.2.149

0.000214.000.00' יחכולל אביזרים,  לראש מערכת2"תוספת ברז כדורי 41.2.150

0.000-62.000.00' יח.כולל אביזרים,  לראש מערכת3/4"הפחתה ברז כדורי 41.2.151

0.000-88.000.00' יח.כולל אביזרים,  לראש מערכת1"הפחתה ברז כדורי 41.2.152

0.000-179.000.00' יח.כולל אביזרים,  לראש מערכת1.5"הפחתה ברז כדורי 41.2.153

0.000-212.000.00' יח.כולל אביזרים,  לראש מערכת2"הפחתה ברז כדורי 41.2.154

0.000182.000.00' יח1"החלפת ברז כדורי בראש מערכת קיים 41.2.155

0.000321.000.00' יח1.5"החלפת ברז כדורי בראש מערכת קיים 41.2.156

0.000375.000.00' יח2"החלפת ברז כדורי בראש מערכת קיים 41.2.157

41.2.158

בקר ,  לפתיחה אחת עם ברז אלכסון ראשי3/4-"1"ראש מערכת 

משחרר , ווסת לחץ, ברז חשמלי כולל מסנן + DC1השקיה 

0.000985.000.00' יח(לא כולל ארגז)רקורדים ואביזרי חיבור , ברז גן, וואקום/אויר

41.2.159

 לטפטוף והמטרה הכולל ברז אלכסון ראשי 3/4"ראש מערכת לקוטר 

 ברזים 4, וסת לחץ, ואקום/משחרר אוויר, ברז גן, מסננים, 3/4"

כולל , 16חשמליים מפלסטיק רקורדים ואביזרי חיבור מגולוונים דרג 

0.0001,750.000.00' יח(לא כולל ארון אביזרים)'  מ3עד - חיבור למקור מים סמוך

41.2.160

, 1" לטפטוף והמטרה הכולל ברז אלכסון ראשי 1"ראש מערכת לקוטר 

 ברזים חשמליים 4, וסת לחץ, ואקום/משחרר אוויר, ברז גן, מסננים

כולל , 16מודולרים דרג \רקורדים ואביזרי חיבור מגולוונים, מפלסטיק

בהתאם  (לא כולל ארון אביזרים)'  מ3עד - חיבור למקור מים סמוך

0.0004,300.000.00 מטראו תוכנית\ ו1לפרט 

41.2.161

 לטפטוף והמטרה הכולל ברז אלכסון ראשי 1.5"ראש מערכת לקוטר 

 ברזים 4, וסת לחץ, ואקום/משחרר אוויר, ברז גן, מסננים, 1.5"

מודולרים דרג \רקורדים ואביזרי חיבור מגולוונים, חשמליים מפלסטיק

 (לא כולל ארון אביזרים)'  מ3עד - כולל חיבור למקור מים סמוך, 16

0.0005,100.000.00' יחאו תוכנית\ ו1בהתאם לפרט 

41.2.162

, 2" לטפטוף והמטרה הכולל ברז אלכסון ראשי 2"ראש מערכת לקוטר 

 ברזים חשמליים 4, וסת לחץ, ואקום/משחרר אוויר, ברז גן, מסננים

כולל , 16מודולרים דרג \רקורדים ואביזרי חיבור מגולוונים,מפלסטיק

בהתאם  (לא כולל ארון אביזרים)'  מ3עד - חיבור למקור מים סמוך

0.0008,100.000.00' יחאו תוכנית\ ו1לפרט 

41.2.163

 לטפטוף והמטרה הכולל ברז אלכסון ראשי 3/4"ראש מערכת לקוטר 

 ברזים 4, וסת לחץ, ואקום/משחרר אוויר, ברז גן, מסננים, 3/4"

מודולרים דרג \הידראולים מפלסטיק רקורדים ואביזרי חיבור מגולוונים

0.0002,000.000.00' יח(לא כולל ארון אביזרים)'  מ3עד - כולל חיבור למקור מים סמוך, 16

41.2.164

, 1" לטפטוף והמטרה הכולל ברז אלכסון ראשי 1"ראש מערכת לקוטר 

 ברזים הידראולים 4, וסת לחץ, ואקום/משחרר אוויר, ברז גן, מסננים

כולל , 16מודולרים דרג \רקורדים ואביזרי חיבור מגולוונים, מפלסטיק

בהתאם  (לא כולל ארון אביזרים)'  מ3עד - חיבור למקור מים סמוך

0.0004,550.000.00' יחאו תוכנית\ ו2לפרט 

41.2.165

 לטפטוף והמטרה הכולל ברז אלכסון ראשי 1.5"ראש מערכת לקוטר 

 ברזים 4, וסת לחץ, ואקום/משחרר אוויר, ברז גן, מסננים, 1.5"

מודולרים דרג \רקורדים ואביזרי חיבור מגולוונים, הידראולים מפלסטיק

 (לא כולל ארון אביזרים)'  מ3עד - כולל חיבור למקור מים סמוך, 16

0.0005,350.000.00' יחאו תוכנית\ ו2בהתאם לפרט 

41.2.166

, 2" לטפטוף והמטרה הכולל ברז אלכסון ראשי 2"ראש מערכת לקוטר 

 ברזים הידראולים 4, וסת לחץ, ואקום/משחרר אוויר, ברז גן, מסננים

כולל , 16מודולרים דרג \רקורדים ואביזרי חיבור מגולוונים, מפלסטיק

בהתאם  (לא כולל ארון אביזרים)'  מ3עד - חיבור למקור מים סמוך

0.0008,350.000.00' יחאו תוכנית\ ו2לפרט 
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41.2.167

 לטפטוף והמטרה כולל ארבע ברזים 3"ראש מערכת בקוטר 

ברז ,  כולל ברזון תלת דרכי3 "105הידראוליים מפלסטיק ברמד סידרה 

פלט חשמלי + מד מים , משחרר אויר, ברז גן, 3"פרפר בקוטר /טריז

 כולל סעפת מגופים מפוליאתילן בריתוך פנים 3"מסנן רשת אוגנים , 3"

מערכת התחברות אוגנים למד המים  , 3"הכולל אוגנים וארבע יציאות 

 כולל כל הריתוכים והחיבורים הדרושים כולל חיבור למקור 3"והמסנן 

בהתאם  (ללא ארגז, לא כולל סרגל סולונואידים)'  מ3עד - מים סמוך

0.00010,780.000.00' יחלתוכנית

41.2.168

 ברזים הידראוליים מברונזה 4 לטפטוף והמטרה עם 1"ראש מערכת 

משחרר , ברז גן, 1"ברז אלכסון ראשי , כולל ברזון תלת דרכי

רקורדים ואביזרים , וסתי לחץ, מסננים, פלט+ מד מים ,ואקום/אוויר

לא )'  מ3עד - כולל חיבור למקור מים סמוך, 16מודולרים דרג \מגולוונים

0.0004,900.000.00' יח.או תוכנית\ ו2בהתאם לפרט . (ללא ארגז, כולל סרגל סולונואידים

41.2.169

 ברזים הידראוליים מברונזה 4 לטפטוף והמטרה עם 1.5"ראש מערכת 

משחרר , ברז גן, 1.5"ברז אלכסון ראשי , כולל ברזון תלת דרכי

רקורדים ואביזרים , וסתי לחץ, מסננים, פלט+ מד מים ,ואקום/אוויר

לא )'  מ3עד - כולל חיבור למקור מים סמוך, 16מודולרים דרג \מגולוונים

0.0007,770.000.00' יחאו תוכנית\ ו2בהתאם לפרט  (ללא ארגז, כולל סרגל סולונואידים

41.2.170

,  ברזים הידראוליים  מברונזה4 לטפטוף והמטרה עם 2"ראש מערכת 

משחרר , ברז גן, 2"ברז אלכסון ראשי , כולל ברזון תלת דרכי

רקורדים ואביזרים , וסתי לחץ, מסננים, פלט+ מד מים ,ואקום/אוויר

לא )'  מ3עד - כולל חיבור למקור מים סמוך, 16מודולרים דרג \מגולוונים

0.0009,870.000.00' יחאו תוכנית\ ו2בהתאם לפרט  (ללא ארגז, כולל סרגל סולונואידים

0.000300.000.00' יח1-"3/4"תוספת מגוף הידראולי מפלסטיק בקוטר 41.2.171

0.000540.000.00' יח2-"1.5"בקוטר , (עם סגירה מכנית)תוספת מגוף הידראולי מפלסטיק 41.2.172

41.2.173

 כולל ברזון 3" בקוטר 105תוספת מגוף הידראולי מפלסטיק  סידרה 

0.000730.000.00' יחע"תלת דרכי תוצרת ברמד או ש

0.000-298.000.00' יח1-"3/4"הפחתה מגוף הידראולי מפלסטיק בקוטר 41.2.174

0.000-538.000.00' יח2-"1.5"בקוטר , (עם סגירה מכנית)הפחתה מגוף הידראולי מפלסטיק 41.2.175

41.2.176

 כולל ברזון 3" בקוטר 105הפחתה מגוף הידראולי מפלסטיק סידרה 

0.000-730.000.00' יחע"הידראולי תוצרת ברמד או ש

41.2.177

 3/4-"1"ארגז הגנה מכל סוג שהוא בקוטר + פירוק ופינוי ראש מערכת 

0.000960.000.00' יח.כולל השלמת אדמה חסרה בבור

41.2.178

 1.5-"2"ארגז הגנה מכל סוג שהוא בקוטר + פירוק ופינוי ראש מערכת 

0.0001,145.000.00' יח.כולל השלמת אדמה חסרה בבור

41.2.179

, (עם סגירה מכנית) מפלסטיק 24V AC, דו דרכי/ מגוף חשמלי רגיל 

0.000220.000.00' יח1-"3/4"בקוטר 

41.2.180

עם ) מפלסטיק 24V AC, תלת דרכי/ דו דרכי / מגוף חשמלי רגיל 

0.000590.000.00' יח2-"1.5"בקוטר , (סגירה מכנית

41.2.181

עם סגירה )מפלסטיק ,  דו דרכי9V DCמגוף חשמלי סולונואיד פולסים 

0.000250.000.00' יח1-"3/4"בקוטר , (מכנית

41.2.182

עם סגירה )מפלסטיק ,  דו דרכי9V DCמגוף חשמלי סולונואיד פולסים 

0.000610.000.00' יח2-"1.5"בקוטר , (מכנית

41.2.183

כולל ברזון , תלת דרכי מברונזה 9V DCמגוף חשמלי סולונואיד פולסים 

0.000910.000.00' יח2-"1.5"בקוטר , תלת דרכי

41.2.184

ברזון ואביזרים ,  כולל רקורד1"תוספת מגוף הידראולי מברונזה בקוטר 

0.000530.000.00' יח.ל"לנ
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41.2.185

ברזון ,  כולל רקורד2-"1.5"תוספת מגוף הידראולי מברונזה בקוטר 

0.000800.000.00' יח.ל"ואביזרים לנ

41.2.186

ברזון ,  כולל רקורד1"הפחתה מגוף הידראולי מברונזה בקוטר 

0.000-298.000.00' יח.ל"ואביזרים לנ

41.2.187

ברזון ,  כולל רקורד1.5-"2"הפחתה מגוף הידראולי מברונזה בקוטר 

0.000-598.000.00' יח.ל"ואביזרים לנ

0.000185.000.00' יחפלסטיק\דרכי למגופים הידראולים ברונזה-תוספת ברזון פיקוד תלת41.2.188

41.2.189

י הנחיות "דורות למגוף הידראולי עפ\ברמד' תוספת נווטון פלסטי תוצ

צינוריות פיקוד מפלסטיק וכיול , כולל כל החיבורים הדרושים, מתכנן

0.000360.000.00'קומפהנווטון

0.000450.000.00' יחע" תוצרת ברמד או ש1.5" בקוטר 100מגוף הידראולי פלסטיק סידרה 41.2.190

0.000470.000.00' יחע" תוצרת ברמד או ש2" בקוטר 100מגוף הידראולי פלסטיק סידרה 41.2.191

0.000700.000.00' יחע" תוצרת ברמד או ש3" בקוטר 100מגוף הידראולי פלסטיק סידרה 41.2.192

0.000460.000.00' יחע" תוצרת ברמד או ש1.5" בקוטר 100מגוף חשמלי פלסטיק סידרה 41.2.193

0.000480.000.00' יחע" תוצרת ברמד או ש2" בקוטר 100מגוף חשמלי פלסטיק סידרה 41.2.194

0.000730.000.00' יחע" תוצרת ברמד או ש3" בקוטר 100מגוף חשמלי פלסטיק סידרה 41.2.195

41.2.196

 DC\AC פיקוד חשמלי 3\4"מגוף אקוואנט הידראולי מפלסטיק בקוטר 

0.000150.000.00' יחתלת דרכי  דו גידי

41.2.197

 DC\AC פיקוד חשמלי 1"מגוף אקוואנט הידראולי מפלסטיק בקוטר 

0.000180.000.00' יחתלת דרכי  דו גידי

41.2.198

 DC\ACפיקוד חשמלי 1.5"מגוף אקוואנט הידראולי מפלסטיק בקוטר 

0.000550.000.00' יחתלת דרכי  דו גידי

41.2.199

 DC\AC פיקוד חשמלי 2"מגוף אקוואנט הידראולי מפלסטיק בקוטר 

0.000580.000.00' יחתלת דרכי  דו גידי

41.2.200

 כולל נוטון פיקוד חשמלי 1.5"מגוף אקוואנט הידראולי מפלסטיק בקוטר 

DC\AC0.000750.000.00' יח תלת דרכי דו גידי

41.2.201

 כולל נוטון פיקוד חשמלי 2"מגוף אקוואנט הידראולי מפלסטיק  בקוטר  

DC\AC0.000780.000.00' יח תלת דרכי דו גידי

41.2.202

, המותאם לסוג המחשב כולל אספקה, (זרם רציף) A.C.סולונואיד 

0.000205.000.00' יח.קומפלט, הרכבה על פנל סולונואידים וחיבור למחשב

41.2.203

, המותאם לסוג המחשב כולל אספקה, (פולסים) D.C.סולונואיד 

0.000225.000.00' יח.קומפלט, הרכבה על פנל סולונואידים וחיבור למחשב

41.2.204

,  יחידות על הסרגל2הכולל , (זרם רציף) A.C.סרגל סולונואידים 

0.000525.000.00' יח.מותאם לסוג המחשב כולל אספקה והרכבה

41.2.205

,  יחידות על הסרגל3הכולל , (זרם רציף) A.C.סרגל סולונואידים 

0.000750.000.00' יח.מותאם לסוג המחשב כולל אספקה והרכבה

41.2.206

,  יחידות על הסרגל4הכולל , (זרם רציף) A.C.סרגל סולונואידים 

0.0001,000.000.00' יח.מותאם לסוג המחשב כולל אספקה והרכבה

41.2.207

,  יחידות על הסרגל5הכולל , (זרם רציף) A.C.סרגל סולונואידים 

0.0001,300.000.00' יח.מותאם לסוג המחשב כולל אספקה והרכבה

41.2.208

,  יחידות על הסרגל6הכולל , (זרם רציף) A.C.סרגל סולונואידים 

0.0001,450.000.00' יח.מותאם לסוג המחשב כולל אספקה והרכבה

41.2.209

,  יחידות על הסרגל7הכולל , (זרם רציף) A.C.סרגל סולונואידים 

0.0001,770.000.00' יח.מותאם לסוג המחשב כולל אספקה והרכבה

41.2.210

,  יחידות על הסרגל8הכולל , (זרם רציף) A.C.סרגל סולונואידים 

0.0001,950.000.00' יח.מותאם לסוג המחשב כולל אספקה והרכבה

41.2.211

,  יחידות על הסרגל9הכולל , (זרם רציף) A.C.סרגל סולונואידים 

0.0002,150.000.00' יח.מותאם לסוג המחשב כולל אספקה והרכבה

41.2.212

,  יחידות על הסרגל10הכולל , (זרם רציף) A.C.סרגל סולונואידים 

0.0002,600.000.00' יח.מותאם לסוג המחשב כולל אספקה והרכבה



274מתוך159 2018- ל לעבודות פיתוח "מחירון משכ

כ"סהמחירכמותמידה' יחתאורמספר

41.2.213

,  יחידות על הסרגל11הכולל , (זרם רציף) A.C.סרגל סולונואידים 

0.0002,750.000.00' יח.מותאם לסוג המחשב כולל אספקה והרכבה

41.2.214

,  יחידות על הסרגל12הכולל , (זרם רציף) A.C.סרגל סולונואידים 

0.0003,100.000.00' יח.מותאם לסוג המחשב כולל אספקה והרכבה

41.2.215

מותאם ,  יחידות על הסרגל2הכולל , (פולסים) D.C.סרגל סולונואידים 

0.000580.000.00' יח.לסוג המחשב כולל אספקה והרכבה

41.2.216

מותאם ,  יחידות על הסרגל3הכולל , (פולסים) D.C.סרגל סולונואידים 

0.000890.000.00' יח.לסוג המחשב כולל אספקה והרכבה

41.2.217

מותאם ,  יחידות על הסרגל4הכולל , (פולסים) D.C.סרגל סולונואידים 

0.0001,100.000.00' יח.לסוג המחשב כולל אספקה והרכבה

41.2.218

מותאם ,  יחידות על הסרגל5הכולל , (פולסים) D.C.סרגל סולונואידים 

0.0001,400.000.00' יח.לסוג המחשב כולל אספקה והרכבה

41.2.219

מותאם ,  יחידות על הסרגל6הכולל , (פולסים) D.C.סרגל סולונואידים 

0.0001,690.000.00' יח.לסוג המחשב כולל אספקה והרכבה

41.2.220

מותאם ,  יחידות על הסרגל7הכולל , (פולסים) D.C.סרגל סולונואידים 

0.0001,990.000.00' יח.לסוג המחשב כולל אספקה והרכבה

41.2.221

מותאם ,  יחידות על הסרגל8הכולל , (פולסים) D.C.סרגל סולונואידים 

0.0002,170.000.00' יח.לסוג המחשב כולל אספקה והרכבה

41.2.222

מותאם ,  יחידות על הסרגל9הכולל , (פולסים) D.C.סרגל סולונואידים 

0.0002,550.000.00' יח.לסוג המחשב כולל אספקה והרכבה

41.2.223

,  יחידות על הסרגל10הכולל , (פולסים) D.C.סרגל סולונואידים 

0.0002,850.000.00' יח.מותאם לסוג המחשב כולל אספקה והרכבה

41.2.224

,  יחידות על הסרגל11הכולל , (פולסים) D.C.סרגל סולונואידים 

0.0003,200.000.00' יח.מותאם לסוג המחשב כולל אספקה והרכבה

41.2.225

,  יחידות על הסרגל12הכולל , (פולסים) D.C.סרגל סולונואידים 

0.0003,500.000.00' יח.מותאם לסוג המחשב כולל אספקה והרכבה

0.000360.000.00' יח או ארי שווה ערךC10 ברמד 1", 3/4"שסתום אויר משולב בקוטר 41.2.226

0.000260.000.00' יח או ארי שווה ערךA10 ברמד 1", 3/4"שסתום אויר אוטומטי בקוטר 41.2.227

0.00095.000.00' יחע" או שK10 ברמד 1", 3/4"שסתום אויר קינטי בקוטר 41.2.228

0.00030.000.00' יחע" או שARV ברמד 1/2"שסתום שובר ואקום בקוטר 41.2.229

0.000150.000.00' יחע"או ש" פלסאון" תוצרת 25/4שסתום שטיפה מהירה לצינורות מנקזים 41.2.230

0.00075.000.00' יחש" מ155 3/4,"תוספת לראש מערכת עבור מסנן רשת בקוטר 41.2.231

41.2.232

 כולל מורה סתימה 1"תוספת לראש מערכת עבור מסנן רשת  בקוטר 

0.000285.000.00' יח.ע"או ש" עמיעד"תוצרת 

41.2.233

 ארוך כולל מורה 1.5"תוספת לראש מערכת עבור מסנן רשת בקוטר 

0.000480.000.00' יח.ע"או ש" עמיעד"סתימה תוצרת 

41.2.234

  ארוך כולל מורה 2"תוספת לראש מערכת עבור מסנן רשת בקוטר 

0.000910.000.00' יח.ע"או ש" עמיעד"סתימה תוצרת 

0.0001,800.000.00' יח2"מסנן רשת שטיפה חצי אוטומטי 41.2.235

41.2.236

" עמיעד" תוצרת M102 דגם פילטומט  2"מסנן שטיפה אוטומטי בקוטר 

0.0005,500.000.00' יח.ע"או ש

0.000800.000.00' יח פלסטיק1"מסנן טרפלן 41.2.237

0.000955.000.00' יח סופר פלסטיק1.5" מסנן טרפלן 41.2.238

0.0002,395.000.00' יח פלסטיק2"מסנן טרפלן 41.2.239

0.000300.000.00' יח1.5"מסנן דסקיות 41.2.240

0.000940.000.00' יח2"מסנן דסקיות 41.2.241

0.00070.000.00' יחע" או ש3/4"מסנן פלסטיק דסקיות ארקל בקוטר 41.2.242

0.000260.000.00' יחע" בקוטר כולל ברז או ש1"מסנן פלסטיק דסקיות ארקל 41.2.243

0.000370.000.00' יחע" כולל ברז או ש1.5"מסנן פלסטיק דסקיות ארקל בקוטר 41.2.244

0.000505.000.00' יחע" כולל ברז או ש1.5"מסנן פלסטיק דסקיות ארקל ארוך בקוטר 41.2.245

0.000930.000.00' יחע" כולל ברז או ש2"מסנן פלסטיק דסקיות ארקל בקוטר 41.2.246
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41.2.247

 כולל מורה סתימה או 3"מסנן פלסטיק רשת עמיעד הברגות בקוטר 

0.0001,570.000.00' יחע"ש

0.0001,770.000.00' יחע" כולל מורה סתימה או ש3"מסנן פלסטיק רשת עמיעד אוגנים בקוטר 41.2.248

0.0004,400.000.00' יחקומפקטי" קלין-ספין" דגם 2"דיסקיות בקוטר - מסנן שטיפה אוטומטי 41.2.249

0.0001,430.000.00' יח.לפיקוד על מסנן אוטומטי" עמיעד"בקר אלקטרוני תוצרת 41.2.250

41.2.251

כדוגמת , (גוף ברונזה ושומר לחץ סטטי),  מתכוונן3/4", וסת לחץ ישיר

"DECA."0.000425.000.00' יח

41.2.252

כדוגמת , (גוף ברונזה ושומר לחץ סטטי),  מתכוונן1", וסת לחץ ישיר

"DECA."0.000550.000.00' יח

41.2.253

כדוגמת , (גוף ברונזה ושומר לחץ סטטי),  מתכוונן1.5", וסת לחץ ישיר

"DECA."0.0001,100.000.00' יח

0.000120.000.00' יח.PRVסדרת " ברמד"כדוגמת , מפלסטיק, 3/4"וסת לחץ ישיר 41.2.254

0.000430.000.00' יחPRVסדרת " ברמד" מתכוונן מפלסטיק כדוגמאת 1.5"וסת  לחץ ישיר 41.2.255

0.000240.000.00' יחPRVסדרת " ברמד"כדוגמת , מפלסטיק, 1"וסת לחץ ישיר 41.2.256

0.000540.000.00' יחPRVסדרת " ברמד"כדוגמת , ממתכת, 1.5"וסת לחץ ישיר 41.2.257

0.0001,150.000.00' יחע" או שו2"מקטין לחץ בראוקמן 41.2.258

0.000875.000.00' יחע" או שו1.5"מקטין לחץ בראוקמן 41.2.259

0.000600.000.00' יחע" או שו1"מקטין לחץ בראוקמן 41.2.260

0.00060.000.00' יחע"מכלול מורה סתימה עמיעד או ש41.2.261

0.0002,560.000.00' יח1.5"פלט חשמל +מקטין לחץ+סופר הידרומטר41.2.262

0.0002,760.000.00' יח2"פלט חשמל +מקטין לחץ+סופר הידרומטר41.2.263

0.000900.000.00' יח3/4"ח "תוספת לראש מערכת עבור מז41.2.264

0.0001,300.000.00' יח1"ח "תוספת לראש מערכת עבור מז41.2.265

0.0001,720.000.00' יח1.5"ח "תוספת לראש מערכת עבור מז41.2.266

0.0002,100.000.00' יח2"ח "תוספת לראש מערכת עבור מז41.2.267

0.000300.000.00' יח.ח על ידי בודק מוסמך"בדיקת מז41.2.268

41.2.269

כולל , 3/4"תוספת לראש מערכת עבור מד מים עם פלט חשמלי בקוטר 

0.000400.000.00' יח.ע"או ש" ארד דליה"רקורדים תוצרת 

41.2.270

כולל , 1"תוספת לראש מערכת עבור מד מים עם פלט חשמלי בקוטר 

0.000650.000.00' יח.ע"או ש" ארד דליה"רקורדים תוצרת 

41.2.271

כולל , 1.5"תוספת לראש מערכת עבור מד מים עם פלט חשמלי בקוטר 

0.0001,200.000.00' יח.ע"או ש" ארד דליה"רקורדים תוצרת 

41.2.272

כולל , 2"תוספת לראש מערכת עבור מד מים עם פלט חשמלי בקוטר 

0.0001,600.000.00' יח.ע"או ש" ארד דליה"רקורדים תוצרת 

41.2.273

כולל , 3"תוספת לראש מערכת עבור מד מים עם פלט חשמלי בקוטר 

0.0002,500.000.00' יח.ע"או ש" ארד דליה"רקורדים תוצרת 

41.2.274

 10תוספת לראש מערכת עבור מד לחץ גליצרין עד לחץ של 

0.000150.000.00' יחכולל אביזרי חיבור, 2.5"קוטר חלון שנתות , אטמוספרות

0.000210.000.00' יחארגז הגנה ממתכת לבקר השקיה להפעלה אחת כולל מנעול41.2.276

41.2.277

, ע כולל יסוד בטון מוכן"ארגז עילי לראש מערכת תוצרת ענבר או ש

0.0001,090.000.00' יחORP400מ דגם " ס52/70/23מנעול והתקנה במידות 

41.2.278

מ " ס85\59\32במידות , ענבר\ארון לראש מערכת תוצרת אורלייט

כולל , ע מאושר"או ש ( של אורלייטOR-2850 BGכדוגמאת דגם )

0.0001,650.000.00' יחיציקת בטון וכל העבודות הדרושות להתקנה, מסגרת מתכת לבטון

41.2.279

מ " ס85\78.5\32במידות , ענבר \ארון לראש מערכת תוצרת אורלייט

כולל מסגרת , ע מאושר"או ש, ( אורלייטOR-2851 BGכדוגמת דגם )

0.0002,075.000.00' יחיציקת בטון וכל העבודות הדרושות להתקנה, מתכת לבטון

41.2.280

מ " ס85\111.5\32במידות , ענבר  \ארון לראש מערכת תוצרת אורלייט

כולל מסגרת , ע מאושר"או ש ( אורלייט OR-2852 BGכדוגמת דגם )

0.0002,770.000.00' יחיציקת בטון וכל העבודות הדרושות להתקנה, מתכת לבטון
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41.2.281

מ " ס85\46.5\32במידות , ענבר  \ארון לראש מערכת תוצרת אורלייט

כולל מסגרת , ע מאושר"או ש, ( אורלייטOR-2853 BGכדוגמת דגם )

0.0001,750.000.00' יחיציקת בטון וכל העבודות הדרושות להתקנה, מתכת לבטון

41.2.282

מ " ס110/46.5/32במידות , ענבר  \ארון לראש מערכת תוצרת אורלייט

כולל מסגרת , ע מאושר"או ש, ( אורלייטOR-2113 BGכדוגמת דגם )

0.0002,370.000.00' יחיציקת בטון וכל העבודות הדרושות להתקנה, מתכת לבטון

41.2.283

מ  " ס110/59/32במידות , ענבר  \ארון לראש מערכת תוצרת אורלייט

כולל , ע מאושר"או ש, ( אורלייטOR-2110 BGכדוגמת דגם )מ "ס

0.0002,630.000.00' יחיציקת בטון וכל העבודות הדרושות להתקנה, מסגרת מתכת לבטון

41.2.284

מ " ס110/59/38במידות , ענבר  \ארון לראש מערכת תוצרת אורלייט

כולל מסגרת , ע מאושר"או ש, ( אורלייטOR-7380 BGכדוגמת דגם  )

0.0003,050.000.00' יחיציקת בטון וכל העבודות הדרושות להתקנה, מתכת לבטון

41.2.285

מ " ס125/59/32במידות , ענבר \ארון לראש מערכת תוצרת אורלייט

כולל מסגרת , ע מאושר"או ש, ( אורלייטOR-2120 BGכדוגמת דגם )

0.0003,010.000.00' יחיציקת בטון וכל העבודות הדרושות להתקנה, מתכת לבטון

41.2.286

 122.6\61\47במידות , ענבר   \ארון לראש מערכת תוצרת אורלייט

כולל , ע מאושר"או ש, ( אורלייטOR-6470 BGכדוגמת דגם )מ "ס

0.0003,400.000.00' יחיציקת בטון וכל העבודות הדרושות להתקנה, מסגרת מתכת לבטון

41.2.287

מ "ס110\78.5 \32במידות , ענבר \ארון לראש מערכת תוצרת אורלייט

כולל מסגרת , ע מאושר"או ש, ( אורלייטOR-2111 BGכדוגמת דגם )

0.0002,940.000.00' יחיציקת בטון וכל העבודות הדרושות להתקנה, מתכת לבטון

41.2.288

 1100\78.5\38במידות , ענבר \ארון לראש מערכת תוצרת אורלייט

כולל מסגרת , ע מאושר"או ש, ( אורלייטOR-7381 BGכדוגמת דגם )

0.0003,390.000.00' יחיציקת בטון וכל העבודות הדרושות להתקנה, מתכת לבטון

41.2.289

מ " ס110/111.5/32במידות , ענבר\ארון לראש מערכת תוצרת אורלייט

כולל מסגרת , ע מאושר"או ש, ( אורלייטOR-2112 BGכדוגמת דגם )

0.0003,900.000.00' יחיציקת בטון וכל העבודות הדרושות להתקנה, מתכת לבטון

41.2.290

מ " ס110/111.5/38ענבר במידות \ארון לראש מערכת תוצרת אורלייט

כולל מסגרת , ע מאושר"או ש, ( אורלייטOR-7382 BGכדוגמת דגם )

0.0004,600.000.00' יחיציקת בטון וכל העבודות הדרושות להתקנה, מתכת לבטון

41.2.291

מ " ס125/111.5/32ענבר במידות \ארון לראש מערכת תוצרת אורלייט

כולל מסגרת , ע מאושר"או ש, ( אורלייטOR-2122 BGכדוגמת דגם )

0.0004,580.000.00' יחיציקת בטון וכל העבודות הדרושות להתקנה, מתכת לבטון

41.2.292

 132.6\137\42ענבר במידות \ארון לראש מערכת תוצרת אורלייט

כולל מסגרת , ע מאושר"או ש, ( אורלייטOR-6422 BGכדוגמת דגם )

0.0004,890.000.00' יחיציקת בטון וכל העבודות הדרושות להתקנה, מתכת לבטון

41.2.293

 עבור גג נפתח תוצרת FGI0תוספת עבור גג נפתח לארונות מסוג 

0.000665.000.00' יחע"ענבר או ש

41.2.294

 עבור גג נפתח תוצרת FGI1תוספת עבור גג נפתח לארונות מסוג 

0.000755.000.00' יחע"ענבר או ש

41.2.295

 עבור גג נפתח תוצרת ענבר FGI 2תוספת לארונות אביזרים מדגמים 

0.000810.000.00' יחע"או ש

0.0001,010.000.00' יחע" עבור גג נפתח תוצרת ענבר או ש6422תוספת לארונות מדגם 41.2.296

41.2.297

החלפת בסיס בטון לבסיס סוקל  לארון אביזרים כדוגמת ארון מדגמים 

FGI 00/1100 ,FGI 00/840 או " ענבר" תוצרתOR-9323M תוצרת 

0.0001,050.000.00' יחמ" ס54\45\32אורלייט במידות 

41.2.298

החלפת בסיס בטון לבסיס סוקל  לארון אביזרים כדוגמת ארון מדגמים 

FGI 00/1100 ,FGI 00/840 או " ענבר" תוצרתOR-9323S תוצרת 

0.0001,050.000.00' יחמ" ס54\45\32אורלייט במידות 
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41.2.299

החלפת בסיס בטון לבסיס סוקל לארון אביזרים כדוגמת ארון מדגמים 

FGI 0/1250 ,FGI 0/1100 ,FGI 0/840 ,VI-0 או " ענבר" תוצרתOR-

9320M 0.0001,170.000.00' יחמ" ס54\59\32 תוצרת אורלייט במידות

41.2.300

לארון אביזרים כדוגמת ארון מדגמים , החלפת בסיס בטון לבסיס סוקל

FGI 0/1250 ,FGI 0/1100 ,FGI 0/840 ,VI-0 או , "ענבר" תוצרת

OR-9320S 0.0001,170.000.00' יחמ" ס32\59\32 תוצרת אורלייט במידות

41.2.301

לארון אביזרים כדוגמת ארון מדגמים , החלפת בסיס בטון לבסיס סוקל

FGI 1/1100 ,FGI 1/840 ,VI-1 או " ענבר" תוצרתOR-9321M 

0.0001,200.000.00' יחמ" ס54\78.5\32תוצרת אורלייט במידות 

41.2.302

לארון אביזרים כדוגמת ארון מדגמים , החלפת בסיס בטון לבסיס סוקל

FGI 1/1100 ,FGI 1/840 ,VI-1 או "ענבר" תוצרתOR-9321S 

0.0001,200.000.00' יחמ" ס32\78.5\32תוצרת אורלייט במידות 

41.2.303

לארון אביזרים כדוגמת ארון מדגמים , החלפת בסיס בטון לבסיס סוקל

FGI 2/1100 ,FGI 2/840 ,VI-2 או " ענבר" תוצרתOR-9322M 

0.0001,290.000.00' יחמ" ס54\111.5\32תוצרת אורלייט במידות 

41.2.304

לארון אביזרים , ("סוקל")החלפת בסיס בטון לבסיס מפוליאסטר 

" ענבר" תוצרת FGI 2/1100 ,FGI 2/840 ,VI-2כדוגמת ארון מדגמים 

0.0001,290.000.00' יחמ" ס32\111.5\32 תוצרת אורלייט במידות OR-9322Sאו  

41.2.305

-ORהחלפת בסיס בטון לבסיס סוקל לארון אביזרים כדוגמת ארון דגם 

0.0001,860.000.00' יחע" תוצרת אורלייט או ש420X675X900 במידות 6420

41.2.306

-ORלארון אביזרים כדוגמת ארון דגם , החלפת בסיס בטון לבסיס סוקל

0.0001,870.000.00' יחע" תוצרת אורלייט או ש420X1370X900 במידות 6422

41.2.307

 25רוחב , מ" מ3אספקה והתקנה של חבק הגנה מפח מגלוון בעובי 

פתח מנעול ומנעול מחוסם לארון פוליאסטר משוריין , כולל צירים, מ"ס

0.0001,100.000.00' יח.110X33במידות 

41.2.308

 25רוחב , מ" מ3אספקה והתקנה של חבק הגנה מפח מגלוון בעובי 

פתח מנעול ומנעול מחוסם לארון פוליאסטר משוריין , כולל צירים, מ"ס

0.0001,100.000.00' יח.80X33במידות 

41.2.309

 25רוחב , מ" מ3אספקה והתקנה של חבק הגנה מפח מגלוון בעובי 

פתח מנעול ומנעול מחוסם לארון פוליאסטר משוריין , כולל צירים, מ"ס

0.0001,000.000.00' יח60X20במידות 

41.2.310

 25רוחב , מ" מ3אספקה והתקנה של חבק הגנה מפח מגלוון בעובי 

פתח מנעול ומנעול מחוסם לארון פוליאסטר משוריין , כולל צירים, מ"ס

0.0001,200.000.00' יח130X47במידות 

41.2.311

, אביזרי השקייה/ כולל מכסה לראש מערכת , קרקעי-גוב מלבני תת

 1419-6X / 1419-6דגם , "ענבר"י " משווק עCARSONתוצרת 

כולל כל העבודות , ע מאושר"מ או ש" ס34.6/48/17.1במידות 

0.000400.000.00' יחהדרושות להתקנה

41.2.312

, אביזרי השקייה/ כולל מכסה לראש מערכת , קרקעי-גוב מלבני תת

 במידות 1419-12דגם , "ענבר"י " משווק עCARSONתוצרת 

כולל כל העבודות הדרושות , ע מאושר"מ או ש" ס40.3/53.6/30.5

0.000425.000.00' יחלהתקנה

41.2.313

, אביזרי השקייה/ כולל מכסה לראש מערכת , קרקעי-גוב מלבני תת

 במידות 1419-18דגם , "ענבר"י " משווק עCARSONתוצרת 

כולל כל העבודות הדרושות , ע מאושר"מ או ש" ס46.7/59.7/45.7

0.000475.000.00' יחלהתקנה

41.2.314

, אביזרי השקייה/ כולל מכסה לראש מערכת , קרקעי-גוב מלבני תת

 במידות 1324-12דגם , "ענבר"י " משווק עCARSONתוצרת 

כולל כל העבודות הדרושות , ע מאושר"מ או ש" ס57.9/81.9/30.5

0.000880.000.00' יחלהתקנה
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41.2.315

, אביזרי השקייה/ כולל מכסה לראש מערכת , קרקעי-גוב מלבני תת

 במידות 1324-15דגם , "ענבר"י " משווק עCARSONתוצרת 

כולל כל העבודות הדרושות , ע מאושר"מ או ש" ס59/83.2/38.1

0.000963.000.00' יחלהתקנה

41.2.316

, אביזרי השקייה/ כולל מכסה לראש מערכת , קרקעי-גוב מלבני תת

 במידות 1324-18דגם , "ענבר"י " משווק עCARSONתוצרת 

כולל כל העבודות הדרושות , ע מאושר"מ או ש" ס61/85.1/45.7

0.0001,100.000.00' יחלהתקנה

41.2.317

, אביזרי השקייה/ כולל מכסה לראש מערכת , קרקעי-גוב מלבני תת

 במידות 1730-12דגם , "ענבר"י " משווק עCARSONתוצרת 

כולל כל העבודות הדרושות , ע מאושר"מ או ש" ס64.8/99/30.5

0.0001,265.000.00' יחלהתקנה

41.2.318

, אביזרי השקייה/ כולל מכסה לראש מערכת , קרקעי-גוב מלבני תת

 במידות 1730-15דגם , "ענבר"י " משווק עCARSONתוצרת 

כולל כל העבודות הדרושות , ע מאושר"מ או ש" ס67.3/101/38.1

0.0001,375.000.00' יחלהתקנה

41.2.319

, אביזרי השקייה/ כולל מכסה לראש מערכת , קרקעי-גוב מלבני תת

 במידות 1730-18דגם , "ענבר"י " משווק עCARSONתוצרת 

כולל כל העבודות הדרושות , ע מאושר"מ או ש" ס69.2/102.9/45.7

0.0001,567.000.00' יחלהתקנה

41.2.320

 CARSONתוצרת , לאביזרי השקייה, כולל מכסה, קרקעי-גוב עגול תת

קוטר , מ" ס20.5 בקוטר חיצוני תחתון של 708דגם , "ענבר"י "משווק ע

כולל כל , ע מאושר"או ש, מ" ס23מ ובעומק " ס15.9חיצוני עליון של 

0.000192.000.00' יחהעבודות הדרושות להתקנה

41.2.321

 CARSONתוצרת , לאביזרי השקייה, כולל מכסה, קרקעי-גוב עגול תת

קוטר , מ" ס23.1 בקוטר חיצוני תחתון של 809דגם , "ענבר"י "משווק ע

כולל כל , ע מאושר"או ש, מ" ס23.6מ ובעומק " ס17.4חיצוני עליון של 

0.000220.000.00' יחהעבודות הדרושות להתקנה

41.2.322

 CARSONתוצרת , לאביזרי השקייה, כולל מכסה, קרקעי-גוב עגול תת

קוטר , מ" ס33 בקוטר חיצוני תחתון של 910דגם , "ענבר"י "משווק ע

כולל כל , ע מאושר"או ש, מ" ס26מ ובעומק " ס25.4חיצוני עליון של 

0.000303.000.00' יחהעבודות הדרושות להתקנה

41.2.323

, אביזרי השקייה/ כולל מכסה לראש מערכת , קרקעי-גוב מלבני תת

 במידות 1324-18דגם , "ענבר"י " משווק עCARSONתוצרת 

כולל כל העבודות הדרושות , ע מאושר"מ או ש" ס61/85.1/45.7

0.0001,100.000.00' יחלהתקנה

41.2.324

תוצרת , אביזרי השקייה/ ארגז מלבני כולל מכסה לראש מערכת 

BROOKS , ע "מ או ש" ס30.5/40/53.3 במידות 1419-12דגם

0.000660.000.00' יחכולל כל העבודות הדרושות להתקנה, מאושר

41.2.325

תוצרת , אביזרי השקייה/ ארגז מלבני כולל מכסה לראש מערכת 

BROOKS , ע "מ או ש" ס38/49.5/73.6 במידות 1324-15דגם

0.0001,155.000.00' יחכולל כל העבודות הדרושות להתקנה, מאושר

41.2.326

תוצרת , אביזרי השקייה/ ארגז מלבני כולל מכסה לראש מערכת 

BROOKS , ע מאושר"מ או ש" ס45.7/62/96 במידות 1730-18דגם ,

0.0002,035.000.00' יחכולל כל העבודות הדרושות להתקנה

41.2.327

תוצרת , אביזרי השקייה/ ארגז מלבני כולל מכסה לראש מערכת 

BROOKS , ע מאושר"מ או ש" ס45.7/110/173 במידות 36-18דגם ,

0.0009,460.000.00' יחכולל כל העבודות הדרושות להתקנה

הערה? מ ע ר כ ו ת   ד י ש ו ן   ו ש ט י פ ה   ?41.2.328

41.2.328

משחרר ,1"אספקה והתקנה ברז כניסה לחלקת דשא כולל ברז כדורי 

בריכת הגנה עגולה מפלסטיק , "י.ר.א" / "ברמד"תוצרת , 1"אויר קינטי 

0.0001,650.000.00' יח.ע" או ש7/004' קט' מס" עומר"' מ תוצ" ס40קוטר 
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41.2.329

בריכת שטיפה לקצה חלקת גינון כולל בריכת הגנה עגולה מפלסטיק 

0.000320.000.00' יח.1"משחרר אויר , 1"מ כולל ברז כדורי " ס40קוטר 

41.2.330

, בריכת שטיפה לקצה חלקת גינון כולל בריכת הגנה עגולה מפלסטיק

0.000440.000.00' יח.1.5-"2"משחרר אוויר , 1.5-"2"כולל ברז כדורי , מ" ס40קוטר 

41.2.331

 40בריכת וויסות לחלקת גינון כולל בריכת הגנה עגולה מפלסטיק קוטר 

0.000380.000.00' יח ברמד3/4-"1"ווסת לחץ , 1"מ כולל ברז כדורי "ס

41.2.332

 40בריכת וויסות לחלקת גינון כולל בריכת הגנה עגולה מפלסטיק קוטר 

0.000650.000.00' יח ברמד1.5"ווסת לחץ , 1.5"מ כולל ברז כדורי "ס

41.2.333

 כולל 4"צינור בקרה פלסטי מחורר בקוטר - מכלול ניקוז לאדניות הכולל 

'  תוצ3/4מ אביזר מתאם בקוטר " ס50מכסה תואם בגובה עד 

0.000110.000.00'קומפ.ע"או ש" טכנורם"

41.2.334

מ לרבות " ס80מ בעומק " ס40תא בקרה לצנרת השקייה בקוטר 

 כולל B125מ ומכסה ממין " ס20שכבת חצץ בעובי , חציבה /חפירה

0.0001,003.000.00' יחשילוט יעוד תא הביקורת

41.2.335

מ כולל " ס100מ בעומק " ס50תא בקרה לצנרת השקייה בקוטר 

 כולל B125מ ומכסה ממין " ס20שכבת חצץ בעובי , חציבה /חפירה

0.0001,100.000.00' יחשילוט יעוד תא הביקורת

41.2.336

מ כולל " ס100מ בעומק " ס60תא בקרה לצנרת השקייה בקוטר 

 כולל B125מ ומכסה ממין " ס20שכבת חצץ בעובי , חציבה /חפירה

0.0001,240.000.00' יחשילוט יעוד תא הביקורת

41.2.337

מ כולל " ס100מ בעומק " ס80תא בקרה לצנרת השקייה בקוטר 

 כולל B125מ ומכסה ממין " ס20שכבת חצץ בעובי , חציבה /חפירה

0.0001,310.000.00' יחשילוט יעוד תא הביקורת

41.2.338

 ליטר טמון בקרקע כולל כל 100מיכל דשן תוצרת חופית בנפח 

0.000670.000.00'קומפהחיבורים הדרושים

41.2.339

 ליטר טמון בקרקע כולל כל 200מיכל דשן תוצרת חופית בנפח 

0.000800.000.00'קומפהחיבורים הדרושים

41.2.340

 ליטר טמון בקרקע כולל כל 500מיכל דשן תוצרת חופית בנפח 

0.000995.000.00'קומפהחיבורים הדרושים

0.0002,002.000.00' יחע"משאבת דשן דגם עמיעד או שו41.2.341

0.0001,365.000.00' יחע"דישונית דגם עמיעד או שו41.2.342

0.0001,900.000.00' יחע"מדכנים תוצרת דורות או ש + 2"אלחוברז דישון 41.2.343

41.2.344

 מדגם PROMINENTש חשמלית מתוצרת /ק" מ3- משאבת דישון לכ

0804 ALFA או תוצרת UNIDOS-LMI כולל . 4013-281 מדגם

יחידת , תושבת, צנרת לוח ומחברים, מסנן כניסה, סיפון- שסתום אנטי

י מתקין " אורלייט עTLPהתקנה בארון . (הפרדה גלואנית) ACמיתוג 

0.00018,000.000.00' יח.החברה המשווקת כולל חיבור לקו ולמיכל

0.00035,000.000.00' יחע" או שCR-32-3דגם " ריינברד' משאבה להגברת לחץ קומפ41.2.345

41.2.346

, ש" מק1ספיקה ,אויר. מ ,3\4" קבוע Mix rite1 0.2%משאבת דישון  

BSPT , תוצרתTEFEN0.0001,675.000.00' יחע" או ש

41.2.347

 2.5ספיקה ,אויר.  מ3\4",  קבועMix rite2.5 0.2%משאבת דישון  

0.0001,675.000.00' יחע" או שTEFENתוצרת , LFR, ש"מק

41.2.348

ספיקה , הפסק\ הפעל3\4",  קבועMix rite2.5 0.2%משאבת דישון  

0.0001,675.000.00' יחע" או שTEFENתוצרת , LFR, ש" מק2.5

41.2.349

ספיקה , משחרר אויר ,3\4" קבוע Mix rite2.5 0.3-2%משאבת דישון  

0.0001,650.000.00' יחע" או שTEFENתוצרת , ש" מק2.5

41.2.350

ספיקה , הפסק\ הפעל3\4",  קבועMix rite2.5 0.3-2%משאבת דישון  

0.0001,650.000.00' יחע" או שTEFENתוצרת , ש" מק2.5

41.2.351

ש " מק5ספיקה , הפסק\ הפעלTF5 0.5-5%," 1משאבת דישון  

,CL,BSP , תוצרתTEFEN0.0003,200.000.00' יחע" או ש

41.2.352

ש " מק5ספיקה , הפסק\ הפעלTF5 0.5-5%," 1משאבת דישון  

0.0002,400.000.00' יחע" או שTEFENתוצרת ,מ "ש,BSP, משחרר אויר,
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41.2.353

, ש " מק5ספיקה , הפסק כלור\ הפעלTF5 0.5-5%," 1משאבת דישון  

BSP,תוצרת ,מ "שTEFEN0.0002,400.000.00' יחע" או ש

0.0001,000.000.00' יח ליטר20מאצרה יצוקה מפוליאתילן מותאם למיכל כלור 41.2.354

הערה? בקרים ומחשבי השקיה מקומיים ?41.2.355

הערההמחיר כולל אספקה והתקנה41.2.355

0.000500.000.00' יחע"או ש" גלקון" תוצרת 7101BT 3/4"בקר 41.2.355

0.000500.000.00' יחע"או ש" גלקון"  תוצרת 7101BT" 1"בקר 41.2.356

0.000920.000.00' יחע"או ש" גלקון" תוצרת 7101BT" 1.5"בקר 41.2.357

0.000975.000.00' יחע"או ש" גלקון" תוצרת 7101BT" 2"בקר 41.2.358

0.000500.000.00' יחע"או ש" גלקון" תוצרת 3/4 "7001בקר 41.2.359

0.000500.000.00' יחע"או ש" גלקון" תוצרת 1 "7001בקר 41.2.360

0.000920.000.00' יחע"או ש" גלקון" תוצרת 1.5 "7001בקר 41.2.361

0.000975.000.00' יחע"או ש" גלקון" תוצרת 2 "7001בקר 41.2.362

0.000550.000.00' יחע"או ש" גלקון" תלת גידי תוצרת 18V תמר  DC-1בקר 41.2.363

0.000890.000.00' יחע"או ש" גלקון" תלת גידי תוצרת 18V תמר DC-4בקר 41.2.364

0.0001,290.000.00' יחע"או ש" גלקון" תלת גידי תוצרת 18V תמר DC-6Sבקר 41.2.365

0.0001,690.000.00' יחע"או ש" גלקון" בקופסת גלקון תוצרת DC-9Sבקר בלבד 41.2.366

0.0001,950.000.00' יחע"או ש" גלקון" בקופסת גלקון תוצרת DC-12Sבקר בלבד 41.2.367

0.000650.000.00' יחע"או ש" גלקון" דו גידי תוצרת DC-2בקר בלבד 41.2.368

0.000890.000.00' יחע"או ש" גלקון" דו גידי  תוצרת DC-4בקר בלבד 41.2.369

0.0001,290.000.00' יחע"או ש" גלקון" דו גידי תוצרת DC-6Sבקר בלבד 41.2.370

0.0001,690.000.00' יחע"או ש" גלקון" בקופסת גלקון  דו גידי תוצרת DC-9Sבקר 41.2.371

0.0001,950.000.00' יחע"או ש" גלקון" בקופסת גלקון דו גידי תוצרת DC-12Sבקר 41.2.372

0.000760.000.00' יחע"או ש" גלקון" פנימי תוצרת AC-4בקר 41.2.373

0.000995.000.00' יחע"או ש" גלקון" פנימי תוצרת AC-4בקר 41.2.374

0.000930.000.00' יחע"או ש" גלקון" חיצוני תוצרת AC-4בקר 41.2.375

0.0001,200.000.00' יחע"או ש" גלקון" חיצוני תוצרת AC-6בקר 41.2.376

0.0001,110.000.00' יחע"או ש" גלקון" תוצרת AC-6Sבקר  בלבד 41.2.377

0.0001,490.000.00' יחע"או ש" גלקון" תוצרת AC-9Sבקר בלבד 41.2.378

0.0001,795.000.00' יחע"או ש" גלקון" תוצרת AC-12Sבקר בלבד 41.2.379

0.0001,645.000.00' יחע"או ש" גלקון" תוצרת AC-24-8בקר 41.2.380

0.000180.000.00' יחע"או ש" גלקון" ברזים תוצרת 4תוספת מודול 41.2.381

0.000450.000.00' יח1"ע בקוטר "או ש" ארד דליה" קוצב כמותי 41.2.382

0.0001,500.000.00' יחש" מק12 לספיקה עד 1.5"קוצב מים עם ספירה ורקורדים 41.2.383

0.0001,800.000.00' יחש" מק20 לספיקה עד 2"קוצב מים עם ספירה ורקורדים 41.2.384

0.0001,800.000.00' יחע" תוצרת האנטר או שWVC 200יחידת קצה אלחוטית 41.2.385

0.0001,980.000.00' יחע" תוצרת האנטר או שWVC 400יחידת קצה אלחוטית 41.2.386

0.000336.000.00' יחע" או שDC- סולונואיד בקרה דגם שירידן41.2.387

0.000480.000.00' יחע"תוצרת ברמד או ש, להפעלה אחת BIC1בקר השקיה 41.2.388

0.000540.000.00' יחע"תוצרת ברמד או ש, לשתי הפעלות BIC2בקר השקיה 41.2.389

0.000640.000.00' יחע"תוצרת ברמד או ש,  לארבע הפעלותBIC4בקר השקיה 41.2.390

0.000880.000.00' יחע"תוצרת ברמד או ש,  לחמש הפעלותBIC6בקר השקיה 41.2.391

41.2.392

 כמותי כולל הכנה למתאם תקשורת כולל VITEC 4מחשב השקיה 

0.0001,150.000.00' יח.ברז ראשי+ ברזים הידרואליים 4לשליטה על ,ארונית נעילה

41.2.393

 כמותי כולל הכנה למתאם תקשורת כולל VITEC 6מחשב השקיה 

0.0001,280.000.00' יח.ברז ראשי+ברזים הידרואליים 6לשליטה על ,ארונית נעילה

41.2.394

 כמותי כולל הכנה למתאם תקשורת כולל VITEC 8מחשב השקיה 

0.0001,440.000.00' יח.ברז ראשי+ ברזים הידרואליים 8לשליטה על ,ארונית נעילה

41.2.395

 כמותי כולל הכנה למתאם תקשורת כולל VITEC 10מחשב השקיה 

0.0001,570.000.00' יח.ברז ראשי+ ברזים הידרואליים 10לשליטה על ,ארונית נעילה

0.0001,360.000.00' יחACמופעל חשמל מסוג , מגופים9פלוס " מיריקל"מחשב השקיה 41.2.396

0.0001,015.000.00' יחAC מגופים מופעל חשמל מסוג 6פלוס " מיריקל"מחשב השקיה 41.2.397
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0.000735.000.00' יחAC מגופים מופעל חשמל מסוג 4פלוס " מיריקל"מחשב השקיה 41.2.398

0.000700.000.00' יחAC מגופים מופעל חשמל מסוג 2פלוס " מיריקל"מחשב השקיה 41.2.399

0.0001,600.000.00' יחDC מגופים מופעל חשמל מסוג 12פלוס " מיריקל"מחשב השקיה 41.2.400

0.0001,360.000.00' יחDC מגופים מופעל חשמל מסוג 9פלוס " מיריקל"מחשב השקיה 41.2.401

0.0001,160.000.00' יחDC מגופים מופעל חשמל מסוג 6פלוס " מיריקל"מחשב השקיה 41.2.402

0.000825.000.00' יחDC מגופים מופעל חשמל מסוג 4פלוס " מיריקל"מחשב השקיה 41.2.403

0.000770.000.00' יחDC מגופים מופעל חשמל מסוג 2פלוס " מיריקל"מחשב השקיה 41.2.404

41.2.405

כולל כל , מוזן ממקור חשמל כולל תא הגנהQT-4מחשב השקייה מסוג 

0.000850.000.00'קומפ.הדרוש לביצוע מושלם של העבודה

41.2.406

 לניהול ההשקיה דרך אפליקציה בסמארטפון מותקן GreenUppברמד 

0.000440.000.00' יח1" או 3/4" ברמד בקוטר DCג מגוף חשמלי "ע

41.2.407

 לניהול ההשקיה דרך אפליקציה GreenUppבקר השקיה ברמד 

0.000720.000.00' יח1.5" ברמד בקוטר DCג מגוף חשמלי "בסמארטפון מותקן ע

41.2.408

 לניהול ההשקיה דרך אפליקציה GreenUppבקר השקיה ברמד 

0.000738.000.00' יח2" ברמד בקוטר DCג מגוף חשמלי "מותקן ע,בסמרטפון

בקרת השקיה אלחוטית41.3.000

הערהמ"חברת אגם בקרה ניטור ושליטה בע-מערכת בקרת השקיה 41.3.001

41.3.001

של מרכז ניהול ובקרת השקייה מתוצרת -הטמעה/התקנה /אספקה 

-   עצמאית  / A.S.Pמ  בתצורת "חברת  אגם בקרה ניטור ושליטה בע

, תוכנת תקשורת, המערכת כוללת תוכנת ניהול   . IRRI-CELLמדגם

או לרשת האינטרנט ,כולל התחברות לרשת הארגונית . תוכנת התראות

כולל אספקת מחשב אישי  ומודם סלולרי  .ADSLכולל חיבור 

0.00015,300.000.00' יח.שירות ואחריות לשנה, כולל התקנה.שולחני

41.3.002

 IRRI-CELLאספקה והתקנה אינטגרטיבית מלאה של יחידת קצה

בקר השקייה  : מ הכוללת"מתוצרת חברת אגם בקרה ניטור ושליטה בע

STAND ALONE מתאם , לארבע הפעלות עם הכנה לתקשורת

מטען  ,AH 7.5  V12סוללה נטענת   ,  GSM/GPRSתקשורת סלולרי 

AC /DC , מזוודים בקופסת הגנהC-43 תקן IP-65.  כולל התקנה

0.00010,470.000.00' יח.ואחריות לשנה

41.3.003

 IRRI-CELLאספקה והתקנה אינטגרטיבית מלאה של יחידת קצה 

בקר השקייה  : מ הכוללת"מתוצרת חברת אגם בקרה ניטור ושליטה בע

STAND ALONE מתאם , לשש הפעלות עם הכנה לתקשורת

מטען  ,AH 7.5 V12סוללה נטענת ,  GSM/GPRSתקשורת סלולרי 

AC /DC , מזוודים בקופסת הגנהC-43 תקן IP-65 .  כולל התקנה

0.00011,690.000.00' יח.ואחריות לשנה

41.3.004

 IRRI-CELLאספקה והתקנה אינטגרטיבית מלאה של יחידת קצה

בקר השקייה  :מ הכוללת "מתוצרת חברת אגם בקרה ניטור ושליטה בע

STAND ALONE מתאם , לשמונה  הפעלות עם הכנה לתקשורת

מטען  ,AH 7.5  V12סוללה נטענת   ,  GSM/GPRSתקשורת סלולרי 

AC /DC , מזוודים בקופסת הגנהC-43 תקן  IP-65 .  כולל התקנה

0.00011,780.000.00' יחואחריות לשנה

41.3.005

 IRRI-CELLאספקה והתקנה אינטגרטיבית מלאה של יחידת קצה

בקר השקייה  :מ הכוללת"מתוצרת חברת אגם בקרה ניטור ושליטה בע

STAND ALONE לשתיים עשרה הפעלות עם הכנה לתקשורת 

 AH 7.5 V12סוללה נטענת   , GSM/GPRSמתאם תקשורת סלולרי ,

כולל  . IP-65  תקן C-43מזוודים בקופסת הגנה  , AC /DCמטען ,

0.00012,090.000.00' יח.התקנה ואחריות לשנה

41.3.006

 IRRI-CELLאספקה והתקנה אינטגרטיבית מלאה של יחידת קצה 

מ  הכוללת בקר השקיה "מתוצרת חברת אגם בקרה ניטור ושליטה בע

STAND ALONE לשש עשרה הפעלות עם הכנה לתקשורת מתאם 

 מטען וארון הגנה 12V סוללה נטענת GSM/GPRSתקשורת סלולארי 

C-430.00013,400.000.00' יח
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41.3.007

-IRRIאספקה והתקנה אינטגרטיבית מלאה של יחידת הגנת רשת 

CELLבקר : מ הכוללת" מתוצרת חברת אגם בקרה ניטור ושליטה בע

 GSM/GPRSמתאם תקשורת סלולרי  ,STAND ALONEהגנת רשת  

מזוודים בקופסת  , AC /DCמטען  ,AH 7.5  V12סוללה נטענת  , 

0.0009,600.000.00' יח.כולל התקנה ואחריות לשנה .IP-65 תקן C-43הגנה

41.3.008

-IRRI-CELL- אספקה והתקנה אינטגרטיבית מלאה של יחידת  ממסר 

IRמתאם ,מ  הכוללת " תוצרת חברת אגם בקרה ניטור ושליטה בע

 AH 7.5  V12סוללה נטענת  ,  GSM/GPRSתקשורת כפול סלולרי 

כולל  .IP-65 תקן C-43מזוודים בקופסת הגנה , AC /DCמטען ,

0.00027,000.000.00' יח.התקנה ואחריות לשנה

41.3.009

מקור מתח /התחברות לעמוד תאורה : עבודות חשמל שבמהותן

220VAC כבלי :  כוללN.Y.Y 1.5X3 , שנאי , חפירה והטמנה באדמה

אישור ,עבודה ואחריות לשנה ,חלקי חיבור,ממסר פחת , וולט220/24

0.0002,400.000.00' יח.ביצוע על ידי חשמלאי מוסמך

0.0002,100.000.00' יח .VI-0 בארון IRRI-CELLתוספת עבור התקנת יחידת קצה 41.3.010

41.3.011

  להזנת יחידת W10אספקה והתקנת תא סולארי .קצה מוסלק ומחובר

מחובר אל עמוד ,מותקן על גבי מנשא תואם ותקני , IRRI-CELLקצה

0.0001,450.000.00' יחכבל הזנה אל יחידת,מ " ס75 מבוטן בעומק 2"מגולוון 

41.3.012

 מתוצרת חברת בקרה או DC-LATCHאספקה והתקנת סולונואיד 

מחובר ומחווט ,חברת ברמד על סרגל חיבור כולל כל אבזרי החיבור 

0.000300.000.00' יחIRRI-CELLלמערכת 

41.3.013

 כולל METO-AGAMתחנה מטאורולוגית ' אספקת והתקנת יח

0.00027,400.000.00' יחכולל שירות ואחריות לשנה ראשונה.אינטגרציה לתוכנת מרכז מנהל אגם

הערה.41.3.014

הערה.41.3.014

הערה.41.3.014

הערה.41.3.014

הערהמערכת בקרת השקיה תוצרת חברת מוטורולה41.3.014

41.3.014

 מוטורולה ACEבקר אירינט : אספקה והתקנה של בקר מרכזי הכולל

רדיו לתקשורת , מצבר, ( הפעלות500,  חיוויים500)לתשתיות זורמות 

רישוי ,  תורן,  אנטנות2, רדיו לתקשורת למרכז בקרה , הקצה' ליח

, outdoorמארז , הגנת ברקים, מטען אוטומטי, מצבר גיבוי , קשר

, התקנה.רישוי קשר לשנה אחת, י מתקין מורשה של היצרן"התקנה ע

0.00039,000.000.00' יח.אחריות ושרות לשנה אחת, הדרכה, אינטגרציה

41.3.015

, רדיו: מוטורולה  כולל" Mסקורפיו "קצה אלחוטית ' אספקה והתקנת יח

מארז , מצבר לגיבוי, מטען אוטומטי,   הפעלות12,  כניסות 2, אנטנה

outdoor.י מתקין מורשה של היצרן"התקנה ע, רישוי קשר לשנה אחת ,

 של הבקר והמארז CBעמידה  בתקן ,התקנה הדרכה, אינטגרציה

0.00013,000.000.00' יחאחריות ושרות מלא לשנה,

41.3.016

" Mסקורפיו "קצה אלחוטית ' אספקה והתקנת הרחבה  ליח

י מתקין מורשה של "התקנה ע.   הפעלות12, כניסות 2, :כולל.מוטורולה

 של הבקר CBעמידה בתקן ,התקנה הדרכה, אינטגרציה, היצרן

0.0002,700.000.00' יח.אחריות ושרות מלא לשנה , והמארז

41.3.017

 1מוטורולה " XR 1\1אימפקט "אספקה והתקנת יחידת קצה אלחוטית 

י "התקנה ע.outdoorמארז , סוללה, רדיו ואנטנה:  יציאה כולל1כניסה 

  של הבקר CBעמידה  בתקן ,התקנה הדרכה, מתקין מורשה של היצרן

0.0006,000.000.00' יח.אחריות ושרות מלא לשנה ,והמארז
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41.3.018

.  מוטורולהXR 2/2אספקה והתקנה של יחידת קצה אלחוטית סקורפיו 

תקן , outdoorמארז , סוללה,   כניסות2,  הפעלות 2, רדיו, בקר: כולל

CBהתקנה על ידי מתקין מורשה של ,  לבקר ולאביזרים ההקפיים

אחריות ושרות לשנה על ידי קבלן מורשה , הדרכה, אינטגרציה, היצרן

0.0007,500.000.00' יח.של היצרן לשרות

41.3.019

: מוטורולה כולל" XR 4\4סקורפיו "קצה אלחוטית ' אספקה והתקנת יח

אנטנה .outdoorמארז , סוללה,   יציאות 4,  כניסות4,אנטנה, רדיו

עמידה  בתקן , התקנה הדרכה, י מתקין מורשה של היצרן "התקנה ע.

CB0.0009,100.000.00' יח.אחריות ושרות מלא לשנה , של הבקר והמארז

41.3.020

.  מוטורולהXR 6/6אספקה והתקנה של יחידת קצה אלחוטית סקורפיו 

תקן , outdoorמארז , סוללה,   כניסות6,  הפעלות 6, רדיו, בקר: כולל

CBהתקנה על ידי מתקין מורשה של ,  לבקר ולאביזרים ההקפיים

אחריות ושרות לשנה על ידי קבלן מורשה , הדרכה, אינטגרציה, היצרן

0.00011,000.000.00' יח.של היצרן לשרות

41.3.021

.  מוטורולהXR 8/8אספקה והתקנה של יחידת קצה אלחוטית סקורפיו 

תקן , outdoorמארז , סוללה,   כניסות8,  הפעלות 8, רדיו, בקר: כולל

CBהתקנה על ידי מתקין מורשה של ,  לבקר ולאביזרים ההקפיים

אחריות ושרות לשנה על ידי קבלן מורשה , הדרכה, אינטגרציה, היצרן

0.00012,000.000.00' יח.של היצרן לשרות

41.3.022

 שלוב יחידת הקצה בתוכנת Mסקורפיו ./XRאינטגרציה לסקורפיו 

0.000820.000.00' יח.בקרת ההשקיה

41.3.023

עבודות - סקורפיו איריקום כולל "הזנת חשמל מעמוד תאורה עבור בקר 

,  מטר15 עד X 3 N.Y.Y 2.5כבל , שקע, חצי אוטומט, חשמלאי מוסמך

0.0002,250.000.00' יח.ואחריות לשנה, התקנה, סוללה, מטען

41.3.024

חיבור מושלם " תוצרת מוטורולה" אינטגרלי עבור בקר W5פנל סולרי 

,  יציקה חיבור מושלם לסקורפיו1",  מטר3לבקר התקנה על תורן 

0.0001,350.000.00' יחהתקנה ואחריות לשנה , N.Y.Yכבל ,סוללה

41.3.025

י מוטורולה כולל כל החיבורים הדרושים "סולונואיד תלת דרכי מאושר ע

הסולונואיד יותקן על פס מתכת . למחשב ההשקייה ולמגוף המפוקד

0.000300.000.00' יח.מגולוונת שתקובע לדופן ארגז ראש המערכת

0.000200.000.00' יחP.V.C/ מ מפלסטיק " ס40/40י שלט בגודל " עM" סקורפיו"סימון 41.3.026

0.0002,200.000.00' יחV10תוספת עבור התקנת בקר בארון 41.3.027

0.00020.000.00' יח.הידראולי בראש מערכת בתגיות/סימון ברז חשמלי41.3.028

0.00012.000.00 מטרחווט בכבל תקשורת רב גידי41.3.029

41.3.030

כולל דוח -  למרכז מנהל תוצרת מוטורולה ICC PROחבילת תוכנות 

או התאיידות \ פ סוג גידול ו"השקיה ע, ניהול צבירות ותכנון מול ביצוע

0.00015,000.000.00'קומפ מגופים500יומית עד 

41.3.031

כולל דוח -  למרכז מנהל תוצרת מוטורולה ICC PROחבילת תוכנות 

או התאיידות \ פ סוג גידול ו"השקיה ע, ניהול צבירות ותכנון מול ביצוע

0.00029,000.000.00'קומפ מגופים500-1000יומית 

41.3.032

כולל דוח -  למרכז מנהל תוצרת מוטורולה ICC PROחבילת תוכנות 

או התאיידות \ פ סוג גידול ו"השקיה ע, ניהול צבירות ותכנון מול ביצוע

0.00060,000.000.00'קומפ מגופים1000יומית מעל 

41.3.033

,  מוטורולהMבקר אירינט :אספקה והתקנה של בקר מרכזי הכולל

מסגרת , outdoorמארז , תקשורת כפולה ליחידות הקצה כולל אנטנה

התקנה , מצבר לגיבוי, רישוי קשר, מטען, מצבר, הגנה למארז ומנעול

אחריות ושרות , אינטגרציה הדרכה, על ידי מתקין מורשה של היצרן

0.00029,000.000.00' יח.לשנה על ידי קבלן מורשה של היצרן לשרות

41.3.034

מסננים , למשאבות: ICC-הגדרה ובניית מסך משתמש בתוכנת ה

שילוב יחידת הקצה במערכת ,   ייעודיHMIבניית מסך : וחיישנים כולל

0.0002,100.000.00' יח.שילוב אינדיקציות והפעלות, בקרת ההשקיה
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41.3.035

אינטגרציה למרכז , אספקה והתקנת תחנת מזג האוויר כולל התקנה

0.00035,000.000.00' יחואחריות ושרות לשנה, חיבור הנתונים לתוכנת המרכז הדרכה, המנהל

41.3.036

, התקנה:  כוללAQUACHECKאספקה והתקנת חיישן לחות קרקע 

הגדרת גרפים וחיבור הנתונים לתוכנת מרכז המנהל , אינטגרציה

ICCPRO . מטר מבקר השקיה תוצרת מוטורולה10החיבור הינו עד  ,

0.0004,950.000.00' יח.שרות ואחריות לשנה

הערה תוצרת חברת גלקוןGSIבקרי 41.3.037

41.3.037

התקנה והדרכה על תפעול ושימוש באתר כולל אספקת והתקנת מחשב 

0.00014,800.000.00' יח.מודם סלולארי/כולל חיבור לאינטרנט קווי, שולחני

41.3.038

 תוצרת חברת גלקון DC GSIאספקה והתקנה מלאה של יחידת קצה 

 הפעלות עם תקשורת סלולרית 2-  לLINE ONהכוללת בקר השקיה 

מטען , V7.4 בעלת מתח של AH 5.3סוללה נטענת , ישירה לשרת

: המחיר כולל.  ונעילהIP-65מותקן במארז פלסטיק משוריין . אוטמטי

0.0008,120.000.00' יח.אחריות ושרות לשנה, התקנה

41.3.039

 תוצרת חברת גלקון DC GSIאספקה והתקנה מלאה של יחידת קצה 

 הפעלות עם תקשורת סלולרית 4-  לLINE ONהכוללת בקר השקיה 

מטען , V7.4 בעלת מתח של AH 5.3סוללה נטענת , ישירה לשרת

: המחיר כולל.  ונעילהIP-65מותקן במארז פלסטיק משוריין . אוטמטי

0.0008,860.000.00' יח.אחריות ושרות לשנה, התקנה

41.3.040

 תוצרת חברת גלקון DC GSIאספקה והתקנה מלאה של יחידת קצה 

 הפעלות עם תקשורת סלולרית 6-  לLINE ONהכוללת בקר השקיה 

מטען , V7.4 בעלת מתח של AH 5.3סוללה נטענת , ישירה לשרת

: המחיר כולל.  ונעילהIP-65מותקן במארז פלסטיק משוריין . אוטמטי

0.0009,330.000.00' יח.אחריות ושרות לשנה, התקנה

41.3.041

 תוצרת חברת גלקון DC GSIאספקה והתקנה מלאה של יחידת קצה 

 הפעלות עם תקשורת סלולרית 8-  לLINE ONהכוללת בקר השקיה 

מטען , V7.4 בעלת מתח של AH 5.3סוללה נטענת , ישירה לשרת

: המחיר כולל.  ונעילהIP-65מותקן במארז פלסטיק משוריין . אוטמטי

0.00010,590.000.00' יח.אחריות ושרות לשנה, התקנה

41.3.042

 תוצרת חברת גלקון DC GSIאספקה והתקנה מלאה של יחידת קצה 

 הפעלות עם תקשורת סלולרית 10-  לLINE ONהכוללת בקר השקיה 

מטען , V7.4 בעלת מתח של AH 5.3סוללה נטענת , ישירה לשרת

: המחיר כולל.  ונעילהIP-65מותקן במארז פלסטיק משוריין . אוטמטי

0.00011,100.000.00' יח.אחריות ושרות לשנה, התקנה

41.3.043

 תוצרת חברת גלקון DC GSIאספקה והתקנה מלאה של יחידת קצה 

 הפעלות עם תקשורת סלולרית 12-  לLINE ONהכוללת בקר השקיה 

מטען , V7.4 בעלת מתח של AH 5.3סוללה נטענת , ישירה לשרת

: המחיר כולל.  ונעילהIP-65מותקן במארז פלסטיק משוריין . אוטמטי

0.00011,750.000.00' יח.אחריות ושרות לשנה, התקנה

41.3.044

 תוצרת חברת גלקון AC GSIאספקה והתקנה מלאה של יחידת קצה 

 הפעלות עם תקשורת סלולרית 2-  לLINE ONהכוללת בקר השקיה 

מותקן במארז  . V24 לגיבוי ושנאי V1.5 סוללות 4מארז , ישירה לשרת

אחריות ושרות , התקנה: המחיר כולל.  ונעילהIP-65פלסטיק משוריין 

0.0006,580.000.00' יח.לשנה

41.3.045

 תוצרת חברת גלקון AC GSIאספקה והתקנה מלאה של יחידת קצה 

 הפעלות עם תקשורת סלולרית 4-  לLINE ONהכוללת בקר השקיה 

מותקן במארז  . V24 לגיבוי ושנאי V1.5 סוללות 4מארז , ישירה לשרת

אחריות ושרות , התקנה: המחיר כולל.  ונעילהIP-65פלסטיק משוריין 

0.0007,180.000.00' יח.לשנה
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41.3.046

 תוצרת חברת גלקון AC GSIאספקה והתקנה מלאה של יחידת קצה 

 הפעלות עם תקשורת סלולרית 6-  לLINE ONהכוללת בקר השקיה 

מותקן במארז  . V24 לגיבוי ושנאי V1.5 סוללות 4מארז , ישירה לשרת

אחריות ושרות , התקנה: המחיר כולל.  ונעילהIP-65פלסטיק משוריין 

0.0007,780.000.00' יח.לשנה

41.3.047

 תוצרת חברת גלקון AC GSIאספקה והתקנה מלאה של יחידת קצה 

 הפעלות עם תקשורת סלולרית 8-  לLINE ONהכוללת בקר השקיה 

מותקן במארז  . V24 לגיבוי ושנאי V1.5 סוללות 4מארז , ישירה לשרת

אחריות ושרות , התקנה: המחיר כולל.  ונעילהIP-65פלסטיק משוריין 

0.0008,380.000.00' יח.לשנה

41.3.048

 תוצרת חברת גלקון AC GSIאספקה והתקנה מלאה של יחידת קצה 

 הפעלות עם תקשורת סלולרית 10-  לLINE ONהכוללת בקר השקיה 

מותקן במארז  . V24 לגיבוי ושנאי V1.5 סוללות 4מארז , ישירה לשרת

אחריות ושרות , התקנה: המחיר כולל.  ונעילהIP-65פלסטיק משוריין 

0.0008,980.000.00' יח.לשנה

41.3.049

 תוצרת חברת גלקון AC GSIאספקה והתקנה מלאה של יחידת קצה 

 הפעלות עם תקשורת סלולרית 12-  לLINE ONהכוללת בקר השקיה 

מותקן במארז  . V24 לגיבוי ושנאי V1.5 סוללות 4מארז , ישירה לשרת

אחריות ושרות , התקנה: המחיר כולל.  ונעילהIP-65פלסטיק משוריין 

0.0009,580.000.00' יח.לשנה

41.3.050

 תוצרת חברת גלקון AC GSIאספקה והתקנה מלאה של יחידת קצה 

 הפעלות עם תקשורת סלולרית 14-  לLINE ONהכוללת בקר השקיה 

מותקן במארז  . V24 לגיבוי ושנאי V1.5 סוללות 4מארז , ישירה לשרת

אחריות ושרות , התקנה: המחיר כולל.  ונעילהIP-65פלסטיק משוריין 

0.00010,180.000.00' יח.לשנה

41.3.051

 תוצרת חברת גלקון AC GSIאספקה והתקנה מלאה של יחידת קצה 

 הפעלות עם תקשורת סלולרית 16-  לLINE ONהכוללת בקר השקיה 

מותקן במארז  . V24 לגיבוי ושנאי V1.5 סוללות 4מארז , ישירה לשרת

אחריות ושרות , התקנה: המחיר כולל.  ונעילהIP-65פלסטיק משוריין 

0.00010,780.000.00' יח.לשנה

41.3.052

 תוצרת חברת גלקון AC GSIאספקה והתקנה מלאה של יחידת קצה 

 הפעלות עם תקשורת סלולרית 18-  לLINE ONהכוללת בקר השקיה 

מותקן במארז  . V24 לגיבוי ושנאי V1.5 סוללות 4מארז , ישירה לשרת

אחריות ושרות , התקנה: המחיר כולל.  ונעילהIP-65פלסטיק משוריין 

0.00011,380.000.00' יח.לשנה

41.3.053

 תוצרת חברת גלקון AC GSIאספקה והתקנה מלאה של יחידת קצה 

 הפעלות עם תקשורת סלולרית 20-  לLINE ONהכוללת בקר השקיה 

מותקן במארז  . V24 לגיבוי ושנאי V1.5 סוללות 4מארז , ישירה לשרת

אחריות ושרות , התקנה: המחיר כולל.  ונעילהIP-65פלסטיק משוריין 

0.00011,980.000.00' יח.לשנה

41.3.054

 תוצרת חברת גלקון AC GSIאספקה והתקנה מלאה של יחידת קצה 

 הפעלות עם תקשורת סלולרית 22-  לLINE ONהכוללת בקר השקיה 

מותקן במארז  . V24 לגיבוי ושנאי V1.5 סוללות 4מארז , ישירה לשרת

אחריות ושרות , התקנה: המחיר כולל.  ונעילהIP-65פלסטיק משוריין 

0.00012,580.000.00' יח.לשנה

41.3.055

 תוצרת חברת גלקון AC GSIאספקה והתקנה מלאה של יחידת קצה 

 הפעלות עם תקשורת סלולרית 24-  לLINE ONהכוללת בקר השקיה 

מותקן במארז  . V24 לגיבוי ושנאי V1.5 סוללות 4מארז , ישירה לשרת

אחריות ושרות , התקנה: המחיר כולל.  ונעילהIP-65פלסטיק משוריין 

0.00013,180.000.00' יח.לשנה
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41.3.056

" GSI"מרכזית חשמל עבור יחידת קצה \הזנת חשמל מעמוד תאורה

כבל , שקע, חצי אוטומט,  מטר15חפירה באדמה עד :הכולל

1.5*N.Y.Y 3התקנה ואחריות , י חשמלאי מוסמך"ע,  בתוך שרוול

0.0001,900.000.00' יח.לשנה

41.3.057

אספקה והתקנה על :הכולל" GSI" עבור יחידת קצה 10Wפאנל סולארי 

 בתוך שרוול N.Y.Y 3*1.5כבל , יציקת בטון, 2" מטר בקוטר 3תורן 

0.0001,350.000.00' יחואחריות לשנה

0.0001,800.000.00' יחVI-0\C-43בארון " GSI"תוספת עבור התקנת יחידת קצה 41.3.058

41.3.059

 תוצרת חברת CV-600אספקה והתקנה של סולונואיד תלת דרכי דגם 

" GSI"חיווט מלא ליחידת קצה , כל אביזרי החיבור:גלקון הכולל

0.000300.000.00' יח.הסולונואיד יותקן על פס מתכתמגולוונת בתוך ראש המערכת

הערהמ"חברת אגם בקרה ניטור ושליטה בע-  שירות שנתי41.3.060

הערהשירות שנתי למערכות בקרת השקיה41.3.060

41.3.060

השרות יבוצע תוך . השרות יבוצע על ידי ספק מורשה של יצרן הציוד

השרות כולל .  שעות מקבלת קריאה ללא שישי שבת וערבי חג48

חווט , סולונואידים,החלפת חלפים , תיקונים בשטח, תיקוני מעבדה

יחידת ,בקר השקיה קומפלט, צינוריות פיקוד,חיווט הידראולי, חשמלי

בלאי , מתאם תקשורת ואנטנה, מתח רשת/הזנת אנרגיה סולארית

גניבות , תאונות,וונדליזם: טבעי השירות אינו כולל נזקים עקב

הערה.או כוח עליון/תקלות בכבלים תת קרקעיים ו,קורוזיה,

41.3.060

 מתוצרת חברת אגם מכול סוג IRRI-CELLשרות שנתי ליחידת בקרה 

0.0001,050.000.00' יחשהוא כולל מקור אנרגיה

הערה.41.3.061

הערה.41.3.061

הערהחברת מוטורולה- שירות שנתי 41.3.061

0.000680.000.00' יחXRשירות שנתי עבור סקורפיו 41.3.061

0.000878.000.00' יחMשרות שנתי עבור סקורפיו 41.3.062

0.0002,808.000.00' יחשרות שנתי עבור אירינט41.3.063

41.3.064

חיבור מושלם לבקר " Mסקורפיו " אינטגרלי עבור בקר W20פנל סולרי 

כבל ,סוללה,  יציקה חיבור מושלם לסקורפיו1",  מטר3התקנה על תורן 

N.Y.Y , 0.0002,100.000.00' יחהתקנה ואחריות לשנה

0.000203.000.00' יח או שווה ערךA.C/D.C/S.Cשרות שנתי עבור פלט לאירינט 41.3.065

0.000217.000.00' יחשרות שנתי עבור אימפקט או שווה ערך41.3.066

0.000127.000.00' יח או שווה ערךR.T.Uשרות שנתי עבור 41.3.067

0.00051.000.00' יח או שווה ערךA.C/D.Cשרות שנתי עבור סלונואיד 41.3.068

0.000288.000.00' יחאו שווה ערך (מטען, מצבר)שרות שנתי עבור מקור אנרגיה 41.3.069

0.0003,658.000.00' יחשרות שנתי עבור מרכז מנהל השקיה41.3.070

הערהחברת גלקון- שירות שנתי 41.3.071

41.3.071

תוצרת חברת גלקון כולל " GSI"שירות שנתי עבור יחידת קצה מסוג 

0.0001,000.000.00' יחאנרגיה וסולונואידים

41.3.072

מערכת בקרה הפעלת מערכת בקרת השקיה מרחוק " מרחוק"מפעיל 

פתיחה , י מפעיל מוסמך מטעם החברה היצרנית כולל שליחת דוחות"ע

כתיבת תוכניות , אינטגרציה לבקרי השקיה , וסגירת ברזים מרחוק

 8:00שליחת דוח תקלות השקייה לממונה ברשות עד השעה, השקיה

ימי .בבוקר ופתיחת קריאות שרות לתקלות שבאחריות חברת הבקרה

או בהתאם / ו15:30 ועד 7:30החל מ  (כולל)העבודה ימים א עד ה 

הערהלהסכם עם הרשות המזמינה

0.00010,000.000.00חודשמפעיל חברת אגם41.3.072

0.0005,400.000.00חודש בקרים200 ל 50מפעיל חברת מוטורולה למערכת בקרה בין 41.3.073

0.00010,000.000.00חודש בקרים500 ל 200מפעיל חברת מוטורולה למערכת בקרה בין 41.3.074

0.00010,000.000.00חודשגלקון\מפעיל  חברת אלון מערכות41.3.075

גינון ונטיעות41.4.000
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41.4.001

כל ). משרד החקלאות- מ"הגדרות קוטר וגודל הצמחים לפי הנחיות שה

חפירת ,הובלה,העבודה כוללת אספקה (השתילים מסוג מעולה

מחיר העצים כולל אספקה . סמיכה ואחריות לקליטה, נטיעה,בור

הערהוהטמנת קומפוסט בבור הנטיעה בהתאם להנחיות המפרט

0.0002.000.00' יח. ליטר0.1גודל הכלי , 1' שתילים עונתיים גודל מס41.4.001

0.0003.000.00' יח ליטר0.25 גודל הכלי 2' שתילים עונתיים גודל מס41.4.002

0.0009.000.00' יח ליטר1 גודל הכלי 3' שתילים עונתיים גודל מס41.4.003

0.0003.000.00' יח. ליטר0.1גודל הכלי , 1' שתילים רב שנתיים גודל מס41.4.004

0.0005.000.00' יח ליטר0.25גודל הכלי , 2' שתילים רב שנתיים גודל מס41.4.005

0.0009.000.00' יח ליטר1גודל הכלי , 3' שתילים גודל מס41.4.006

0.00020.000.00' יח ליטר3גודל הכלי , 4' שתילים גודל מס41.4.007

0.00055.000.00' יח ליטר10גודל הכלי , 6' שיחים גודל מס41.4.008

0.000155.000.00' יח. ליטר25גודל הכלי ,  רגיל7' שיחים גודל מס41.4.009

0.000220.000.00' יח. ליטר40גודל הכלי ,  גדול7' שיחים גודל מס41.4.010

41.4.011

' דיאנלה וליריופה גודל מס, "ון'ליטל ג"שתילים מסוג קליסטמון הנצרים 

0.00015.000.00' יח ליטר1גודל הכלי , 3

41.4.012

' דיאנלה וליריופה גודל מס, "ון'ליטל ג"שתילים מסוג קליסטמון הנצרים 

0.00030.000.00' יח ליטר3גודל הכלי , 4

41.4.013

' זנים קומפקטיים  גודל מס, שיחים מסוג לגרסטרמיה שיחית מושרשת

0.00040.000.00' יח ליטר3גודל הכלי , 4

41.4.014

' זנים קומפקטיים  גודל מס, שיחים מסוג לגרסטרמיה שיחית מושרשת

0.000110.000.00' יח ליטר10גודל הכלי , 6

41.4.015

' זנים קומפקטיים  גודל מס, שיחים מסוג לגרסטרמיה שיחית מושרשת

0.000400.000.00' יח ליטר25גודל הכלי , 7

41.4.016

,  ליטר50גודל הכלי , שיחים מסוג לגרסטרמיה שיחית מושרשת רב גזע

0.000925.000.00' יח' מ2גובה 

41.4.017

,  ליטר70גודל הכלי , שיחים מסוג לגרסטרמיה שיחית מושרשת רב גזע

0.0001,290.000.00' יח' מ3גובה 

0.0007.000.00' יח ליטר1גודל הכלי , 3' צמחי תבלין גודל מס41.4.018

0.00010.000.00' יח. ליטר1גודל הכלי , 3' ורדים ממיכל גודל מס41.4.019

0.00015.000.00' יח. ליטר3גודל הכלי , 4' ורדים ממיכל גודל מס41.4.020

0.00010.000.00' יח.ורדים מסוג כלשהו חשופי שורש41.4.021

0.00045.000.00' יח. ליטר10גודל הכלי , 6' ורדים ממיכל גודל מס41.4.022

0.00090.000.00' יח ליטר3מיכל , 4' ורד מעוצב על גזע גודל מס41.4.023

0.000150.000.00' יח ליטר10מיכל , 6' ורד מעוצב על גזע גודל מס41.4.024

0.000240.000.00' יח ליטר25מיכל , 7' ורד מעוצב על גזע גודל מס41.4.025

0.0002.000.00' יח .1אספקה בלבד של שתילים עונתיים במיכל בגודל 41.4.026

0.0004.000.00' יח. ליטר0.25 2' ,אספקה בלבד של בני שיח ממיכל מס41.4.027

0.0007.000.00' יח. ליטר1 3' ,אספקה בלבד של שיחים ממיכל מס41.4.028

0.00012.000.00' יח. ליטר3 4' ,אספקה בלבד של שיחים ממיכל מס41.4.029

0.0001.000.00' יח. ליטר0.1גודל הכלי , 1' שתילה בלבד של שתילים גודל מס41.4.030

0.0004.000.00' יח ליטר1גודל הכלי , 3' שתילה בלבד של שתילים גודל מס41.4.031

0.0006.000.00' יח ליטר3גודל הכלי , 4' שתילה בלבד של שתילים גודל מס41.4.032

0.00026.000.00' יח ליטר10גודל הכלי , 6' שתילה בלבד של שתילים גודל מס41.4.033

0.00012.000.00' יח3 ליטר גודל 1גרניום מסוג כלשהו ממיכל /ערערים41.4.034

0.00025.000.00' יח4 ליטר גודל 3גרניום מסוג כלשהו ממיכל /ערערים41.4.035

0.00040.000.00' יח5 ליטר גודל 6ערערים מסוג כלשהו ממיכל 41.4.036

0.00080.000.00' יח6 ליטר גודל 10ערערים מסוג כלשהו ממיכל 41.4.037

0.000330.000.00' יח רגיל7 ליטר גודל 25ערערים מסוג כלשהו ממיכל 41.4.038

0.00039.000.00' יח('פילדנדרון וכד, ציפור גן עדן, שיפלרה) ליטר 6צמחיה טרופית ממיכל 41.4.039
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41.4.040

פילדנדרון , ציפור גן עדן, שיפלרה) ליטר 10צמחיה טרופית ממיכל 

0.00090.000.00' יח.מ לפחות" ס60בגובה , ('וכד

41.4.041

פילדנדרון , ציפור גן עדן, שיפלרה) ליטר 25צמחיה טרופית ממיכל 

0.000170.000.00' יח.מ לפחות" ס100בגובה , ('וכד

0.000310.000.00' יח.לפחות מגידול באדמה'  מ1.8צמחיה טרופית בגובה 41.4.042

0.000170.000.00' יחמ לפחות" ס100 ליטר בגובה 25יוקה מעוצבת מיכל 41.4.043

0.00025.000.00' יח'בשמת וכד, מ כגון ביגוניות" ס30צמחי צל ממיכלי עציץ בגודל 41.4.044

41.4.045

מ כדוגמת שערות " ס40- גובה עלה כ , 3שרכים מזן נמוך מיכל גודל 

0.00035.000.00' יח'קן הציפור כד, פליאה, שולמית

41.4.046

אברות , בלכנים,  כדוגמת קירטומיום4שרכים מזן בינוני ממיכל גודל 

0.00070.000.00' יח'למימהן כד

41.4.047

נפרולפיס , כדוגמת היפולפיס'  מ1 בגובה 6שרכים גדולים ממיכל גודל 

0.00085.000.00' יח'וכד

41.4.048

מ " ס50X50 קנים וגוש אדמה 4גוש במבוק מזנים שונים כולל לפחות 

0.000678.000.00' יחלפחות אחרי הנטיעה'  מ3.00גובה קנים 

0.00085.000.00' יחנופר עם שלוחות מושרשות, צמחי מים כדוגמת נימפאה41.4.049

41.4.050

, חרציות, תורמוסים)זריעת פרחי בר מסוגים שונים בעלי זרעים גדלים 

0.0002,500.000.00דונם.ג לדונם" ק6-7בכמות של  ('קחוונים וכד

41.4.051

ציפורניות , פרגים)זריעת פרחי בר מסוגים שונים בעלי זרעים קטנים 

0.0002,100.000.00דונם.ג לדונם" ק2.5-3בכמות של  ('וכד

41.4.052

רמת ייצוב , של תערובת זרעים חקלאיים (הידרוסידינג)זריעה בהתזה 

 %3, (ר"מ/' גר225)" נאוסיב"מצע סיבי עץ מסוג, לרבות חומרי דישון, 1

0.0009.000.00ר" מ( דונם1מעל )דבק אורגאני 

0.00011.000.00ר" מאו תרבות/ל אך זריעה בהתזה של זרעי בר ו"כנ41.4.053

41.4.054

רמת ייצוב , של תערובת זרעים חקלאיים (הידרוסידינג)זריעה בהתזה 

, (ר"מ/' גר275)" נאוסיב"מצע סיבי עץ מסוג , לרבות חומרי דישון, 2

0.00012.000.00ר" מ( דונם1מעל ) דבק אורגאני %6

41.4.055

, 3רמת ייצוב , או תרבות/של זרעי בר ו (הידרוסידינג)זריעה בהתזה 

 SOIL"לרבות חומרי דישון ומייצב קרקע מסוג מארג סיבים מודבק 

GUARD "0.00019.000.00ר" מ( דונם1מעל ) (ר"מ/' גר335)ע "או ש

0.00010.000.00' יח ליטר1גודל הכלי , 3' רקפות גודל מס41.4.056

0.00018.000.00' יח ליטר3גודל הכלי , 4' רקפות גודל מס41.4.057

41.4.058

נרקיס , נורית אביב, כלנית- פקעות לשתילה סתווית מסוגים שונים 

0.0001.000.00' יחע"מתוצרת משתלת יודפת או שו' כדן וכד, איריס, גליל

41.4.059

נץ , נרקיס חצוצרה צבעוני- בצלים לשתילה סתווית מסוגים שונים  

0.0001.000.00' יחע"מתוצרת משתלת יודפת או שו' פעמוני אביב וכד, פעמוני תכלת, חלב

41.4.060

, שושן צבעוני, יקינטון, רקפות- בצלים לשתילה סתווית מסוגים שונים 

0.0005.000.00' יחע"מתוצרת משתלת יודפת או שו' בן חצב יקינטוני וכדו, אמריליס

0.00013.000.00' יחי דרישת המתכנן"ר עפ"מ/ יח10דגניים בפלאגים בצפיפות של 41.4.061

41.4.062

, מ כדוגמת סינגיוניום" ס30צמחייה הידרופונית ממיכל עציץ בגובה 

0.00030.000.00' יח'רד אמרלד וכו, פוטוס קנדקס

41.4.063

ציפור , שפלרות, מ כדוגמת פילודנדרון" ס60צמחייה הידרופונית בגובה 

0.00055.000.00' יח'יוקה וכו, אגלונומה, ספטיפוליום, קלדיום, דרצנה אדומה, עדן-גן

0.00095.000.00' יחפיקוס דקורה, מ כדוגמת פיקוס כינורי" ס120צמחייה הידרופונית בגובה 41.4.064

41.4.065

כדוגמת פיקוס , מ" ס200מ ובקוטר " ס200צמחייה הידרופונית בגובה 

0.000260.000.00' יחפיקוס דקורה, כינורי

41.4.066

מ כדוגמת פיקוס " ס150מ ובקוטר " ס150צמחייה הידרופונית בגובה 

0.000130.000.00' יחפיקוס דקורה, כינורי

0.000135.000.00' יח.3/4"שיחים על גזע בקוטר \עצים41.4.067

0.00045.000.00' יח ליטר3גודל הכלי  , 4' עצים גודל מס41.4.068
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0.00077.000.00' יח ליטר6גודל הכלי  , 5' עצים גודל מס41.4.069

41.4.070

מינימום גובה , 1/2"עובי גזע ,  ליטר10גודל הכלי  , 6' עצים גודל מס

0.000100.000.00' יח' מ0.8שתיל 

41.4.071

גובה , 1"'  ליטר עובי גזע מינ25.0גודל הכלי ,  רגיל7' עצים גודל מס

0.000160.000.00' יח.' מ1.70

41.4.072

גובה , 1.5"'  ליטר עובי גזע מינ40.0גודל הכלי ,  גדול7' עצים גודל מס

0.000300.000.00' יח.' מ2.5

41.4.073

, בחבית עצים בוגרים,  ליטר ומעלה60.0גודל הכלי  , 8' עצים גודל מס

0.000340.000.00' יח2- מספר בדים . ' מ2.5-3.5גובה , 2"' עובי גזע מינ

41.4.074

. ' מ4.5גובה מינימלי , 3"' עובי גזע מינ, 9' גודל מס, עצים בוגרים

0.000500.000.00' יח3- מספר בדים 

41.4.075

. ' מ4.5גובה מינימלי , 4"' עובי גזע מינ, 10' גודל מס, עצים בוגרים

0.000700.000.00' יח3- מספר בדים 

0.000375.000.00' יח. מגידול באדמה2" בקוטר 8עצים בעלי גזע מעוצב גודל 41.4.076

0.000560.000.00' יח. מגידול באדמה3" בקוטר 9עצים בעלי גזע מעוצב גודל 41.4.077

0.000760.000.00' יח. מגידול באדמה4" בקוטר 10עצים בעלי גזע מעוצב גודל 41.4.078

0.000970.000.00' יח. מגידול באדמה5" בקוטר 11עצים בעלי גזע מעוצב בגודל 41.4.079

0.0001,220.000.00' יח. מגידול באדמה6" בקוטר 12עצים בעלי גזע מעוצב  בגודל 41.4.080

0.0002,000.000.00' יח. מגידול באדמה10"עצים בוגרים  בעלי גזע  מעוצב בקוטר 41.4.081

0.000335.000.00' יח1.5"' עובי גזע מינ, 7עצים מורכבים בגודל 41.4.082

0.000480.000.00' יח2"' עובי גזע מינ, 8עצים מורכבים בגודל 41.4.083

0.000720.000.00' יח3"' עובי גזע מיני, 9עצים מורכבים בגודל 41.4.084

0.000965.000.00' יח4"' עובי גזע מינ, 10עצים מורכבים בגודל 41.4.085

0.0001,220.000.00' יח5"' עובי גזע מינ, 11עצים מורכבים בגודל 41.4.086

0.0001,500.000.00' יח6"' עובי גזע מינ, 12עצים מורכבים בגודל 41.4.087

0.0002,600.000.00' יח מגידול באדמה10"עצים מורכבים בקוטר 41.4.088

0.00012,500.000.00' יח כולל איקלום מהעתקה5"עצים מסוג אלון בקוטר 41.4.089

0.0006,500.000.00' יח כולל איקלום מהעתקה7"צפצפה ומיש בקוטר , אלה, עצים מסוג חרוב41.4.090

0.00012,000.000.00' יח כולל איקלום מהעתקה15"עצים  בקוטר  41.4.091

41.4.092

גובה , 2-"1.5"' עובי מיני,  ליטר25מיכל , לגרסטמיה מעוצבת על גזע

0.000800.000.00' יח'מ1תחילת נוף 

41.4.093

גובה , 2"' עובי מיני, ליטר45במיכל , לגרסטמיה מעוצבת על גזע

0.0001,050.000.00' יח'מ1.8הרכבה 

41.4.094

גובה תחילת , 2"' עובי מיני,  ליטר50מיכל , לגרסטמיה מעוצבת על גזע

0.0001,290.000.00' יח'מ1נוף 

41.4.095

 גזעים 5-7,  ליטר50גודל הכלי , 7עצים מסוג לגרסטמיה רב גזע גודל 

0.0001,400.000.00' יח' מ1.2גובה תחילת נוף ,  כל גזע1"' בעובי מינ

41.4.096

 גזעים 5-7,  ליטר70גודל הכלי , 8עצים מסוג לגרסטמיה רב גזע גודל 

0.0002,450.000.00' יח' מ1.3/1.8גובה תחילת נוף ,  כל גזע2"' בעובי מינ

41.4.097

 גזעים 5-7,  ליטר120גודל הכלי , 9עצים מסוג לגרסטמיה רב גזע גודל 

0.0003,300.000.00' יח' מ2גובה תחילת נוף ,  כל גזע3-"2.5"' בעובי מיני

41.4.098

עובי גזע ,   ליטר ומעלה70גודל הכלי , 9עצים מסוג תות דולבני גודל 

0.0002,700.000.00' יח' מ2קוטר נוף עם מתקן . ' מ3הרכבה גובה , 3"' מינ

41.4.099

עובי ,   ליטר ומעלה120גודל הכלי , 10עצים מסוג תות דולבני גודל 

0.0003,950.000.00' יח' מ3קוטר נוף עם מתקן . ' מ3גובה הרכבה , 4-"3.5"' גזע מינ

41.4.100

עובי ,   ליטר ומעלה250גודל הכלי , 11עצים מסוג תות דולבני גודל 

0.0005,990.000.00' יח' מ3קוטר נוף עם מתקן . ' מ3גובה הרכבה , 5.5-"4.5"' גזע מינ

41.4.101

-2"' בעובי  מינ,  ליטר50גודל הכלי , 8עצים מסוג כליל מורכב גודל 

0.0001,050.000.00' יח' מ1.6 גובה תחילת נוף 1.5"

41.4.102

-2.5"' בעובי  מינ,  ליטר70גודל הכלי , 8עצים מסוג כליל מורכב גודל 

0.0002,100.000.00' יח' מ3גובה תחילת נוף , 2"
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41.4.103

-3.5"' בעובי  מינ,  ליטר200גודל הכלי , 9עצים מסוג כליל מורכב גודל 

0.0003,800.000.00' יח' מ2.5גובה תחילת נוף , 3"

0.000560.000.00' יח. מגידול באדמה2" בקוטר 8עצי הדר בעלי גזע מעוצב גודל 41.4.104

0.000900.000.00' יח. מגידול באדמה4" בקוטר 10עצי הדר בעלי גזע מעוצב גודל 41.4.105

0.0001,800.000.00' יח. מגידול באדמה6" בקוטר 12עצי הדר בעלי גזע מעוצב גודל 41.4.106

0.000940.000.00' יח.לפחות'  מ1דקל תמר מצוי מגידול בקעת הירדן גובה גזע 41.4.107

0.0003,900.000.00' יחלפחות'  מ4דקל תמר מצוי מגידול בקעת הירדן גובה גזע 41.4.108

0.0004,000.000.00' יחלפחות'  מ5דקל תמר מצוי מגידול בקעת הירדן גובה גזע 41.4.109

0.0004,200.000.00' יחלפחות'  מ6דקל תמר מצוי מגידול בקעת הירדן גובה גזע 41.4.110

0.0004,400.000.00' יחלפחות'  מ7דקל תמר מצוי מגידול בקעת הירדן גובה גזע 41.4.111

0.0004,000.000.00' יח.לפחות'  מ8גובה גזע , דקל תמר מצוי מגידול בקעת הירדן41.4.112

0.0002,400.000.00' יח.' מ3דקל מסוג וושינגטוניה מגידול באדמה גובה גזע לפחות 41.4.113

0.000890.000.00' יח.' ל100ממיכל '  מ0.5דקל קנרי בוגר בגובה גזע 41.4.114

0.0001,650.000.00' יח.' מ1דקל קנרי בוגר מהאדמה בגובה גזע עד תחילת כפות 41.4.115

0.0001,000.000.00' יח.' מ1דקל נאודיפסיס בגובה גזע עד תחילת כפות 41.4.116

0.0001,500.000.00' יח.' מ2.5דקל נאודיפסיס בגובה גזע עד תחילת כפות 41.4.117

0.000700.000.00' יחעד תחילת כפות'  מ1.8דקל ארכיטופניקס גובה 41.4.118

0.0001,200.000.00' יחעד תחילת כפות'  מ2.5דקל ארכיטופניקס מגידול באדמה גובה  41.4.119

0.000650.000.00' יח.מ" ס10ובקוטר גזע של '  מ1.8דקל קוקוס בגובה גזע עד תחילת כפות 41.4.120

0.0001,900.000.00' יח.מ" ס20ובקוטר גזע של '  מ2.5דקל קוקוס בגובה גזע עד תחילת כפות 41.4.121

41.4.122

בגובה מינימלי של , בוגר מהקרקע, (דקל המלך)" רויסטוניה ריגה"דקל 

0.0005,000.000.00' יח.עד לתחתית הלולב'  מ5

0.000712.000.00' יח.' מ1.0קוטר נוף ,  ליטר60דקל זמיה פומפורסיאה ממיכל 41.4.123

41.4.124

 10ממיכל ' ציקס וכד, טרכיקרפוס, בוטיה, שמרופס, דקל מסוג רובליני

0.000110.000.00' יח6גודל , ליטר

41.4.125

, ציקס מופשל, ציקס, בוטיה, שמרופס, דקל ננסי מסוג רובליני

0.000275.000.00' יח. רגיל 7'  ליטר גודל מס25ממיכל ' טרכיקרפוס וכד

41.4.126

, ציקס מופשל, ציקס, בוטיה, שמרופס, דקל ננסי מסוג רובליני

0.000450.000.00' יח. גדול7'  ליטר גודל מס40ממיכל ' טרכיקרפוס וכד

41.4.127

, ציקס מופשל, ציקס, בוטיה, שמרופס, דקל ננסי מסוג רובליני

0.000540.000.00' יח. ליטר 50ממיכל ' טרכיקרפוס וכד

41.4.128

, ציקס מופשל, ציקס, בוטיה, שמרופס, דקל ננסי מסוג רובליני

0.000600.000.00' יח.' מ1.0קוטר נוף ,  ליטר60ממיכל ' טרכיקרפוס וכד

0.000712.000.00' יח.' מ1.0קוטר נוף ,  ליטר60ציקס רבולוטה ממיכל 41.4.129

0.000900.000.00' יח.לפחות'  מ3מ ובגובה " ס20-30גזע בקוטר , עץ זית בוגר41.4.130

0.0001,500.000.00' יח.מ" ס31-40עץ זית בוגר בעל גזע בקוטר 41.4.131

0.0003,000.000.00' יח.מ" ס41-50עץ זית בוגר מגידול בעל קוטר גזע 41.4.132

41.4.133

 50מ מדוד בגובה " ס51-80קוטר גזע . עץ זית בוגר בעל מופע ייחודי

מספר זרועות .  מטר2.70גובה כללי אחרי הכנה . מ מהקרקע "ס

0.0005,100.000.00' יח.5מינימלי 

41.4.134

 50מ מדוד בגובה " ס81-100קוטר גזע ,עץ זית בוגר בעל מופע ייחודי 

מספר זרועות . מטר 2.70גובה כללי אחרי הכנה . מ מהקרקע "ס

0.0006,900.000.00' יחאו מפגעים אחרים,יובש, ומעוצב באופן מקצועי ללא זיזים 5מינימלי 

41.4.135

מ ובגובה " ס20-30גזע בקוטר "  פונפונים"עץ זית בוגר מעוצב פורמלי 

0.0002,500.000.00' יח.לפחות'  מ3

0.0003,750.000.00' יח.מ" ס31-40בעל גזע בקוטר " פונפונים"עץ זית בוגר מעוצב פורמלי 41.4.136

41.4.137

 41-50מגידול בעל קוטר גזע " פונפונים"עץ זית בוגר מעוצב פורמלי 

0.0007,500.000.00' יח.מ"ס
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41.4.138

-51קוטר גזע . בעל מופע ייחודי" פונפונים"עץ זית בוגר מעוצב פורמלי 

 2.70גובה כללי אחרי הכנה . מ מהקרקע " ס50מ מדוד בגובה " ס80

0.00010,200.000.00' יח.5מספר זרועות מינימלי . מטר

41.4.139

-81קוטר גזע ,בעל מופע ייחודי " פונפונים"עץ זית בוגר מעוצב פורמלי 

 2.70גובה כללי אחרי הכנה . מ מהקרקע " ס50מ מדוד בגובה " ס100

 ומעוצב באופן מקצועי ללא זיזים 5מספר זרועות מינימלי .מטר 

0.00013,500.000.00' יחאו מפגעים אחרים,יובש,

0.000250.000.00' יחשתילה בלבד של עצים בוגרים מכל סוג שהוא41.4.140

0.0001,100.000.00' יחשתילה בלבד של דקלים מכל סוג שהוא41.4.141

0.0004,682.000.00' יח' מ3דקל מסוג זאידי או חדראוי בגובה 41.4.142

41.4.143

כולל מריחת , מטר 3גיזום ענפים בעץ אשר גובה צמרתו אינו עולה על 

0.00076.000.00' יח.משחת עצים ופינוי הגזם

41.4.144

 6אך אינו עולה על '  מ3גיזום ענפים בעץ אשר גובה צמרתו עולה על 

0.000272.000.00' יח.כולל מריחת משחת עצים ופינוי הגזם' ,מ

41.4.145

כולל מריחת '  מ6גיזום ענפים בעץ אשר גובה צמרתו אינו עולה על 

0.000375.000.00' יח.משחת עצים ופינוי הגזם

41.4.146

כולל '  מ12עד '  מ6גיזום ענפים בעץ אשר גובה צמרתו עולה על 

0.000415.000.00' יח.מריחת משחת עצים ופינוי הגזם

0.000382.000.00' יח.ר כולל פינוי הגזם'גיזום שורשים בעזרת טרנצ41.4.147

0.000507.000.00' יחבתחום הרשות, מ" ס20העתקה ושתילה מחדש של עץ קיים בקוטר עד 41.4.148

41.4.149

לפי , מ" ס20תוספת מחיר עבור העתקת עצים בוגרים קוטר גזע עד 

0.0001,433.000.00' יחל בליווי אגרונום מוסמך"מפרט טכני של קק

41.4.150

מ " ס30 עד 20העתקה ושתילה מחדש של עץ בוגר קיים בקוטר גזע 

0.000836.000.00' יחבתחום הרשות',  מ3ובגובה מעל 

41.4.151

 30מ עד " ס20- תוספת מחיר עבור העתקת עצים בוגרים קוטר גזע מ

0.0001,911.000.00' יח.ל בליווי אגרונום מוסמך"לפי מפרט טכני של קק,מ"ס

41.4.152

מ " ס30העתקה ושתילה מחדש של עץ בוגר קיים בקוטר גזע מעל 

0.0001,338.000.00' יחבתחום הרשות',  מ3ובגובה מעל 

41.4.153

מ לפי " ס30תוספת מחיר עבור העתקת עצים בוגרים בקוטר גזע מעל 

0.0003,344.000.00' יח.ל בליווי אגרונום מוסמך"מפרט טכני של קק

0.000836.000.00' יחהעתקה ושתילה מחדש של עץ זית בוגר בתחום הרשות41.4.154

0.0002,007.000.00' יחהעתקה ושתילה של עץ דקל בתחום הרשות41.4.155

0.0002,675.000.00' יחהעתקה ושתילה של עץ פיקוס בוגר בתחום הרשות41.4.156

0.0002,675.000.00' יחהעתקה ושתילה של עץ אקליפטוס בוגר בתחום הרשות41.4.157

0.00048.000.00' יחהעתקה ושתילה מחדש של שיחים בוגרים קיימים בתחום העבודה41.4.158

41.4.159

חפירה והסדרת פתחים לעצים כולל פינוי עודפי עפר וכיסוי לאחר 

0.00072.000.00' יחהשתילה

0.000239.000.00' יחבמידרכה ובאיי תנועה, י המזמין"נטיעת עצים בוגרים שיסופקו ע41.4.160

41.4.161

י "לפחות שיסופקו ע'  מ4נטיעת עצי דקל בוגרים בגובה גזע נקי של 

0.000966.000.00' יחבמידרכה ובאיי תנועה, המזמין 

41.4.162

בהתאם  (מחיר לטיפול אחד)טיפול שנתי בחדקונית הדקל האדומה 

0.000120.000.00' יח.להנחיות משרד החקלאות

41.4.163

מחיר לטיפול אחד )יקרונית בעצי אקליפטוס / טיפול מונע פשפש ברונזה

0.000120.000.00' יח.בהתאם להנחיות משרד החקלאות והוראות היצרן (

41.4.164

קלופות ומחוטאות '  מ2.20סמוכת תמיכה מעץ אקליפטוס בגובה 

0.00010.000.00' יח( סמוכות הכלולות במחיר העצים2מעבר ל )לעצים קיימים 

41.4.165

עובי , מ" מ40אורך צלע , ( צלעות3)סמוכת מתכת מברזל זוית מגולוון 

0.00070.000.00' יח' מ3-4מ לפחות ובגובה " מ4דופן 

0.000175.000.00' יח' מ2.5 ובגובה 3/4"סמוכת מתכת מצינור מגולוון בקוטר 41.4.166

0.000235.000.00' יח' מ2.5 ובגובה 1"סמוכת מתכת מצינור מגולוון בקוטר 41.4.167

0.000350.000.00' יח' מ3 ובגובה 1.5"סמוכת מתכת מצינור מגולוון  בקוטר  41.4.168
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0.000410.000.00' יח' מ3 ובגובה 2"סמוכת מתכת מצינור מגולוון  בקוטר 41.4.169

41.4.170

כל חלקי המתכת , מתכת מגולוונת , "קוני", "מגן עצים דגם ערבה

 RALבגוון לפי בחירה ממניפת , צבועים בצביעה אלקטרוסטטית בתנור

0.0001,060.000.00' יחע"תוצרת חברת הדס או ש

41.4.171

כל חלקי המתכת צבועים , מתכת מגולוונת " צאלון"מגן עצים דגם 

 תוצרת RALבגוון לפי בחירה ממניפת , בצביעה אלקטרוסטטית בתנור

0.000800.000.00' יחע"חברת הדס או ש

41.4.172

כל חלקי המתכת צבועים , מתכת מגולוונת " רימון"מגן עצים דגם 

 תוצרת RALבגוון לפי בחירה ממניפת , בצביעה אלקטרוסטטית בתנור

0.000815.000.00' יחע"חברת הדס או ש

41.4.173

כל חלקי המתכת צבועים , מתכת מגולוונת " תאנה"מגן עצים דגם 

 תוצרת RALבגוון לפי בחירה ממניפת , בצביעה אלקטרוסטטית בתנור

0.0001,185.000.00' יחע"חברת הדס או ש

0.00045.000.00' יחאספקה והצבת שרוולי נטיעה41.4.174

41.4.175

או " נימפיאה"של " גדר גן"אספקה והתקנת יחידת גדר חיה מוכנה 

כולל  גדר רשת )עם צמחים לפי בחירת האדריכל '  מ1.8בגובה , ע"ש

0.000610.000.00 מטרי מפרט החברה"ביצוע עפ (פלדה מגולוונת

הערה?  ד ש א  ?41.4.176

0.00012.000.00ר" מ".בופאלו"או " קיקויו"מ מזן " ס15שתילת דשא בשלוחות במירווחים של 41.4.176

0.00024.000.00ר" מ".טיפויי"או " קיקויו"דשא במרבדים מזן 41.4.177

0.00025.000.00ר" מ"בופאלו"דשא במרבדים מזן 41.4.178

0.00027.000.00ר" מ"דרבן גרס"או " סופר אלטורו"דשא במרבדים מזן 41.4.179

0.00025.000.00ר" מ"פספלום" / "זוסיה אלטורו"דשא במרבדים מזן 41.4.180

0.00010.000.00ר" מזריעת דשא רב שנתי בהתזה41.4.181

0.0007.000.00ר" מזריעת דשא חורפי בהתזה41.4.182

0.000764.000.00ק" מאספקת שתילי דשא דחוסים לפי ההגדרה במפרט השתילה41.4.183

41.4.184

, שתילת שתילי הדשא לפי המפרט בפזור עילי או שתילה לתוך חורים

0.0003.000.00ר" מ.לפי החלטת המפקח

0.00024.000.00ג" ק.לפי המפרט" זון רב שנתי"אספקת זרעי 41.4.185

0.0001.000.00ר" מ.זריעת הזרעים במשזרעת ועבודות לפי המפרט41.4.186

41.4.187

מיושם לאחר הנחת , למדשאות" דיאזינון"קוטל מזיקים המכיל 

דונם חומר /' גר500בכמות מינימלית של , המרבדים ומופעל בהמטרה

0.0002.000.00ר" מפעיל

41.4.188

יישור : המחיר כולל, אספקה והתקנת דשא סינטטי למגרשי כדורגל

סומסום שטוף בעובי משתנה  \חצץ'\שטח פיזור והידוק מצע סוג א

כולל תעלות ניקוז . בהתאם להנחיות המפקח והוראות היצרן

סימון קווים לבנים עיגון , מילוי חול וגומי , יריעות גיאוטכניות ,היקפיות

כולל , תוחמי דשא קשיחים, מ" ס20שוליים עם מסמרי עיגון באורך 

הכל בהתאם להוראות . עמידות צבע,U.Vקרינת , עמידות בשחיקה

הערה.המפרט

הערה?   דשא סינטטי למגרשי כדורגל  ?41.4.188

41.4.188

 כוכבים של 2א "דשא סינטטי למגרשי כדורגל מקצועיים מאושר פיפ

 FIFA PREFERED- א כ"אחד היצרנים המאושרים של פיפ

PRODUCERS יריעות , מ לרבות הכנת שתית " מ60 בגובה

מערכת צינון והשקיה , סימון קווים לבנים , מילוי חול וגומי ,  גיאוטכניות 

מערכת ניקוז , לרבות משאבה וממטירי גיחה מיוחדים לדשא סינטטי

התקנה וחיבור למקור מים וחשמל וכל , מ " ס15חצצים בעובי , ובסיס 

קרינת , הדשא עמיד בשחיקה פיזית. י מפרט יצרן הדשא"הנדרש עפ

.U.Vהכל בהתאם ,  שנים 8- כולל אחריות יצרן ל.  ובשחיקת צבע

0.000360.000.00ר" מלמפרט הטכני
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41.4.190

 כוכבים של 2א "דשא סינטטי למגרשי כדורגל מקצועיים מאושר פיפ

 FIFA PREFERED- א כ"אחד היצרנים המאושרים של פיפ

PRODUCERS יריעות , מ לרבות הכנת שתית " מ60 בגובה

הדשא עמיד בשחיקה , סימון קווים לבנים , מילוי חול וגומי , גיאוטכניות 

.  שנים 8- כולל אחריות יצרן ל.  ובשחיקת צבעU.V.קרינת , פיזית

0.000250.000.00ר" מהכל בהתאם למפרט הטכני,  המחיר לא כולל תשתיות 

41.4.191

 כוכבים של 2א "דשא סינטטי למגרשי כדורגל מקצועיים מאושר פיפ

 FIFA PREFERED- א כ"אחד היצרנים המאושרים של פיפ

PRODUCERS יריעות , מ לרבות הכנת שתית " מ50 בגובה

מערכת צינון והשקיה , סימון קווים לבנים , מילוי חול וגומי , גיאוטכניות  

מערכת ניקוז , לרבות משאבה וממטירי גיחה מיוחדים לדשא סינטטי

התקנה וחיבור למקור מים וחשמל וכל , מ " ס15חצצים בעובי , ובסיס 

קרינת , הדשא עמיד בשחיקה פיזית. י מפרט יצרן הדשא"הנדרש עפ

.U.Vהכל בהתאם ,   שנים 8- כולל אחריות יצרן ל.  ובשחיקת צבע

0.000350.000.00ר" מלמפרט הטכני

41.4.192

 כוכבים של 2א "דשא סינטטי למגרשי כדורגל מקצועיים מאושר פיפ

 FIFA PREFERED- א כ"אחד היצרנים המאושרים של פיפ

PRODUCERS יריעות ,מ לרבות הכנת שתית " מ40 בגובה

מערכת צינון והשקיה , סימון קווים לבנים , מילוי חול וגומי , גיאוטכניות

מערכת ניקוז , לרבות משאבה וממטירי גיחה מיוחדים לדשא סינטטי

התקנה וחיבור למקור מים וחשמל וכל , מ " ס15חצצים בעובי , ובסיס 

קרינת , הדשא עמיד בשחיקה פיזית. י מפרט יצרן הדשא"הנדרש עפ

.U.Vשנים הכל בהתאם 8- כולל אחריות יצרן ל.  ובשחיקת צבע 

0.000320.000.00ר" מלמפרט הטכני

41.4.193

מ לרבות הכנת שתית " מ40דשא סינטטי למגרשי קטרגל בגובה 

לרבות שכבות , סימון קווים לבנים , מילוי חול וגומי , יריעות גיאוטכניות,

הדשא עמיד , מ " ס5מ וסומסום מיוצב בעובי " ס30מצע מהודק בעובי 

 3- כולל אחריות יצרן ל.  ובשחיקת צבעU.V.קרינת , בשחיקה פיזית

0.000245.000.00ר" משנים הכל בהתאם למפרט הטכני

41.4.194

 HEAVYתוספת למחירי הדשא הסינטטי למגרשי כדורגל עבור סיבים 

DUTY או   MULTI PURPOSE המאפשרים משחק בכל סוגי 

0.00025.000.00ר" מהנעליים ואף לאירועים

41.4.195

תוספת למחירי הדשא הסינטטי למגרשי כדורגל עבור מערכת 

COOLING SYSTEM0.00034.000.00ר" מ%30-  להפחתת טמפרטורת הדשא בכ

41.4.196

תוספת למחירי הדשא הסינטטי למגרשי כדורגל עבור בדיקת מעבדה 

0.00043,000.000.00'קומפא לקבלת אישורם למגרש"מאושרת פיפ

41.4.197

' מ תוצרת חב" מ20בגובה " CRAFT GRASS"דשא סינטטי דגם 

ג דשא קיים וכולל מרווחים "מותקן ע, ע"או ש" גרינפילדס-אורבניקס"

0.000240.000.00ר" מ.מ המאפשרים לדשא טבעי לצמוח דרכו" ס4מעויינים של 

0.00095.000.00ק" מלרבות פיזור בשכבות' למגרשי כדורגל וכד (חול מתוק)חול דיונות נקי 41.4.198

הערה? דשא סינטטי גנני ?41.4.199

41.4.199

יישור השטח פיזור :  המחיר כולל - אספקה והתקנת דשא סינטטי גנני 

יריעות ,מ" ס5-20סומסום שטוף בעובי \חצץ'\והידוק מצע סוג א

תוחמי דשא ,מ" ס20עיגון שוליים עם מסמרי עיגון באורך , גיאוטכניות

הכל . עמידות צבע,U.Vקרינת , כולל עמידות בשחיקה, קשיחים

הערהבהתאם להנחיות המפקח והוראות היצרן והמיפרט

41.4.199

כולל , ע "או ש" גרין פויינט"תוצרת " פלטיניום קצר"דשא סינטטי מסוג 

 ובשחיקת U.V.קרינת , הדשא עמיד בשחיקה פיזית. התקנה ותשתית

0.000230.000.00ר" מ. שנים5-כולל אחריות ל. צבע

41.4.200

או " גרין פויינט"תוצרת " גולד"מ כדוגמת " מ27דשא סינטטי בגובה 

 U.V.קרינת , הדשא עמיד בשחיקה פיזית. כולל התקנה ותשתית, ע "ש

0.000180.000.00ר" מ. שנים2-כולל אחריות ל. ובשחיקת צבע
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41.4.201

" מ" מ27אלפא "מעגלי תנועה וגנים מסוג ,דשא סינטטי לאיי תנועה 

הדשא עמיד . כולל התקנה ותשתית, ע "או ש" דשא עוז"תוצרת  

0.000160.000.00ר" מ. שנים3-כולל אחריות ל.  ובשחיקת צבעU.V.קרינת , בשחיקה פיזית

41.4.202

 SLIDE DS  "40-60"דשא סינטטי למגרשי קטרגל ופארקים מסוג 

הדשא עמיד . כולל התקנה ותשתית, ע "או ש" דשא  עוז"מ תוצרת "מ

0.000200.000.00ר" מ. שנים5-כולל אחריות ל.  ובשחיקת צבעU.V.קרינת , בשחיקה פיזית

41.4.203

תוצרת " מ" מ50מיקס ", "30פרפקט "דשא סינטטי בגוונים שונים מסוג 

הדשא עמיד בשחיקה . כולל התקנה ותשתית, ע "או ש" דשא עוז"

0.000200.000.00ר" מ. שנים5-כולל אחריות ל.  ובשחיקת צבעU.V.קרינת , פיזית

41.4.204

. כולל התקנה ותשתית, מ" מ37בגובה " אירופה"דשא סינטטי מסוג 

כולל אחריות .  ובשחיקת צבעU.V.קרינת , הדשא עמיד בשחיקה פיזית

0.000330.000.00ר" מ. שנים5-ל

הערה? תיחום ומגבילי שורשים ?41.4.205

41.4.205

ע מפוליפרופילן אפור "  או שROOTCONTROLמגביל שורשים 

0.000153.000.00' יחמ" ס65מ ובעומק " ס60בקוטר 

41.4.206

ע עשוי מפוליפרופילן אפור "  או שROOTCONTROLמגביל שורשים 

0.000172.000.00' יחמ" ס65מ ובעומק " ס70בקוטר 

41.4.207

ע עשוי מפוליפרופילן אפור "  או שROOTCONTROLמגביל שורשים 

0.000191.000.00' יחמ" ס65מ ובעומק " ס80בקוטר 

41.4.208

ע עשוי מפוליפרופילן אפור "  או שROOTCONTROLמגביל שורשים 

0.000229.000.00' יחמ" ס65מ ובעומק " ס100בקוטר 

41.4.209

ע עשוי מפוליפרופילן אפור "  או שROOTCONTROLמגביל שורשים 

0.000253.000.00' יחמ" ס100מ ובעומק " ס80בקוטר 

41.4.210

ע עשוי מפוליפרופילן אפור "  או שROOTCONTROLמגביל שורשים 

0.000278.000.00' יחמ" ס100מ ובעומק " ס100בקוטר 

41.4.211

ע עשוי מפוליפרופילן אפור "  או שROOTCONTROLמגביל שורשים 

0.00062.000.00 מטרמ בגליל לפריסה אורכית" ס65בעומק 

41.4.212

ע עשוי מפוליפרופילן אפור "  או שROOTCONTROLמגביל שורשים 

0.00086.000.00 מטרמ בגליל לפריסה אורכית" ס100בעומק 

41.4.213

תוחם דשא מפוליפרופילן שחור גמיש או מוקשה לעיצוב מדשאות 

0.00025.000.00 מטרמ כולל יתדות עיגון ומחברים" ס13-עצים וכתובות קרקע בגובה כ,

41.4.214

מ כולל " ס13-תוחם לחיפוי קרקע מפוליפרופילן שחור מוקשה בגובה כ

0.00014.000.00 מטריתדות עיגון ומחברים

41.4.215

תוחם לאבנים משתלבות מפוליפרופילן שחור מוקשה כולל יתדות עיגון 

0.00048.000.00 מטרומחברים

41.4.216

 20מ ובגובה " מ3בעובי , פח מגולוון לתיחום בין שטחי טוף ושטחי גינון

0.00060.000.00 מטרמ הכולל פתחי ניקוז למניעת היקוות מים"ס

41.4.217

כולל התאמה ,מ" ס10-15באורך משתנה  בגובה , קנט עץ לתיחום

0.00025.000.00 מטר.או דרישות המפקח/התקנה ועיגון על פי תוכנית ו,וחיתוך 

41.4.218

 17מ רוחב " ס23מ גובה " ס275לתיחום באורך  (עץ גושני)אדני רכבת 

או /התקנה ועיגון על פי תוכנית ו,כולל התאמה וחיתוך ' מ סוג א"ס

0.000600.000.00' יח.דרישות המפקח

41.4.219

מ רוחב " ס23מ גובה " ס275באורך  (עץ גושני)מדרגות מאדני רכבת 

או /התקנה ועיגון על פי תוכנית ו,כולל התאמה וחיתוך ' מ סוג א" ס17

0.000870.000.00' יח.דרישות המפקח

(טופאירי)פסלים ירוקים  ?41.4.220 הערה? 

הערההתקנה וחיבור למערכת השקייה קיימת,המחיר כולל הובלה41.4.220

41.4.220

אדם מוליך , גמל קטן, ירפה קטנה'ג,יחמור קטן-פסל ירוק כדוגמת

0.0004,500.000.00' יחע"תוצרת טופארי ישראלי או ש' מריצה וכו, פשוט

41.4.221

תוצרת טופארי ' חמור וכו, אדם מעוצב,פרח,יחמור- פסל ירוק כדוגמת

0.0006,600.000.00' יחע"ישראלי או ש
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0.0009,000.000.00' יחע"תוצרת טופארי ישראלי או ש' נגן כינור וכו,צפרדע- פסל ירוק כדוגמת41.4.222

0.00013,100.000.00' יחע"תוצרת טופארי ישראלי או ש' וכו, גמל,טווס,סוס-פסל ירוק כדוגמת41.4.223

41.4.224

תוצרת ' וכו,שור,ברבור,טובה/לו'נגן צ,כרכרה ירוקה- פסל ירוק כדוגמת

0.00017,400.000.00' יחע"טופארי ישראלי או ש

0.00018,800.000.00' יחע"תוצרת טופארי ישראלי או ש' וכו,ירפה'ג,ברבור-פסל ירוק כדוגמת41.4.225

41.4.226

תוצרת טופארי ' ענבים וכו+מרגלים, פיל גדול- פסל ירוק כדוגמת

0.00025,000.000.00' יחע"ישראלי או ש

הערהאלמנטים בנויים נילווים לפסלים ירוקים41.4.227

41.4.227

תוצרת טופארי ישראלי או , גלגלים+מחרשה ,מחרשה,עגלת עץ קטנה

0.0006,200.000.00' יחע"ש

41.4.228

תוצרת טופארי ישראלי , מושבים4כרכרה פתוחה עם , עגלת עץ גדולה

0.00010,400.000.00' יחע"או ש

0.000800.000.00' יחע"ש.מתקן נשיאה לגמל תוצרת טופארי ישראלי או 41.4.229

הערה? צמחיה מלאכותית ?41.4.230

41.4.230

, עם מילוי, התקנת צמחיה מלאכותית בתוך כד, המחיר כולל אספקה

הערהע"או ש" סחלבים"ביטון וחלוקי נחל תוצרת חברת 

41.4.230

כדור עם עלים , גזע אמיתי',  מ1.5גובה צמחיה ,מ" ס35כדור יפני קוטר 

0.000540.000.00' יחע"או ש" סחלבים"תוצרת חברת '  מ0.4כד בגובה ,בטיפול סיליקוני

0.000540.000.00' יחע"או ש" סחלבים"תוצרת חברת ',  מ0.4כד בגובה ',  מ1.2פיקוס ירוק 41.4.231

41.4.232

תוצרת ',  מ0.4כד בגובה ', מ1.5גובה צמחיה , פיטוספורום רב גזעי

0.000605.000.00' יחע"או ש" סחלבים"חברת 

41.4.233

תוצרת ',  מ0.4כד בגובה ',  מ1.5גובה צמחיה ,שיח גוזניה פרח אדום

0.000470.000.00' יחע"או ש" סחלבים"חברת 

41.4.234

תוצרת חברת ',  מ0.4כד בגובה ', מ1.5גובה צמחיה ,יוקה ציבעונית

0.000540.000.00' יחע"או ש" סחלבים"

41.4.235

כדור עם עלים משי , גזע אמיתי',  מ1.5גובה צמחיה , עץ לבנה נמוך

0.000605.000.00' יחע"או ש" סחלבים"תוצרת חברת ',  מ0.4כד בגובה , ענפים חומים

41.4.236

עלים בטיפול , גזע אמיתי',  מ1.5גובה צמחיה ,עץ קיקיון נמוך

0.000605.000.00' יחע"או ש" סחלבים"תוצרת חברת ',  מ0.4כד בגובה ,סיליקוני

41.4.237

עלים בטיפול , במבוק אמיתי',  מ1.85גובה צמחיה .במבוק בכד

0.000740.000.00' יחע"או ש" סחלבים"תוצרת חברת ',  מ0.4כד בגובה , סיליקוני

41.4.238

אדנית , עלים בטיפול סיליקוני, במבוק אמיתי. במבוק באדנית

0.0001,010.000.00' יחע"או ש" סחלבים"תוצרת חברת , מ" ס70/30/30

41.4.239

. (' יח9)מ רוחב " ס30/ מ אורך " ס70בכל  . במבוק באדנית קיימת

של ',  מ2.35- גובה צמחיה , עלים בטיפול סיליקוני, במבוק אמיתי 

0.000685.000.00' יחע"או ש" סחלבים"חברת 

41.4.240

. (' יח9)מ רוחב " ס30/ מ אורך " ס70בכל  . במבוק באדנית קיימת 

של '  מ1.85- גובה צמחיה , עלים בטיפול סיליקוני, במבוק אמיתי 

0.000550.000.00' יחע"או ש" סחלבים"חברת 

41.4.241

, עלים בטיפול סיליקוני, גזע אמיתי',  מ1.85גובה צמחיה .עץ שיננטוס

0.0001,010.000.00' יחע"או ש" סחלבים"תוצרת חברת ',  מ0.56כד בגובה 

41.4.242

עלים בטיפול , גזע אמיתי',  מ1.85גובה צמחיה , עץ מייפל מגוון

0.0001,010.000.00' יחע"או ש" סחלבים"תוצרת חברת ',  מ0.56כד בגובה , סיליקוני

41.4.243

עלים בטיפול , מגזע אמיתי , 1.85גובה צמחיה , עץ מייפל צהוב

0.0001,010.000.00' יחע"או ש" סחלבים"תוצרת חברת ',  מ0.56כד בגובה , סיליקוני

41.4.244

תוצרת ',  מ0.56כד בגובה ,  1.85גובה צמחיה , עץ דפנה פרמידה

0.0001,010.000.00' יחע"או ש" סחלבים"חברת 

41.4.245

כד בגובה ,  עלים משי, גזע אמיתי',  מ1.80גובה צמחיה , עץ הלבנה

0.0001,010.000.00' יחע"או ש" סחלבים"תוצרת חברת ',  מ0.56
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41.4.246

תוצרת חברת ',  מ0.56כד בגובה , 1.85גובה צמחיה , עץ יוקה חרבות

0.0001,350.000.00' יחע"או ש" סחלבים"

41.4.247

תוצרת חברת ',  מ0.75כד בגובה ',  מ2.5גובה צמחיה ,  פיצולים4דקל 

0.0001,620.000.00' יחע"או ש" סחלבים"

41.4.248

תוצרת חברת ',  מ0.4כד בגובה ',  מ1.5גובה צמחיה , דקל ארוקריה

0.000605.000.00' יחע"או ש" סחלבים"

41.4.249

תוצרת חברת ',  מ0.4כד בגובה ',  מ1.5גובה צמחיה , דקל שרך

0.000605.000.00' יחע"או ש" סחלבים"

41.4.250

עלים , גזע אמיתי',   מ1.7גובה צמחיה , מ " ס55כדור יפני קוטר 

0.0001,145.000.00' יחע"או ש" סחלבים"תוצרת חברת ',  מ0.5כד בגובה , בטיפול סיליקוני

0.000810.000.00' יחע"או ש" סחלבים"תוצרת חברת ',  מ0.56כד בגובה ',  מ1.8פיקוס ירוק 41.4.251

ריהוט גן הצללות ומתקנים42.0.000

ריהוט גן והצללות42.1.000

42.1.001

מחיר המוצרים השונים כוללים את כל המתואר במפרט היצרן לרבות 

כל . ביסוס והחזרת השטח לקדמותו,  (בהעדר מפרט מתכנן)התקנה 

הערהמוצרי המתכת יהיו מגולוונים וצבועים בתנור

מתכת ובטון/ מתכת ועץ / ספסלי מתכת  ?42.1.001 הערה? 

42.1.001

או " שחם אריכא"של " אילון רגלי צינור" / " אילון"ספסל מתכת ועץ דגם 

0.0001,449.000.00' יח' מ1.9ע באורך "ש

0.0001,346.000.00' יח' מ1.9ע באורך "או ש" שחם אריכא"של " אלה"ספסל מתכת ועץ דגם 42.1.002

42.1.003

" נעמן עם בסיסי אבן"גרנוליט דגם / ספסל מתכת ובטון בגמר חשוף 

0.0002,390.000.00' יח' מ1.5ע באורך "או ש" שחם אריכא"של 

42.1.004

" נעמן עם בסיסי אבן"גרנוליט דגם / ספסל מתכת ובטון בגמר חשוף 

0.0002,500.000.00' יח' מ2.0ע באורך "או ש" שחם אריכא"של 

42.1.005

או " שחם אריכא"ע של "או ש" 170לביא "ספסל מתכת ועץ כדוגמת 

מבנה הספסל ומידותיו מותאמים לתקן נגישות . מ " ס170ע באורך "ש

0.0002,000.000.00' יח1918

42.1.006

ע "או ש" שחם אריכא"ע של "או ש" 70לביא "ספסל מתכת ועץ כדוגמת 

0.0001,670.000.00' יח1918מבנה הספסל ומידותיו מותאמים לתקן נגישות . מ " ס70באורך 

42.1.007

או " שחם אריכא"ע של "או ש" 170גל ים "ספסל מתכת ועץ כדוגמת 

מבנה הספסל ומידותיו מותאמים לתקן נגישות . מ " ס170ע באורך "ש

0.0002,470.000.00' יח1918

42.1.008

ע "או ש" שחם אריכא"ע של "או ש" 70גל ים "ספסל מתכת ועץ כדוגמת 

0.0002,080.000.00' יח1918מבנה הספסל ומידותיו מותאמים לתקן נגישות . מ " ס70באורך 

42.1.009

" אקרשטיין"מ תוצרת " ס50/60/64מבטון אדריכלי במידות "  Z"ספסל 

0.0002,410.000.00' יחע"או ש

42.1.010

ע "או ש" שחם אריכא"של " נען" / "נעמן רגלי צינור"ספסל מתכת דגם 

0.0001,890.000.00' יח' מ1.5-1.8באורך 

42.1.011

ע "או ש" שחם אריכא"של " נען" / "נעמן רגלי צינור"ספסל מתכת דגם 

0.0001,980.000.00' יח' מ1.9באורך 

42.1.012

 1.5ע באורך "או ש" שחם אריכא"של " נעמן מתכת"ספסל מתכת דגם 

0.0002,060.000.00' יח'מ

42.1.013

" נעמן מתכת"מונמך יחסית ל)" נעמן עם מסעדי יד"ספסל מתכת דגם 

0.0002,080.000.00' יח' מ1.5ע באורך "או ש" שחם אריכא"של  (ומותאם נגישות לנכים

42.1.014

 1.9ע באורך "או ש" שחם אריכא"של " נעמן מתכת"ספסל מתכת דגם 

0.0001,800.000.00' יח'מ
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42.1.015

" נעמן מתכת"מונמך יחסית ל)" נעמן עם מסעדי יד"ספסל מתכת דגם 

0.0001,900.000.00' יח' מ1.8ע באורך "או ש" שחם אריכא"של  (ומותאם נגישות לנכים

0.0002,921.000.00' יח' מ1.8ע באורך "או ש" שחם אריכא"של " ניר"ספסל מתכת דגם 42.1.016

0.000900.000.00' יחמ" ס50ע ברוחב "או ש" שחם אריכא"של " ניר בדיד"ספסל מתכת דגם 42.1.017

42.1.018

ע "או ש" שחם אריכא"של " נועם"ספסל מתכת ובטון בגמר חשוף דגם 

0.0003,917.000.00' יח' מ2.1באורך 

42.1.019

מותאם נגישות )" דלתון"גרנוליט דגם / ספסל מתכת ובטון בגמר חשוף 

0.0002,578.000.00' יח' מ1.8ע באורך "או ש" שחם אריכא"של " נועם עם מסעד יד / "(לנכים

42.1.020

שחם "של " אפק"גרנוליט דגם / ספסל מתכת ובטון בגמר חשוף 

0.0002,122.000.00' יח' מ1.8ע באורך "או ש" אריכא

42.1.021

שחם "של " אינטל"גרנוליט דגם / ספסל מתכת ובטון בגמר חשוף 

0.0002,683.000.00' יח' מ1.5ע באורך "או ש" אריכא

42.1.022

של " מסגרת גלעד"גרנוליט דגם / ספסל מתכת ובטון בגמר חשוף 

 45/45/40כולל ארבע רגליים מבטון במידות , ע"או ש" שחם אריכא"

0.0006,110.000.00' יח' מ1.8 (צלע)אורך כל מושב . מ"ס

42.1.023

ע רגלים ושלדה ממתכת "או ש" הדס"תוצרת " אביב"ספסל דגם 

מגולוונת כל חלקי המתכת צבועים בצביעה אלקטרוסטטית בתנור 

 מושב ומשענת מלוחות עץ אורן גוון RALבגוונים לפי בחירה ממניפת 

0.0002,630.000.00' יח' מ1.8לפי בחירה באורך 

42.1.024

ע ממתכת מגולוונת ומנוקבת כל "או ש" הדס"תוצרת " אגם"ספסל דגם 

חלקי המתכת צבועים בצביעה אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי 

0.0002,110.000.00' יח' מ2.0באורך  , RALבחירה ממניפת 

42.1.025

ע רגליים ושלדה "או ש" הדס"ללא משענת תוצרת " אופק"ספסל דגם 

ממתכת מגולוונת כל חלקי המתכת צבועים בצביעה אלקטרוסטטית 

 מושב מלוחות עץ גוון וסוג לפי RALבתנור בגוונים לפי בחירה ממניפת 

0.0006,060.000.00' יח' מ2.0באורך ,בחירה

42.1.026

ע רגליים ושלדה "או ש" הדס"משענת חדה תוצרת " אופק"ספסל דגם 

ממתכת מגולוונת כל חלקי המתכת צבועים בצביעה אלקטרוסטטית 

 מושב מלוחות עץ גוון וסוג לפי RALבתנור בגוונים לפי בחירה ממניפת 

0.0007,230.000.00' יח' מ2.0באורך ,בחירה

42.1.027

ע רגליים ושלדה "או ש" הדס"למשענת כהה תוצרת " אופק"ספסל דגם 

ממתכת מגולוונת כל חלקי המתכת צבועים בצביעה אלקטרוסטטית 

 מושב מלוחות עץ גוון וסוג לפי RALבתנור בגוונים לפי בחירה ממניפת 

0.0007,230.000.00' יח' מ2.0באורך ,בחירה

42.1.028

מחופה בעץ אורן , ע"או ש" הדס"' תוצרת חב" אורנית"ספסל דגם 

רגליים ושלדה מברזל , מהוקצע מחוטא וצבוע בלזור  גוון לפי בחירה 

 בצביעה אלקטרוסטטית בתנור RALיציקה בגוונים לפי בחירה ממניפת 

0.0001,630.000.00' יח' מ1.9באורך 

42.1.029

מחופה בעץ אורן , ע"או ש" הדס"' תוצרת חב" אורנית"ספסל דגם 

רגליים ושלדה מברזל , מהוקצע מחוטא וצבוע בלזור  גוון לפי בחירה 

 בצביעה אלקטרוסטטית בתנור RALיציקה בגוונים לפי בחירה ממניפת 

0.0001,490.000.00' יח' מ1.2באורך 

42.1.030

מחופה בעץ אורן , ע"או ש" הדס"' תוצרת חב" אורנית"ספסל דגם 

רגליים ושלדה מברזל , מהוקצע מחוטא וצבוע בלזור  גוון לפי בחירה 

 בצביעה אלקטרוסטטית בתנור RALיציקה בגוונים לפי בחירה ממניפת 

0.0001,290.000.00' יח' מ0.6באורך 
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42.1.031

מחופה , ע"או ש" הדס"' עם מסעד יד תוצרת חב" אורנית"ספסל דגם 

רגליים ושלדה , בעץ אורן מהוקצע מחוטא וצבוע בלזור  גוון לפי בחירה 

 בצביעה אלקטרוסטטית RALמברזל יציקה בגוונים לפי בחירה ממניפת 

0.0001,740.000.00' יח חדש1918מותאם לתקן הנגישות ',  מ1.9בתנור באורך 

42.1.032

מחופה , ע"או ש" הדס"' עם מסעד יד תוצרת חב" אורנית"ספסל דגם 

רגליים ושלדה , בעץ אורן מהוקצע מחוטא וצבוע בלזור  גוון לפי בחירה 

 בצביעה אלקטרוסטטית RALמברזל יציקה בגוונים לפי בחירה ממניפת 

0.0001,640.000.00' יח חדש1918מותאם לתקן הנגישות ',  מ1.2בתנור באורך 

42.1.033

מחופה , ע"או ש" הדס"' עם מסעד יד תוצרת חב" אורנית"ספסל דגם 

רגליים ושלדה , בעץ אורן מהוקצע מחוטא וצבוע בלזור  גוון לפי בחירה 

 בצביעה אלקטרוסטטית RALמברזל יציקה בגוונים לפי בחירה ממניפת 

0.0001,540.000.00' יח חדש1918מותאם לתקן הנגישות ',  מ0.6בתנור באורך 

42.1.034

מחופה בעץ אורן , ע"או ש" הדס"' תוצרת חב" בר"מושב בודד דגם 

רגליים ושלדה ממתכת , מהוקצע מחוטא וצבוע בלזור  גוון לפי בחירה 

 בצביעה אלקטרוסטטית RALמגולוונת בגוונים לפי בחירה ממניפת 

0.0001,460.000.00' יח' מ0.5בתנור באורך 

42.1.035

מחופה בעץ אורן , ע"או ש" הדס"' תוצרת חב" 3ברצלונה "ספסל דגם 

רגליים ושלדה מברזל , מהוקצע מחוטא וצבוע בלזור  גוון לפי בחירה 

 בצביעה אלקטרוסטטית בתנור RALיציקה בגוונים לפי בחירה ממניפת 

0.0001,870.000.00' יח', מ1.8באורך 

42.1.036

מחופה בעץ אורן , ע"או ש" הדס"' תוצרת חב" 3ברצלונה "ספסל דגם 

רגליים ושלדה מברזל , מהוקצע מחוטא וצבוע בלזור  גוון לפי בחירה 

 בצביעה אלקטרוסטטית בתנור RALיציקה בגוונים לפי בחירה ממניפת 

0.0001,670.000.00' יח' מ1.2באורך 

42.1.037

מחופה בעץ אורן , ע"או ש" הדס"' תוצרת חב" 3ברצלונה "ספסל דגם 

רגליים ושלדה מברזל , מהוקצע מחוטא וצבוע בלזור  גוון לפי בחירה 

 בצביעה אלקטרוסטטית בתנור RALיציקה בגוונים לפי בחירה ממניפת 

0.0001,530.000.00' יח' מ0.6באורך 

42.1.038

, ע"או ש" הדס"' עם מסעד יד תוצרת חב" 3ברצלונה "ספסל דגם 

רגליים , מחופה בעץ אורן מהוקצע מחוטא וצבוע בלזור  גוון לפי בחירה 

 בצביעה RALושלדה מברזל יציקה בגוונים לפי בחירה ממניפת 

 1918מותאם לתקן הנגישות ',  מ1.8אלקטרוסטטית בתנור באורך 

0.0001,970.000.00' יחחדש

42.1.039

, ע"או ש" הדס"' עם מסעד יד תוצרת חב" 3ברצלונה "ספסל דגם 

רגליים , מחופה בעץ אורן מהוקצע מחוטא וצבוע בלזור  גוון לפי בחירה 

 בצביעה RALושלדה מברזל יציקה בגוונים לפי בחירה ממניפת 

 1918מותאם לתקן הנגישות ',  מ1.2אלקטרוסטטית בתנור באורך 

0.0001,770.000.00' יחחדש

42.1.040

, ע"או ש" הדס"' עם מסעד יד תוצרת חב" 3ברצלונה "ספסל דגם 

רגליים , מחופה בעץ אורן מהוקצע מחוטא וצבוע בלזור  גוון לפי בחירה 

 בצביעה RALושלדה מברזל יציקה בגוונים לפי בחירה ממניפת 

 1918מותאם לתקן הנגישות ',  מ1.6אלקטרוסטטית בתנור באורך 

0.0001,630.000.00' יחחדש

42.1.041

מחופה בעץ אורן , ע"או ש" הדס"' תוצרת חב" 4ברצלונה "ספסל דגם 

רגליים ושלדה מברזל , מהוקצע מחוטא וצבוע בלזור  גוון לפי בחירה 

 בצביעה אלקטרוסטטית בתנור RALיציקה בגוונים לפי בחירה ממניפת 

0.0001,870.000.00' יח' מ1.8באורך 
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42.1.042

מחופה בעץ אורן , ע"או ש" הדס"' תוצרת חב" 4ברצלונה "ספסל דגם 

רגליים ושלדה מברזל , מהוקצע מחוטא וצבוע בלזור  גוון לפי בחירה 

 בצביעה אלקטרוסטטית בתנור RALיציקה בגוונים לפי בחירה ממניפת 

0.0001,690.000.00' יח' מ1.2באורך 

42.1.043

מחופה בעץ אורן , ע"או ש" הדס"' תוצרת חב" 4ברצלונה "ספסל דגם 

רגליים ושלדה מברזל , מהוקצע מחוטא וצבוע בלזור  גוון לפי בחירה 

 בצביעה אלקטרוסטטית בתנור RALיציקה בגוונים לפי בחירה ממניפת 

0.0001,590.000.00' יח' מ0.6באורך 

42.1.044

, ע"או ש" הדס"' עם מסעד יד תוצרת חב" 4ברצלונה "ספסל דגם 

רגליים , מחופה בעץ אורן מהוקצע מחוטא וצבוע בלזור  גוון לפי בחירה 

 בצביעה RALושלדה מברזל יציקה בגוונים לפי בחירה ממניפת 

 1918מותאם לתקן הנגישות ',  מ1.8אלקטרוסטטית בתנור באורך 

0.0002,040.000.00' יחחדש

42.1.045

, ע"או ש" הדס"' עם מסעד יד תוצרת חב" 4ברצלונה "ספסל דגם 

רגליים , מחופה בעץ אורן מהוקצע מחוטא וצבוע בלזור  גוון לפי בחירה 

 בצביעה RALושלדה מברזל יציקה בגוונים לפי בחירה ממניפת 

 1918מותאם לתקן הנגישות ',  מ1.8אלקטרוסטטית בתנור באורך 

0.0001,840.000.00' יחחדש

42.1.046

, ע"או ש" הדס"' עם מסעד יד תוצרת חב" 4ברצלונה "ספסל דגם 

רגליים , מחופה בעץ אורן מהוקצע מחוטא וצבוע בלזור  גוון לפי בחירה 

 בצביעה RALושלדה מברזל יציקה בגוונים לפי בחירה ממניפת 

 1918מותאם לתקן הנגישות ',  מ0.6אלקטרוסטטית בתנור באורך 

0.0001,730.000.00' יחחדש

42.1.047

ע רגליים ושלדה ממתכת "או ש" הדס"תוצרת "  גושני"ספסל דגם 

מגולוונת כל חלקי המתכת צבועים בצביעה אלקטרוסטטית בתנור 

 מושב מלוחות עץ גושני גוון  לפי RALבגוונים לפי בחירה ממניפת 

0.0008,480.000.00' יח' מ3.0באורך , בחירה

42.1.048

ע ממתכת מגולוונת ומנוקבת כל "או ש" הדס"תוצרת " גליל"ספסל דגם 

חלקי המתכת צבועים בצביעה אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי 

0.0001,720.000.00' יח' מ2באורך  , RALבחירה ממניפת 

42.1.049

מחופה בעץ אורן , ע"או ש" הדס"' תוצרת חב"  גלילה"ספסל דגם 

רגליים ושלדה מברזל , מהוקצע מחוטא וצבוע בלזור  גוון לפי בחירה 

 בצביעה אלקטרוסטטית בתנור RALיציקה בגוונים לפי בחירה ממניפת 

0.0001,460.000.00' יח' מ1.8באורך 

42.1.050

מחופה בעץ אורן , ע"או ש" הדס"' תוצרת חב" טורונטו"ספסל דגם 

רגליים ושלדה מברזל , מהוקצע מחוטא וצבוע בלזור  גוון לפי בחירה 

 בצביעה אלקטרוסטטית בתנור RALיציקה בגוונים לפי בחירה ממניפת 

0.0002,280.000.00' יח' מ1.8באורך 

42.1.051

מחופה בעץ אורן , ע"או ש" הדס"' תוצרת חב" טורונטו"ספסל דגם 

רגליים ושלדה מברזל , מהוקצע מחוטא וצבוע בלזור  גוון לפי בחירה 

 בצביעה אלקטרוסטטית בתנור RALיציקה בגוונים לפי בחירה ממניפת 

0.0002,080.000.00' יח' מ1.2באורך 

42.1.052

מחופה בעץ אורן , ע"או ש" הדס"' תוצרת חב" טורונטו"ספסל דגם 

רגליים ושלדה מברזל , מהוקצע מחוטא וצבוע בלזור  גוון לפי בחירה 

 בצביעה אלקטרוסטטית בתנור RALיציקה בגוונים לפי בחירה ממניפת 

0.0001,880.000.00' יח' מ0.6באורך 

42.1.053

מחופה בעץ אורן , ע"או ש" הדס"' תוצרת חב" טורונטו"ספסל דגם 

רגליים ושלדה , מהוקצע מחוטא וצבוע בלזור  גוון לפי בחירה 

 בצביעה אלקטרוסטטית RALמאלומיניום בגוונים לפי בחירה ממניפת 

0.0002,980.000.00' יח' מ1.8בתנור באורך 
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42.1.054

מחופה בעץ אורן , ע"או ש" הדס"' תוצרת חב" טורונטו"ספסל דגם 

רגליים ושלדה , מהוקצע מחוטא וצבוע בלזור  גוון לפי בחירה 

 בצביעה אלקטרוסטטית RALמאלומיניום בגוונים לפי בחירה ממניפת 

0.0002,780.000.00' יח' מ1.2בתנור באורך 

42.1.055

מחופה בעץ אורן , ע"או ש" הדס"' תוצרת חב" טורונטו"ספסל דגם 

רגליים ושלדה , מהוקצע מחוטא וצבוע בלזור  גוון לפי בחירה 

 בצביעה אלקטרוסטטית RALמאלומיניום בגוונים לפי בחירה ממניפת 

0.0002,680.000.00' יח' מ0.6בתנור באורך 

42.1.056

מחופה , ע"או ש" הדס"' עם מסעד יד תוצרת חב"  טורונטו"ספסל דגם 

רגליים ושלדה , בעץ אורן מהוקצע מחוטא וצבוע בלזור  גוון לפי בחירה 

 בצביעה אלקטרוסטטית RALמברזל יציקה בגוונים לפי בחירה ממניפת 

0.0002,480.000.00' יח חדש1918מותאם לתקן הנגישות ',  מ1.8בתנור באורך 

42.1.057

מחופה , ע"או ש" הדס"' עם מסעד יד תוצרת חב"  טורונטו"ספסל דגם 

רגליים ושלדה , בעץ אורן מהוקצע מחוטא וצבוע בלזור  גוון לפי בחירה 

 בצביעה אלקטרוסטטית RALמברזל יציקה בגוונים לפי בחירה ממניפת 

0.0002,280.000.00' יח חדש1918מותאם לתקן הנגישות ',  מ1.2בתנור באורך 

42.1.058

מחופה , ע"או ש" הדס"' עם מסעד יד תוצרת חב"  טורונטו"ספסל דגם 

רגליים ושלדה , בעץ אורן מהוקצע מחוטא וצבוע בלזור  גוון לפי בחירה 

 בצביעה אלקטרוסטטית RALמברזל יציקה בגוונים לפי בחירה ממניפת 

0.0002,080.000.00' יח חדש1918מותאם לתקן הנגישות ',  מ0.6בתנור באורך 

42.1.059

מחופה בעץ אורן , ע"או ש" הדס"' תוצרת חב" טורונטו"ספסל דגם 

רגליים ושלדה , מהוקצע מחוטא וצבוע בלזור  גוון לפי בחירה 

 בצביעה אלקטרוסטטית RALמאלומיניום בגוונים לפי בחירה ממניפת 

0.0003,180.000.00' יח חדש1918מותאם לתקן הנגישות ',  מ1.8בתנור באורך 

42.1.060

מחופה בעץ אורן , ע"או ש" הדס"' תוצרת חב" טורונטו"ספסל דגם 

רגליים ושלדה , מהוקצע מחוטא וצבוע בלזור  גוון לפי בחירה 

 בצביעה אלקטרוסטטית RALמאלומיניום בגוונים לפי בחירה ממניפת 

0.0002,980.000.00' יח חדש1918מותאם לתקן הנגישות ',  מ1.2בתנור באורך 

42.1.061

מחופה בעץ אורן , ע"או ש" הדס"' תוצרת חב" טורונטו"ספסל דגם 

רגליים ושלדה , מהוקצע מחוטא וצבוע בלזור  גוון לפי בחירה 

 בצביעה אלקטרוסטטית RALמאלומיניום בגוונים לפי בחירה ממניפת 

0.0002,880.000.00' יח חדש1918מותאם לתקן הנגישות ',  מ0.6בתנור באורך 

42.1.062

מחופה בעץ אורן , ע"או ש" הדס"' תוצרת חב"  יהלום"ספסל דגם 

רגליים ושלדה ממתכת , מהוקצע מחוטא וצבוע בלזור  גוון לפי בחירה 

 בצביעה אלקטרוסטטית RALמגולוונת בגוונים לפי בחירה ממניפת 

0.0002,370.000.00' יח חדש1918מותאם לתקן הנגישות ',  מ1.8בתנור באורך 

42.1.063

ע רגליים ושלדה ממתכת "או ש" הדס"תוצרת "  ירוחם"ספסל דגם 

מגולוונת כל חלקי המתכת צבועים בצביעה אלקטרוסטטית בתנור 

 מושב מלוחות עץ גוון וסוג לפי RALבגוונים לפי בחירה ממניפת 

0.00012,140.000.00' יח' מ4באורך ,בחירה

42.1.064

מחופה בעץ אורן , ע"או ש" הדס"' תוצרת חב"  ירח"ספסל דגם 

רגליים ושלדה ממתכת , מהוקצע מחוטא וצבוע בלזור  גוון לפי בחירה 

 בצביעה אלקטרוסטטית RALמגולוונת בגוונים לפי בחירה ממניפת 

0.0003,410.000.00' יח חדש1918מותאם לתקן הנגישות ',  מ1.8בתנור באורך 
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42.1.065

ע רגלים ושלדה ממתכת מגולוונת "או ש" הדס"תוצרת " מגן"ספסל דגם 

כל חלקי המתכת צבועים בצביעה אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי 

 מושב ומשענת מלוחות עץ אורן גוון לפי בחירה RALבחירה ממניפת 

0.0001,590.000.00' יח' מ1.8באורך 

42.1.066

ע ממתכת מגולוונת ומנוקבת כל "או ש" הדס"תוצרת " מור"ספסל דגם 

חלקי המתכת צבועים בצביעה אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי 

0.0002,370.000.00' יח' מ2באורך  , RALבחירה ממניפת 

42.1.067

ע רגליים ושלדה ממתכת "או ש" הדס"תוצרת "  מורן"ספסל דגם 

מגולוונת כל חלקי המתכת צבועים בצביעה אלקטרוסטטית בתנור 

 מושב מלוחות עץ גושני גוון  לפי RALבגוונים לפי בחירה ממניפת 

0.0002,370.000.00' יח' מ1.8באורך ,בחירה

42.1.068

מחופה בעץ אורן , ע"או ש" הדס"' תוצרת חב"  נווה"ספסל דגם 

רגליים ושלדה ממתכת , מהוקצע מחוטא וצבוע בלזור  גוון לפי בחירה 

 בצביעה אלקטרוסטטית RALמגולוונת בגוונים לפי בחירה ממניפת 

0.0001,840.000.00' יח חדש1918מותאם לתקן הנגישות ',  מ1.9בתנור באורך 

42.1.069

מחופה בעץ אורן , ע"או ש" הדס"' תוצרת חב"  נווה"ספסל דגם 

רגליים ושלדה ממתכת , מהוקצע מחוטא וצבוע בלזור  גוון לפי בחירה 

 בצביעה אלקטרוסטטית RALמגולוונת בגוונים לפי בחירה ממניפת 

0.0001,640.000.00' יח חדש1918מותאם לתקן הנגישות ',  מ1.2בתנור באורך 

42.1.070

מחופה בעץ אורן , ע"או ש" הדס"' תוצרת חב"  נווה"ספסל דגם 

רגליים ושלדה ממתכת , מהוקצע מחוטא וצבוע בלזור  גוון לפי בחירה 

 בצביעה אלקטרוסטטית RALמגולוונת בגוונים לפי בחירה ממניפת 

0.0001,540.000.00' יח חדש1918מותאם לתקן הנגישות ',  מ0.6בתנור באורך 

42.1.071

ע רגליים ושלדה ממתכת "או ש" הדס"תוצרת "  נמל"ספסל דגם 

מגולוונת כל חלקי המתכת צבועים בצביעה אלקטרוסטטית בתנור 

נמושב מלוחות עץ גושני גוון  לפי RALבגוונים לפי בחירה ממניפת 

0.0006,880.000.00' יח' מ3.0באורך , בחירה

42.1.072

מחופה בעץ אורן , ע"או ש" הדס"' תוצרת חב"  סאן"ספסל דגם 

רגליים ושלדה מברזל , מהוקצע מחוטא וצבוע בלזור  גוון לפי בחירה 

 בצביעה אלקטרוסטטית בתנור RALיציקה בגוונים לפי בחירה ממניפת 

0.0002,130.000.00' יח חדש1918מותאם לתקן הנגישות ',  מ1.8באורך 

42.1.073

מחופה בעץ אורן , ע"או ש" הדס"' תוצרת חב"  סאן"ספסל דגם 

רגליים ושלדה מברזל , מהוקצע מחוטא וצבוע בלזור  גוון לפי בחירה 

 בצביעה אלקטרוסטטית בתנור RALיציקה בגוונים לפי בחירה ממניפת 

0.0001,930.000.00' יח חדש1918מותאם לתקן הנגישות ',  מ1.2באורך 

42.1.074

מחופה בעץ אורן , ע"או ש" הדס"' תוצרת חב"  סאן"ספסל דגם 

רגליים ושלדה מברזל , מהוקצע מחוטא וצבוע בלזור  גוון לפי בחירה 

 בצביעה אלקטרוסטטית בתנור RALיציקה בגוונים לפי בחירה ממניפת 

0.0001,730.000.00' יח חדש1918מותאם לתקן הנגישות ',  מ0.6באורך 

42.1.075

ע ממתכת מגולוונת ומנוקבת כל "או ש" הדס"תוצרת " עמק"ספסל דגם 

חלקי המתכת צבועים בצביעה אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי 

 1918מותאם לתקן הנגישות ',  מ1.8באורך  , RALבחירה ממניפת 

0.0001,690.000.00' יחחדש

42.1.076

ע ממתכת מגולוונת ומנוקבת כל "או ש" הדס"תוצרת " עמק"ספסל דגם 

חלקי המתכת צבועים בצביעה אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי 

 1918מותאם לתקן הנגישות ',  מ1.8באורך  , RALבחירה ממניפת 

0.0001,840.000.00' יחחדש
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42.1.077

ע רגליים ושלדה ממתכת מגולוונת כל "או ש" הדס" "עתיד"ספסל דגם 

חלקי המתכת צבועים בצביעה אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי 

 2.0באורך , מושב מלוחות עץ גוון וסוג לפי בחירהRALבחירה ממניפת 

0.0003,420.000.00' יח'מ

42.1.078

ע ממתכת מגולוונת ומנוקבת כל "או ש" הדס"תוצרת " קרן"ספסל דגם 

חלקי המתכת צבועים בצביעה אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי 

 1918מותאם לתקן הנגישות ',  מ2.0באורך  , RALבחירה ממניפת 

0.0001,590.000.00' יחחדש

42.1.079

מחופה בעץ אורן , ע"או ש" הדס"' תוצרת חב"  רומי"ספסל דגם 

רגליים ושלדה מברזל , מהוקצע מחוטא וצבוע בלזור  גוון לפי בחירה 

 בצביעה אלקטרוסטטית בתנור RALיציקה בגוונים לפי בחירה ממניפת 

0.0001,434.000.00' יח', מ1.8באורך 

42.1.080

ע עשוי מעץ אורן "או ש" הדס"' תוצרת חב" ריאו"ספסל עץ דגם 

0.0002,045.000.00' יח' מ1.9באורך , מהוקצע מחוטא וצבוע בלזור גוון לפי בחירה

42.1.081

ע רגליים ושלדה ממתכת "או ש" הדס"תוצרת " תיכון"ספסל דגם 

כל חלקי המתכת צבועים בצביעה אלקטרוסטטית בתנור , מגולוונת

, מושב מלוחות עץ סוג לפי בחירה, RALבגוונים לפי בחירה ממניפת 

0.0004,760.000.00' יח' מ3.0באורך 

42.1.082

עץ אורן ' עשוי מקונס, ע"או ש" הדס"' תוצרת חב, ספסל בצורת פסנתר

0.0001,340.000.00' יחלרבות חיפוי בלוחות עץ איפאה, מהוקצע ומחוטא

42.1.083

, מ " ס45/180במידות , ע"או ש" הדס"' תוצרת חב" שומרון"ספסל דגם 

0.0001,890.000.00' יח5מחופה בעץ אורן פיני סוג , עשוי ממתכת מגולוונת וצבועה בתנור

42.1.084

 מטר העשוי מברזל מגלוון ולוחות 2ספסל עגול סביב עץ קוטר חיצוני 

0.0009,700.000.00' יח150X50עץ אורן בחתך 

42.1.085

ע עשויים "או ש" הדס"עם מסעד יד תוצרת " סייסטה"מושב בודד דגם 

 RALמתכת מגולוונת גוונים לפי בחירה ממניפת / אלומיניום/ נירוסטה

0.0001,186.000.00' יחבצביעה אלקטרוסטטית בתנור

42.1.086

/ ע עשויים נירוסטה"או ש" הדס"תוצרת "  סייסטה"מושב בודד דגם 

 בצביעה RALמתכת מגולוונת גוונים לפי בחירה ממניפת / אלומיניום

0.0001,095.000.00' יחאלקטרוסטטית בתנור

42.1.087

ע עשויים "או ש" הדס"תוצרת "  בר גפן ללא משענת"מושב בודד דגם 

 RALמתכת מגולוונת גוונים לפי בחירה ממניפת / אלומיניום/ נירוסטה

0.0001,940.000.00' יחבצביעה אלקטרוסטטית בתנור

42.1.088

ע עשויים "או ש" הדס"ללא משענת תוצרת " בר גפן"מושב בודד דגם 

0.0002,330.000.00' יחמתכת מגולוונת/ אלומיניום/ נירוסטה

0.000440.000.00' יחתוספת לספסלים עבור שימוש בצבע אטום42.1.089

42.1.090

של " דניאל" דגם S.W.כורכרית / ספסל מתכת ובטון בגמר אקרסטון 

. מ" ס40/40/60כולל ארבע רגליים מבטון במידות , ע"או ש" אקרשטיין"

0.0003,970.000.00' יח' מ1.6 (צלע)אורך כל מושב 

42.1.091

בגוון כלשהו " 7015", " 7055" דגם SKYספסל מתכת ועץ ממשפחת 

0.0002,760.000.00' יחע"או ש" אקרשטיין"תוצרת 

42.1.092

בגוון כלשהו תוצרת " 7012" דגם SKYספסל מתכת ועץ ממשפחת 

0.0001,680.000.00' יחע"או ש" אקרשטיין"

42.1.093

בגוון כלשהו תוצרת " 7053" דגם SKYספסל מתכת ועץ ממשפחת 

0.0002,110.000.00' יחע"או ש" אקרשטיין"

0.0003,370.000.00' יחע"או ש" גנית"של " פלרמו" / "רומא"ספסל מתכת דגם 42.1.094

0.0003,950.000.00' יחע"או ש" גנית"של " מילנו" / "פירנצה"ספסל מתכת דגם 42.1.095

0.0001,270.000.00' יח' מ1.8ע באורך "או ש" גנית"תוצרת " נחושתן"ספסל מתכת ועץ מדגם 42.1.096

42.1.097

" גנית"עם משענת מפח תוצרת " קייפטאון"ספסל מתכת מחורר מדגם 

0.0001,390.000.00' יח' מ1.8ע באורך "או ש
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0.0002,040.000.00' יח' מ8ע באורך "או ש" גנית"של " ספרטה"ספסל מתכת ללא משענת דגם 42.1.098

42.1.099

ע באורך "או ש" גנית"של " מנהטן כפול"ספסל מתכת עם משענת דגם 

0.0003,150.000.00' יח' מ8

0.0002,130.000.00' יחע"או ש" גנית"של " טוסקנה"ספסל דגם 42.1.100

0.0003,000.000.00' יחע כורכרית עם מושב פח מחורר"אקרשטיין או ש" טראנס"ספסל דגם 42.1.101

0.0001,970.000.00' יחע"או ש" גנית"של " אמסטרדם" / "מנהטן"ספסל מתכת דגם 42.1.102

42.1.103

" גנית"של " שיקגו"דגם , ג קיר בטון"ספסל מתכת עם משענת מעוגן ע

0.0002,490.000.00' יח' מ1.8ע באורך "או ש

42.1.104

או " גנית"של " פריז" / "פניקס" / "טוקיו" / "לונדון"ספסל מתכת דגם 

0.0002,130.000.00' יחע"ש

0.0001,610.000.00' יחע"או ש" גנית"'  תוצ6034ט "מק, "בורמה"ספסל דגם 42.1.105

42.1.106

או " גנית"' תוצ" הרקולס"ספסל מלוח עץ רב שיכבתי ורגלי מתכת דגם 

0.0003,650.000.00' יחע"ש

0.0002,710.000.00' יחע"או ש" נעמן"ספסל פח דגם 42.1.107

0.0003,300.000.00' יחע"או ש" קיסריה ריהוט נוף וגן"תוצרת " דוכס"ספסל דגם 42.1.108

0.0003,150.000.00' יחע"או ש" קיסריה ריהוט נוף וגן"תוצרת " 752סנטור "ספסל דגם 42.1.109

0.0003,000.000.00' יחע" או ש900' קטלוג מס" רודוס"ספסל תוצרת פיברן דגם 42.1.110

42.1.111

' מס, מפח מנוקב " קאנטרי"ספסל תוצרת שעשועים וספורט דגם 

0.0002,040.000.00' יחע" או ש2202קטלוגי 

42.1.112

של " טנגו"אקרסטון דגם / ספסל מתכת ובטון בגמר כורכרית 

0.0003,090.000.00' יח' מ2.0ע באורך "או ש" אקרשטיין"

0.0001,750.000.00' יחע"או ש" וולפמן"של " 10הדר "ספסל מיצקת ברזל ועץ דגם 42.1.113

0.0001,370.000.00' יחע"או ש" וולפמן"של " 20הדר "ספסל מיצקת ברזל ועץ דגם 42.1.114

42.1.115

ע "או ש" יוניפורם"תוצרת , (פח מחורר)" אלונית"ספסל מתכת דגם 

0.0002,860.000.00' יחא"כדוגמת הקיים בעיריית ת, מ" ס220ובאורך 

0.0004,870.000.00' יחע" או שOnnתוצרת " Alehop"ספסל עץ על גבי מעקה דגם 42.1.116

42.1.117

מ על קונסטרוקציה עץ אורן " ס3בעובי " איפאה"ספסל עם מושב מעץ 

0.0002,580.000.00' יחע"או ש" בול עץ"תוצרת " שמש"דגם 

0.000335.000.00' יחתוספת למחיר ספסל מכל סוג שהוא עבור משעין יד לנגישות לנכים42.1.118

0.00077.000.00' יחRALי קטלוג "תוספת למחיר ספסלי מתכת עבור צבע מטאלי עפ42.1.119

42.1.120

בגוון כלשהו תוצרת " 1015" דגם SKYספסל מתכת ובטון ממשפחת 

0.0002,660.000.00' יחע"או ש" אקרשטיין"

42.1.121

חד מושבי , "איפאה"עשוי ממתכת בשילוב עץ " Delta"ספסל דגם 

0.0002,000.000.00' יחע"או ש (Benitoתוצרת )בריאות ונוחות ' מ ביבוא חב" ס70ברוחב 

42.1.122

דו מושבי , "איפאה"עשוי ממתכת בשילוב עץ " Delta"ספסל דגם 

0.0002,475.000.00' יחע"או ש (Benitoתוצרת )בריאות ונוחות ' מ ביבוא חב" ס180ברוחב 

42.1.123

תלת מושבי , "איפאה"עשוי ממתכת בשילוב עץ " Delta"ספסל דגם 

0.0003,974.000.00' יחע"או ש (Benitoתוצרת )בריאות ונוחות ' מ ביבוא חב" ס300ברוחב 

42.1.124

 195ספסל מתכת ועץ דגם נירית תוצרת עמית ריהוט רחוב וגן אורך 

0.0001,070.000.00' יחמ"ס

42.1.125

ספסל מתכת ועץ דגם נירית עם מסעדי יד תוצרת עמית ריהוט רחוב וגן 

0.0001,260.000.00' יחמ" ס195 אורך 

42.1.126

ספסל מתכת ועץ דגם נירית כפול תוצרת עמית ריהוט רחוב וגן אורך 

0.0002,020.000.00' יחמ" ס195

42.1.127

ספסל מתכת ועץ דגם גלית או דגם תומר או דגם עמית  תוצרת עמית 

0.0001,680.000.00' יחמ" ס170-160ריהוט רחוב וגן אורך 

42.1.128

ספסל מתכת ועץ דגם שירית או דגם תמיר תוצרת עמית ריהוט רחוב 

0.0001,190.000.00' יחמ" ס195וגן אורך 

42.1.129

 140ספסל מתכת ועץ דגם ברצלונה תוצרת עמית ריהוט רחוב וגן אורך 

0.0001,830.000.00' יחמ"ס



274מתוך189 2018- ל לעבודות פיתוח "מחירון משכ

כ"סהמחירכמותמידה' יחתאורמספר

42.1.130

ספסל מתכת ועץ דגם מדריד או דגם אלרואי תוצרת עמית ריהוט רחוב 

0.0002,750.000.00' יחמ" ס150וגן אורך 

42.1.131

ספסל מתכת ועץ דגם מדריד ללא משענת תוצרת עמית ריהוט רחוב וגן 

0.0002,020.000.00' יחמ" ס150אורך 

42.1.132

ספסל מתכת ועץ דגם ברצלונה משופר תוצרת עמית ריהוט רחוב וגן 

0.0002,200.000.00' יחמ" ס140אורך 

42.1.133

ספסל מתכת ועץ דגם חוה או דגם איילת תוצרת עמית ריהוט רחוב וגן 

0.0001,810.000.00' יחמ" ס170באורך 

42.1.134

 160ספסל מתכת ועץ דגם ספיר תוצרת עמית ריהוט רחוב וגן אורך 

0.0001,440.000.00' יחמ"ס

0.0002,350.000.00' יחמ" ס200ספסל מתכת ועץ דגם רן או דגם קווינס באורך 42.1.135

42.1.136

ספסל תל אביב ללא גב מפח מנוקב תוצרת עמית ריהוט רחוב וגן 

0.0001,280.000.00' יחמ" ס180באורך 

42.1.137

 180ספסל תל אביב מפח מנוקב תוצרת עמית ריהוט רחוב וגן באורך 

0.0001,740.000.00' יחמ"ס

42.1.138

ספסל תל אביב  מפח מנוקב עם מסעדי יד תוצרת עמית ריהוט רחוב 

0.0001,960.000.00' יחמ" ס180וגן באורך 

42.1.139

ספסל תלת מושבי מפח מנוקב  תוצרת עמית ריהוט רחוב וגן באורך 

0.0001,830.000.00' יחמ" ס180

0.0001,560.000.00' יחמ" ס150ספסל טוקיו מפח מנוקב תוצרת עמית ריהוט רחוב וגן באורך 42.1.140

42.1.141

ספסל אמנון או דגם אופק  מפח מנוקב תוצרת עמית ריהוט רחוב וגן 

0.0002,200.000.00' יחמ" ס150באורך 

42.1.142

ספסל לאונרדו או דגם גבע רגל עגולה ממתכת תוצרת עמית ריהוט 

0.0002,200.000.00' יחמ" ס180רחוב וגן באורך 

0.0001,690.000.00' יחמ" ס180ספסל חוה מפח מנוקב תוצרת עמית ריהוט רחוב וגן באורך 42.1.143

0.0002,160.000.00' יחמ" ס180ספסל שוהם מפח מנוקב תוצרת עמית ריהוט רחוב וגן באורך 42.1.144

הערה? ספסלי עץ ובטון ?42.1.145

42.1.145

של " אילן"מרקם אבן דגם / גרנוליט / ספסל עץ ובטון בגמר חשוף 

0.0002,220.000.00' יח' מ1.9ע באורך "או ש" שחם אריכא"

42.1.146

שחם "של " אפק"גרנוליט דגם / בטון לבן / ספסל עץ ובטון בגמר חשוף 

0.0001,910.000.00' יח' מ1.8ע באורך "או ש" אריכא

42.1.147

" אקרשטיין"של " טנגו"אקרסטון דגם / ספסל עץ ובטון בגמר כורכרית 

0.0002,440.000.00' יח' מ2.0ע באורך "או ש

42.1.148

ע "או ש" אקרשטיין"אקרסטון של / ספסל עץ ובטון בגמר כורכרית 

0.0002,360.000.00' יח' מ2.05באורך 

42.1.149

ע "או ש" אקרשטיין"של " דרומי"ספסל עץ ובטון בגמר כורכרי דגם 

0.0003,970.000.00' יח' מ3.0באורך 

42.1.150

ע "או ש" אקרשטיין"של " רחובות"ספסל עץ ובטון בגמר אקרסטון דגם 

0.0002,910.000.00' יח' מ2.4באורך 

הערה? ספסלי בטון ?42.1.151

42.1.151

שחם "של " קשתי" / "מרגלית"גרנוליט דגם / ספסל בטון בגמר חשוף 

0.0001,330.000.00' יח' מ1.6ע באורך "או ש" איטונג"של " 150ספסל "או " אריכא

42.1.152

 1444ספסל עגול מבטון מזוין עם מושב מגומי ממוחזר כדוגמת דגם  

0.0002,430.000.00' יחע"או ש" שחם אריכא"נגה של 

42.1.153

או " שחם אריכא"ע של "או ש" נגה עם משענת"ספסל בטון כדוגמת 

0.0002,580.000.00' יחמ" ס100ע בקוטר "ש

42.1.154

ע "או ש" שחם אריכא"ע של "או ש" סיאסטה"ספסל בטון כדוגמת 

0.0004,203.000.00' יחמ" ס270באורך 

42.1.155

או " שחם אריכא"של " אביב"גרנוליט דגם / ספסל בטון בגמר חשוף 

0.0002,266.000.00' יח' מ1.8ע באורך "ש
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42.1.156

" שחם אריכא"של " אביב כפול"גרנוליט דגם / ספסל בטון בגמר חשוף 

0.0003,708.000.00' יח' מ1.8ע באורך "או ש

42.1.157

שחם "ע של "או ש" קארדו עם משענת"ספסל בטון ומתכת כדוגמת 

0.0003,400.000.00' יחמ" ס180ע באורך "או ש" אריכא

42.1.158

ע "או ש" שחם אריכא"ע של "או ש" קארדו"ספסל בטון ומתכת כדוגמת 

0.0002,559.000.00' יחמ" ס180באורך 

42.1.159

או " שחם אריכא"ע של "או ש" אל רום עם משענת"ספסל בטון כדוגמת 

0.0003,000.000.00' יחמ" ס142ע באורך "ש

42.1.160

ע באורך "או ש" שחם אריכא"ע של "או ש" אל רום"ספסל בטון כדוגמת 

0.0002,116.000.00' יחמ" ס142

0.0002,726.000.00' יחמ" ס160ע באורך "או ש" שחם אריכא"של " נחשול"ספסל בטון כדוגמת 42.1.161

42.1.162

ע "או ש" שחם אריכא"של " נחשול עם משענת"ספסל בטון כדוגמת 

0.0003,369.000.00' יחמ" ס160באורך 

42.1.163

ע "או ש" שחם אריכא"של " נחשול עם משענת"ספסל בטון כדוגמת 

0.0002,293.000.00' יחמ" ס60באורך 

42.1.164

שחם "של " קשתי עם משענת"גרנוליט דגם / ספסל בטון בגמר חשוף 

0.0002,185.000.00' יח' מ1.6ע באורך "או ש" איטונג"של "  בתוספת גב150ספסל "או " אריכא

42.1.165

ע "או ש" הדס"תוצרת " גת קשתי"מערכת ישיבה  מבטון אדריכלי דגם 

0.0005,840.000.00' יחלרבות תאורת לד

42.1.166

ע לרבות "או ש" הדס"תוצרת " גת"מערכת ישיבה  מבטון אדריכלי דגם 

0.0005,320.000.00' יחתאורת לד

42.1.167

או " אקרשטיין"של " דומינו"אקרסטון דגם / ספסל בטון בגמר כורכרית 

0.0003,970.000.00' יח' מ1.9ע באורך "ש

42.1.168

תוצרת " דומינו"מ דגם " ס46/190/40ספסל מבטון אדריכלי במידות 

0.0002,960.000.00' יחע"או ש" אקרשטיין"

42.1.169

תוצרת " עין בוקק"מ דגם " ס50/170/42ספסל מבטון אדריכלי במידות 

0.0002,960.000.00' יחע"או ש" אקרשטיין"

42.1.170

מ תוצרת " ס40/200/50ספסל מלבני מבטון בגמר אקרסטון במידות 

0.0002,710.000.00' יחע"או ש" אקרשטיין"

42.1.171

מ תוצרת " ס90/270/60ספסל רחב מבטון אדריכלי במידות 

0.0006,720.000.00' יחע"או ש" אקרשטיין"

42.1.172

מ תוצרת " ס50/60/64מבטון בגמר כורכרית במידות "  Z"ספסל 

0.0002,410.000.00' יחע"או ש" אקרשטיין"

42.1.173

בגוון כלשהו תוצרת " 1060" דגם SKYספסל בטון ממשפחת 

0.0002,140.000.00' יחע"או ש" אקרשטיין"

42.1.174

או " אקרשטיין"בגוון כלשהו תוצרת " 1030" דגם SKYספסל ממשפחת 

0.0002,920.000.00' יחע"ש

42.1.175

בגוון כלשהו תוצרת " 1040" דגם SKYספסל עם גב ממשפחת 

0.0003,340.000.00' יחע"או ש" אקרשטיין"

42.1.176

של " 150ספסל "גרנוליט דגם / גוון כלשהו / ספסל בטון בגמר אפור 

0.0001,280.000.00' יח' מ1.5ע באורך "או ש" וולפמן"

42.1.177

של " Cספסל "גרנוליט דגם / גוון כלשהו / ספסל בטון בגמר אפור 

0.000960.000.00' יח' מ0.8ע באורך "או ש" וולפמן"

42.1.178

של " 240עציץ "גרנוליט דגם / גוון כלשהו / ספסל בטון בגמר אפור 

0.0001,910.000.00' יח' מ2.4ע באורך "או ש" וולפמן"

0.0002,560.000.00' יחע"או ש" וולפמן"של " עגול"ספסל בטון בגמר אפור דגם 42.1.179

הערה? אשפתונים ?42.1.180
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42.1.180

,  ממתכת מגולוונת, ע"או ש" הדס"' תוצרת חב" אור"אשפתון עגול דגם 

 RALבצביעה אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי בחירה ממניפת 

 ליטר הקשור באמצעות שרשרת 45לרבות מיכל פנימי מגולוון בנפח 

0.0001,170.000.00' יחמאפרה וכולל חיתוך לוגו באמצעות לייזר, לגוף האשפתון

42.1.181

ע שלדה ממתכת "או ש" הדס"' תוצרת חב" אורן"אשפתון דגם 

חיפוי עץ אורן גוון לפי בחירה כל חלקי המתכת צבועים , מגולוונת

 פח RALבצביעה אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי בחירה ממניפת 

0.000767.000.00' יח. ליטר35פנימי מגולוון בנפח 

42.1.182

ממתכת , ע"או ש" הדס"' תוצרת חב" בת ים"אשפתון עגול דגם 

בצביעה אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי בחירה ממניפת , מגולוונת

RAL ליטר הקשור באמצעות 45 לרבות מיכל פנימי מגולוון בנפח 

0.0001,170.000.00' יחמאפרה וכולל חיתוך לוגו באמצעות לייזר, שרשרת לגוף האשפתון

42.1.183

ממתכת , ע"או ש" הדס"' תוצרת חב" בת ים"אשפתון עגול דגם 

בצביעה אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי בחירה ממניפת , מגולוונת

RAL ליטר הקשור באמצעות 90 לרבות מיכל פנימי מגולוון בנפח 

0.0001,845.000.00' יחמאפרה וכולל חיתוך לוגו באמצעות לייזר, שרשרת לגוף האשפתון

42.1.184

עשוי מבטון אדריכלי , ע"או ש" הדס"' תוצרת חב" גומא"אשפתון דגם 

מאפרה מנירוסטה ומיכל פנימי / בגוונים לפי בחירה לרבות מכסה

0.0001,650.000.00' יח. ליטר65מגולוון בנפח 

42.1.185

ממתכת , ע"או ש" הדס"' תוצרת חב" גלבוע"אשפתון מרובע דגם 

בצביעה אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי בחירה , מנוקבת מגולוונת

 ליטר הקשור 50 לרבות מיכל פנימי מגולוון בנפח RALממניפת 

מאפרה וכולל חיתוך לוגו באמצעות , באמצעות שרשרת לגוף האשפתון

0.0001,144.000.00' יחלייזר

42.1.186

ע מתכת מגולוונת "או ש" הדס"' תוצרת חב" ורד"אשפתון עגול דגם 

 RALבצביעה אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי בחירה ממניפת 

0.000975.000.00' יח ליטר50לרבות מיכל פנימי מגולוון בנפח 

42.1.187

,  ליטר70בנפח , ע"או ש" הדס"' תוצרת חב" טל"אשפתון מרובע דגם 

עשוי ממתכת מגלוונת בצביעה אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי 

 לרבות מכסה נפתח עם צירים ומאפרה נשלפת RALבחירה ממניפת 

פח פנימי מגולוון בנפח , חיפוי לוחות עץ גוון וסוג לפי בחירה, מנירוסטה

0.0001,845.000.00' יחניתן לקבל עם צוקל,  ליטר70

42.1.188

,  ליטר60בנפח , ע"או ש" הדס"' תוצרת חב" טל"אשפתון מרובע דגם 

עשוי ממתכת מגלוונת בצביעה אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי 

 לרבות מכסה נפתח עם צירים ומאפרה נשלפת RALבחירה ממניפת 

פח פנימי מגולוון בנפח , חיפוי לוחות עץ גוון וסוג לפי בחירה, מנירוסטה

0.0001,495.000.00' יחניתן לקבל עם צוקל,  ליטר70

42.1.189

ממתכת , ע"או ש" הדס"' תוצרת חב" ירח"אשפתון תלוי על קיר דגם 

בצביעה אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי בחירה ממניפת , מגולוונת

RAL ליטר הקשור באמצעות 25 לרבות מיכל פנימי מגולוון בנפח 

0.000845.000.00' יחמאפרה וכולל חיתוך לוגו באמצעות לייזר, שרשרת לגוף האשפתון

42.1.190

ממתכת , ע "או ש" הדס"' תוצרת חב" כלנית"אשפתון עגול דגם 

מגולוונת בצביעה אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי בחירה ממניפת  

RAL , כולל דלת צירים ,  ליטר100לרבות מיכל פנימי מגולוון בנפח

0.0001,807.000.00' יחמאפרה, ואפשרות נעילה

42.1.191

ע שלדה מיציקת ברזל "או ש" הדס"' תוצרת חב" לורד"אשפתון דגם 

חיפוי עץ אורן גוון לפי בחירה מיכל פנימי , RALגוון לפי בחירה ממניפת 

0.0001,040.000.00' יחמכסה נירוסטה/ מאפרה,  ליטר45מגולוון בנפח 
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42.1.192

ממתכת  , ע"או ש" הדס"' תוצרת חב" מדריד"אשפתון מרובע דגם 

בצביעה אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי בחירה ממניפת , מגולוונת

RAL ליטר כולל חיתוך לוגו 100 לרבות מיכל פנימי מגולוון בנפח 

0.0001,755.000.00' יחבאמצעות לייזר כולל דלת צירים ואפשרות נעילה

42.1.193

מ " ס50בקוטר , ע"או ש" הדס"' תוצרת חב" מרקיז"אשפתון דגם 

עשוי מלוחות עץ אורן אנכיים גוון לפי בחירה לרבות , מ" ס60ובגובה 

מיכל פנימי מגולוון בנפח , שלדה ממתכת מגולוונת, בסיס בטון אדריכלי

0.0001,156.000.00' יח  ליטר40

42.1.194

מ " ס50בקוטר , ע"או ש" הדס"' תוצרת חב" מרקיז"אשפתון דגם 

עשוי מלוחות עץ אורן אנכיים גוון לפי בחירה לרבות , מ" ס60ובגובה 

 40מיכל פנימי מגולוון בנפח , שלדה ממתכת מגולוונת, קיבוע על פלטה

0.000910.000.00' יח ליטר

42.1.195

מ " ס50בקוטר , ע"או ש" הדס"' תוצרת חב" מרקיז"אשפתון דגם 

עשוי מלוחות עץ אורן אנכיים גוון לפי בחירה לרבות , מ" ס60ובגובה 

0.000845.000.00' יח  ליטר40מיכל פנימי מגולוון בנפח , שלדה ממתכת מגולוונת, רגל צינור

42.1.196

עשוי ממתכת , ע"או ש" הדס"' תוצרת חב" ספייס"אשפתון עגול דגם 

בגוון לפי בחירה ממניפת  , בצביעה אלקטרוסטטית בתנור, מגולוונת

RAL ליטר הקשור באמצעות 50 לרבות מיכל פנימי מגולוון בנפח 

מכסה עליון הכולל פתח לפסולת ומאפרה , שרשרת לגוף האשפתון

0.0001,365.000.00' יחכולל חיתוך לוגו באמצעות לייזר

42.1.197

ממתכת מגולוונת , ע"או ש" הדס"' תוצרת חב" עמק"אשפתון עגול דגם 

בצביעה אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי בחירה ממניפת , מנוקבת

RAL ליטר הקשור באמצעות 50 לרבות מיכל פנימי מגולוון בנפח 

0.000910.000.00' יחמאפרה וכולל חיתוך לוגו באמצעות לייזר, שרשרת לגוף האשפתון

42.1.198

עשוי מלוחות עץ אורן ,  ע"או ש" הדס"' תוצרת חב" פריז"אשפתון דגם 

בצביעה , נירוסטה/ אנכיים גוון לפי בחירה  שלדה ממתכת מגולוונת

 מיכל פנימי RAL, אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי בחירה ממניפת 

  ליטר חיפוי לוחות עץ  גוון לפי בחירה כל חלקי 55מגולוון בנפח 

0.0001,430.000.00' יחהמתכת צבועים

42.1.199

עשוי מלוחות עץ ,  ע"או ש" הדס"' תוצרת חב" פריז מטרו"אשפתון דגם 

, נירוסטה/ אורן אנכיים גוון לפי בחירה  שלדה ממתכת מגולוונת

 מיכל RAL, בצביעה אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי בחירה ממניפת 

  ליטר חיפוי לוחות עץ  גוון לפי בחירה כל חלקי 55פנימי מגולוון בנפח 

0.0001,625.000.00' יחהמתכת צבועים

42.1.200

עשוי מבטון אדריכלי , ע"או ש" הדס"' תוצרת חב" תומר"אשפתון דגם 

מאפרה מנירוסטה ומיכל פנימי / בגוונים לפי בחירה לרבות מכסה

0.0001,495.000.00' יח. ליטר65מגולוון בנפח 

42.1.201

, ע ממתכת מגולוונת ונירוסטה"או ש" הדס"תוצרת " הדס"מאפרה דגם 

כל חלקי המתכת צבועים בצביעה אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי 

0.000877.500.00' יח ליטר4.8קיבולת , RALבחירה ממניפת 

42.1.202

' תוצרת חב,  ליטר50אספקה והתקנה של פח פנימי לאשפתון עד 

0.000380.000.00' יחע"או ש" הדס"

42.1.203

' תוצרת חב,  ליטר50אספקה והתקנה של פח פנימי לאשפתון מעל 

0.000320.000.00' יחע"או ש" הדס"

42.1.204

צינור מתכת הכולל מכסה / עם בסיס בטון " סורג"אשפתון מתכת דגם 

0.0001,360.000.00' יחע"או ש" שחם אריכא"נירוסטה ומיכל מפח מגולוון קשור בשרשרת של 

42.1.205

צינור מתכת הכולל מכסה / עם בסיס בטון " סיפן"אשפתון מתכת דגם 

0.0001,140.000.00' יחע"או ש" שחם אריכא"מבטון ומיכל מפח מגולוון קשור בשרשרת של 
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42.1.206

צינור מתכת / עם מכסה על בסיס בטון " סיפן"אשפתון מתכת דגם 

0.0001,240.000.00' יחע"או ש" שחם אריכא"הכולל מיכל מפח מגולוון קשור בשרשרת של 

42.1.207

על בסיס בטון הכולל מכסה נירוסטה " יסמין"אשפתון מתכת ובטון דגם 

0.0001,240.000.00' יחע"או ש" שחם אריכא"ומיכל מפח מגולוון קשור בשרשרת של 

42.1.208

על בסיס בטון הכולל מכסה " כרכום מתכת"אשפתון מתכת ובטון דגם 

0.0001,300.000.00' יחע"או ש" שחם אריכא"נירוסטה ומיכל מפח מגולוון קשור בשרשרת של 

42.1.209

הכולל מכסה נירוסטה ומיכל מפח מגולוון " תמר"אשפתון עץ ובטון דגם 

0.0001,460.000.00' יחע"או ש" שחם אריכא"קשור בשרשרת של 

42.1.210

הכולל מכסה נירוסטה ומיכל מפח " לוטוס עץ"אשפתון עץ ובטון דגם 

0.0001,541.000.00' יחע"או ש" שחם אריכא"מגולוון קשור בשרשרת של 

42.1.211

גרנוליט הכולל מיכל מפח / בגמר חשוף " גלעד"אשפתון בטון דגם 

0.0001,069.000.00' יחע"או ש" שחם אריכא"מגולוון קשור בשרשרת של 

42.1.212

גרנוליט / בגמר חשוף " 60רותם " / "60משושה "אשפתון בטון דגם 

שחם "הכולל מכסה נירוסטה ומיכל מפח מגולוון קשור בשרשרת של 

0.000930.000.00' יחע"או ש" אריכא

42.1.213

גרנוליט / בגמר חשוף " 75רותם " / "75משושה "אשפתון בטון דגם 

שחם "הכולל מכסה נירוסטה ומיכל מפח מגולוון קשור בשרשרת של 

0.0001,070.000.00' יחע"או ש" אריכא

42.1.214

גרנוליט הכולל מכסה / בגמר חשוף " 60לוטוס "אשפתון בטון דגם 

0.000960.000.00' יחע"או ש" שחם אריכא"נירוסטה ומיכל מפח מגולוון קשור בשרשרת של 

42.1.215

גרנוליט הכולל מכסה / בגמר חשוף " 75לוטוס "אשפתון בטון דגם 

0.0001,104.000.00' יחע"או ש" שחם אריכא"נירוסטה ומיכל מפח מגולוון קשור בשרשרת של 

42.1.216

גרנוליט של / בגמר חשוף " מצדה מיכל פלסטי"אשפתון בטון דגם 

0.0001,236.000.00' יחע"או ש" שחם אריכא"

42.1.217

גרנוליט של / בגמר חשוף " מצדה מיכל מתכת"אשפתון בטון דגם 

0.0001,418.000.00' יחע"או ש" שחם אריכא"

42.1.218

 60ע בנפח "או ש" שחם אריכא"של "  גל ים"אשפתון מתכת כדוגמת 

גוף האשפתון מפח , מכסה מאפירה ובסיס יצוקים מברזל , ליטר 

0.0002,170.000.00' יחמגולוון צבוע המכסה נפתח באמצעות ציר

42.1.219

 60ע בנפח "או ש" שחם אריכא"של " לביא"אשפתון מתכת כדוגמת 

בית . גוף האשפתון יצוק מברזל  עם חיפוי לוחות עץ או מתכת , ליטר

0.0002,330.000.00' יחהמיכל עם מנגנון ציר לחזית המאפשר הצמדת האשפון לקיר

42.1.220

ע  עם "או ש" שחם אריכא"של " נוגה"אשפתון מבטון מזוין כדוגמת 

0.0002,215.000.00' יח ליטר קשור בשרשרת עם מכסה מנירוסטה60מיכל מגולוון בנפח 

42.1.221

גרנוליט הכולל מכסה נירוסטה / בגמר חשוף " גמלא"אשפתון בטון דגם 

0.0001,499.000.00' יחע"או ש" שחם אריכא"ומיכל מפח מגולוון קשור בשרשרת של 

42.1.222

גרנוליט הכולל מכסה / בגמר חשוף " חצר עגול"אשפתון בטון דגם 

0.0001,080.000.00' יחע"או ש" שחם אריכא"נירוסטה ומיכל מפח מגולוון קשור בשרשרת של 

42.1.223

או " שחם אריכא"בזלת של / בגמר חשוף " גחלים"אשפתון בטון דגם 

0.0001,870.000.00' יחע"ש

0.00045.000.00' יחRALי קטלוג "תוספת למחיר אשפתון מתכת עבור צבע מטאלי עפ42.1.224

42.1.225

ע מעץ בגוון טבעי כולל מיכל "או ש" גנית"של " סורבון"אשפתון דגם 

0.0001,170.000.00' יחפנימי מפח מגולוון

42.1.226

ע מעץ בגוון טבעי כולל "או ש" גנית"של " לימסול"אשפתון כפול דגם 

0.0001,530.000.00' יחמיכל פנימי מפח מגולוון
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42.1.227

ע ממתכת כולל מיכל פנימי "או ש" גנית"של " יורק-ניו"אשפתון דגם 

0.0001,470.000.00' יחמפח מגולוון

42.1.228

ע ממתכת כולל מיכל פנימי מפח "או ש" גנית"של " שנטל"אשפתון דגם 

0.0001,310.000.00' יחמגולוון

0.0001,040.000.00' יח.ע"או שו" גנית פארק"של חברת " רודוס"פח אשפה דגם 42.1.229

0.0001,240.000.00' יח.ע"או ש" גנית"של חברת " טוסקנה"אשפתון דגם 42.1.230

0.0001,060.000.00' יח.ע"או ש" גנית" של חברת 6051ט "מק, "מנילה"אשפתון דגם 42.1.231

0.0001,000.000.00' יח.840אשפתון מחורר תוצרת פיברן מספר קטלוגי 42.1.232

0.000706.160.00' יחע"או ש" עולם ירוק" ' על רגל תוצ" פארק"אשפתון דגם 42.1.233

0.0001,940.000.00' יחע"או ש" יוניפורם"תוצרת , (פח מחורר)" קוסמוס"אשפתון מתכת דגם 42.1.234

42.1.235

/ גוון כלשהו / בגמר חשוף  (24צלע )" משושה"אשפתון בטון דגם 

גרנוליט הכולל מכסה נירוסטה ומיכל מפח מגולוון קשור בשרשרת של 

0.000706.160.00' יחע"או ש" איטונג"או " אקרשטיין"

42.1.236

של " גינה"גרנוליט דגם / גוון כלשהו / אשפתון בטון בגמר חשוף 

0.000640.640.00' יחע"או ש" וולפמן"של " MG-30"או דגם " איטונג"

42.1.237

גוון / עם טבעת מתכת בגמר חשוף " 80אשפתון "אשפתון בטון דגם 

0.000710.000.00' יחע"או ש" אקרשטיין"גרנוליט של / כלשהו 

42.1.238

/ גוון כלשהו / עם מאפרה בגמר חשוף " 80אשפתון "אשפתון בטון דגם 

0.000860.000.00' יחע"או ש" אקרשטיין"גרנוליט של 

42.1.239

כורכרית  של / שנהב / בגמר אקרסטון " דרומי"אשפתון בטון דגם 

0.0001,470.000.00' יחע"או ש" אקרשטיין"

42.1.240

עם טבעת בגמר חשוף בצבע אפור של " וילה"אשפתון בטון דגם 

0.0001,810.000.00' יחע"או ש" וולפמן"או " איטונג"או " אקרשטיין"

42.1.241

גרנוליט של / עם טבעת בגמר בגוון כלשהו " וילה"אשפתון בטון דגם 

0.0002,100.000.00' יחע"או ש" וולפמן"או " איטונג"או " אקרשטיין"

42.1.242

בגוון כלשהו תוצרת " 1101" דגם SKYאשפתון משולש ממשפחת 

0.0002,230.000.00' יחע"או ש" אקרשטיין"

42.1.243

" אקרשטיין"בגוון כלשהו תוצרת " 1110" דגם SKYאשפתון ממשפחת 

0.0001,800.000.00' יחע"או ש

42.1.244

בגוון כלשהו תוצרת " 5310" דגם SKYאשפתון בטון ומתכת ממשפחת 

0.0001,800.000.00' יחע"או ש" אקרשטיין"

42.1.245

ע כולל מיכל "או ש" METALCO"תוצרת " ERCOLE"אשפתון דגם 

0.0002,380.000.00' יחלרבות עיגון,מפח מגולוון

0.0004,530.000.00' יחע"או ש " METALCO" תוצרת ' CHANDY'אשפתון מתכת דגם 42.1.246

42.1.247

כולל פח ',  ל100נפח , עגול עם ראש פתוח, אשפתון מחומר ממוחזר

0.0001,800.000.00' יחע"  או שHeritageפנימי עם מנעול אינטגרלי דגם 

42.1.248

גובה הפח ,ע " או שLEAFIELDתוצרת ' אשפתון מרובע דגם היריטאג

0.0002,700.000.00' יח' , ל110נפח פח פנימי . מ" מ579מ רוחב הפח " מ1,118

42.1.249

רועי עם בסיס ]אשפתון דגם טקסס משולב בטון או  דגם נוואדה 

0.0001,285.000.00' יחתוצרת עמית ריהוט רחוב וגן[בטון

42.1.250

אשפתון דגם פראג עם פח מנוקב או דגם פראג עם עץ תוצרת עמית 

0.0001,285.000.00' יחריהוט רחוב וגן

0.000955.000.00' יחאשפתון מרובע מתכת תל אביב תוצרת עמית ריהוט רחוב וגן42.1.251

0.000640.000.00' יחתוצרת עמית ריהוט רחוב וגן [דגם תל אביב]אשפתון מרובע מעץ 42.1.252

0.0001,470.000.00' יחמרובע  תוצרת עמית ריהוט רחוב וגן/ אשפתון דגם שרונה עגול 42.1.253

0.0001,250.000.00' יחאשפתון דגם עידו תוצרת עמית ריהוט רחוב וגן42.1.254

0.000865.000.00' יחאשפתון דגם סורבון מתכת ועץ תוצרת עמית ריהוט רחוב וגן42.1.255

0.0001,375.000.00' יחאשפתון דגם אלרואי מתכת ועץ תוצרת עמית ריהוט רחוב וגן42.1.256

0.0001,650.000.00' יחאשפתון דגם מדריד מתכת ועץ תוצרת עמית ריהוט רחוב וגן42.1.257

42.1.258

אשפתון דגם אסף מתכת ועץ או דגם יובל מתכת תוצרת עמית ריהוט 

0.0001,190.000.00' יחרחוב וגן
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42.1.259

אשפתון דגם רומא מתכת ועץ או דגם אסף עם מאפרה מתכת ועץ 

0.0001,380.000.00' יחתוצרת עמית ריהוט רחוב וגן

42.1.260

אשפתון דגם אור מתכת  או דגם ליטל מתכת או דגם פרח תוצרת 

0.0001,100.000.00' יחעמית ריהוט רחוב וגן

0.000955.000.00' יחאשפתון דגם רועי עם מאפרה מתכת תוצרת עמית ריהוט רחוב וגן42.1.261

42.1.262

אשפתון דגם הדר או דגם  הדס או דגם רועימתכת תוצרת עמית ריהוט 

0.000880.000.00' יחרחוב וגן

42.1.263

 / (סטון ווש)SW/ תוספת לאשפתון מכל הסוגים עבור גימור כורכרית 

0.000155.000.00' יחצמנט לבן

הערה? ברזיות ?42.1.264

42.1.264

/ מבטון טרום בגמר חשוף ,  ברזים4הכוללת " גביש"ברזיה דגם 

ע  כולל ארגז מגוף ובריכת ניקוז וכולל "או ש" שחם אריכא"גרנוליט של 

0.0007,360.000.00' יחחיבור למקור מים

42.1.265

גרנוליט / מבטון טרום בגמר חשוף ,  ברזים4הכוללת " כתר"ברזיה דגם 

ע  כולל ארגז מגוף ובריכת ניקוז וכולל חיבור "או ש" שחם אריכא"של 

0.0006,570.000.00' יחלמקור מים

42.1.266

מבטון טרום בגמר ,  ברזים5הכוללת " פנינה לשטיפה"ברזיה דגם 

ע  כולל בריכת ניקוז וחיבור "או ש" שחם אריכא"גרנוליט של / חשוף 

0.0006,050.000.00' יחלמקור מים

42.1.267

/ מבטון טרום בגמר חשוף ,  ברזים4הכוללת " יהלום"ברזיה דגם 

0.0007,060.000.00' יחע  כולל ארגז מגוף וחיבור למקור מים"או ש" שחם אריכא"גרנוליט של 

42.1.268

מבטון טרום בגמר ,  ברזים2הכוללת " יהלום קטן לשתיה"ברזיה דגם 

ע  כולל ארגז מגוף וחיבור "או ש" שחם אריכא"גרנוליט של / חשוף 

0.0004,990.000.00' יחלמקור מים

42.1.269

גרנוליט / מבטון טרום בגמר חשוף ,  ברזים2הכוללת " מפל"ברזיה דגם 

0.0005,270.000.00' יחע כולל ארגז מגוף וחיבור למקור מים"או ש" שחם אריכא"של 

42.1.270

ומילוי בקבוקים , למים קרים הכוללת פיה לשתיה" חרמון"ברזיה דגם 

ע  כולל ארגז מגוף "או ש" שחם אריכא"מבטון טרום בגמר חשוף   של 

0.00017,400.000.00' יחוחיבור למקור מים

42.1.271

גרנוליט / מבטון טרום בגמר חשוף ,  ברזים3הכוללת " מעין"ברזיה דגם 

תליה על הקיר וחיבור , ע כולל ניקוז סיפון ביתי"או ש" שחם אריכא"של 

0.0006,820.000.00' יחלמקור מים

42.1.272

מבטון טרום בגמר ,  ברזים3הכוללת " מעין למים קרים"ברזיה דגם 

ע  מתקן קרור וברזיה תלויים "או ש" שחם אריכא"גרנוליט של / חשוף 

0.00012,560.000.00' יחניקוז סיפון ביתי וחיבור למקור מים, על הקיר

42.1.273

מבטון טרום בגמר ,  ברזים4הכוללת " באר למים קרים"ברזיה דגם 

ארגז , ע  כולל מתקן קרור"או ש" שחם אריכא"גרנוליט של / חשוף 

0.00017,100.000.00' יחמגוף וחיבור למקור מים

42.1.274

מבטון , הכוללת ברז אחד" רהט לשתיה" / "גליל לשתיה"ברזיה דגם 

ע  כולל ארגז מגוף "או ש" שחם אריכא"גרנוליט של / טרום בגמר חשוף 

0.0003,000.000.00' יחוחיבור למקור מים

42.1.275

,  ברזים2הכוללת  (מותאם נגישות לנכים)" אביב לשתיה"ברזיה דגם 

ע כולל "או ש" שחם אריכא"גרנוליט של / מבטון טרום בגמר חשוף 

0.0004,500.000.00' יחארגז מגוף וחיבור למקור מים

42.1.276

גרנוליט / מבטון טרום בגמר חשוף ,  ברזים2הכוללת " רם"ברזיה דגם 

0.0004,620.000.00' יחע כולל ארגז מגוף וחיבור למקור מים"או ש,  "שחם אריכא"של 

42.1.277

, הכוללת ברז אחד (מותאם נגישות לנכים)" עלה לשתיה"ברזיה דגם 

ע כולל "או ש" שחם אריכא"גרנוליט של / מבטון טרום בגמר חשוף 

0.0004,300.000.00' יחארגז מגוף וחיבור למקור מים
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42.1.278

מבטון טרום בגמר ,  ברזים3הכוללת " פארק לשטיפה"ברזיה דגם 

ע  כולל שוקת פתוחה לאורך "או ש" שחם אריכא"גרנוליט של / חשוף 

0.0009,490.000.00' יחהברזיה וחיבור למקור מים

42.1.279

ברז נירוסטה ושוקת , מ" מ990ברזית שתיה  מגליל נירוסטה בגובה 

0.0003,340.000.00' יח.ע כולל התקנה וחיבור למים וניקוז"  או שוFuenteמלבנית דגם 

42.1.280

עשויה מבטון , פיה אחת,ע"או ש" הדס"' תוצרת חב" אגם"ברזיה דגם 

, כולל מרכז תפעול ובקרה, אדריכלי  בגוונים ומרקם לפי בחירה

0.00012,810.000.00' יח חדש1918מותאם לתקן הנגישות , אפשרות לשוקת

42.1.281

עשויה מבטון אדריכלי  , ע"או ש" הדס"' תוצרת חב" אוריין"ברזיה דגם 

כולל מרכז תפעול ,  פיות לשתיה2לרבות , בגוונים ומרקם לפי בחירה

0.0006,180.000.00' יח חדש1918מותאם לתקן הנגישות , אפשרות לשוקת, ובקרה

42.1.282

עשויה מבטון אדריכלי  , ע"או ש" הדס"' תוצרת חב" בר"ברזיה דגם 

. לרבות פיה לשתיה ופיה למילוי בקבוקים, בגוונים ומרקם לפי בחירה

מותאם לתקן הנגישות , אפשרות לשוקת, כולל מרכז תפעול ובקרה

0.0007,480.000.00' יח חדש1918

42.1.283

עשויה , פיה אחת,ע"או ש" הדס"' תוצרת חב" פריסקופ"ברזיה דגם 

, כולל מרכז תפעול ובקרה, מבטון אדריכלי  בגוונים ומרקם לפי בחירה

0.0006,050.000.00' יח חדש1918מותאם לתקן הנגישות , אפשרות לשוקת

42.1.284

עשויה , ע"או ש" הדס"' תוצרת חב" צוננים"ברזית מים קרים דגם 

לרבות פיה לשתיה ופיה , מבטון אדריכלי  בגוונים ומרקם לפי בחירה

מותאם , אפשרות לשוקת, כולל מרכז תפעול ובקרה. למילוי בקבוקים

0.00030,000.000.00' יח חדש1918לתקן הנגישות 

42.1.285

, ע"או ש" פינות תרבות ירוקות"של חברת " 3אפיק "ברזיה נגישה דגם 

,  ברזי לחצן ויחידת מילוי2כוללת . (מותאם לנגישות נכים)למים קרים 

כולל הובלה . גמר בטון אפור טבעי. עם בריכת ניקוז. קירור ותאורה

0.00019,233.000.00' יח.והתקנה

42.1.286

. ע"או ש" פינות תרבות ירוקות"של חברת " 3אפיק "ברזיה נגישה דגם 

גמר . ללא בריכת ניקוז. קירור ותאורה,  ברזי לחצן ויחידת מילוי2כוללת 

0.00018,328.000.00' יח.כולל הובלה והתקנה. בטון אפור טבעי

42.1.287

. ע"או ש" פינות תרבות ירוקות"של חברת " 1עדן "ברזיה נגישה דגם 

0.0006,063.000.00' יח.כולל הובלה. גמר בטון אפור טבעי, כוללת ברז לחצן

42.1.288

. ע"או ש" פינות תרבות ירוקות"של חברת " 1עדן "ברזיה נגישה דגם 

התקנה וחיבור , כולל הובלה. גמר בטון אפור טבעי, כוללת ברז לחצן

0.0005,625.000.00' יח.למקור מים

42.1.289

. ע"או ש" פינות תרבות ירוקות"של חברת " 2עדן "ברזיה נגישה דגם 

0.0006,688.000.00' יח.כולל הובלה והתקנה. גמר בטון אפור טבעי.  ברזי לחצן2כוללת 

42.1.290

. ע"או ש" פינות תרבות ירוקות"של חברת " 2עדן "ברזיה נגישה דגם 

0.0006,250.000.00' יח.כולל הובלה והתקנה . גמר בטון אפור טבעי.  ברזי לחצן2כוללת 

42.1.291

או " פינות תרות ירוקות"של חברת "  עדן בר"ברזיה מולטי נגישה דגם 

. גמר בטון אפור טבעי. כוללת ברז לחצן ויחידת מילוי בקבוקים. ע"ש

0.0007,063.000.00' יח.התקנה וחיבור למקור מים ולניקוז, כולל הובלה

42.1.292

או " פינות תרבות ירוקות"של חברת " עדן בר"ברזיה מולטי נגישה דגם 

. גמר בטון אפור טבעי. כוללת ברז לחצן ויחידת מילוי בקבוקים. ע"ש

0.0006,625.000.00' יח.התקנה וחיבור למקור מים, כולל הובלה

42.1.293

או " פינות תרות ירוקות"של חברת " טל"ברזיה לשבילי אופניים דגם 

. גמר מתכת ובטון. מים רגילים. כוללת יחידה למילוי בקבוקים. ע"ש

0.0007,313.000.00' יח.התקנה וחיבור למקור מים, כולל הובלה

42.1.294

או " פינות תרבות ירוקות"של חברת " 3מעיין "ברזיית קיר נגישה דגם 

גמר בטון . מים רגילים.  ברזי לחצן ויחידת מילוי בקבוקים2כוללת . ע"ש

תליה על הקיר , כולל ניקוז סיפון ביתי. כולל הובלה והתקנה. אפור טבעי

0.0008,063.000.00' יח.וחיבור למקור מים
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42.1.295

של חברת פינות " עדן בר- "ו" 2עדן ", " 1עדן "תוספת לבירזיות מדגם 

ע עבור חיבור לבריכת ניקוז קיימת למרחק שלא "תרבות ירוקות או ש

0.000440.000.00' יח.' מ1יעלה על 

0.0008,800.000.00' יחע"ברזיית כלבים תוצרת אורן מתקני משחקים או ש42.1.296

42.1.297

התקנה וחיבור לברזייה , ס כולל הובלה" כ1/3 / 1/2מערכת קירור לילה 

0.00015,875.000.00' יח.לקו חשמל תקני ולעמוד תאורה, קיימת

42.1.298

תוספת לברזיות עבור בריכת ניקוז מבטון עם מכסה מיצקת ברזל 

0.000500.000.00' יח2"ומחסום גלי הכולל יציאה לחיבור צינור פלסטי 

42.1.299

מבטון עם , תוספת לברזיות עבור בריכת ניקוז הכוללת שוקת לכלבים

0.000520.000.00' יח2"מכסה מיצקת ברזל מחסום גלי הכולל יציאה לחיבור צינור פלסטי 

0.000745.000.00' יחתוספת לברזיות עבור ארגז מגוף ראשי הכולל מסנן ומכסה מיצקת ברזל42.1.300

42.1.301

 / (סטון ווש)SW/ תוספת לברזיה מכל הסוגים עבור גימור כורכרית 

0.000610.000.00' יחצמנט לבן

אדניות/ עציצים  ?42.1.302 הערה? 

42.1.302

מבטון טרום בצבע אפור במידות " ארגז פרחים"עציץ מטיפוס 

0.0001,050.000.00' יחע"או ש" אקרשטיין"מ של " ס80/80/55

42.1.303

גרנוליט / מבטון טרום בגמר גוון כלשהו " ארגז פרחים"עציץ מטיפוס 

0.0001,150.000.00' יחע"או ש" אקרשטיין"מ של " ס80/80/55רחוץ במידות 

42.1.304

מבטון טרום בצבע אפור במידות " אדנית פרחים"עציץ מטיפוס 

0.0001,190.000.00' יחע"או ש" אקרשטיין"מ של " ס150/50/55

42.1.305

גרנוליט / מבטון טרום בגמר גוון כלשהו " אדנית פרחים"עציץ מטיפוס 

0.0001,320.000.00' יחע"או ש" אקרשטיין"מ של " ס150/50/55רחוץ במידות 

42.1.306

 30/100/22מבטון טרום בצבע אפור במידות " אדניות"עציץ מטיפוס 

0.000465.000.00' יחע"או ש" אקרשטיין"מ של "ס

42.1.307

גרנוליט רחוץ / מבטון טרום בגמר גוון כלשהו " אדניות"עציץ מטיפוס 

0.000530.000.00' יחע"או ש" אקרשטיין"מ של " ס30/100/22במידות 

42.1.308

מבטון טרום בצבע אפור של " 24משושה צלע "עציץ מטיפוס 

0.000540.000.00' יחע"או ש" אקרשטיין"

42.1.309

גרנוליט / מבטון טרום בגמר גוון כלשהו " 24משושה צלע "עציץ מטיפוס 

0.000610.000.00' יחע"או ש" אקרשטיין"רחוץ של 

42.1.310

מבטון טרום בצבע אפור של " 50משושה צלע "עציץ מטיפוס 

0.000980.000.00' יחע"או ש" אקרשטיין"

42.1.311

גרנוליט / מבטון טרום בגמר גוון כלשהו " 50משושה צלע "עציץ מטיפוס 

0.0001,115.000.00' יחע"או ש" אקרשטיין"רחוץ של 

42.1.312

כורכרית / מבטון טרום בגמר אקרסטון " 80עגול קוטר "עציץ מטיפוס 

0.0001,500.000.00' יחע"או ש" אקרשטיין"של 

42.1.313

כורכרית / מבטון טרום בגמר אקרסטון " 120עגול קוטר "עציץ מטיפוס 

0.0003,420.000.00' יחע"או ש" אקרשטיין"של 

42.1.314

כורכרית במידות / מבטון טרום בגמר אקרסטון " אפרסק"עציץ מטיפוס 

0.0001,440.000.00' יחע"או ש" אקרשטיין"מ של " ס70/70/56

42.1.315

מבטון טרום בגמר גרנוליט במידות " אפרסק"עציץ מטיפוס 

0.0002,260.000.00' יחע"או ש" אקרשטיין"מ של " ס110/110/80

42.1.316

כורכרית / מבטון טרום בגמר אקרסטון " פסים" / "אפרסק"עציץ מטיפוס 

0.0002,650.000.00' יחע"או ש" אקרשטיין"מ של " ס110/110/80במידות 

42.1.317

גוון כלשהו בקוטר / מבטון טרום בצבע אפור " טוסקנה"עציץ מטיפוס 

0.000465.000.00' יחע"או ש" אקרשטיין"מ של " ס41

42.1.318

גוון כלשהו בקוטר / מבטון טרום בצבע אפור " טוסקנה"עציץ מטיפוס 

0.000600.000.00' יחע"או ש" אקרשטיין"מ של " ס52

42.1.319

גוון כלשהו בקוטר / מבטון טרום בצבע אפור " טוסקנה"עציץ מטיפוס 

0.000720.000.00' יחע"או ש" אקרשטיין"מ של " ס63
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42.1.320

גוון כלשהו בקוטר / מבטון טרום בצבע אפור " טוסקנה"עציץ מטיפוס 

0.000740.000.00' יחע"או ש" אקרשטיין"מ של " ס75

42.1.321

גרנוליט כולל / מבטון טרום בגמר חשוף " 65חצי כדור "עציץ מטיפוס 

0.000425.000.00' יחע"או ש" שחם אריכא"חורים לניקוז וטפטפת של 

42.1.322

גרנוליט כולל / מבטון טרום בגמר חשוף " 100חצי כדור "עציץ מטיפוס 

0.000845.000.00' יחע"או ש" שחם אריכא"חורים לניקוז וטפטפת של 

42.1.323

מ " ס65גרנוליט בקוטר / מבטון טרום בגמר חשוף " כדור"עציץ מטיפוס 

0.000755.000.00' יחע"או ש" שחם אריכא"כולל חורים לניקוז וטפטפת של 

42.1.324

גרנוליט במידות / מבטון טרום בגמר חשוף " יהלום נמוך"עציץ מטיפוס 

0.000995.000.00' יחע"או ש" שחם אריכא"מ כולל חורים לניקוז וטפטפת של " ס80/80/34

42.1.325

גרנוליט במידות / מבטון טרום בגמר חשוף " יהלום גבוה"עציץ מטיפוס 

0.0001,070.000.00' יחע"או ש" שחם אריכא"מ כולל חורים לניקוז וטפטפת של " ס80/80/51

42.1.326

גרנוליט במידות / מבטון טרום בגמר חשוף " מרובע"עציץ מטיפוס 

0.000740.000.00' יחע"או ש" שחם אריכא"מ כולל חורים לניקוז וטפטפת של " ס60/60/45

42.1.327

גרנוליט במידות / מבטון טרום בגמר חשוף " מרובע"עציץ מטיפוס 

שחם "מ כולל חורים לניקוז וטפטפת של " ס80/80/55 או 75/75/60

0.0002,320.000.00' יחע"או ש" אריכא

42.1.328

גרנוליט במידות / מבטון טרום בגמר חשוף " מלבן"עציץ מטיפוס 

0.000520.000.00' יחע"או ש" שחם אריכא"מ כולל חורים לניקוז וטפטפת של " ס25/90/30

42.1.329

גרנוליט במידות / מבטון טרום בגמר חשוף " מלבן"עציץ מטיפוס 

0.000901.000.00' יחע"או ש" שחם אריכא"מ כולל חורים לניקוז וטפטפת של " ס35/105/35

42.1.330

גרנוליט במידות / מבטון טרום בגמר חשוף " מלבן"עציץ מטיפוס 

שחם "מ כולל חורים לניקוז וטפטפת של " ס40/120/45 או 50/100/45

0.0001,159.000.00' יחע"או ש" אריכא

42.1.331

גרנוליט / מבטון טרום בגמר חשוף " 65שדרה עגול "עציץ מטיפוס 

0.0001,800.000.00' יחע"או ש" שחם אריכא"מ כולל חורים לניקוז וטפטפת של " ס100בקוטר 

42.1.332

גרנוליט / מבטון טרום בגמר חשוף " 85שדרה עגול "עציץ מטיפוס 

0.0002,200.000.00' יחע"או ש" שחם אריכא"מ כולל חורים לניקוז וטפטפת של " ס100בקוטר 

42.1.333

גרנוליט בקוטר / מבטון טרום בגמר חשוף " 60צור עגול "עציץ מטיפוס 

0.0001,725.000.00' יחע"או ש" שחם אריכא"מ כולל חורים לניקוז וטפטפת של " ס102

42.1.334

גרנוליט בקוטר / מבטון טרום בגמר חשוף " 80צור עגול "עציץ מטיפוס 

0.0001,830.000.00' יחע"או ש" שחם אריכא"מ כולל חורים לניקוז וטפטפת של " ס102

42.1.335

מבטון טרום בגמר " 60שדרה מרובע " / "60צור מרובע "עציץ מטיפוס 

" שחם אריכא"גרנוליט במידות כולל חורים לניקוז וטפטפת של / חשוף 

0.0001,860.000.00' יחע"או ש

42.1.336

מבטון טרום בגמר " 80שדרה מרובע " / "80צור מרובע "עציץ מטיפוס 

" שחם אריכא"גרנוליט במידות כולל חורים לניקוז וטפטפת של / חשוף 

0.0002,107.000.00' יחע"או ש

42.1.337

עץ כולל חורים לניקוז וטפטפת "  עם מושב80צור מרובע "עציץ מטיפוס 

0.0005,600.000.00' יחע"או ש" שחם אריכא"של 

42.1.338

גרנוליט של / מבטון טרום בגמר חשוף " אלון" / "דקל"עציץ מטיפוס 

0.0002,400.000.00' יחע"או ש" שחם אריכא"

42.1.339

גרנוליט כולל חורים / מבטון טרום בגמר חשוף " 200מגן "עציץ מטיפוס 

0.0001,420.000.00' יחע"או ש" שחם אריכא"לניקוז וטפטפת של 
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42.1.340

גרנוליט כולל / מבטון טרום בגמר חשוף "  מובנה200מגן "עציץ מטיפוס 

0.0001,750.000.00' יחע"או ש" שחם אריכא"חורים לניקוז וטפטפת של 

42.1.341

ע מבטון טרום בגמר "או ש"  שחם אריכא"של " נגה"עציץ מטיפוס 

0.0002,900.000.00' יחמ" ס110גרנוליט בקוטר / חשוף 

הערה? מערכות ישיבה ?42.1.342

42.1.342

מוזיאקה ובטון של , בנויה משילוב מתכת" 4פרח "מערכת ישיבה מדגם 

0.0003,200.000.00' יחע"או ש" שחם אריכא"

42.1.343

מוזיאקה ובטון של , בנויה משילוב מתכת" 6פרח "מערכת ישיבה מדגם 

0.0003,950.000.00' יחע"או ש" שחם אריכא"

42.1.344

, מוזיאקה, בנויה משילוב מתכת" מלבנית עם עץ"מערכת ישיבה מדגם 

0.0006,800.000.00' יחע"או ש" שחם אריכא"בטון ועץ של 

42.1.345

מוזיאקה ובטון , בנויה משילוב מתכת" מלבנית"מערכת ישיבה מדגם 

0.0005,200.000.00' יחע"או ש" שחם אריכא"של 

42.1.346

מוזיאקה ובטון , בנויה משילוב מתכת" אליפטית"מערכת ישיבה מדגם 

0.0004,800.000.00' יחע"או ש" שחם אריכא"של 

42.1.347

מותאמת נגישות )" פארק עגול" / "פארק אליפטי"מערכת ישיבה מדגם 

0.0006,700.000.00' יחע"או ש" שחם אריכא"בנויה משילוב מוזיאקה ובטון של  (לנכים

42.1.348

מבטון  (מותאמת נגישות לנכים)" מושבי לוטוס"מערכת ישיבה מדגם 

0.0006,400.000.00' יחע"או ש" שחם אריכא"גרנוליט של / טרום בגמר חשוף 

42.1.349

בנויה  (מותאמת נגישות לנכים)" חד רגל מרובע"מערכת ישיבה מדגם 

0.0004,010.000.00' יחע"או ש" שחם אריכא"מתכת ומוזיאקה של , מבטון

42.1.350

מתכת ומוזיאקה של , בנויה מבטון" חד רגל עגול"מערכת ישיבה מדגם 

0.0003,430.000.00' יחע"או ש" שחם אריכא"

42.1.351

מתכת ומוזיאקה , בנויה מבטון" מושב ומשענת"מערכת ישיבה מדגם 

0.0005,900.000.00' יחע"או ש" שחם אריכא"של 

42.1.352

של  (מושבי מתכת ושולחן מבטון)" מתכת ובטון"מערכת ישיבה מדגם 

0.0005,540.000.00' יחע"או ש" שחם אריכא"

42.1.353

ע מטראצו "או ש" שחם אריכא"של " עץ/ דרור מתכת "מערכת ישיבה 

מושבים ,מ לרבות שולחן מטראצו " ס160/280במידות  (ועץ)מתכת ,

0.00013,240.000.00' יחופרגולה

42.1.354

או " שחם אריכא"של , 1620ט "מק, מערכת ישיבה לילדים מיציקת בטון

0.0008,980.000.00' יחכולל אספקה והתקנה בשטח בהתאם להנחיות היצרן. ע"ש

42.1.355

בש -ע  עבור לוח שש"או ש"  שחם אריכא"תוספת למערכות ישיבה של 

0.000700.000.00' יחשחמט מוטבעים בשולחן/או דמקה

42.1.356

,  ע"או ש" הדס"' תוצרת חב" גושני עגול"מערכת ישיבה עגולה דגם 

רגליים ושלדה ממתכת מגולוונת  צבועים בצביעה אלקטרוסטטית 

0.0009,850.000.00' יח לוחות עץ גושני גוון לפי בחירהRALבתנור בגוונים לפי בחירה ממניפת 

42.1.357

רגליים ושלדה ,  ע"או ש" הדס"' תוצרת חב" גל"מערכת ישיבה דגם 

ממתכת מגולוונת צבועים בצביעה אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי 

0.00020,520.000.00' יח לוחות עץ  גוון לפי בחירהRALבחירה ממניפת 

42.1.358

' תוצרת חב" חאן כיתה"מערכת ישיבה עגולה עם כיסא בודד דגם 

רגליים ושלדה ממתכת מגולוונת  צבועים בצביעה ,  ע"או ש" הדס"

 לוחות עץ  גוון RALאלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי בחירה ממניפת 

0.00012,980.000.00' יחלפי בחירה

42.1.359

ע עשויים "או ש" הדס"עם מסעד יד תוצרת " סייסטה"מושב בודד דגם 

 RALמתכת מגולוונת גוונים לפי בחירה ממניפת / אלומיניום/ נירוסטה

0.0001,186.000.00' יחבצביעה אלקטרוסטטית בתנור

42.1.360

/ ע עשויים נירוסטה"או ש" הדס"תוצרת "  סייסטה"מושב בודד דגם 

 בצביעה RALמתכת מגולוונת גוונים לפי בחירה ממניפת / אלומיניום

0.0001,095.000.00' יחאלקטרוסטטית בתנור
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42.1.361

ע עשויים "או ש" הדס"תוצרת "  בר גפן ללא משענת"מושב בודד דגם 

 RALמתכת מגולוונת גוונים לפי בחירה ממניפת / אלומיניום/ נירוסטה

0.0001,940.000.00' יחבצביעה אלקטרוסטטית בתנור

42.1.362

ע עשויים "או ש" הדס"ללא משענת תוצרת " בר גפן"מושב בודד דגם 

0.0002,330.000.00' יחמתכת מגולוונת/ אלומיניום/ נירוסטה

42.1.363

עשויה רגליים , ע"או ש" הדס"' תוצרת חב" בר"מערכת ישיבה דגם 

ועץ קרוליינה , ושלדה ממתכת מגולוונת צבועה בטקסטורה מגורענת

0.00011,880.000.00' יח מושבים3לרבות , מהוקצע ומחוטא צבוע בצבע לזור

42.1.364

עשויה רגליים , ע"או ש" הדס"' תוצרת חב" בר"מערכת ישיבה דגם 

ועץ קרוליינה , ושלדה ממתכת מגולוונת צבועה בטקסטורה מגורענת

 מושבים לרבות מערכת 3לרבות , מהוקצע ומחוטא צבוע בצבע לזור

0.00018,000.000.00' יח מטענים2סולארית להפעלת 

42.1.365

או " הדס"תוצרת " אחרי הגשם"מערכת ישיבה  מבטון אדריכלי דגם 

0.0009,400.000.00' יחע"ש

0.0007,400.000.00' יחע"או ש" הדס"תוצרת " אתנחתא"מערכת ישיבה  מבטון אדריכלי דגם 42.1.366

0.0002,580.000.00' יחע"או ש" הדס"תוצרת " הדום"מערכת ישיבה  מבטון אדריכלי דגם 42.1.367

42.1.368

או " הדס"תוצרת " אלה"מערכת ישיבה  מבטון אדריכלי ומתכת דגם 

0.0005,450.000.00' יחע לרבות לוח משחק"ש

42.1.369

תוצרת " אלה מונגש"מערכת ישיבה  מבטון אדריכלי ומתכת דגם 

0.0004,930.000.00' יחע לרבות לוח משחק"או ש" הדס"

42.1.370

או " הדס"תוצרת " אלון"מערכת ישיבה  מבטון אדריכלי ומתכת דגם 

0.0007,350.000.00' יחע לרבות לוח משחק"ש

0.0008,000.000.00' יחע"או ש" הדס"תוצרת " ניצן"מערכת ישיבה  מבטון אדריכלי דגם 42.1.371

42.1.372

ע "או ש" הדס"תוצרת " סביון"מערכת ישיבה  מבטון אדריכלי דגם 

0.0004,750.000.00' יחלרבות לוח משחק לפי בחירה

0.0006,750.000.00' יחע"או ש" הדס"תוצרת " קקטוס"מערכת ישיבה  מבטון אדריכלי דגם 42.1.373

0.00010,950.000.00' יחע"או ש" הדס"תוצרת " פארק"מערכת ישיבה  מבטון אדריכלי דגם 42.1.374

42.1.375

או " הדס"תוצרת " ששבש כפול"מערכת ישיבה  מבטון אדריכלי  דגם 

ע לרבות לוח משחק לפי בחירה כל חלקי המתכת צבועים בצביעה "ש

0.0005,800.000.00' יחRALבגוונים לפי בחירה ממניפת , אלקטרוסטטית בתנור

42.1.376

תוצרת " שחבש",מערכת ישיבה  מבטון אדריכלי ומתכת מגולוונת 

ע לרבות לוח משחק לפי בחירה כל חלקי המתכת צבועים "או ש" הדס"

0.0004,980.000.00' יחRALבגוונים לפי בחירה ממניפת , בצביעה אלקטרוסטטית בתנור

42.1.377

, ע"או ש" הדס"' תוצרת חב" בוסתן"מערכת פיקניק מרובעת דגם 

רגליים ושלדה ממתכת מגולוונת כל חלקי המתכת צבועים בצביעה 

 לוחות עץ אורן RALאלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי בחירה ממניפת 

0.0006,220.000.00' יחגוון לפי בחירה

42.1.378

, ע"או ש" הדס"' תוצרת חב" בוסתן נגיש"מערכת פיקניק מרובעת דגם 

רגליים ושלדה ממתכת מגולוונת כל חלקי המתכת צבועים בצביעה 

 לוחות עץ אורן RALאלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי בחירה ממניפת 

0.0005,960.000.00' יחגוון לפי בחירה

42.1.379

קוטר , ע"או ש" הדס"' תוצרת חב (מיאלה)" גורן"מערכת פיקניק דגם 

לרבות מושבים , מ" ס3עם ציפוי עץ איפאה טובקו בעובי ',   מ1.4

0.0009,860.000.00' יח' מ1.8בצורת קשת באורך 

42.1.380

ע רגליים ושלדה "או ש" הדס"תוצרת " גינה"מערכת פיקניק דגם 

ממתכת מגולוונת כל חלקי המתכת צבועים בצביעה אלקטרוסטטית 

0.0006,440.000.00' יח לוחות עץ אורן גוון לפי בחירהRALבתנור בגוונים לפי בחירה ממניפת 
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42.1.381

ע רגליים ושלדה "או ש" הדס"תוצרת " גינה נגיש"מערכת פיקניק דגם 

ממתכת מגולוונת  כל חלקי המתכת צבועים בצביעה אלקטרוסטטית 

0.0006,050.000.00' יח לוחות עץ אורן גוון לפי בחירהRALבתנור בגוונים לפי בחירה ממניפת 

42.1.382

ע ממתכת מגולוונת כל "או ש" הדס"תוצרת " כרם"מערכת פיקניק דגם 

חלקי המתכת צבועים בצביעה אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי 

0.0006,020.000.00' יחRALבחירה ממניפת 

42.1.383

ע ממתכת "או ש" הדס"תוצרת " כרם נגיש"מערכת פיקניק דגם 

מגולוונת כל חלקי המתכת צבועים בצביעה אלקטרוסטטית בתנור 

0.0004,176.000.00' יחRALבגוונים לפי בחירה ממניפת 

42.1.384

ע עשוי מעץ "או ש" הדס"תוצרת " משושה מטע "מערכת פיקניק דגם 

0.0007,710.000.00' יח מהוקצע ומחוטא5אורן פיני סוג 

42.1.385

ע עשוי מעץ "או ש" הדס"תוצרת " ל עם גגון "קק"מערכת פיקניק דגם 

0.0005,630.000.00' יח מהוקצע ומחוטא5אורן פיני סוג 

42.1.386

ע עשוי מעץ אורן פיני "או ש" הדס"תוצרת " ל "קק"מערכת פיקניק דגם 

0.0002,834.000.00' יח מהוקצע ומחוטא5סוג 

42.1.387

" אקרשטיין"בגוון כלשהו תוצרת " 1001" דגם SKYשולחן ממשפחת 

0.0001,860.000.00' יחע"או ש

42.1.388

כורכרית / מבטון טרום בגמר אקרסטון " גן לאומי"שולחן עגול דגם 

.S.W 0.0002,020.000.00' יחע"או ש" אקרשטיין"מ של " ס120 בקוטר

42.1.389

מבטון טרום בגמר  (להשלמת מערכת)" גן לאומי"ספסל קשתי דגם 

0.0001,410.000.00' יחע"או ש" אקרשטיין"מ של " ס230 בקוטר S.W.כורכרית / אקרסטון 

0.0002,530.000.00' יח.ע "או ש" בול עץ"ל תוצרת "שולחן פיקניק עם ספסלים דגם קק42.1.390

42.1.391

 כיסאות 3, כוללת שולחן שש בש. מולטי נגישה" הדר"מערכת ישיבה 

 כולל הובלה RAL 9006גמר בטון ומתכת בצבע אפור , 1עם מסעד יד 

0.00010,375.000.00' יחע"או ש" פינות תרבות ירוקות"והתקנה תוצרת 

42.1.392

 כיסאות 3, כוללת שולחן שח מט. מולטי נגישה" הדר"מערכת ישיבה 

 כולל הובלה RAL 9006גמר בטון ומתכת בצבע אפור , 1עם מסעד יד 

0.00010,125.000.00' יחע"או ש" פינות תרבות ירוקות"והתקנה תוצרת 

0.0004,590.000.00' יחמ" ס180שולחן פיקניק דגם אבירן תוצרת עמית ריהוט רחוב וגן אורך 42.1.393

42.1.394

 140מערכת ישיבה דגם גל מבטון תוצרת עמית ריהוט רחוב וגן קוטר 

0.0007,610.000.00' יחמ"ס

42.1.395

מערכת ישיבה דגם גל מפח מנוקב תוצרת עמית ריהוט רחוב וגן קוטר 

0.0009,360.000.00' יחמ" ס140

42.1.396

מערכת ישיבה דגם גל מעץ איפאה תוצרת עמית ריהוט רחוב וגן קוטר 

0.00011,920.000.00' יחמ" ס140

42.1.397

מערכת ישיבה דגם גל מעץ אורן תוצרת עמית ריהוט רחוב וגן קוטר 

0.0009,360.000.00' יחמ" ס140

42.1.398

 או  דגם סידני תוצרת עמית 240 או דגם 230מערכת ישיבה דגם 

0.0004,220.000.00' יחריהוט רחוב וגן

0.0005,960.000.00' יחמערכת ישיבה דגם ברצלונה תוצרת עמית ריהוט רחוב וגן42.1.399

0.00010,090.000.00' יחמערכת דגם פנטגון  תוצרת עמית ריהוט רחוב וגן42.1.400

0.00010,460.000.00' יח  תוצרת עמית ריהוט רחוב וגן2מערכת דגם פנטגון 42.1.401

0.0001,740.000.00' יחל  תוצרת עמית ריהוט רחוב וגן"שולחן פיקניק דגם קק42.1.402

42.1.403

מתכת ועץ או דגם ברוקלין או  [ מושבים3]מערכת ישיבה דגם ברלין 

0.0004,130.000.00' יחדגם אמסטרדם  תוצרת עמית ריהוט רחוב וגן

0.0001,470.000.00' יחשולחן פיקניק דגם ברקן  תוצרת עמית ריהוט רחוב וגן42.1.404

42.1.405

ל עם הצללה  תוצרת עמית ריהוט רחוב וגן  "שולחן פיקניק דגם קק

0.0005,870.000.00' יחמ" ס175

42.1.406

מ  תוצרת עמית ריהוט " ס80 אורך 50 רוחב 45שולחן דגם שלום גובה 

0.0001,650.000.00' יחרחוב וגן
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42.1.407

 מושבים תוצרת עמית 2מערכת ישיבה בטון משולבת לוח משחק עם 

0.0006,050.000.00' יחריהוט רחוב וגן

42.1.408

 מושבים תוצרת עמית 3מערכת ישיבה בטון משולבת לוח משחק עם 

0.0006,600.000.00' יחריהוט רחוב וגן

42.1.409

 מושבים תוצרת עמית 4מערכת ישיבה בטון משולבת לוח משחק עם 

0.0007,250.000.00' יחריהוט רחוב וגן

0.0006,050.000.00' יח מושבים תוצרת עמית ריהוט רחוב וגן2שולחן שחמט עגול עם 42.1.410

שרפרפים מבטון/ מושבים / טריבונות  ?42.1.411 הערה? 

42.1.411

 40- מבטון מזוין בLמשוננות מבטון טרום בחתך  (מושבים)טריבונות 

לרבות חיבור '  מ, 2.75 5.60 ,5.80מ  ובאורך " ס136X24-49במידות 

0.0001,759.000.00 מטרלקורות נושאת ואיטום נקודות החיבור בין המושבים

42.1.412

 במידות 40- מבטון מזוין בLמדרגות משוננות מבטון טרום בחתך  

57X14-29ג הטריבונות לרבות איטום "מ וברוחב כלשהו מורכבת ע" ס

0.000728.000.00 מטרנקודות החיבור

42.1.413

י "מושב פלסטיק רגיל להתקנה על טריבונה לרבות כל אביזרי העזר עפ

0.000132.000.00' יחמפרט היצרן

42.1.414

אספקה בלבד של מושב פלסטיק רגיל להתקנה על טריבונה לרבות כל 

0.000100.000.00' יחי מפרט היצרן"אביזרי העזר עפ

42.1.415

מושב מתקפל למשטח המכובדים לרבות מסעד יד וכל אביזרי העזר 

0.000497.000.00' יחי מפרט היצרן"עפ

42.1.416

אספקה בלבד של מושב מתקפל למשטח המכובדים לרבות מסעד יד 

0.000419.000.00' יחי מפרט היצרן"וכל אביזרי העזר עפ

42.1.417

מ או בגודל " ס50/50/50מבטון טרום בגודל " ח"מושב מטיפוס 

או " אקרשטיין"גרנוליט תוצרת / צבעוני / בגמר אפור , מ" ס50/60/40

" ספסלון"או מטיפוס " שחם אריכא"תוצרת " שרפרף ישר"מטיפוס 

0.000840.000.00' יחע"או ש" איטונג"תוצרת 

42.1.418

מ " ס160/160מבטון טרום בגודל " 1.ל.ספסל אדנית מ"מושב מטיפוס 

או " אקרשטיין"גרנוליט תוצרת / צבעוני / בגמר אפור  (' יח4-בנוי מ)

0.0004,607.000.00'קומפקומפלט, ע"ש

42.1.419

בגוון כלשהו תוצרת , "3201" דגם SKYמושב פוף ממשפחת 

0.0004,725.000.00' יחע"או ש" אקרשטיין"

42.1.420

-40פוף מבטון מוחלק עם פיגמנט צבעוני לפי בחירת האדריכל בקוטר 

המחיר . ע"תוצרת סטודיו קראפט או ש, מ" ס30-40מ ובגבהים " ס60

0.0001,705.000.00' יחכולל קיבוע של הפופים למשטח באמצעות פיני מתכת

42.1.421

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

0.000805.000.00' יחגרנוליט/ צבעוני 

42.1.422

גרנוליט / צבעוני / מבטון טרום בגמר אפור " ספסל קעור"מושב מטיפוס 

0.000607.000.00' יחע"או ש" וולפמן"או " איטונג"תוצרת 

42.1.423

 50/63מבטון טרום בגודל  (במעגל'  יח15)" ח מעוגל"מושב מטיפוס 

0.000582.000.00' יחע"או ש" אקרשטיין"גרנוליט תוצרת / צבעוני / מ בגמר אפור "ס

42.1.424

 50/78מבטון טרום בגודל  (במעגל'  יח12)" ח מעוגל"מושב מטיפוס 

0.000594.000.00' יחע"או ש" אקרשטיין"גרנוליט תוצרת / צבעוני / מ בגמר אפור "ס

42.1.425

מ בגמר " ס50/60מבטון טרום בגודל " מתומן מעוגל"מושב מטיפוס 

0.000667.000.00' יחע"או ש" אקרשטיין"גרנוליט תוצרת / צבעוני / אפור 

42.1.426

מ " ס160/160מבטון טרום בגודל " 1.ל.ספסל אדנית מ"מושב מטיפוס 

או " אקרשטיין"גרנוליט תוצרת / צבעוני / בגמר אפור  (' יח4-בנוי מ)

0.0004,608.000.00'קומפקומפלט, ע"ש

42.1.427

מ " ס60/70מבטון טרום בגודל " תחתון+ מושב עליון "מושב מטיפוס 

בגמר אקרסטון תוצרת  (תחתונות'  יח2-עליונות ומ'  יח2-בנוי מ)

0.0001,431.000.00' יחע"או ש" אקרשטיין"

42.1.428

גרנוליט / מבטון טרום בגמר חשוף " מחרוזת רציף"מושב מטיפוס 

0.000642.000.00' יחע"או ש" שחם אריכא"תוצרת 
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42.1.429

מבטון טרום  (ליצירת רצף עם מושבי מחרוזת)" ציר"מושב מטיפוס 

0.000507.000.00' יחע"או ש" שחם אריכא"גרנוליט תוצרת / בגמר חשוף 

42.1.430

מבטון טרום בגודל " עגולה לערוגה/ מסגרת מרובעת "מושב מטיפוס 

, ע"או ש" שחם אריכא"גרנוליט תוצרת / מ בגמר חשוף " ס180/180

0.0004,800.000.00'קומפקומפלט

42.1.431

מבטון " 580מעגלי " / "320מעגלי " / "260מעגלי "שרפרף מטיפוס 

0.000544.000.00' יחע"או ש" שחם אריכא"גרנוליט תוצרת / טרום בגמר חשוף 

הערה? מחסומי רכב מבטון ?42.1.432

42.1.432

או " אקרשטיין" של 30/30/40מחסום לרכב מעמודוני סיינה בצבע אפור 

0.000190.000.00' יחע"ש

42.1.433

" אקרשטיין" בגוון כלשהו של 30/30/40מחסום לרכב מעמודוני סיינה 

0.000210.000.00' יחע"או ש

42.1.434

או " אקרשטיין" של 30/30/60מחסום לרכב מעמודוני סיינה בצבע אפור 

0.000210.000.00' יחע"ש

42.1.435

" אקרשטיין" של 30/30/60מחסום לרכב מעמודוני סיינה בגוון כלשהו 

0.000245.000.00' יחע"או ש

42.1.436

מ בצבע אפור של " ס80גובה , מ" ס26מחסום לרכב מגליל בטון בקוטר 

0.000275.000.00' יחע"או ש" אקרשטיין"

42.1.437

מ עם בליטות לסימון " ס40ריצוף באבן סימון לעיוורים מגומי ברוחב  

0.000348.000.00 מטרי"י ת"סביב נדנדות ומוטבע במשטח הגומי עפ

42.1.438

יציקת סימון משחק רצפה סולמות וחבלים שחור לבן במידות 

500X500או משטח /ג רצפת הבטון ו"מ מגומי מוטבע ומולחם ע" ס

0.00019,800.000.00'קומפהריצוף

42.1.439

מ בצבע אפור " ס100גובה , מ" ס26מחסום לרכב מגליל בטון קוטר 

0.000285.000.00' יחע"או ש" אקרשטיין"של 

42.1.440

" אקרשטיין"מ בצבע אפור של " ס100מחסום לרכב מקונוס בטון בגובה 

0.000275.000.00' יחע"או ש

42.1.441

בצבע אפור , מ" ס33גובה , מ" ס60מבטון בקוטר " כיפה"מחסום לרכב 

0.000275.000.00' יחע"או ש" אקרשטיין"של 

42.1.442

בלי / מ בצבע אפור עם " ס40/40/60מחסום לרכב ריבועי מבטון בגודל 

0.000515.000.00' יחע"או ש" שחם אריכא"של " גלעד"או דגם " אקרשטיין"עציץ של 

42.1.443

מ בצבע אפור של " ס30/30/40מחסום לרכב ריבועי מבטון בגודל 

0.000275.000.00' יחע"או ש" איטונג"של " מחסום מושב"או מדגם " אקרשטיין"

42.1.444

מ בצבע אפור של " ס30/30/80מחסום לרכב ריבועי מבטון בגודל 

0.000445.000.00' יחע"או ש" אקרשטיין"

42.1.445

/ בגימור כורכרית , מ" ס45גובה , " בועה"מחסום לרכב מבטון דגם 

0.000605.000.00' יחע"או ש" אקרשטיין"אקרסטון של 

42.1.446

מ בצבע אפור של " ס60בגובה " פיטריה"מחסום לרכב מבטון דגם 

0.000520.000.00' יחע"או ש" אקרשטיין"

42.1.447

מ " ס53מוגבה עם מגרעת בגובה " 5א "כ"מחסום לרכב מבטון דגם 

0.000485.000.00' יחע"או ש" אקרשטיין"בגימור גרנוליט של 

42.1.448

מ " ס53מוגבה עם מגרעת בגובה " 5א "כ"מחסום לרכב מבטון דגם 

0.000675.000.00' יחע"או ש" אקרשטיין"כורכרית של / שנהב / בגימור אקרסטון 

42.1.449

מ בצבע אפור של " ס33בגובה " 5א "כ"מחסום לרכב מבטון דגם 

0.000275.000.00' יחע"או ש" אקרשטיין"

42.1.450

/ שנהב / בגמר אקרסטון " יסוד המעלה"מחסום לרכב מבטון דגם 

0.0001,110.000.00' יחע"או ש" אקרשטיין"כורכרית של 

42.1.451

/ שנהב / בגמר אקרסטון " ראש מעוגל"מחסום לרכב מבטון דגם 

0.000850.000.00' יחע"או ש" אקרשטיין"כורכרית של 

42.1.452

מ בצבע " ס80/15-20במידות " עמוד סימון"מחסום לרכב מבטון דגם 

0.000365.000.00' יחע"או ש" אקרשטיין"אפור של 
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42.1.453

בגוון כלשהו תוצרת " 8081" דגם SKYעמוד מחסום ממשפחת 

0.000830.000.00' יחע"או ש" אקרשטיין"

42.1.454

ע עבור שרשרת ברזל ואוזניים "או ש" קדם"/"קיסר"תוספת למחסום 

0.000115.000.00 מטרלחיבור בין עמודי המחסום

42.1.455

או " שחם אריכא"בגמר גרנוליט של " ניצב"מחסום לרכב מבטון דגם 

0.000700.000.00' יחע"ש

42.1.456

שחם "גרנוליט של / בגמר חשוף " בועה"מחסום לרכב מבטון דגם 

0.000500.000.00' יחע"או ש" אריכא

42.1.457

שחם "גרנוליט של / בגמר חשוף " איתן"מחסום לרכב מבטון דגם 

0.0001,050.000.00' יחע"או ש" אריכא

0.00060.000.00' יחתוספת למחסומי רכב מבטון עבור פס זוהר42.1.458

0.00080.000.00' יחתוספת למחסומי רכב מבטון עבור צבע או גרנוליט רחוץ42.1.459

42.1.460

 (סטון ווש)SW/ תוספת למחסום רכב מכל הסוגים עבור גימור כורכרית 

0.000195.000.00' יחצמנט לבן/ 

הערה? מחסומי רכב ממתכת ?42.1.461

42.1.461

ע "או ש" הדס"תוצרת " סטופ נשלף"עמוד מחסום מרובע נשלף  דגם 

ממתכת מגולוונת צביעה אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי בחירה 

0.000799.500.00' יח,RALממניפת 

42.1.462

ע "או ש" הדס"תוצרת " סטופ "עמוד מחסום מרובע נשלף  דגם 

ממתכת מגולוונת צביעה אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי בחירה 

0.000669.500.00' יח,RALממניפת 

42.1.463

 צול 4ע בקוטר "או ש" הדס"תוצרת " גליל"עמוד מחסום עגול  דגם 

ממתכת מגולוונת  צביעה אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי בחירה 

0.000767.000.00' יח,RALממניפת 

42.1.464

 צול 4ע בקוטר "או ש" הדס"תוצרת " גליל"עמוד מחסום עגול  דגם 

ממתכת מגולוונת  צביעה אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי בחירה 

0.0001,131.000.00' יח,RALממניפת 

42.1.465

 4ע בקוטר "או ש" הדס"נשלף תוצרת " גליל"עמוד מחסום עגול  דגם 

צול ממתכת מגולוונת צביעה אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי בחירה 

0.000871.000.00' יח,RALממניפת 

42.1.466

ע ממתכת "או ש" הדס"תוצרת " עמוד מחסום מרובע נשלף  דגם גלים 

מגולוונת  צביעה אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי בחירה ממניפת 

RAL0.000747.500.00' יח

42.1.467

 3"בקוטר , ע"או ש" הדס"' תוצרת חב" לפיד"עמוד מחסום קבוע דגם 

עשוי ממתכת מגולוונת וצבועה אלקטרוסטטית בתנור , מ" ס60ובגובה 

, ג צינור המתכת"לרבות מגרעת ע, RALבגוונים לפי בחירה ממניפת

0.000767.000.00' יח(כלול במחיר)מ " ס6שעליו מודבק פס זוהר ברוחב 

42.1.468

 4"בקוטר , ע"או ש" הדס"' תוצרת חב" לפיד"עמוד מחסום קבוע דגם 

עשוי ממתכת מגולוונת וצבועה אלקטרוסטטית בתנור , מ" ס60ובגובה 

, ג צינור המתכת"לרבות מגרעת ע, RALבגוונים לפי בחירה ממניפת

0.000867.000.00' יח(כלול במחיר)מ " ס6שעליו מודבק פס זוהר ברוחב 

42.1.469

 6"בקוטר , ע"או ש" הדס"' תוצרת חב" לפיד"עמוד מחסום קבוע דגם 

עשוי ממתכת מגולוונת וצבועה אלקטרוסטטית בתנור , מ" ס60ובגובה 

, ג צינור המתכת"לרבות מגרעת ע, RALבגוונים לפי בחירה ממניפת

0.000957.000.00' יח(כלול במחיר)מ " ס6שעליו מודבק פס זוהר ברוחב 

42.1.470

 8"בקוטר , ע"או ש" הדס"' תוצרת חב" לפיד"עמוד מחסום קבוע דגם 

עשוי ממתכת מגולוונת וצבועה אלקטרוסטטית בתנור , מ" ס60ובגובה 

, ג צינור המתכת"לרבות מגרעת ע, RALבגוונים לפי בחירה ממניפת

0.0001,217.000.00' יח(כלול במחיר)מ " ס6שעליו מודבק פס זוהר ברוחב 
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42.1.471

 10"בקוטר , ע"או ש" הדס"' תוצרת חב" לפיד"עמוד מחסום קבוע דגם 

עשוי ממתכת מגולוונת וצבועה אלקטרוסטטית בתנור , מ" ס60ובגובה 

, ג צינור המתכת"לרבות מגרעת ע, RALבגוונים לפי בחירה ממניפת

0.0001,505.000.00' יח(כלול במחיר)מ " ס6שעליו מודבק פס זוהר ברוחב 

42.1.472

 3"בקוטר , ע"או ש" הדס"' תוצרת חב" לפיד"עמוד מחסום קבוע דגם 

עשוי מנירוסטה מגולוונת וצבועה אלקטרוסטטית , מ" ס60ובגובה 

ג צינור "לרבות מגרעת ע, RALבתנור בגוונים לפי בחירה ממניפת

0.0001,120.000.00' יח(כלול במחיר)מ " ס6שעליו מודבק פס זוהר ברוחב , המתכת

42.1.473

 4"בקוטר , ע"או ש" הדס"' תוצרת חב" לפיד"עמוד מחסום קבוע דגם 

עשוי מנירוסטה מגולוונת וצבועה אלקטרוסטטית , מ" ס60ובגובה 

ג צינור "לרבות מגרעת ע, RALבתנור בגוונים לפי בחירה ממניפת

0.0001,320.000.00' יח(כלול במחיר)מ " ס6שעליו מודבק פס זוהר ברוחב , המתכת

42.1.474

 6"בקוטר , ע"או ש" הדס"' תוצרת חב" לפיד"עמוד מחסום קבוע דגם 

עשוי מנירוסטה מגולוונת וצבועה אלקטרוסטטית , מ" ס60ובגובה 

ג צינור "לרבות מגרעת ע, RALבתנור בגוונים לפי בחירה ממניפת

0.0001,465.000.00' יח(כלול במחיר)מ " ס6שעליו מודבק פס זוהר ברוחב , המתכת

42.1.475

 8"בקוטר , ע"או ש" הדס"' תוצרת חב" לפיד"עמוד מחסום קבוע דגם 

עשוי מנירוסטה מגולוונת וצבועה אלקטרוסטטית , מ" ס60ובגובה 

ג צינור "לרבות מגרעת ע, RALבתנור בגוונים לפי בחירה ממניפת

0.0001,765.000.00' יח(כלול במחיר)מ " ס6שעליו מודבק פס זוהר ברוחב , המתכת

0.000180.000.00' יחתוספת פס זוהר לעמוד חסימה42.1.476

0.000465.000.00' יח מתכת תוצרת עמית ריהוט רחוב וגן6"עמוד מחסום דיזנגוף 42.1.477

0.000555.000.00' יח מתכת תוצרת עמית ריהוט רחוב וגן8"עמוד מחסום דיזנגוף 42.1.478

0.000680.000.00' יח נשלף מתכת תוצרת עמית ריהוט רחוב וגן6"עמוד דיזנגוף 42.1.479

0.000920.000.00' יח נשלף מתכת תוצרת עמית ריהוט רחוב וגן8"עמוד דיזנגוף 42.1.480

42.1.481

עמוד מחסום דגם שרון מברזל יציקה מתכת תוצרת עמית ריהוט רחוב 

0.000645.000.00' יחוגן

0.000625.000.00' יחעמוד מחסום מתקפל אילן מברזל מתכת תוצרת עמית ריהוט רחוב וגן42.1.482

42.1.483

עמוד מחסום דגם איתן מברזל יציקה מתכת תוצרת עמית ריהוט רחוב 

0.000680.000.00' יחוגן

42.1.484

מברזל יציקה מתכת תוצרת עמית  [חדש]עמוד מחסום דגם מדריד  

0.000645.000.00' יחריהוט רחוב וגן

42.1.485

מברזל יציקה מתכת תוצרת  [חדש]עמוד מחסום דגם מדריד מתקפל 

0.000775.000.00' יחעמית ריהוט רחוב וגן

0.000535.000.00' יחע"ש" שחם אריכא"תוצרת " מור"מחסום רכב מיצקת ברזל דגם 42.1.486

42.1.487

" שחם אריכא"תוצרת " מור מתקפל"מחסום רכב מיצקת ברזל דגם 

0.000870.000.00' יח1918מותאם לתקן נגישות , ע "ש

42.1.488

" שחם אריכא"תוצרת " 60מור גבוה "מחסום רכב מיצקת ברזל דגם 

0.000750.000.00' יח1918מותאם לתקן נגישות , ע "ש

42.1.489

" שחם אריכא"של " גל ים"מחסום רכב מיצקת ברזל בחתך אליפטי דגם 

0.000635.000.00' יח1918מידותיו מותאמים לתקן נגישות , ע "או ש

42.1.490

, ע "או ש" שחם אריכא"של " לביא"מחסום רכב מיצקת ברזל דגם 

0.000525.000.00' יח1918מידותיו מותאמים לתקן נגישות 

42.1.491

תוספת למחסומי רכב מיצקת ברזל עבור שרשרת ברזל ואוזניים 

0.000115.000.00 מטרלחיבור בין עמודי המחסום

42.1.492

מ " ס28בקוטר , מ מעל הקרקע" ס80עמוד מחסום ממתכת בגובה 

0.000905.000.00' יחכולל יסוד בטון, ע"אלמנטים אורבניים או ש. ג.ב' תוצ, מ" מ6ובעובי 

0.00045.000.00' יחRALי קטלוג "תוספת למחיר מחסומי רכב ממתכת עבור צבע מטאלי עפ42.1.493



274מתוך206 2018- ל לעבודות פיתוח "מחירון משכ

כ"סהמחירכמותמידה' יחתאורמספר

42.1.494

מ בנוי משני עמודים " ס28/28מחסום רכב מעץ אקליפטוס בחתך 

מ " מ45/5מ כולל חישוק פלדה מגולוונת בחתך " ס14/28בחתך 

0.000440.000.00' יחכולל יסוד בטון- מ מעל פני ריצוף " ס45ובגובה 

הערה? עמודים דקורטיבים ?42.1.495

42.1.495

ע מכורכרית "אקרשטיין או ש' של חב" ברנע"עמוד דקורטיבי כדוגמת 

מ כולל כותרת " ס110בגובה " סטון ווש- "בזלתית אקרסטון שנהב 

0.0003,650.000.00' יחלרבות ביסוס

42.1.496

ע "אקרשטיין או ש' של חב" זכרון יעקב"עמוד דקורטיבי כדוגמת 

מ כולל " ס148בגובה " סטון ווש- "מכורכרית בזלתית אקרסטון שנהב 

0.0002,070.000.00' יחכותרת לרבות ביסוס

42.1.497

ע "אקרשטיין או ש' של חב" ראשונים"עמוד דקורטיבי כדוגמת  

מ כולל " ס231בגובה " סטון ווש- "מכורכרית בזלתית אקרסטון שנהב 

0.0006,410.000.00' יחכותרת לרבות ביסוס

42.1.498

ע "אקרשטיין או ש' של חב" נס ציונה"עמוד דקורטיבי כדוגמת  

מ כולל " ס166בגובה " סטון ווש- "מכורכרית בזלתית אקרסטון שנהב 

0.0002,600.000.00' יחכותרת לרבות ביסוס

42.1.499

ע "אקרשטיין או ש' של חב" אשקלון"עמוד דקורטיבי כדוגמת  

מ כולל " ס445בגובה " סטון ווש- "מכורכרית בזלתית אקרסטון שנהב 

0.0008,450.000.00' יחכותרת לרבות ביסוס

42.1.500

ע מכורכרית "אקרשטיין או ש' של חב" עכו"עמוד דקורטיבי כדוגמת  

מ כולל כותרת " ס349בגובה " סטון ווש- "בזלתית אקרסטון שנהב 

0.0004,360.000.00' יחלרבות ביסוס

42.1.501

ע מכורכרית "אקרשטיין או ש' של חב" קיסריה"עמוד דקורטיבי כדוגמת  

מ כולל כותרת " ס232בגובה " סטון ווש- "בזלתית אקרסטון שנהב 

0.0007,070.000.00' יחלרבות ביסוס

42.1.502

ע "אקרשטיין או ש' של חב" רחובות"עמוד דקורטיבי כדוגמת  

מ כולל " ס185בגובה " סטון ווש- "מכורכרית בזלתית אקרסטון שנהב 

0.0004,310.000.00' יחכותרת לרבות ביסוס

42.1.503

ע מכורכרית "אקרשטיין או ש' של חב" דרום"עמוד דקורטיבי כדוגמת  

מ כולל כותרת " ס210בגובה " סטון ווש- "בזלתית אקרסטון שנהב 

0.0003,870.000.00' יחלרבות ביסוס

42.1.504

א תוצרת "עמוד אורים משולב עם שלטי רחובות לפי סטנדרט  עיריית ת

 JCDECAUXיציקת היסוד וכל ,ע כולל הובלה והתקנה " או ש

0.0005,460.000.00' יחא ודרישותיה"העבודות הדרושות הכל לפי פרט עת

הערה?  פרגולות   וסככות  צל  ?42.1.505

42.1.505

בהעדר מפרט )י מפרט היצרן "התקנה וביסוס עפ,המחיר כולל הובלה 

והחזרת השטח ( במידת הצורך)לרבות אישור קונסטרוקטור  (מתכנן

הערהלקדמותו

42.1.505

 X 200 200ע במידות "או ש" שחם אריכא"של " גשר מתכת"פרגולה 

. סוכך הפרגולה עשוי פח מנוקב ומגולוון מחוזק בפרופילי מתכת. מ"ס

המושב , מ" ס60/120עמודי הפרגולה מיוצרים מפרופיל מתכת מגולוון 

. מעוגן לעמודי הפרגולה , מ" ס180באורך " נעמן"מורכב מספסל מדגם 

0.0009,960.000.00' יחכל חלקי המתכת מגולוונים וצבועים

42.1.506

. מ" סX 200 200ע במידות "או ש" שחם אריכא"של " גשר עץ"פרגולה 

הסוכך מחוזק , סוכך הפרגולה עשוי מלוחות עץ צבועים בצבע מגן

עמודי הפרגולה מיוצרים מפרופילי מתכת מגולוון . בפרופילי מתכת

, מ" ס190באורך " איילון"המושב מורכב מספסל מדגם , מ" ס60/120

0.0009,100.000.00' יחכל חלקי המתכת מגולוונים וצבועים. מעוגן לעמודי הפרגולה 
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42.1.507

 X 200ע במידות "או ש" שחם אריכא"של " אפיריון מתכת"פרגולה 

סוכך הפרגולה עשוי פח מנוקב ומגולוון מחוזק בפרופילי . מ" ס200

, מ" ס60/120עמודי הפרגולה מיוצרים מפרופיל מתכת מגולוון . מתכת

מעוגן לעמודי , מ" ס180באורך " נעמן"המושב מורכב מספסל מדגם 

0.0008,900.000.00' יחכל חלקי המתכת מגולוונים וצבועים. הפרגולה 

42.1.508

 X 200 200ע במידות "או ש" שחם אריכא"של " אפיריון עץ"פרגולה 

הסוכך מחוזק , סוכך הפרגולה עשוי מלוחות עץ צבועים בצבע מגן. מ"ס

עמודי הפרגולה מיוצרים מפרופילי מתכת מגולוון . בפרופילי מתכת

, מ" ס190באורך " איילון"המושב מורכב מספסל מדגם , מ" ס60/120

0.0009,010.000.00' יחכל חלקי המתכת מגולוונים וצבועים. מעוגן לעמודי הפרגולה 

42.1.509

ע במידות "או ש" שחם אריכא"של " גלית מתכת"פרגולה 

סוכך הפרגולה עשוי פח מנוקב . מ" ס236מ רוחב " ס202/252/160

עמודי הפרגולה מיוצרים . הסוכך מחוזק בפרופילי מתכת, ומגולוון

באורך " נעמן"המושב מורכב מספסל מדגם  , 4"מצינור מתכת מגולוון 

0.00011,640.000.00' יחכל חלקי המתכת מגולוונים וצבועים. מעוגן לעמודי הפרגולה , מ" ס180

42.1.510

ע לרבות סוכך עשוי פח "או ש" שחם אריכא"של " מניפה"פרגולה 

הסוכך מחוזק , מ טרפז " ס210/300/300מנוקב ומגולוון במידות 

מחובר לעמודים בעזרת ברגים ותלוי בעזרת כבלי , בפרופילי מתכת

כל חלקי המתכת . עמודי הפרגולה בעלי חתך קוני מבטון מזויין. פלדה

0.00017,020.000.00' יחמגולוונים וצבועים

42.1.511

בגוון כלשהו " 5003" דגם SKYפרגולה משולשת עמוד בטון ממשפחת 

0.00028,100.000.00' יחע"או ש" אקרשטיין"תוצרת 

42.1.512

קורות ,עמודים ממתכת / פרגולה בצורה ובגודל כלשהם מקונסטרוקצית 

לרבות גילוון וצביעה אלקטרוסטטית בתנור , עץ וכיסוי רשת עץ מעל

0.0001,440.000.00ר" מ.ויסודות בטון

42.1.513

. פרגולה מפרופילי מתכת מרובעים ורפפות מפרופילי ברזל שטוח

0.000955.000.00ר" מ.ללא עמודים, קונזולית ומעוגנת לקיר

42.1.514

עמודים ושלדה ממתכת , ע"או ש" הדס"תוצרת " אורנית"סככה דגם 

מגולוונת כל חלקי המתכת צבועים בצביעה אלקטרוסטטית בתנור 

 חיפוי לוחות עץ גוון וסוג לפי בחירה RALבגוונים לפי בחירה ממניפת 

0.0004,020.000.00' יח' סמ290אורך הסככה 

42.1.515

ע עמודים "או ש" הדס"תוצרת  (סככת המתנה)" בורמה"סככה דגם 

ושלדה ממתכת מגולוונת כל חלקי המתכת צבועים בצביעה 

 חיפוי לוחות RALאלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי בחירה ממניפת 

0.00010,800.000.00' יח' סמ300/150עץ אורן גוון  לפי בחירה  גודל 

42.1.516

ממתכת מגולוונת  צבועים , ע"או ש" הדס"תוצרת " בנקוק"סככה דגם 

 חיפוי RALבצביעה אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי בחירה ממניפת 

0.00010,875.000.00' יח' סמ270/250פח מנוקב או בלוחות עץ גוון וסוג לפי בחירה  גודל 

42.1.517

עמודים ושלדה ממתכת , ע"או ש" הדס"תוצרת " גל"סככה דגם 

מגולוונת  צבועים בצביעה אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי בחירה 

 חיפוי לוחות עץ אורן גוון  לפי בחירה גודל הסככה RALממניפת 

0.00013,020.000.00' יח' סמ200/250

42.1.518

ע עמודים ושלדה ממתכת "או ש" הדס"תוצרת " דלהי"סככה דגם 

מגולוונת צבועים בצביעה אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי בחירה 

0.00072,800.000.00' יח' סמ920/400 חיפוי לוחות עץ אורן גוון  לפי בחירה גודל RALממניפת 
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42.1.519

ע עמודים ושלדה ממתכת "או ש" הדס"תוצרת " האנויי"סככה דגם 

מגולוונת צבועים בצביעה אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי בחירה 

0.00060,000.000.00' יח' סמ730/320 חיפוי לוחות עץ אורן גוון  לפי בחירה גודל RALממניפת 

42.1.520

ממתכת מגולוונת  , ע"או ש" הדס"תוצרת " הונג קונג"סככה דגם 

צבועים בצביעה אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי בחירה ממניפת 

RAL חיפוי פח מנוקב או בלוחות עץ גוון וסוג לפי בחירה  גודל 

0.0006,520.000.00' יח' סמ260/160

42.1.521

עמודים ושלדה ממתכת , ע"או ש" הדס"תוצרת " ליאור"סככה דגם 

מגולוונת  צבועים בצביעה אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי בחירה 

 חיפוי לוחות עץ אורן גוון  לפי בחירה גודל הסככה RALממניפת 

0.00016,900.000.00' יח' סמ490/286

42.1.522

עמודים ושלדה ממתכת , ע"או ש" הדס"תוצרת " מיכל"סככה דגם 

מגולוונת  צבועים בצביעה אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי בחירה 

 חיפוי לוחות עץ אורן גוון  לפי בחירה גודל הסככה RALממניפת 

0.00033,800.000.00' יח' סמ304/285

42.1.523

עמודים ושלדה ממתכת , ע"או ש" הדס"תוצרת " מלזיה"סככה דגם 

מגולוונת  צבועים בצביעה אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי בחירה 

 900 חיפוי לוחות עץ אורן גוון  לפי בחירה גודל הסככהRALממניפת 

0.00071,500.000.00' יחברדיוס' סמ

42.1.524

לוחות עץ אורן  גוון  לפי , ע"או ש" הדס"תוצרת " נועה"סככה דגם 

0.00080,000.000.00' יח' סמ590/500בחירה גודל הסככה 

42.1.525

עמודים ושלדה ממתכת , ע"או ש" הדס"תוצרת " נפאל"סככה דגם 

מגולוונת  צבועים בצביעה אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי בחירה 

 חיפוי לוחות עץ אורן גוון  לפי בחירה גודל הסככה RALממניפת 

0.00025,000.000.00' יח' סמ306/235

42.1.526

ממתכת מגולוונת  , ע"או ש" הדס"תוצרת " סינגפור מתכת"סככה דגם 

צבועים בצביעה אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי בחירה ממניפת 

RAL חיפוי פח מנוקב או בלוחות עץ גוון וסוג לפי בחירה  גודל 

0.0005,620.000.00' יח' סמ260/166

42.1.527

עמודים ושלדה , ע"או ש" הדס"תוצרת " סינגפור מתכת"סככה דגם 

ממתכת מגולוונת צבועים בצביעה אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי 

 חיפוי לוחות עץ אורן  גוון  לפי בחירה גודל RALבחירה ממניפת 

0.0005,200.000.00' יח'סמ260/166הסככה 

42.1.528

ממתכת מגולוונת  צבועים , ע"או ש" הדס"תוצרת " עמק"סככה דגם 

 חיפוי RALבצביעה אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי בחירה ממניפת 

0.0005,850.000.00' יח' סמ252/186פח מנוקב או בלוחות עץ גוון וסוג לפי בחירה  גודל 

42.1.529

חלקי , ע כיסוי מלוחות עץ במבוק"או ש" הדס"תוצרת " בז"שמשיה דגם 

המתכת מגולוונת או נירוסטה כל חלקי המתכת צבועים בצביעה 

0.00031,000.000.00' יח' סמ300 קוטר RALבגוון לפי בחירה ממניפת , אלקטרוסטטית בתנור

42.1.530

חלקי , ע כיסוי מראטן קלוע"או ש" הדס"תוצרת " נץ"שמשיה דגם 

המתכת מגולוונת או נירוסטה כל חלקי המתכת צבועים בצביעה 

0.00039,000.000.00' יח' סמ300 קוטר RALבגוון לפי בחירה ממניפת , אלקטרוסטטית בתנור

0.0003,580.000.00' יחפרגולה דגם אלון משולבת מתכת ועץ תוצרת עמית ריהוט רחוב וגן42.1.531

42.1.532

פרגולה דגם אלון עם ספסל משולב מתכת ועץ תוצרת עמית ריהוט 

0.0004,780.000.00' יחרחוב וגן

0.0003,860.000.00' יחפרגולה דגם אלון מפח תוצרת עמית ריהוט רחוב וגן42.1.533

0.0009,360.000.00' יחפרגולה דגם שוהם מפח תוצרת עמית ריהוט רחוב וגן42.1.534

0.00010,650.000.00' יח מפח תוצרת עמית ריהוט רחוב וגן120פרגולה דגם 42.1.535
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0.0009,330.000.00' יחפרגולה דגם נעה משולבת מתכת ועץ תוצרת עמית ריהוט רחוב וגן42.1.536

0.00010,400.000.00' יחפרגולה דגם נעה מתכת תוצרת עמית ריהוט רחוב וגן42.1.537

0.00010,650.000.00' יח מפח תוצרת עמית ריהוט רחוב וגן160פרגולה דגם 42.1.538

42.1.539

שעבר , (לפי תוכנית)פרגולה מעץ אורן מקורות ברוחב משתנה 

המחיר כולל את כל החיתוכים . אימפרגנציה וצביעה בשתי שכבות צבע

0.00012,540.000.00ק" מ.ואביזרי החיבור הדרושים

0.0005,800.000.00' יח' מ2פרגולת פלדה על שני עמודים עם ספסל מקורה ברשת עץ באורך 42.1.540

42.1.541

פרגולת פלדה על שני עמודי פלדה עגולים ומקורה בפח פלדה מנוקב 

גנית ' תוצרת חב" דגם ירושלים"',  מ2באורך , קשתות 3-המחובר ל

0.00012,900.000.00' יחפארק

0.0005,800.000.00' יח' מ2פרגולת פלדה על שני עמודים עם ספסל מקורה בסרגלי עץ באורך 42.1.542

42.1.543

באורך , פרגולת  פלדה על ארבעה עמודים עם ספסל מקורה ברשת עץ

0.0006,720.000.00' יח' מ2

0.0005,600.000.00' יח' מ2באורך , פרגולת עץ על שני עמודים מקורה ברשת עץ42.1.544

0.0005,600.000.00' יח' מ2באורך , פרגולת עץ על שני עמודים מקורה בסרגלי עץ42.1.545

0.0006,150.000.00' יח' מ2באורך , פרגולת עץ דו צדדית על שני עמודים מקורה בסרגל עץ42.1.546

42.1.547

 2באורך , פרגולת עץ על ארבעה עמודים עם ספסל מקורה בסרגלי עץ

0.0006,890.000.00' יח'מ

0.00014,100.000.00' יח' מ4X4פרגולת צל בסיסית על ארבע העמודים בגודל 42.1.548

0.00020,300.000.00' יחעם ספסלים בהיקף'  מ3פרגולה בצורת חצי קשת ברדיוס 42.1.549

0.0003,400.000.00' יח עמודים עם גג בצורת פרמידה4פרגולת פלדה על 42.1.550

42.1.551

י צביעה וחיפוי בפח מגולוון וצבוע טוויסט "שיפוץ פרגולה קיימת ע

0.000380.000.00ר" מ בהתאם למפרט והוראות המפקח%92ברמת הצללה  

42.1.552

תוספת למחיר פרגולת מתכת עבור טיפול נגד קורוזיה באמצעות ציפוי 

י מפרט מיוחד לעבודה "הכל עפ, ע מאושר"כדוגמת מטלוניקה או ש

0.000248.000.00ר" מוהגנה על חלקי מתכת בסביבה ימית

0.000-97.000.00ר" מהפחתה למחיר פרגולה עבור אי ביצוע עמודים42.1.553

42.1.554

ע מעוגנת לעמודים קיימים "או ש " cover it" קירוי והצללה ביריעת בד 

היריעה בעלת חוזק לקריעה . עם כבל פלדה היקפי לכל אורך היריעה 

0.00055.000.00ר" מעומדת בדרישות משרד החינוך לעמידות אש, ר "ג למ" ק290מעל 

42.1.555

ע "או ש " cover it" ' קירוי והצללה למתקני המשחק ביריעות של חב

לרבות כל הקשירות ,או ממברנה/או יריעות מתיחה ו/מפרשי הצללה ו

לרבות צביעתם )המתיחות עמודי הקונסטרוקציה מגלוונים וצבועים ,

יסודות ועיגון לקרקע כולל תכנון הצבת  (י האדריכל"בגוון שיבחר ע

י קונסטרוקטור מטעם הקבלן וקבלת "העמודים והביסוס ע,היריעה

הגוון לפי בחירת ,סוג היריעה יהיה בעל אישור תקן אש ,אישור המפקח 

0.000225.000.00ר" מהאדריכל וכאמור במפרט המיוחד

42.1.556

המחיר קומפלט )ע "או ש" ממברנה"התקנה בלבד של סככת צל מסוג 

0.0003,000.000.00'קומפ(לאתר אחד

0.000540.000.00' יח(אחת' המחיר ליח)ע "או ש" מפרש"התקנה בלבד של סככת צל מסוג 42.1.557

42.1.558

המחיר )במחסני הרשות " ממברנה"פירוק ואחסנת סככת צל מסוג 

0.0001,800.000.00'קומפ(קומפלט לאתר אחד

0.000420.000.00' יח(אחת' המחיר ליח)ע "או ש" מפרש"פירוק ואחסנת סככת צל מסוג 42.1.559

42.1.560

 עמודים בפינות וקשתות הסוכך מרשת צל 4סככת צל מרובעת עם 

0.0005,100.000.00' יח' מ3כח צלע באורך ,אטומה

42.1.561

 עמודים בפינות וקשתות הסוכך מרשת צל 4סככת צל מרובעת עם 

0.0005,800.000.00' יח' מ4כח צלע באורך ,אטומה
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42.1.562

 עמודים בפינות וקשתות הסוכך מרשת צל 4סככת צל מרובעת עם 

0.0009,100.000.00' יח' מ4.5וצלע הרוחב '  מ6צלע האורך ', מ6כח צלע באורך ,אטומה

42.1.563

עשוי מרשת צל , עמודים בפינות וקשתות 4סככת צל מלבנית עם 

0.000390.000.00ר" מאטומה

42.1.564

 עמודים בפינות ותמיכה של צינורות בצורת 4סככת צל מלבנית עם 

0.000330.000.00ר" מר" מ49בשטח עד ,פרמידה הסוכך רשת צל 

42.1.565

 עמודים בפינות ותמיכה של צינורות 4סככת צל מלבנית עם 

0.000390.000.00ר" מר" מ49הסוכך עשוי מרשת צל בשטח של יותר מ ,בפרמידה

0.000320.000.00ר" מהסוכך עשוי מרשת צל,סככת צל מלבנית עם מיבנים בשני הצדדים 42.1.566

42.1.567

 עמודים בפינות עם חיבור למבנה בצד אחד  2סככת צל מלבנית עם 

0.000325.000.00ר" מהסוכך עשוי רשת צל

0.000350.000.00ר" מ עמודים בפינות עשוי מרשת צל4סככת צל מלבנית עם 42.1.568

42.1.569

, עשוי לוחות עץ אורן בגוון לפי בחירה'  מ2.20/2.00ארגז חול בגודל 

0.0004,660.000.00' יחע"תוצרת הדס או ש,  ספסלים2במצב פתוח משמש כ 

0.000230.000.00ר" מארגז חול מעץ42.1.570

0.000300.000.00ר" מארגז חול מפלסטיק42.1.571

0.00070.000.00ר" מכיסוי בד לארגז חול42.1.572

0.0007,000.000.00' יח' מ3X3ארגז חול עם סככת צל בחיפוי פח גלי במידות 42.1.573

0.0009,000.000.00' יח' מ4X4ארגז חול עם סככת צל בחיפוי פח גלי במידות 42.1.574

0.000260.000.00ר" מקרוי ארגז חול על ידי סוכך בד42.1.575

0.000280.000.00ר" מקרוי ארגז חול על ידי סוכך בד ארוג מפוליאתילן42.1.576

0.000400.000.00ר" מעל ידי סוכך עץ (הצללה)קרוי ארגז חול 42.1.577

0.000370.000.00ר" מ קשיח עבור ארגז חולPVCעל ידי סככת  עץ עם כיסוי  (הצללה)קרוי 42.1.578

42.1.579

 PVCעל ידי סככה הבנויה מצינורות פלדה עם כיסוי  (הצללה)קרוי 

0.000390.000.00ר" מקשיח עבור ארגז חול

0.000380.000.00ר" מגג רשת צל,סככת צל מבנה  פלדה42.1.580

0.000420.000.00ר" מגג פח גלי, סככת צל מבנה  פלדה42.1.581

0.000530.000.00ר" מגג מפח מנוקב, סככת צל מבנה פלדה42.1.582

0.000400.000.00ר" ממקורה בפח מנוקב, על עמוד מרכזי, סככת צל ריבועית42.1.583

0.000500.000.00ר" מעם גגון משושה מפח מנוקב, על עמוד מרכזי, סככת צל42.1.584

0.000600.000.00ר" משלד עץ עם גג דו שיפועי מעץ, ריבועית, סככת צל42.1.585

0.000450.000.00ר" מגג רעפי עץ, שלד פלדה, ריבועית, סככת צל42.1.586

0.0001,200.000.00' יחגג בצורת פירמידה+ עמודים4סככת פלדה על 42.1.587

42.1.588

רשת צל מסיבים סינטטים שזורים בחוטי אלומיניום מאוווררת שכבה 

עמודים )אביזרי חיבור מפליז והרכבה ,  צל לבן כולל תפירה%90אחת 

0.00050.000.00ר" מ(קשירה ימדדו בניפרד/תומכים וכבלי מתיחה

42.1.589

בין אזור העבודה לאזור הולכי '  מ2ובגובה '  מ3ביצוע פרגודים ברוחב 

הפרגודים עשויים ממסגרות מתכת מגולוונות ומילוי דנפלון בגוון . הרגל

מ עם " ס50/50/20 בסיסי בטון בגודל 2כולל , י בחירת המזמין"עפ

הכל , י הצורך"ידיות הרמה לייצוב הפרגודים וכולל תמיכות צידיות עפ

אחזקה והעברת הפרגודים ממקום , המחיר כולל הצבה. י פרט"עפ

0.0001,420.000.00' יחלמקום לאורך תקופת פרוייקט

42.1.590

לרבות '  מ1.5פוליאסטר ברוחב עד / צבעוני מבד  (BANNER)באנר 

0.000250.000.00 מטרהתקנה ומתיחה

42.1.591

מחסומי ,ספסלים,אשפתונים)טיפול נגד קורוזיה למתקני רהוט רחוב 

י "ע מאושר הכל עפ"באמצעות ציפוי כדוגמת מטלוניקה או ש ('וכד,רכב

0.000240.000.00' יחמפרט מיוחד לעבודה והגנה על חלקי מתכת בסביבה ימית

42.1.592

מעקות הולכה ומאחזי יד , טיפול נגד קורוזיה למעקות הגנה לצמחיה

י מפרט "ע מאושר הכל עפ"באמצעות ציפוי כדוגמת מטלוניקה או ש

0.000200.000.00 מטרמיוחד לעבודה והגנה על חלקי מתכת בסביבה ימית

הערה?  ש ו נ ו ת  ?42.1.593
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42.1.593

התקנה ועיגון ביסודות בטון מתאימים , המחיר כולל אספקה חפירה

הכול בהתאם ,ותיקונים נדרשים לאחר העיגון והחזרת השטח לקדמותו 

הערה.לתוכנית המתכנן או למפרט היצרן

42.1.593

ממתכת מגולוונת , ע"או ש" הדס"' אשפתון לגללי כלבים תוצרת חב

 25נפח  ,  RALבצביעה אלקטרוסטטית בתנור גוון לפי בחירה ממניפת 

0.0001,210.000.00' יחליטר

42.1.594

ממתכת מגולוונת , ע"או ש" הדס"' אשפתון לגללי כלבים תוצרת חב

 25נפח  ,  RALבצביעה אלקטרוסטטית בתנור גוון לפי בחירה ממניפת 

0.0001,625.000.00' יחכולל שלט. ליטר

42.1.595

ע "או ש" הדס"' אשפתון לגללי כלבים ומתקן לשקיות  תוצרת חב

ממתכת מגולוונת בצביעה אלקטרוסטטית בתנור גוון לפי בחירה 

0.0001,805.000.00' יח ליטר25 נפח RALממניפת 

0.0002,900.000.00' יחע"אשפתון לגללי כלבים תוצרת אורן מתקני משחקים או ש42.1.596

42.1.597

 מתוצרת שחם אריכא או 7600ט "מק,אלמנט בטון להנחת מתקן מנגל

0.0001,895.000.00' יח.ע"שו

42.1.598

 מתוצרת שחם 3855ט "מיכל עשוי בטון להנחת גחלים משומשים מק

0.0001,870.000.00' יח.ע"אריכא או שו

0.000570.000.00' יח.ע "או ש" הדס"'  של חבG-308ט "מתקן לפחמים מק42.1.599

42.1.600

מערכת המותאמת לנכים בכסא גלגלים ולציבור - מנגל ישראלי נגיש

כולל הובלה והתקנה .  ושישRAL 9006גמר מתכת בצבע אפור . הרחב

0.0003,750.000.00' יחע"או ש" פינות תרבות ירוקות"של חברת 

42.1.601

גמר בטון אפור . מערכת המורכת משולחן ושני מושבים- מנגל ישראלי

פינות "כולל הובלה והתקנה של חברת . RAL 9006טבעי ומתכת 

0.0004,150.000.00' יחע"או ש" תרבות ירוקות

42.1.602

ע בחתך "ה  או ש.ל.עמוד אלומניום לתמרורים וזמזמים מתוצרת פ

0.0001,440.000.00' יחמ כדוגמת אבן גבירול" מ80/80

42.1.603

 כדוגמת 2"מצינור נירוסטה בקוטר , קטנועים/ מתקן לקשירת אופנועים 

א כולל עיגון לקרקע באמצעות יסוד בטון והחזרת השטח "עיריית ת

0.0001,260.000.00' יחלקדמותו

42.1.604

א " כדוגמת עיריית ת2"מתקן לקשירת אופניים מצינור נירוסטה בקוטר 

כולל עיגון לקרקע באמצעות יסוד בטון , (כולל ריתוך לוחית אופניים)

0.0001,530.000.00' יחוהחזרת השטח לקדמותו

0.000525.000.00' יחחנייה  לאופניים מפח מגולוון תוצרת עמית ריהוט רחוב וגן42.1.605

0.0003,025.000.00' יחמתקן חנייה לאופניים ספירלה נירוסטה תוצרת עמית ריהוט רחוב וגן42.1.606

42.1.607

א תוצרת עמית ריהוט " מחיר למ325 או דגם 305מתקן אופניים דגם 

0.000920.000.00 מטררחוב וגן

42.1.608

" תוצרת '  מ2.55באורך ' CICLOS'מתקן אופניים ממתכת דגם 

METALCO " 0.0006,400.000.00' יחע"או ש

42.1.609

 זוגות אופניים  מצינור מכופף מגולוון וצבוע בתנור כולל 6-מתקן ל

0.0002,870.000.00' יחע"שילוט תוצרת חן אופן או ש

42.1.610

עשוי מפרופיל , ע"או ש" הדס"' תוצרת חב" חניתה"מתקן אופניים דגם 

0.000765.000.00' יחRALמגולוון וצבוע בצביעה אלקטרוסטטית בתנור לפי בחירה ממניפת 

42.1.611

עשוי מצינור , ע"או ש" הדס"' תוצרת חב" קפיץ"מתקן  אופניים דגם 

פלדה מגולוון וצבוע בצביעה אלקטרוסטטית בתנור לפי בחירה ממניפת 

RAL ,  0.0001,265.000.00' יחא" מ2המחיר הינו לכמות של מינימום . 0.75"בקוטר

42.1.612

עשוי מצינור , ע"או ש" הדס"' תוצרת חב" קפיץ"מתקן  אופניים דגם 

0.0002,900.000.00' יחא" מ2המחיר הינו לכמות של מינימום . 0.75"בקוטר , נירוסטה

42.1.613

ע מצינור מתכת "או ש" הדס"תוצרת " קשת בענן"מתקן  אופניים 

 בצביעה RAL צול בגוונים לפי בחירה ממניפת 2מגולוונת בקוטר 

0.000975.000.00' יחאלקטרוסטטית בתנור
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42.1.614

ע מצינור נירוסטה "או ש" הדס"תוצרת "  קשת בענן"מתקן  אופניים 

 בצביעה אלקטרוסטטית RAL צול בגוונים לפי בחירה ממניפת 2בקוטר 

0.000845.000.00' יחבתנור

42.1.615

 5-ע ל"או ש" שחם אריכא"מבטון מזויין תוצרת " רציף"מתקן אופניים 

0.0003,400.000.00' יחזוגות אופניים

42.1.616

 2-ע ל"או ש" שחם אריכא"מיצקת ברזל תוצרת " לביא"מתקן אופניים 

0.000600.000.00' יחזוגות אופניים

42.1.617

בגוון כלשהו תוצרת " 1201" דגם SKYמתקן אופניים ממשפחת 

0.0001,380.000.00' יחע"או ש" אקרשטיין"

42.1.618

ע ממתכת מגולוונת  "או ש" הדס"תוצרת " אופיר"לוח מודעות דגם 

 RALבצביעה אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי בחירה ממניפת 

0.0005,300.000.00' יח' סמ300ולוחות עץ אורן רוחב 

42.1.619

ע ממתכת מגולוונת  בצביעה "או ש" הדס"תוצרת " גן דני"שלט גן דגם 

 כיתוב בהתאם RALאלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי בחירה ממניפת 

0.0005,400.000.00' יח' סמ140לדרישת הרשות כלולים במחיר רוחב 

42.1.620

ע ממתכת מגולוונת  "או ש" הדס"תוצרת " גן השחר"שלט גן דגם 

 כיתוב RALבצביעה אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי בחירה ממניפת 

0.0004,600.000.00' יח' סמ92/250בהתאם לדרישת הרשות כלולים במחיר רוחב 

42.1.621

ע ממתכת מגולוונת  "או ש" הדס"תוצרת " גן מכבי"שלט גן דגם 

 כיתוב RALבצביעה אלקטרוסטטית בתנור בגוונים לפי בחירה ממניפת 

0.000440.000.00' יח' סמ92/250בהתאם לדרישת הרשות כלולים במחיר רוחב 

0.000315.000.00' יחתוספת עבור שלט חתוך בלייזר42.1.622

0.0002,600.000.00' יחע"תוצרת אורן מתקני משחקים או ש" פארק כלבים"שלט הוראות ל42.1.623

42.1.624

מ דו צדדי " ס100/140בגודל ' PARTNERS'לוח מודעות ממתכת דגם 

0.00013,800.000.00' יחע"או ש " METALCO" מ תוצרת " מ8עם זכוכית מחוסמת 

42.1.625

או " קיסריה ריהוט רחוב וגן"תוצרת " 530Mקיסרית "לוח מודעות דגם 

0.00020,420.000.00' יחע"ש

42.1.626

א כולל כל החומרים "לוח מודעות לפי פרט סטנדרטי של עיריית ת

0.0001,370.000.00' יחא"הכל לפי דרישות עת' ,יציקת יסוד וכו, והעבודות הדרושות כגון הובלה

0.0001,820.000.00' יחא"עמוד שילוט גנים לפי פרט סטנדרטי של עת42.1.627

42.1.628

 2.5"ג עמוד מתכת בקוטר "מ מורכבת ע" ס85מראה פנורמית בקוטר 

0.000985.000.00' יחמ" ס50/50/50הכל מגולוון וצבוע בתנור  לרבות יסוד ,  מטר 3בגובה 

42.1.629

 2.5"ג עמוד מתכת בקוטר "מ מורכבת ע" ס90מראה פנורמית בקוטר 

0.0001,090.000.00' יחמ" ס50/50/50הכל מגולוון וצבוע בתנור  לרבות יסוד ,  מטר 3בגובה 

42.1.630

, בנויה וצבועה, מ" מ20עשויה מעץ בעובי , תיבת קינון לציפורים

0.000150.000.00' יח.מ" ס25 גובה Xמ " ס20-  רוחב Xמ " ס20- אורך : במידות

42.1.631

, בנויה וצבועה, מ" מ20עשויה מעץ בעובי , תיבת קינון לתנשמות

0.000550.000.00' יח.מ" ס60 גובה Xמ " ס40-  רוחב Xמ " ס50- אורך : במידות

42.1.632

: במידות, בנויה וצבועה, מ" מ20עשויה מעץ בעובי , תיבת קינון לבזים

0.000200.000.00' יח.מ" ס30 גובה Xמ " ס30-  רוחב Xמ " ס45- אורך 

42.1.633

כולל הובלה . גמר בטון אפור טבעי. מאזניים דיגיטלים- משקל בדרך 

0.00021,875.000.00' יחע"או ש" פינות תרבות ירוקות"של חברת .והתקנה

מתקני משחק וספורט42.2.000

הערה?     מ ת ק נ י   מ ש ח ק י ם   ?42.2.001

42.2.001

מתקני המשחק  מסוג כלשהו יותקנו בהתאם לתקנים המעודכנים של 

המחיר כולל . י "מתכנן ובכפוף לאישור מת/ מכון התקנים ומפרט היצרן 

הערה.ואישור מכון התקנים, התקנה, ביסוס, הובלה: 

הערה?   מ ת ק נ י ם  מ ש ו ל ב י ם   ?42.2.001
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42.2.001

 5.5גובה המתקן מינימום - קומות3מתקן משולב משושה ממתכת בעל 

0.0007,781.000.00'קומפ'מ

42.2.002

גובה משטחי ,  מגדלים עגולים4מתקן משולב ממתכת ופלסטיק בעל 

0.00065,590.000.00'קומפ' מ1.5-2.5הדריכה במגדלים 

42.2.003

גובה ,  מגדלים לילדים מוגבלים3מתקן משולב ממתכת ופלסטיק בעל 

0.00066,735.000.00'קומפהמגלשות רחבות עבור מוגבלים', מ1.5-2.5משטחי הדריכה במגדלים 

42.2.004

גובה , קומות2-3 מגדלים בעלי 2מתקן משולב ממתכת ופלסטיק הכולל 

0.00060,070.000.00'קומפ.' מ3.2  2וגובה מגדל '  מ5.4  1מגדל 

42.2.005

 מגדלים גובה המתקן מינימום 2מתקן משולב ממתכת ופלסטיק הכולל 

0.00027,220.000.00'קומפ' מ3

42.2.006

גובה משטחי הדריכה , מגדלים2מתקן משולב ממתכת ופלסטיק בעל 

0.00020,790.000.00'קומפ' מ1.2-1.5במגדלים 

42.2.007

משטחי הדריכה , 1מתקן משולב משושה ממתכת ופלסטיק בעל מגדל 

גובה המתקן מינימום ', מ1.8עד גובה '  נ0.8משולשים מדורגים בגובה 

0.00043,900.000.00'קומפ' מ3.8

42.2.008

משטחי ,  קומות3 בעל 1מתקן משולב מרובע ממתכת ופלסטיק מגדל 

0.00037,110.000.00'קומפ' מ3.8גובה המתקן מינימום ',  מ2.5-'מ1הדריכה מרובעים בגובה 

42.2.009

גובה ',  מ1.8 בגובה 1מתקן משולב משושה ממתכת בעל מגדל 

0.00038,240.000.00'קומפ' מ3.8המתקן מינימום 

42.2.010

גובה משטחי הדריכה במגדלים ,  מגדלים2מתקן משולב ממתכת בעל 

0.00033,970.000.00'קומפ' מ3.5גובה המתקן מינימום ',  מ1.5-1.5

42.2.011

גובה משטחי ,  מגדלים סגורים2מתקן משולב ממתכת ופלסטיק בעל 

0.00038,165.000.00'קומפ' מ3.5גובה המתקן מינימום ', מ1.5-1.5הדריכה במגדלים 

42.2.012

גובה משטחי הדריכה ,  מגדלים צמודים2מתקן משולב ממתכת  בעל 

0.00021,405.000.00'קומפ' מ3.5גובה המתקן מינימום ',  מ1.0-1.5במגדלים 

42.2.013

 1.0גובה משטח הדריכה , 1מתקן משולב ממתכת ופלסטיק בעל מגדל 

0.00020,150.000.00'קומפ' מ3.0גובה המתקן מינימום ', מ

42.2.014

מתקן משולב ביתן עץ דו קומתי עם מגלשה מפוליאתילן משטח דריכה 

0.00011,920.000.00'קומפ' מ1.0בגובה 

42.2.015

מגלשה מפוליאתילן משטח דריכה -מתקן משולב ביתן עץ דו קומתי כולל

נדנדה , לוח טיפוס אינדיאני,לוח משחק, סולם עליה מעץ', מ1.0בגובה 

0.00011,810.000.00'קומפתלויה על מושב יחיד

42.2.016

ביתן דו קומתי עם מגלשה - מתקן משולב דו קומתי מפלדה כולל

0.00010,130.000.00'קומפ' מ1.0משטח דריכה בגובה , מפוליאתילן

42.2.017

ביתן דו קומתי עם -מתקן משולב דו קומתי עשוי פלדה לפעוטות כולל

0.00011,540.000.00'קומפ' מ1.0משטח דריכה בגובה , מגלשה מפוליאתילן, דפנות פלסטיות

42.2.018

ביתן דו קומתי עם מגלשה - מתקן משולב דו קומתי מפלדה כולל

סולם ,מנהרת זחילה מפלדה',  מ1.0משטח דריכה בגובה ,מפוליאתילן

0.00011,820.000.00'קומפטיפוס מפלדה ומכלול טיפוס עם כבל

42.2.019

 1.2-1.4מגדלים צמודים מעץ  בגובה - 2מתקן משולב מעץ הכולל 

, מכלול טיפוס ,מנהרת זחילה מפח מנוקב, דו קומתי עם מגלשה',מ

0.00013,780.000.00'קומפסולם אנכי ועמוד טיפוס בורגי

42.2.020

ביתן דו קומתי ', מ1.2משטח דריכה בגובה -מתקן משולב מעץ הכולל

מתקן הגה מתחת למשטח , סולם משופע, עם מגלשה מפיברגלס

0.00013,890.000.00'קומפהדריכה וטבעת כדור סל

42.2.021

ביתן דו ', מ1.0משטח דריכה בגובה -מתקן משולב משושה מעץ הכולל

, מנהרת זחילה מפלדה,סולם טיפוס מעץ,קומתי עם מגלשה מפוליאתילן

0.00014,210.000.00'קומפמשטח טיפוס אינדיאני וטבעת כדור סל, רשת טיפוס מכבלים
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42.2.022

-1.1מתקן משולב דו קומתי בנוי משני מגדלים משולשים צמודים בגובה 

מגלשה , סולם טיפוס מפלדה, מגלשה ישרה-כולל, עשוי פלדה', מ1.2

0.00016,135.000.00'קומפעקלתונית ומשטח טיפוס אינדיאני

42.2.023

',  מ1.0משטח דריכה בגובה -מתקן משולב ביתן עץ דו קומתי הכולל

0.00010,780.000.00'קומפצינור גלישה ולוח בועה, סולם עליה מעץ, מגלשה מפוליאתילן

42.2.024

 1.0משטח דריכה בגובה -מתקן משולב ביתן ממתכת  דו קומתי הכולל

0.00014,110.000.00'קומפצינור גלישה ולוח בועה, סולם עליה ממתכת, מגלשה מפוליאתילן', מ

42.2.025

ביתן דו קומתי משולש משטח -מתקן משולב דו קומתי מפלדה כולל

סולם טיפוס משופע מפלדה ,מגלשה מפוליאתילן',  מ1.0דריכה בגובה 

0.00010,790.000.00'קומפXOXולוח 

42.2.026

מנהרת , מגלשה מפיברגלס- הכולל1מתקן משולב מעץ עם מגדל 

גובה ',  מ1.0גובה משטח הדריכה , סולם עליה משופע מעץ, זחילה

0.0009,725.000.00'קומפ' מ2.5המתקן מינימום 

42.2.027

גובה משטחי ,  מגדלים עגולים2מתקן משולב מעץ לפעוטות בעל 

0.00027,615.000.00'קומפ' מ3.5גובה המתקן מינימום ',  מ0.6הדריכה 

0.00027,790.000.00'קומפ מגדלים עגולים2מתקן משולב מעץ בעל 42.2.028

0.000463,524.000.00' יחע"קומפן או ש'  של חבELE 400114 דגם PALACEמתקן משחק 42.2.029

0.000288,948.000.00' יחע"קומפן או ש'  של חבELE500005דגם EDGEמתקן משחק 42.2.030

0.000270,888.000.00' יחע"קומפן או ש'  של חבGXY 914 דגם BELLATRIXמתקן משחק 42.2.031

0.00070,710.000.00'קומפ.ע"  או שMAYFLOWERדגם " הגס"מתקן משולב תוצרת 42.2.032

42.2.033

העמודים מעץ ,מ " מ13 בעובי HPL-מתקן משולב לפעוטות ענק עשוי מ

.  מגלשות רשת טיפוס2, גשרים+מ שני בתים " מ70שוודי בקוטר 

0.000220,000.000.00'קומפ.ע"או ש" הגס"  תוצרת 608321ט "מק

42.2.034

 8020376ט " מקUNIMINIKOLLAמתקן משולב לפעוטות  דגם 

0.000131,950.000.00'קומפ.ע"או ש" הגס"תוצרת 

42.2.035

עמודי עץ שוודי , מ" מ13 בעובי HPL-מתקן משולב לפעוטות עשוי מ

 תוצרת 608301ט " בתים מק2+ מגלשת נירוסטה , מ" מ70בקוטר 

0.00078,000.000.00'קומפ.ע"או ש" הגס"

42.2.036

עמודי עץ שוודי , מ" מ13 בעובי HPL-מתקן משולב פעוטות עשוי מ

ט "מק,רשת טיפוס+  בתים2+ מ מגלשת נירוסטה " מ70בקוטר 

0.00068,000.000.00'קומפ.ע"או שו" הגס" תוצרת 608274

42.2.037

עמודי עץ שוודי , מ" מ13 בעובי HPL-מתקן משולב פעוטות עשוי מ

רשת +כדורי טיפוס +  בתים2+ מגלשת נירוסטה , מ" מ70בקוטר 

0.00055,000.000.00'קומפ.ע"או שו" הגס" תוצאת 608140ט "מק, טיפוס

42.2.038

רשת טיפוס , קירות טיפוס,  מגדלים4-מתקן משולב גדול לגדולים בנוי מ

העמודים עשויים מעץ שוודי בקוטר , רשתות וגשרי פעילות , אלכסונית

המגלשה , HPL-הפנלים עשויים משילוב של פלדה ו, מ" מ110

0.0002,200,000.000.00'קומפ.ע"או שו" הגס" תוצרת 408197ט "מק, מנירוסטה

42.2.039

 3,"אקו גריפ"נירוסטה ריצפת / מתקן משולב לנכים רמפה מאלומיניום

העמודים עשויים מפלדה , מגלשת נירוסטה, מערכת העברה, מגדלים

 HPLפנלים , גילוון אלקטרו סטטי פנימי וחיצוני, מ" מ127בקוטר 

0.000260,000.000.00'קומפ.ע"או שו" הגס" תוצרת 408592ט "בשילוב פלדה בפנלי משחק מק

42.2.040

הרצפה , מ" מ110העמודים מעץ שוודי בקוטר , מתקן משולב לנכים

,  בשילוב פלדהHPL-פנלים מ, נירוסטה/ רמפה מאלומיניום, מאקו גריפ

0.000230,000.000.00'קומפ.ע"או שו" הגס" תוצרת 408692ט "מק, פרי סקופHPLפנלי משחק 

42.2.041

גילוון , מ" מ127מתקן משולב קינטי גדול בנוי מעמודי פלדה בקוטר 

ט "מק, צבע אבקתי בתנור, HPLפנלים , אלקטרו סטטי פנימי וחיצוני

0.000150,000.000.00'קומפ.ע"או שו" הגס" תוצרת 144502
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42.2.042

גילוון , מ" מ127מתקן משולב קינטי גדול בנוי מעמודי פלדה בקוטר 

ט "מק, , צבע אבקתי בתנור, HPLפנלים , אלקטרו סטטי פנימי וחיצוני

0.000240,000.000.00'קומפ.ע"או שו" הגס" תוצרת 144604

42.2.043

גילוון , מ" מ127מתקן משולב קינטי גדול בנוי מעמודי פלדה בקוטר 

ט "מק, , צבע אבקתי בתנור, HPLפנלים , אלקטרו סטטי פנימי וחיצוני

0.000200,000.000.00'קומפ.ע"או שו" הגס" תוצרת 144603

42.2.044

גילוון , מ" מ127מתקן משולב קינטי גדול בנוי מעמודי פלדה בקוטר 

ט "מק, צבע אבקתי בתנור, HPLפנלים , אלקטרו סטטי פנימי וחיצוני

0.000260,000.000.00'קומפ.ע"או שו" הגס" תוצרת 144607

42.2.045

 מפלסים מגובה של 4-בנוי מ. ' מ3.72מתקן משולב מנירוסטה בגובה 

. ' מ2והשני '  מ1.6 בגובה HDPE 1 קירות טיפוס מ 2. ' מ3עד '  מ1.6

' ,  מ1.9רשת טיפוס לגובה . '  מ1.4סולם אלכסוני מנירוסטה לגובה 

+  מטר כל אחד 1X1 דקים בעמידה 2.  מטרים3צינורות גלישה מגובה 

+ '  מ1למתקן מחובר מתח זוגי בשני גבהים שונים .  דקים משולשים2

 114העמודים מנירוסטה קוטר . HDPE+ מעקות מנירוסטה . ' מ1.6

0.000330,000.000.00' יחע" או שGASWEBתוצרת חברת .מ" מ3עובי דופן , מ "מ

42.2.046

 גידי פלדה 144מ עם " מ20-24הכבלים בעובי - מתקן רשת דייגים 

מ עובי דופן " מ200בקוטר '  מ10העמודים בגובה . המצופים בפולימיד

מגולוונים בגילוון , שעברו טיפול באמצעות התזת חול - מ" מ5.85

כבלים עליונים מתוחים בין , אלקטרו סטטי וצבועים בצבע אבקתי 

נדנדות מכבלים , מ" מ11צינורות אלכסונים משטחי הגומי בעובי 

 מגלשות 2מגדל תצפית מסגרת עץ מעל הרשת , מחוברות למתקן 

תוצרת חברת .צינור המחברים כדוריים עשויים מאלומיניום יצוק 

GASWEB0.000720,000.000.00' יחע" או ש

42.2.047

עמודי המתקן מפלדה מגולוונת - מתקן משולב אקסטרים קינטי מואר 

 17קיר טיפוס קשתי מאקוגריפ עובי , מ " מ3.2מ קוטר " מ127קוטר 

מ סולם טיפוס קשתי מפלדה " מ17 עובי HPLקיר טיפוס מחורר , מ "מ

,  כדורים מפוליאוריתן מוקצף יצוק4עומד טיפוס עם , שנע מצד לצד 

מגלשת רכיבה , קרוסלת ישיבה ועמידה מחוברת למתקן שק איגרוף 

 צבעים 4-תאורה מתחלפת ב, רשתות טיפוס ושהייה בגבהים , בננה 

 17-מתקן ל. ירוק, כחול, צהוב, סגול- בכל העמודים ובתוך המגלשה 

0.000500,000.000.00' יחע"או ש" הגס"תוצרת חברת .משתתפים

42.2.048

בנוי מצינורות נירוסטה '  מ18.5מתקן אקסטרים ענק מנירוסטה באורך 

מ ובעובי דופן " מ125העמודים בקוטר . מ"מ עובי דופן מ" מ40בקוטר 

נים של -שטח הפ, מ בגילוון אלקטרו סטטי חיצוני ופנימי" מ2.5

קיר טיפוס . העמודים מחוספס ומצופה בלכה למניעת שריטות וגרפיטי

גשר מנהרה עשוי . מ" מ17 בעובי HPL- עשוי מ- '  מ2.8בגובה 

. קרוסלת עמידה ישיבה מחוברת למתקן , מ קוטר " מ16מכבלים 

 2.6מ עובי דופן " מ101צינור גלישב בקוטר . סולמות ואלמנטי טיפוס 

0.000400,000.000.00' יחע"או ש" פרולודיק "תוצרת חברת .מ עשוי מנירוסטה"מ

42.2.049

'  מ6.14רוחב '  מ16 10,מתקן משולב עפרונות מנירוסטה באורך 

צינורות ,  עמודי נירוסטה צבועים דמויי עיפרון 9בנוי . ' מ2.33ובגובה 

 3על . נירוסטה מתחברים לעמודים ואליהם מחוברות רשתות כבלים

 חיות מנירוסטה ומגלשה מנירוסטה יוצאת מאחת 3עמודים מחוברים 

תוצרת חברת .מ" מ3מ עובי דופן " מ114קוטר העמודים . החביות 

0.000170,000.000.00' יחע"או ש" פרולודיק "
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42.2.050

 60גובה רצפה ,  מגדלים 3בנוי מ- מתקן משולב פעוטות מנירוסטה 

 15גשר מפוליאתילן בעובי , מ " ס60מ מגלשה מנירוסטה בגובה "מ

 בעובי HDPE- פנלים מ, גשר נוסף מכבלים, מ עם מאחזים מכבלים "מ

 2מ עובי דופן " מ80מ עמודי המתקן עשויים מנירוסטה בקוטר " מ15

תוצרת חברת . גרם מדרגות ורמפה עשוייה מפוליאתילן. מ "מ

0.00077,000.000.00' יחע"או ש" פרולודיק "

42.2.051

פלדה מגולוונת עם פנלים - מתקן משולב פעוטות נגיש פלדה דמוי עץ 

+ קיר טיפוס +  מגלשות2+  מגדלים 3. '  מ11.3X10.6דמויי עץ מידות 

0.000300,000.000.00' יחע"או ש" גיים טיים  "תוצרת חברת . אבני טיפוס2

42.2.052

 , HPLהבנוי משני מגדלים עם רצפת , מתקן אקסטרים מנירוסטה 

העמודים בקוטר . מ" מ2מ עובי דופן " מ40צינורות נירוסטה בקוטר 

, מ בגילוון אלקטרו סטטי חיצוני ופנימי " מ2.5מ ובעובי דופן " מ125

. שטח הפנים של העמודים מחוספס ומצופה בלכה למניעת שריטות

קרוסלת עמידה ישיבה , מ קוטר" מ16רשת טיפוס עשוייה מכבלים 

צינורות גלישה מנירוסטה , סולמות ואלמנטי טיפוס. מחוברת למתקן

0.000225,000.000.00' יחע"או ש" פרולודיק "מ  תוצרת חברת " מ2עובי דופן 

42.2.053

מתקן משולב קטן לפעוטות המתאים מגיל - מתקן משולב פעוטות

המתקן מורכב מאלמנטים מיוחדים כגון מתקן זחילה ופנאלי , הזחילה

עמודי המתקן עשויים . משחק בתוך משולשים שהילדים יושבים סביבם

 המגלשות עשויות פוליאסטר עם HPLהמדרכים עשויים , נירוסטה

המתקן עמיד בפני פגעי , למתקן יש פאנלי משחק מיוחדים . דפנות עץ

מתקן משולש בצורת עוגה עם ינשוף . מזג האוויר ואינו דוהה בשמש

תוצרת חברת .  אלמנטי משחק מחוברים לעוגה, מפולימיד יצוק

0.00090,000.000.00' יחע"או ש" פרולודיק "

42.2.054

המתקן , מתקן משולב לפעוטות גדול המתאים לפעוטות מגיל זחילה

מורכב מאלמנטים מיוחדים כגון מתקן זחילה וטיפוס מיוחד ופנאלי 

עמודי המתקן עשויים . משחק בתוך משולשים שהילדים יושבים סביבם 

המגלשות עשויות פוליאסטר עם  , HPLהמדרכים עשויים , נירוסטה 

, מ " מ22עמודי הבית הגדול עשויים עץ רב שכבתי בעובי , דפנות עץ 

המתקן עמיד בפני פגעי מזג האוויר , למתקן יש פאנלי משחק מיוחדים 

0.000270,000.000.00' יחע"או ש" פרולודיק "תוצרת חברת .  ואינו דוהה בשמש

42.2.055

גשר , גרם מדרגות,  מגדלים מגלשה קטנה 3מתקן פעוטות בעל 

העמודים ,מ " מ68X68העמודים רב שכבתיים עשויים מעץ . ומנהרה

מ " מ22הפנלים עשויים מעץ ליבנה בעובי ,עברו טיפול כנגד מזיקים 

המגלשה . וצבועים בצביעת גרפיט מיוחד שאינו רעיל ורב שכבתי 

 בעובי HPLהפלטפורמות עשויות מ, פוליאסטר/ עשוייה מנירוסטה 

.  הגגות עשויים פולימיד יצוק. הצינורות עשויים מנירוסטה. מ " מ12.5

0.000170,000.000.00' יחע"או ש" פרולודיק " תוצרת חברת J3340ט "מק

42.2.056

 40מתקן משולב פעוטות מנירוסטה עשוי מצינורות נירוסטה בקוטר 

מ מדרגות " מ13בעובי  , HPLפנלים עשויים מ . מ" מ2עובי דופן ,מ"מ

קיר . מגלשת קייאק מפוליאתילן יצוק, מ " מ12.5 עובי HPLעשויות מ 

כל החיבורים עשויים מנירוסטה , מ " מ12.5 עובי HPLטיפוס מ 

או " פרולודיק " תוצרת חברת J45202ט "מק. ומצופים בפולימיד יצוק

0.000235,000.000.00' יחע"ש
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42.2.057

מתקן משולב מנירוסטה המתקן בנוי משני מגדלים עם רצפת 

HPL, מ העמודים " מ2מ עובי דופן " מ40צינורות נירוסטה בקוטר

מ בגילוון אלקטרו סטטי חיצוני " מ2.5מ ובעובי דופן " מ125בקוטר 

שטח הפנים של העמודים מחוספס ומצופה בלכה למניעת ,ופנימי

מחברים + מ קוטר " מ16רשת טיפוס עשוייה מכבלים .שריטות

למתקן סולמות . כיוונים שונים עשויים מפולימיד יצוק3-שמתחברים ל

קיר , פנלי משחקHPLמגלשה מנירוסטה עם פנלים מ .ואלמנטי טיפוס

' תוצרת חב.הברגים עשויים מנירוסטה עם חיווי פולימיד.HPLטיפוס מ 

0.000125,000.000.00' יחע"או ש" פרולודיק "

42.2.058

צינורות נירוסטה  , HPLמתקן משולב בנוי משלשה מגדלים עם רצפת 

מ ובעובי " מ125העמודים בקוטר . מ " מ2מ עובי דופן " מ40בקוטר 

שטח הפנים של , מ בגילוון אלקטרו סטטי חיצוני ופנימי" מ2.5דופן 

רשת טיפוס עשוייה . העמודים מחוספס ומצופה בלכה למניעת שריטות 

מגלשה , למתקן סולמות ואלמנטי טיפוס . מ קוטר " מ16מכבלים 

 וגשר HPLגשר אלכסוני יציב עם רצפת . HPLמנירוסטה עם פנלים מ 

הברגים עשויים מנירוסטה . HPLקיר טיפוס מ, עם מדרכים מתנדנדים 

0.000170,000.000.00' יחע"או ש" פרולודיק "תוצרת חברת .  עם כיסוי פולימיד

42.2.059

משני ,ע"או ש" פרולודיק " תוצרת חברת J38109ט "מתקן משולב מק

מ " מ40שני מגלשות צינורות נירוסטה בקוטר  ,PLמגדלים עם רצפת 

מ " מ2.5מ ובעובי דופן " מ125העמודים בקוטר .מ" מ2עובי דופן 

רשת הטיפוס עשוייה מכבלים קוטר ..בגילוון אלקטרו סטטי חיצוני ופנימי

מגלשה מנירוסטה עם פנלים מ ,כולל סולמות ואלמנטי טיפוס.מ" מ16

HPL,קיר טיפוס עם מעבר עגול  עשוי ,גשר הליכה באוויר

הפנלים עשויים מנירוסטה .הברגים מנירוסטה עם כיסוי פולימיד.HPLמ

0.000180,000.000.00' יח.מנוקדת  פולימיד יצוק

42.2.060

בנוי ,ע"או ש" פרולודיק " תוצרת חברת J6P15ט "מתקן משולב מק

מעוקלת צינורות '  מ2.4מגלשה בגובה ,HPLמשני מגדלים עם רצפת 

מ " מ125העמודים בקוטר .מ" מ2מ עובי דופן " מ40נירוסטה בקוטר 

רשת הטיפוס . מ בגילוון אלקטרו סטטי חיצוני ופנימי" מ5.2ובעובי דופן 

מגלשה ,כולל סולמות ואלמנטי טיפוס.מ קוטר" מ16עשוייה מכבלים 

קיר טיפוס בצורת ,גשר אלכסוני אתגרי, HPLמנירוסטה עם פנלים מ

+ הפנלים  מנירוסטה מנוקדת .הברגים מנירוסטה עם כיסוי,מפרש

0.000200,000.000.00' יח.פולימיד יצוק סולם אלכסוני ומוט גלישה עשויים מנירוסטה

42.2.061

כל צינורות המתקן .  מגדלים עגולים2- מתקן משולב מנירוסטה בנוי מ

 89העמודים המרכזיים עשויים מנירוסטה בקוטר . עשויים מנירוסטה

מגלשה , מ " מ17 בעובי HPLפנלים וקירות טיפוס עשויים מ, מ "מ

תוצרת . מנהרה מפוליאתילן והגג עשוי מפוליאתילן יצוק, מנירוסטה

0.000405,000.000.00' יחע"או ש" פרולודיק "חברת 
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42.2.062

 7 עמודים בגובה 8-המתקן בנוי מ- משולב כבלים ענק גשרים וספיידר 

רשת הליכה גבהים שונים . מ" מ4.85מ עובי דופן " מ140בקוטר ' מ

מ " מ20קוטר של הכבלים . ורשת טיפוס מרכזית בצורת ספיידר כפול 

המחבריפ בצורת כדור עשויים .  גידי פלדה שעטופים בפולימיד144עם 

בחלק החיצוני של '  מ1.2חצאית רשת ברוחב . מאלומיניום יצוק

ונגל 'בתוך הפרמידה מחובר לשני העמודים המרכזיים חבל ג. הפרמידה

בצד אחד של הפרמידה  מושבי נידנוד תלויים על . מ" ס20בקוטר 

מ פזורים " מ11 משטחי הליכה מגומי פוליאסטר בעובי של 25-חבלים 

-3 מגלשות צינור יוצאות מגבהים שונים 2. לאורכו ורוחבו של הספיידר

 מגדלים משושים 2.מ " מ17 בעובי HPL מחיצות עשויות 2 מטרים4

 213-216מ י העמודים בקוטר " מ17 עובי HPL מטרים פנלים 7בגובה 

קיר טיפוס מכבלים ומשטחי דריכה מגומי . מ" מ7מ עובי דופן "מ

מ וגשרי מנהרות מתחברים לפרמידה " מ11פוליאסטר בעובי 

הכבלים של הגשרים . מגלשה לוליאנית מחוברת למגדל . ולמגדלים

בנוסף מגדל . מ ורשת הביטחון מנירוסטה דמויית גיקוב" מ29בקוטר 

0.0001,650,000.000.00' יח. מגדלי תמיכה2+ משולש מחובר 

42.2.063

. מתקן משולב ענק עשוי מפלדה מגולוונת ופנלים מפולימר דמוי עץ

 127עמודים בקוטר . ' מ5.21וגובה '  מ15.51רוחב '  מ16.58אורך 

 מגדלים 7מ נגיש עם " מ3.5מ עובי דופן " מ127מ עמודים בקוטר "מ

 מגלשות פתוחות בגבהים שונים עד 4, מנהרות מעוקלות , קירות טיפוס

0.000923,000.000.00' יחע"או ש" ווב  . ס.ג"תוצרת חברת . מטרים ורשתות טיפוס 3-ל

42.2.064

עשוי '  מ6.5גובה ' ,  מ12.7ורוחב '  מ17מתקן משולב ספינה באורך 

או " גיים טיים  "תוצרת חברת . פלדה מגולוונת ופנלים פלסטיק יצוק

0.000650,000.000.00' יחע"ש

42.2.065

קיר טיפוס מעוקל ,  מגלשות גבהים שונים 2+ מתקן משולב נגיש 

0.000300,000.000.00' יחע"או ש" גיים טיים  "תוצרת חברת . וסולמות טיפוס מעוקלות

42.2.066

רשתות , עשוי מפלדה מגולוונת '  מ6.6מתקן משולב נגיש ענק גובה 

0.000800,000.000.00' יח.' מ3מגלשות פתוחות עד לגובה , טיפוס 

42.2.067

 עמודים 8-מ' המת,ע"או ש" גיים" מגלשות תוצרת חברת 2ספיידר ענק 

רשת הליכה ורשת .מ" מ4.85מ עובי דופן " מ140בקוטר '  מ7בגובה 

המחברים .מ" מ20קוטר הכבלים .טיפוס מרכזית בצורת ספיידר כפול

בחלק החיצוני של '  מ1.2חצאית רשת ברוחב .בצורת כדור מאלומיניום

 20ונגל בקוטר 'מחובר לשני העמודים המרכזיים חבל ג.הפרמידה

 משטחי הליכה מגומי 25- מושבי נידנוד תלויים על חבלים וכ1בצד .מ"ס

 מגלשות צינור 2.מ לאורכו ורוחבו של הספיידר" מ11בעובי ' פולי

0.000600,000.000.00' יחמ" מ17 בעובי HPL מחיצות עשויות 2 מטרים 3-4יוצאות מגובה 

42.2.068

. ' מ16.70רוחב ', מ19.84אורך ', מ5.39מתקן משולב נגיש בגובה 

פלטפורמה ,גשר קשתי,מרפסת,פלטפורמה משולשת ומרובעת' במת

חבל ,מעוקל' מת,מושב בנדנד,מעבר מעוקל,חצי משושה ומגלשה

סולם לאחיזת ' מת,התלייה' עמדת רגליים למת,פתח כניסה,לטיפוס

גשר ,רשת ומשטח לטיפוס,קיר טיפוס,מדרגות מעבר ומעקה,ידיים

ירידה ,מגלשה אקסטרימית,טיפוס לגובה,חצייה בסיבוב,מעבר

 3מגלשה עם ,חצייה בסיבוב,מגלשה אקסטרימית,טיפוס לגובה,בסיבוב

עלי ,שלוש מגלשות ספירליות,מגלשה,גגון חצי משושה,מעקות

0.000800,000.000.00' יח.פאנל מתחת לפלטפורמה ומעליה,כותרת

42.2.069

רשת ביטחון + מ קוטר " מ20 מטר מנהרה מכבלים 1- מתקן סקאי ווק 

 רגליים ומגדל תמיכה נוסף 3+ מגדל תמיכה , מגדל יהלום, מנירוסטה 

0.000400,000.000.00' יחע"או ש" ווב . ס.ג"תוצרת חברת .פיר טיפוס,  רגליים 2+ 
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42.2.070

רשת מנהרת טיפוס אנכית  ,  מגדלים4-מתקן משולב לגדולים בנוי מ

מגלשה וסולמות , קיר טיפוס, קרוסלת טורנדו, ורשת שהייה בגבהים

הפנלים עשויים משילוב של , מ" מ110העמודים עשוי מעץ שוודי בקוטר 

0.000140,000.000.00'קומפ.ע"או שו" הגס" תוצרת 408196ט "מק, HPL+ פלדה 

42.2.071

, מ" מ2מ עובי דופן " מ40מתקן משולב בנוי מצינורות נירוסטה בקוטר 

ט "מק" פרולודיק"תוצרת , מ" מ95עץ מרובע , מגלשה נירוסטה

j331170.000130,000.000.00'קומפע" או ש

42.2.072

מ " מ95מתקן משולב בנוי מעמודי עץ רב שכבתיים קשתיים בעובי 

מ פנלי " מ2מ עובי " מ40צינורות נירוסטה בקוטר , מ" מ200וברוחב 

מ רשת כבלים במפתחים לא קונבנציונלים " מ22עץ ליבנה בעובי 

0.000235,000.000.00'קומפע" או שj2730ט "מק" פרולודיק"תוצרת . מגלשת נירוסטה . משושים

0.000350,000.000.00'קומפ.ע "  או שj45417ט "מק" פרולודיק"מתקן משולב תוצרת 42.2.073

42.2.074

מ " מ95מתקן משולב בנוי מעמודי עץ רב שכבתיים קשתיים בעובי 

מ פנלי " מ2מ עובי " מ40צינורות נירוסטה בקוטר , מ" מ200וברוחב 

מ רשת כבלים במפתחים לא קונבנציונלים " מ22עץ ליבנה בעובי 

0.000160,000.000.00'קומפע" או שj2737ט  "מק" פרולודיק"תוצרת .מגלשת נירוסטה . משושים

42.2.075

מ " מ95מתקן משולב בנוי מעמודי עץ רב שכבתיים קשתיים בעובי 

מ פנלי " מ2מ עובי " מ40צינורות נירוסטה בקוטר , מ" מ200וברוחב 

מ רשת כבלים במפתחים לא קונבנציונלים " מ22עץ ליבנה בעובי 

0.000125,000.000.00'קומפע" או שj2736ט  "מק" פרולודיק"תוצרת . מגלשת נירוסטה. משושים

42.2.076

 2מ עובי דופן " מ40מתקן משולב עשוי מצינורות נירוסטה בקוטר 

מ קרוסלת טורנדו מנירוסטה מגלשת " מ125עמודי עץ עגול בקוטר 

0.000320,000.000.00'קומפע" או שj2568ט "מק" פרולודיק"תוצרת .נירוסטה 

42.2.077

 2מ עובי דופן " מ40מתקן משולב עשוי מצינורות נירוסטה בקוטר 

מ קרוסלת טורנדו מנירוסטה מגלשת " מ125עמודי עץ עגול בקוטר 

0.00095,000.000.00'קומפע"  או שj2523 , j2524ט "מק" פרולודיק"תוצרת . נירוסטה

42.2.078

 2מ עובי דופן " מ40מתקן משולב עשוי מצינורות נירוסטה בקוטר 

מ טורנדו מנירוסטה " מ100צינורות גלישה בקוטר , מפנלי נירוסטה"מ

מ מפלדה " מ125רשתות טיפוס משושות עמודי המתקן בקוטר 

מגולוונת צבועים בצבע מיוחד ומצופים בלכה אנטי גרפיטי ונגד 

0.000120,000.000.00'קומפע" או שj45109ט "מק" פרולודיק"תוצרת , מגלשת נירוסטה, שריטות

42.2.079

 2מ עובי דופן " מ40מתקן משולב עשוי מצינורות נירוסטה בקוטר 

מ טורנדו מנירוסטה " מ100צינורות גלישה בקוטר , מפנלי נירוסטה"מ

מ מפלדה " מ125רשתות טיפוס משושות עמודי המתקן בקוטר 

מגולוונת צבועים בצבע מיוחד ומצופים בלכה אנטי גרפיטי ונגד 

0.000105,000.000.00'קומפע" או שj45201ט  "מק" פרולודיק"תוצרת , מגלשת נירוסטה, שריטות

42.2.080

מ מפלדה מגולוונת " מ125מתקן משולב בנוי מעמודי פלדה בקוטר 

צבועים בצבע מיוחד ומצופים בלכה אנטי גרפיטי ונגד שריטות פנלים 

מ עובי " מ40מ צינורות נירוסטה בקוטר " מ13 בעובי HPLעשויים מ

  או j3851ט "מק" פרולודיק"תוצרת , מ מגלשות מנירוסטה" מ2דופן 

0.00090,000.000.00'קומפע"ש

42.2.081

מ מפלדה מגולוונת " מ125מתקן משולב בנוי מעמודי פלדה בקוטר 

צבועים בצבע מיוחד ומצופים בלכה אנטי גרפיטי ונגד שריטות פנלים 

מ עובי " מ40מ צינורות נירוסטה בקוטר " מ13 בעובי HPLעשויים מ

  או j3824ט "מק" פרולודיק"תוצרת , מ מגלשות מנירוסטה" מ2דופן 

0.00075,000.000.00'קומפע"ש
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42.2.082

מ מפלדה מגולוונת " מ125מתקן משולב בנוי מעמודי פלדה בקוטר 

צבועים בצבע מיוחד ומצופים בלכה אנטי גרפיטי ונגד שריטות פנלים 

מ עובי " מ40מ צינורות נירוסטה בקוטר " מ13 בעובי HPLעשויים מ

 או j3825ט "מק" פרולודיק"תוצרת , מ מגלשות מנירוסטה " מ2דופן 

0.00084,000.000.00'קומפע"ש

42.2.083

מ מפלדה מגולוונת " מ125מתקן משולב בנוי מעמודי פלדה בקוטר 

צבועים בצבע מיוחד ומצופים בלכה אנטי גרפיטי ונגד שריטות פנלים 

מ עובי " מ40מ צינורות נירוסטה בקוטר " מ13 בעובי HPLעשויים מ

  או j3846ט "מק" פרולודיק"תוצרת .מ מגלשות מנירוסטה" מ2דופן 

0.000100,000.000.00'קומפע"ש

0.000185,000.000.00'קומפ.ע" או שj3931ט "מק" פרולודיק"מתקן משולב תוצרת 42.2.084

0.00019,000.000.00'קומפ.ע"  או שj3903ט "מק" פרולודיק"מתקן משחקים לפעוטות תוצרת 42.2.085

42.2.086

מ צינורות נירוסטה " מ13 בעובי HPLמתקן משולב לפעוטות עשוי מ

מ מגלשות פוליאסטר פנלים עשויים מ " מ2מ עובי דופן " מ40קוטר 

PLYWOOD תוצרת . מ חלקי פלסטיק מפולימיד יצוק" מ22 בעובי

0.00038,000.000.00'קומפע" או שj3954ט "מק" פרולודיק"

42.2.087

מ צינורות נירוסטה " מ13 בעובי HPLמתקן משולב לפעוטות עשוי מ

מ מגלשות פוליאסטר פנלים עשויים מ " מ2מ עובי דופן " מ40קוטר

PLYWOOD תוצרת . מ חלקי פלסטיק מפולימיד יצוק" מ22 בעובי

0.00042,000.000.00'קומפע"   או שj3921ט "מק" פרולודיק"

0.000160,000.000.00'קומפ.ע" או שj2757ט "מק" פרולודיק"מתקן משולב תוצרת 42.2.088

0.00043,000.000.00'קומפ.ע"תוצרת פיברן או ש, KB3723ט "מתקן משחקים דגם משואה מק42.2.089

0.00097,000.000.00' יח.ע"או ש" גנית פארק" תוצרת 3400ט "מתקן משולב ממתכת מק42.2.090

0.00028,600.000.00' יח.ע"או ש" גנית פארק" תוצרת 3111ט "מתקן משולב ממתכת מק42.2.091

42.2.092

  תוצרת KC 6521ט "ירפה מק'מתקן משולב מפלסטיק לגיל הרך דגם ג

0.0006,530.000.00'קומפע"שעשועים וספורט או ש

0.00021,070.000.00' יח.ע" תוצרת שעשועים וספורט או ש070628ט "מתקן משולב מעץ מק42.2.093

42.2.094

 תוצרת שעשועים G-710-100ט "מתקן ספייסנטר משולב פעוטות מק

0.00017,710.000.00' יח.ע"וספורט או ש

42.2.095

 של שעשועים וספורט או A281-V1דגם , מתקן משחק משולב ממתכת

0.00096,000.000.00' יח.ע"שו

42.2.096

או " שעשועים וספורט" תוצרת J800-09712-1מתקן משחקים דגם 

0.000237,000.000.00'קומפ.ע "ש

0.00050,500.000.00'קומפ.ע "או ש" שעשועים וספורט" תוצרת F403מתקן משחקים דגם 42.2.097

42.2.098

 של שעשועים וספורט או 90.112.020מתקן משחק משולב דגם קוסמו 

0.000351,000.000.00' יח.ע"שו

42.2.099

מ העמודים והצבע בנוי מעמודי פלדה בקוטר " מ1200קוטר -קן ציפור

צבע אבקתי , HPLפנלים , גילוון אלקטרו סטטי פנימי וחיצוני, מ" מ127

0.00035,000.000.00'קומפ.ע"או ש" הגס" תוצרת 120080ט "מק, בתנור

42.2.100

גילוון אלקטרו סטטי פנימי וחיצוני צביעה - מתקן אקסטרים 

0.00085,000.000.00'קומפ.ע"או ש" הגס"תוצרת " scorpion"דוגמת ,בתנור

הערה.42.2.101

הערה.42.2.101

הערה?  נ ד נ ד ו ת  ?42.2.101

0.0003,780.000.00' יח ילדים על שני קפיצים4- נדנדת עלה ורד דמויות במבנה צלב ל42.2.101

0.0004,140.000.00' יח ילדים4- מתקן בצורת פרח או צלב על קפיץ אחד ל42.2.102

0.0003,780.000.00' יח ילדים על שני קפיצים2- נדנדת עלה ורד דמויות ל42.2.103

0.0003,960.000.00' יח ילדים על שני קפיצים4- נדנדת עלה ורד דמויות ל42.2.104

0.0003,690.000.00' יח ילדים על שני קפיצים2- נדנדת עלה ורד קפיצית ל42.2.105

0.0003,870.000.00' יח ילדים על שני קפיצים4- נדנדת עלה ורד קפיצית ל42.2.106

0.00010,800.000.00' יח ילדים על שני קפיצים מנירוסטה2- נדנדת עלה ורד ל42.2.107

0.00012,600.000.00' יח ילדים על שני קפיצים מנירוסטה4- נדנדת עלה ורד ל42.2.108
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0.00015,300.000.00' יחמתקן נידנוד גלשן42.2.109

0.00013,500.000.00' יחמתקן נידנוד רודיאו42.2.110

0.00013,500.000.00' יחלוח דינאמי לשיווי משקל42.2.111

0.00013,500.000.00' יחמתקן כדור דינאמי42.2.112

0.0006,300.000.00' יחנדנדת עלה ורד למשתמש יחיד42.2.113

0.0005,000.000.00' יח משתמשים2עלה ורד בעמידה בצורת קשת עבור 42.2.114

0.0006,660.000.00' יח קפיצים2 ילדים על 4-ל, נדנדת עלה ורד לנכים42.2.115

0.0001,800.000.00' יח ילדים2- נדנדת עלה ורד מפלדה על ציר חופשי ל42.2.116

0.0002,000.000.00' יח ילדים4- נדנדת עלה ורד מפלדה על ציר חופשי ל42.2.117

0.0001,350.000.00' יח ילדים2- נדנדת עלה ורד מעץ על ציר חופשי ל42.2.118

0.0001,450.000.00' יח ילדים4-נדנדה עלה ורד מעץ על ציר חופשי ל42.2.119

0.0005,400.000.00' יח ילדים2-נדנדת עלה ורד לטווח תנועה גבוה מפלדה על ציר חופשי ל42.2.120

0.0003,780.000.00' יח ילדים2- נדנדת עמידה עלה ורד מפלדה ועץ על ציר חופשי ל42.2.121

0.0005,600.000.00' יח(סירה  )נדנדת קורה לשלושה משתמשים יושבים 42.2.122

0.0001,800.000.00' יחנדנדה תלויה בצורת ח למשתמש יחיד עם מושב לפעוטות ולנכים42.2.123

0.0003,060.000.00' יחלמשתמש יחיד מבנה פלדה" ח"נדנדה תלויה בצורת 42.2.124

0.0004,000.000.00' יחלשני משתמשים מבנה פלדה" ח"נדנדה תלויה בצורת 42.2.125

0.0003,330.000.00' יחעם מושב יחיד לפעוטות מבנה פלדה" ח"נדנדה תלויה בצורת 42.2.126

0.0004,320.000.00' יחלשני משתמשים עם מושבים סגורים" ח"נדנדה תלויה בצורת 42.2.127

0.0004,500.000.00' יחלשלושה משתמשים מבנה פלדה" ח"נדנדה תלויה בצורת 42.2.128

42.2.129

לשלושה משתמשים עם מושבים סגורים " ח"נדנדה תלויה בצורת 

0.0004,950.000.00' יחמבנה פלדה

42.2.130

לשלושה משתמשים עם מושב אחד סגור ושני " ח"נדנדה תלויה בצורת 

0.0004,700.000.00' יחמושבים שטוחים מבנה פלדה

0.0003,420.000.00' יחלשני משתמשים מבנה פלדה" T"נדנדה תלויה בצורת 42.2.131

0.0003,700.000.00' יחלשני משתמשים עם מושבים סגורים" T"נדנדה תלויה בצורת 42.2.132

0.00016,200.000.00' יחמתקן רב נדנדות משושה עם שש נדנדות עם מושבים פתוחים וסגורים42.2.133

0.0002,350.000.00' יחלמשתמש יחיד מבנה עץ" ח"נדנדה תלויה בצורת 42.2.134

0.0002,610.000.00' יחלשניים מבנה עץ" ח"נדנדה תלויה בצורת 42.2.135

0.0009,000.000.00' יחנדנדה קרדנית מבנה פלדה למשתמש יחיד42.2.136

0.0004,820.000.00' יח.ע" תוצרת שעשועים וספורט או שE314מתקן לפעוטות דגם 42.2.137

42.2.138

 תוצרת E 314-86 מטר דגם 86- חצובת נדנדות מיוחדת באורך כ

0.000667,900.000.00' יח.ע"שעשועים וספורט או ש

42.2.139

מושב +  מושבים לבוגרים 2+  מושבים קן לציפור 3חצובת נדנדות  עם 

0.00072,360.000.00' יח.ע" תוצרת שעשועים וספורט או שE316-2לפעוטות דגם 

0.00030,060.000.00' יח.ע" תוצרת שעשועים וספורט או ש4585נדנדת סוס חבל קטנה דגם 42.2.140

42.2.141

 תוצרת שעשועים וספורט או 4585-50נדנדת סוס חבל גדולה דגם 

0.00081,270.000.00' יח.ע"ש

42.2.142

מושב + מושב לבוגרים + נדנדה משולשת עם מושב קן לציפור 

0.00027,830.000.00' יח.ע" תוצרת שעשועים וספורט או שE316-CTOלפעוטות דגם 

42.2.143

 תוצרת שעשועים E316-Cנדנדה משולשת עם מושבי קן לציפור דגם 

0.00061,230.000.00' יח.ע"וספורט או ש

42.2.144

-E316מושב לבוגרים דגם +  מושבי קן לציפור 2נדנדה משולשת עם 

CCO0.00042,310.000.00' יח.ע" תוצרת שעשועים וספורט או ש

42.2.145

-E316מושב לפעוטות דגם +  מושבי קן לציפור 2נדנדה משולשת עם 

CCT0.00043,970.000.00' יח.ע" תוצרת שעשועים וספורט או ש

42.2.146

-E316 מושבים לפעוטות דגם 2+ נדנדה משולשת עם מושב קן לציפור 

CTT0.00033,400.000.00' יח.ע" תורת שעשועים וספורט או ש

42.2.147

-E316 מושבים לבוגרים דגם 2+ נדנדה משולשת עם מושב קן לציפור 

COO0.00030,060.000.00' יח.ע" תורת שעשועים וספורט או ש
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42.2.148

-E316מושב לנכים דגם +  מושבי קן לציפור 2נדנדה משולשת עם 

CCH0.00061,230.000.00' יח.ע" תוצרת שעשועים וספורט או ש

42.2.149

-E316 מושבים לנכים דגם 2+ נדנדה משולשת עם מושב קן לציפור 

CHH0.00061,230.000.00' יח.ע" תוצרת שעשועים וספורט או ש

0.00022,940.000.00' יח.ע" של שעשועים וספור או שE318Cנדנדת קן ציפור דגם 42.2.150

42.2.151

 תוצרת שעשועים E314-Cנדנדה כפולה עם מושבי קן לציפור דגם 

0.00040,080.000.00' יח.ע"וספורט או ש

42.2.152

 E314-CTמושב לפעוטות דגם + נדנדה כפולה עם מושב קן לציפור 

0.00026,720.000.00' יח.ע"תוצרת שעשועים וספורט או ש

42.2.153

 E314-CHמושב לנכים דגם + נדנדה כפולה עם מושב קן לציפור 

0.00040,080.000.00' יח.ע"תוצרת שעשועים וספורט או ש

42.2.154

 E314-COמושב לבוגרים דגם + נדנדה כפולה עם מושב קן לציפור 

0.00027,830.000.00' יח.ע"תוצרת שעשועים וספורט או ש

42.2.155

 תוצרת שעשועים 4540-10+4650-85נדנדת מיני קן לציפור דגם 

0.00015,590.000.00' יח.ע"וספורט או ש

0.00037,000.000.00' יחע"קומפן או ש'  של חבM64 דגם SWINGמתקן משחק 42.2.156

0.00044,000.000.00' יחע"קומפן או ש'  של חבGXY 919 דגם FLEXUSמתקן משחק 42.2.157

42.2.158

נדנדת חבל סוס ענקית באורך -  ילדים 12-מתקן סוס חבל מנירוסטה ל

מ " מ114צינורות נירוסטה בקוטר . ' מ3.75גובה '  מ4.2רוחב ' ,  מ13

 14מ תלוי באמצעות " מ200מושב חבל בקוטר . מ " מ3ובעובי דופן 

המחברים עשויים , מ למסגרת מנירוסטה " מ18כבלים בקוטר 

0.00075,000.000.00' יחע"או ש" פרולודיק "תוצרת חברת . משתתפים15עד . מנירוסטה

42.2.159

 ילדים בעמידה בצורת פעמון 9-נדנדה ל- נדנדת ציקלון מוארת 

 צבעים 4-המתנדנדת ומסתובבת סביב צירה עם תאורת לד ב

 8.6, רוחב '  מ4.4, גובה '  מ2.96מידות המתקן . מתחלפים ספונטני 

. מ" מ2.9עובי דופן , מ " מ127קוטר העמודים . (אזור בטיחות)אורך ' מ

החצובה עשויה פלדה מגולוונת בגלוון אלקטרו חשמלי ומצופה צבע 

 המעניק עמידות גבוהה לצבע עם UVאבקתי מיוחד בעל מסנן קרינה 

נדנדת הפעמון עשויה פוליאתילן יצוק והמדרך עשוי .  שנים5-אחריות ל

0.00095,550.000.00' יחע"או ש" הגס"תוצרת חברת .גומי גמיש עם מקדם ספיגה גבוה

42.2.160

רוחב '  מ5.9 ילדים מנירוסטה באורך 6-מתקן עלה ורד בדמות תולעת ל

מ ובעובי " מ140בנוי מצינור נירוסטה בקוטר . ' מ0.65גובה '  מ4.4

מ ובעובי " מ20 טבעות אחיזה מנירוסטה בקוטר 4. מ " מ4דופן של 

התולעת יושבת על שני צירים הפוכים על מנת לאפשר .מ" מ2דופן של 

0.00063,000.000.00' יחע"או ש" פרולודיק "תוצרת חברת .תנועה לכל הכיוונים

42.2.161

 EPDMעלה ורד מנירוסטה עם ציפוי דמוי עץ עם מושבים עגולים מ 

תוצרת .ידיות אחיזה מנירוסטה וכן כל הברגים, יצוק ומסגרת נירוסטה 

0.00039,000.000.00' יחע"או ש" פרולודיק "חברת 

42.2.162

 אין PVC-  ילדים עשוי מפלדה מגולוונת מצופה ב18-עלה ורד ענק ל

כל חלק זז בנפרד ויכול להניע את שאר , אפשרות להיתפסות אצבע 

0.00070,000.000.00' יחע"או ש" אקסלנט "תוצרת חברת .  החלקים

42.2.163

מתקן סקייט עשויי מנירוסטה עמודי המתקן עשויים מעמודי פלדה 

מ מפלדה מגולוונת צבועים בצבע מיוחד ומצופים בלכה " מ125בקוטר 

התומכות עשויים , אנטי גרפיטי ונגד שריטות המסילה עשויי מנירוסטה

" פרולודיק"מ תוצרת " מ2מ עובי דופן " מ40מצינורות נירוסטה בקוטר 

0.00085,000.000.00'קומפע"  או שj2581mט "מק

42.2.164

גילוון , מ" מ127 ילדים  בנוי מעמודי פלדה בקוטר 9-נדנדת קרוסלה ל

ט "מק, צבע אבקתי בתנור, HPLפנלים , אלקטרו סטטי פנימי וחיצוני

0.00060,000.000.00'קומפ.ע"או שו" הגס" תוצרת 144651
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42.2.165

מ גילון אלקטרו סטטי " מ60בקוטר -  נדנדות מושב2-חצובת נדנדות ל

0.00012,000.000.00'קומפ.ע"או שו" הגס" תוצרת 120002ט "מק, פנימי וחיצוני צביעה בתנור

42.2.166

 120402ט "מק, מ" מ110קוטר - חצובת נדנדות מעץ עגול שוודי

0.00012,000.000.00'קומפ.ע"או שו" הגס"תוצרת 

0.00027,000.000.00'קומפ.ע"או שו" הגס" תוצרת 120004ט "מק,  מושבים שטוחים4-חצובה ל42.2.167

42.2.168

או " הגס" תוצרת 120002ט "מק,  מושבי פעוטות2-חצובה כפולה ל

0.00015,000.000.00'קומפ.ע"שו

0.00022,000.000.00'קומפ.ע"או שו" הגס" תוצרת 120002ט "מק,  מושבי נכים2-חצובה כפולה ל42.2.169

0.00084,000.000.00'קומפ.ע"או שו" הגס" תוצרת VIPERט "מק, נדנדת סוס חבל גדולה מעוצבת42.2.170

0.00064,000.000.00'קומפ.ע"או שו" הגס" תוצרת 5173ט "מק,נדנדת סוס חבל בינונית מעוצבת42.2.171

0.0009,000.000.00'קומפ.ע"או שו" הגס" תוצרת 124801ט"מק -  12- מושב נדנדה נכים42.2.172

42.2.173

או " הגס" תוצרת 124862ט "מק, מפוליאוריטן מוקצף - מושב פעוטות

0.0001,700.000.00'קומפ.ע"שו

0.000900.000.00'קומפ.ע"או שו" הגס" תוצרת 124842ט "מק, מושב נדנדה שטוח42.2.174

42.2.175

מ גילוון אלקטרו סטטי פנימי " מ60בקוטר - עלה ורד מתכת מעוצב  

0.00013,000.000.00'קומפ.ע"או שו" הגס" תוצרת 121005ט "מק, וחיצוני צביעה בתנור

42.2.176

מ גילוון אלקטרו סטטי פנימי וחיצוני " מ60בקוטר - עלה ורד בשכיבה  

0.00032,000.000.00'קומפ.ע"או שו" הגס"תוצרת " dragonfly"כדוגמת , צביעה בתנור

42.2.177

גילוון אלקטרו סטטי פנימי וחיצוני צביעה -  עלה ורד קפיצי בעמידה 

0.00027,000.000.00'קומפ.ע"או שו" הגס"תוצרת " hover"כדוגמת , בתנור

42.2.178

כדוגמת , גילוון אלקטרו סטטי פנימי וחיצוני צביעה בתנור- נדנדת סקי 

"freeride " 0.00025,000.000.00'קומפ.ע"או שו" הגס"תוצרת

0.00023,000.000.00'קומפע"    או שj986ט "מק" פרולודיק"תוצרת , עלה ורד בעמידה מנירוסטה42.2.179

0.00014,000.000.00'קומפ.ע " או שj474ט "מק" פרולודיק"מתקן נדנדות תוצרת 42.2.180

0.00015,000.000.00'קומפ.ע " או שj474ט "מק" פרולודיק"מתקן נדנדות תוצרת 42.2.181

0.00021,000.000.00'קומפ.ע " או ש1179ט "מק" פרולודיק"ערסל מנירוסטה תוצרת 42.2.182

0.00024,000.000.00'קומפ.ע " או שJ441ט "מק" פרולודיק"נדנדת קן ציפור תוצרת 42.2.183

42.2.184

 M96300-3017ט " מושבים מק2עם '  מ3מתקן נדנדות מפלדה בגובה 

0.00027,000.000.00'קומפ.ע"או ש" קומפן"תוצרת 

42.2.185

-M96200ט " מושבים מק2עם '  מ2.4מתקן נדנדות מפלדה בגובה 

0.00032,000.000.00'קומפ.ע"או ש" קומפן" תוצרת 3017

42.2.186

ט " מושבים מק2עם '  מ2.4מתקן נדנדות כפול מפלדה בגובה 

M96400-3017 0.00050,000.000.00'קומפ.ע"או ש" קומפן" תוצרת

42.2.187

-ELE400303ט " מושבים מק2מתקן נדנדות מפלדה מגולוונת עם 

0.00028,000.000.00'קומפ.ע"או ש" קומפן" תוצרת 4017

42.2.188

" קומפן" תוצרת GXY919000-5017ט "נדנדה דמויית גלשן גלים מק

0.00065,000.000.00'קומפ.ע"או ש

0.00060,000.000.00'קומפ.ע"או ש" קומפן" תוצרת SPFE25057/40095ט "נדנדת קן ציפור מק42.2.189

0.000168,000.000.00'קומפ.ע"או ש" קומפן" תוצרת SPFE40430ט "נדנדת ענק עם קן ציפור מק42.2.190

0.00030,000.000.00'קומפ.ע"או ש" קומפן" תוצרת SPFE28595ט "נדנדה כפולה מק42.2.191

0.000108,000.000.00'קומפ.ע"או ש" קומפן" תוצרת SPFE25075ט "נדנדה  מחומשת מק42.2.192

42.2.193

או " קומפן" תוצרת SPFE27075ט "נדנדה  מחומשת  ממתכת מק

0.00059,000.000.00'קומפ.ע"ש

0.00021,000.000.00'קומפ.ע"או ש" קומפן" תוצרת SPFE25050ט "נדנדת  כפולה מק42.2.194

0.000106,000.000.00'קומפ.ע"או ש" COROCORD" תוצרת 999ט "נדנדת  סוס חבל מק42.2.195

ג  ק פ י ץ"ד מ ו י ו ת  ע ?42.2.196 הערה? 

0.0001,800.000.00' יחדמות ממתכת על קפיץ אחד42.2.196
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0.0001,800.000.00' יחעל קפיץ אחד, דמות מלביד42.2.197

0.0001,800.000.00' יחדמות מעץ רב שכבתי משולב בעץ או לביד על קפיץ אחד42.2.198

0.0001,800.000.00' יחעל קפיץ אחד, דמות מחומר פלסטי מנופח42.2.199

0.0001,800.000.00' יחדמות עשויה מחומר פלסטי על קפיץ אחד42.2.200

0.0002,430.000.00' יחדמות כפולה ממתכת על קפיץ אחד42.2.201

0.0002,700.000.00' יחעל שני קפיצים, דמות כפולה ממתכת42.2.202

0.0003,060.000.00' יחדמות כפולה ממתכת ועץ על שני קפיצים לשלושה משתמשים42.2.203

0.0002,430.000.00' יחדמות כפולה מחומר פלסטי על קפיץ אחד42.2.204

0.0004,500.000.00' יח קפיצים4משטח עמידה ותנועה ממתכת על 42.2.205

0.0004,050.000.00' יח קפיצים3משטח עמידה ותנועה ממתכת על 42.2.206

0.00010,800.000.00' יח קפיצים עם מאחז יד3משטח עמידה ותנועה ממתכת על 42.2.207

0.0002,610.000.00' יחדמות כפולה מדיקט על קפיץ אחד לנכים42.2.208

42.2.209

או " גנית פארק" תוצרת 5040ט "מק, ג קפיץ מעץ רב שכבתי"דמות ע

0.0003,650.000.00' יח.ע"ש

42.2.210

גנית פארק או '  של חב5071ט " מושבים מק4מתקן קפיץ פוליטק תוכי 

0.00011,950.000.00' יחע"ש

0.0003,500.000.00' יח.ע"שעשועים וספורט או ש'  תוצE127פטריית קפיץ צבעונית דגם 42.2.211

0.0003,260.000.00' יח.ע" תוצרת שעשועים וספורט או שE120פרח קפיצי דגם 42.2.212

42.2.213

 תוצרת שעשועים וספורט או E122מכונית קפיצית דופן כפולה דגם 

0.0004,220.000.00' יח.ע"ש

0.0002,530.000.00' יח.ע" תוצרת שעשועים וספורט או שE141אוטו קפיצי דגם 42.2.214

0.0002,530.000.00' יח.ע"תוצרת שעשועים וספורט או ש , E145 ,E143דמויות קפיץ דגם 42.2.215

0.00021,070.000.00' יח.ע" תוצרת שעשועים וספורט או שE170מסוק קפיצים דגם 42.2.216

0.0005,300.000.00' יח.ע" תוצרת שעשועים וספורט או שE176אופנוע סירה קפיצי 42.2.217

0.0007,230.000.00' יח.ע" תוצרת שעשועים וספורט או שE210עלה ורד קפיצי כלב ים דגם 42.2.218

0.0006,000.000.00'קומפ.ע"או שו" הגס" תוצרת 120433ט "מק, HPLקפיץ 42.2.219

42.2.220

 121590 /121550/ט "מק- מ לפעוטות " מ18 בעובי HPL-מסועים מ

0.00012,000.000.00'קומפ.ע"או שו" הגס" תוצרת 121580 121560 /121565 /121585/

הערה?   ק ר ו ס ל ו ת   ?42.2.221

0.0005,190.000.00' יחקרוסלת ישיבה עגולה42.2.221

0.0003,600.000.00' יחקרוסלת עמידה עגולה42.2.222

0.0002,520.000.00' יחקרוסלה עגולה ליחיד42.2.223

0.0003,600.000.00' יח משתמשים עם עמוד מרכזי ממתכת2-1קרוסלה ל 42.2.224

0.0003,420.000.00' יחקרוסלה לפעוטות עם שלושה מושבים42.2.225

0.00072,000.000.00' יחקרוסלת קערה42.2.226

0.00072,000.000.00' יחקרוסלת ישיבה עגולה לנכים42.2.227

0.00014,400.000.00' יח משתמשים4-קרוסלת רחיפה עגולה ל42.2.228

0.0009,110.000.00' יח.ע"או ש" גנית פארק" תוצרת 5235ט "מק, קרוסלה עם מושבי עץ42.2.229

0.0005,470.000.00' יח.ע" תוצרת שעשועים וספורט או שE419קרוסלה עגולה דגם 42.2.230

0.0003,040.000.00' יח.ע" תוצרת שעשועים וספורט או שE421סביבון יחיד דגם 42.2.231

0.00042,000.000.00' יחע"קומפן או ש'  של חבGXYדגם SUPERNOVAקרוסלה  42.2.232

0.000125,000.000.00' יחע"קומפן או ש'  של חבGXY 925 דגם CANOPUSקרוסלה 42.2.233

42.2.234

 ילדים עם אפשרות לריתמה 4-12נגישה ל- קרוסלה לנכים עם ריתמה 

, הקרוסלה עשויה מפלסטיק יצוק עם מושבים אישיים עם משענת לגב . 

0.00070,000.000.00' יחע"או ש" גיים טיים "תוצרת חברת 

42.2.235

עשוייה מפלדה ,  ילדים 3-קרוסלת אקסטרים בעמידה לשימוש עד ל

תוצרת . הקרוסלה נעה לכל הכיוונים וכמו כן מסתובבת, ופלסטיק יצוק 

0.00036,000.000.00' יחע"או ש" גיים טיים "חברת 

42.2.236

 קשתות מפלדה מגולוונת בקוטר 3-מתקן קרוסלת אקסטרים הבנוייה מ

תוצרת חברת . DNAמ עם קרוסלה מפלדה באמצע בצורת " מ110

0.00045,000.000.00' יחע"או ש" גיים טיים "
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42.2.237

 משתמשים עשוייה מפלדה מגולוונת 6-קרוסלת דיווש על מסילה ל

 5שעברה ניקוי באמצעות התזת חול . מ " מ3מ עובי דופן " מ42בקוטר 

 מאחזים 2, פדלים +  הגהים 4מ " מ17מושבים מאקו גריפ בעובי 

הגלגלים נוסעים על , מנגנון הדיווש סגור ומוגן . לנוסעים שמצטרפים 

0.00062,000.000.00' יחע"או ש" הגס "תוצרת חברת 8002457ט "מק. מסילה מאלומיניום

42.2.238

" פרולודיק "תוצרת חברת . משתמשים בעמידה4-קרוסלת אקסטרים ל

0.00095,000.000.00' יחע"או ש

42.2.239

 תוצרת 4024ט "מק, קרוסלת נכים מנירוסטה עם מעצור תת קרקעי 

0.000120,000.000.00' יחע"או ש"  פרודליק"

42.2.240

מ  תוצרת " מ2מ עובי דופן " מ40קרוסלה מצינורות נירוסטה בקוטר 

0.00018,000.000.00'קומפע"   או שj2401ט "מק" פרולודיק"

42.2.241

תוצרת ,מ " מ2מ עובי דופן " מ40קרוסלה מצינורות נירוסטה בקוטר 

0.00038,000.000.00'קומפע"    או שj2594ט "מק" פרולודיק"

42.2.242

, גילוון אלקטרו סטטי פנימי וחיצוני צביעה בתנור-  קרוסלת ריחוף 

0.00095,000.000.00'קומפ.ע"או שו" הגס"תוצרת " typhoon"כדוגמת 

הערה? מ ג ל ש ו ת ?42.2.243

0.0001,980.000.00' יח' מ0.7מגלשה עשויה מפיברגלס בגובה 42.2.243

0.0002,520.000.00' יח' מ1מגלשת עשויה פיברגלס בגובה 42.2.244

0.0002,900.000.00' יח' מ1.0מגלשה כפולה מפיברגלס בגובה 42.2.245

0.0002,700.000.00' יח' מ1מגלשה עשויה מפוליאתילן בגובה 42.2.246

0.0002,900.000.00' יח' מ1.3מגלשה עשויה מפוליאתילן בגובה 42.2.247

0.0003,600.000.00' יחעם סולם ומשטח מעמד מעץ'  מ1מגלשת פיברגלס בגובה 42.2.248

0.0003,700.000.00' יחעם סולם ומשטח מעמד מעץ'  מ1מגלשת פוליאתילן בגובה 42.2.249

0.0005,400.000.00' יח' מ1.5 - 1.8מפיברגלס ממפלס בגובה  (ספירלית)מגלשה לוליינית 42.2.250

0.0005,310.000.00' יחעם סולם ומנהרת זחילה'  מ1מגלשת פיברגלס בגובה 42.2.251

0.0005,500.000.00' יחעם מנהרת זחילה'  מ1מגלשה עשויה מפוליאתילן בגובה 42.2.252

0.0003,000.000.00' יח' מ1.0מגלשה עקלתונית מפיברגלס בגובה 42.2.253

0.0003,100.000.00' יח' מ1.0מגלשה עקלתונית מפלסטיק בגובה 42.2.254

הערה? בית בובות ומתקני הגה ? 42.2.255

0.0003,700.000.00' יח' מ1.5X1.5במידות  (בית בובות)ביתן עץ  42.2.255

0.0003,900.000.00' יח' מ2X1.5עם מרפסת במידות   (בית בובות)ביתן עץ 42.2.256

0.0004,250.000.00' יח' מ2X2במידות    (בית בובות)ביתן עץ 42.2.257

0.00044,000.000.00' יח' מ2.5X2.5במידות  (בית בובות  )ביתן עץ 42.2.258

42.2.259

מדרגות בצד אחד ומשטח טיפוס , מנהרת זחילה עם מנהרה פלסטית

0.0003,420.000.00' יחבצד השני

0.0003,420.000.00' יחמדרגות בצד אחד ומשטח טיפוס בצד השני, מנהרת זחילה מפח מנוקב42.2.260

0.0003,330.000.00' יחגגון ומושבים מעץ, עם רצפה,  מושבים והגה4מכונית עם 42.2.261

0.0003,900.000.00' יחגגון ומושבים מפח מנוקב, עם רצפה ,  מושבים והגה4מכונית עם 42.2.262

42.2.263

עם רצפה גגון ומושבים , "חיפושית"במבנה ,  מושבים והגה4מכונית עם 

0.0004,500.000.00' יחמפח מנוקב

0.0005,800.000.00' יח מושבים והגה על ארבעה קפיצים4מכונית עם 42.2.264

0.0007,650.000.00' יח מושבים עם הגה6מתקן דמוי קטר עם 42.2.265

0.0007,650.000.00' יח מושבים והגה6מתקן דמוי בעל חי עם 42.2.266

0.0009,450.000.00' יח מושבים והגה6 קפיצים ספירליים עם 4מתקן דמוי מסוק על 42.2.267

0.00036,000.000.00' יח קפיצים4המתקן על , מתקן דמוי אנייה עם הגה ולוח משחק42.2.268

0.0001,440.000.00' יחכל מושב עם הגה,  מושבים3ספסל עם 42.2.269

0.0001,620.000.00' יחכל מושב עם הגה,  מושבים4ספסל עם 42.2.270

הערה?  ל ו ח ו ת   י צ י ר ה  ?42.2.271

0.0002,700.000.00' יחמתקן עם לוח אותיות נעות42.2.271

0.0002,430.000.00' יחלוח אותיות נעות ללא עמודים42.2.272

0.0002,700.000.00' יחלוח איקס מיקס דריקס42.2.273
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0.0002,430.000.00' יחלוח איקס מיקס דריקס ללא עמודים42.2.274

0.0002,610.000.00' יח קוביות48לוח צבעים משתנים 42.2.275

0.0002,430.000.00' יח קוביות48לוח צבעים משתנים ללא עמודים 42.2.276

0.0003,000.000.00' יח קוביות80לוח צבעים משתנים 42.2.277

0.0002,610.000.00' יח קוביות80לוח צבעים משתנים ללא עמודים 42.2.278

0.0002,610.000.00' יחלוח חשבוניה42.2.279

0.0002,160.000.00' יחלוח חשבוניה ללא עמודים42.2.280

0.0002,340.000.00' יחלוח ציור42.2.281

0.0002,100.000.00' יחלוח ציור ללא עמודים42.2.282

0.0002,700.000.00' יחלוח מראה מצחיקה42.2.283

0.0002,350.000.00' יחלוח מראה מצחיקה ללא עמודים42.2.284

הערה.42.2.285

עמודי עץ ופלדה- מרכיבי יסוד למתקנים משולבים  ?42.2.285 הערה? 

0.00090.000.00' יחמ" ס10X10עמוד עץ בחתך 42.2.285

0.000220.000.00' יח2½"עמוד פלדה חתך עגול בקוטר 42.2.286

0.000235.000.00' יח3"עמוד פלדה חתך עגול בקוטר 42.2.287

0.000255.000.00' יח4"עמוד פלדה חתך עגול בקוטר 42.2.288

0.000270.000.00' יח5"עמוד פלדה חתך עגול בקוטר 42.2.289

0.000330.000.00' יח6"עמוד פלדה חתך עגול בקוטר 42.2.290

0.000350.000.00' יח8"עמוד פלדה חתך עגול בקוטר 42.2.291

0.000390.000.00' יח10"עמוד פלדה חתך עגול בקוטר 42.2.292

0.000360.000.00' יח2"חתך עגול בקוטר  (חלד-פלדת אל)קורה מנירוסטה 42.2.293

0.000450.000.00' יח2½"חתך עגול בקוטר  (חלד-פלדת אל)עמוד נירוסטה 42.2.294

0.000540.000.00' יח3"חתך עגול בקוטר  (חלד-פלדת אל)עמוד נירוסטה 42.2.295

0.000730.000.00' יח4"חתך עגול בקוטר  (חלד-פלדת אל)עמוד נירוסטה 42.2.296

0.000315.000.00' יח3"עמוד אלומיניום חתך עגול בקוטר 42.2.297

0.000720.000.00' יח4"עמוד אלומיניום חתך עגול בקוטר 42.2.298

0.000125.000.00' יח(עמוד חשמל)חתך עגול , עמוד עץ מבולי עץ42.2.299

0.00045.000.00' יחקורת קשירה למתקני עץ42.2.300

42.2.301

מנהרות זחילה ומדרגות, מגלשות- מרכיבי יסוד למתקנים משולבים  ?  

הערה?

0.0001,450.000.00' יחמפיברגלס'  מ0.7מגלשה בגובה 42.2.301

0.0002,350.000.00' יחמפיברגלס'  מ1מגלשה ישרה בגובה 42.2.302

0.0002,350.000.00' יחמפיברגלס'  מ1.6מגלשה ישרה בגובה 42.2.303

0.0002,520.000.00' יחמפיברגלס'  מ2מגלשה ישרה בגובה 42.2.304

0.0002,800.000.00' יחמפיברגלס'  מ2.5מגלשה ישרה בגובה 42.2.305

0.0001,750.000.00' יח' מ0.7מגלשה ישרה מפוליאתילן 42.2.306

0.0002,610.000.00' יח' מ1מגלשה ישרה מפוליאתילן בגובה 42.2.307

0.0002,430.000.00' יח' מ1.3מגלשה ישרה מפוליאתילן 42.2.308

0.0003,450.000.00' יחמפיברגלס'  מ1מגלשה כפולה בגובה 42.2.309

0.0003,510.000.00' יחמפוליאתילן'  מ1מגלשה כפולה בגובה 42.2.310

0.0004,150.000.00' יחמפוליאתילן'  מ1.6מגלשה כפולה בגובה 42.2.311

0.0004,150.000.00' יחמפיברגלס'  מ1.6מגלשה גלית בגובה 42.2.312

0.0004,900.000.00' יחמפוליאתילן'  מ1.6מגלשה גלית בגובה 42.2.313

0.0002,610.000.00' יחמפוליאתילן'  מ1מגלשת מנהרה יחידת מידה באורך 42.2.314

0.0002,350.000.00' יחיחידת קצה של מנהרת מגלשה מפוליאתילן42.2.315

0.0002,450.000.00' יחיחידת קצה מעוגלת של מנהרת מגלשה מפוליאתילן42.2.316

0.0002,350.000.00' יחיחידת מנהרה מגלשה מעוקלת מפוליאתילן42.2.317

0.0002,160.000.00' יחממשטח דריכה למנהרת מגלשה (מתאם  )לוח מעבר 42.2.318

0.0006,570.000.00' יחמפוליאתילן'  מ1.8-1.5ממפלס בגובה  (ספירלית)מגלשה לוליינית 42.2.319

0.0002,970.000.00' יח' מ1.0מגלשה מעוקלת מפיברגלס בגובה 42.2.320

0.0002,970.000.00' יח' מ1.0מגלשה מעוקלת מפלסטיק בגובה 42.2.321
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0.0001,620.000.00' יחחופה מפלסטיק למגלשה42.2.322

0.0002,610.000.00' יח' מ1מנהרת זחילה מפח מנוקב באורך 42.2.323

0.0002,520.000.00' יח' מ1מנהרת זחילה מצינור פלסטי באורך 42.2.324

0.0002,700.000.00' יחמנהרת זחילה מצינור פלסטי עם חלון שקוף42.2.325

0.0001,900.000.00' יח' מ1מדרגות עץ ליחידת מידה של גובה 42.2.326

0.0002,900.000.00' יח' מ1מדרגות פלדה ליחידת מידה של גובה 42.2.327

0.0002,700.000.00' יח' מ1מדרגות מפלסטיק ליחידת מידה של גובה 42.2.328

משטחים וגשרים  ממתכת ועץ- מרכיבי יסוד למתקנים משולבים  ?42.2.329 הערה? 

0.000630.000.00' יחר" מ1מחיר ליחידת מידה של - משטח מרובע מעץ 42.2.329

0.000630.000.00' יחר" מ1מחיר ליחידת מידה של - משטח משושה מעץ 42.2.330

0.0001,260.000.00' יחא"מחיר למ- '  מ0.9גשר עץ צר ברוחב 42.2.331

0.0001,530.000.00' יחא"מחיר למ- '  מ1.3גשר עץ צר ברוחב 42.2.332

0.0001,260.000.00' יחר" מ1מחיר ליחידת מידה של - משטח מרובע מפלדה 42.2.333

0.0001,260.000.00' יחר" מ1מחיר ליחידת מידה של - משטח משולש מפלדה 42.2.334

0.0001,260.000.00' יחר" מ1מחיר ליחידת מידה של - משטח משושה מפלדה 42.2.335

42.2.336

 1מחיר ליחידת מידה של - משטח מרובע מפלדה מצופים בפוליאוריתן 

0.0001,620.000.00' יחר"מ

42.2.337

 1מחיר ליחידת מידה של - משטח משולש מפלדה מצופים בפוליאוריתן 

0.0001,620.000.00' יחר"מ

42.2.338

מחיר ליחידת מידה של - משטח משושה מפלדה מצופיה בפוליאוריתן 

0.0001,620.000.00' יחר" מ1

42.2.339

 1מחיר ליחידת מידה של  - (חלד-פלדת אל)משטח מרובע מנירוסטה 

0.0002,250.000.00' יחר"מ

42.2.340

 1מחיר ליחידת מידה של  - (פלדת אל חלד)משטח משולש מנירוסטה 

0.0002,250.000.00' יחר"מ

0.0001,620.000.00' יחר" מ1מחיר ליחידת מידה של  - HPLמשטח מרובע מחומר 42.2.341

0.0001,620.000.00' יחר" מ1מחיר ליחידת מידה של  - HPLמשטח משולש מחומר 42.2.342

0.0001,710.000.00' יחא" מ1מחיר ליחידת מידה של - '  מ0.9גשר צר מפלדה ברוחב 42.2.343

0.0002,160.000.00' יחא" מ1מחיר ליחידת מידה של - '  מ1.3גשר צר מפלדה ברוחב  42.2.344

0.0002,430.000.00' יחא" מ1מחיר ליחידת מידה של - '  מSגשר מפותל בצורת 42.2.345

0.0002,700.000.00' יחא" מ1מחיר ליחידת מידה של - אחד ' גשר חבלים לגובה של עד מ42.2.346

0.0003,420.000.00' יחא" מ1מחיר ליחידת מידה של - אחד ' גשר חבלים לגובה של מעל למ42.2.347

0.0002,520.000.00' יחא" מ1מחיר ליחידת מידה של - גשר שרשראות 42.2.348

0.0004,050.000.00' יחא" מ1מחיר ליחידת מידה של - ונגל 'גשר ג42.2.349

42.2.350

פיברגלס, מתכת, גגוני עץ- מרכיבי יסוד למתקנים משולבים  ?  

הערה? ופלסטיק

42.2.350

מחיר ליחידת - לקרוי מגדלים עם משטחים מרובעים , גגון עץ מרובע

0.000630.000.00' יחר" מ1מידה של 

42.2.351

מחיר - לקרוי מגדלים עם משטחים משולשים ,  גגון עץ משולשים

0.000630.000.00' יחר" מ1ליחידת מידה של 

42.2.352

מחיר ליחידת - אורך של צלע המשושה ' המחיר למ, גגון עץ משושים

0.000630.000.00' יחר" מ1מידה של 

42.2.353

מחיר - לקרוי מגדלים עם משטחים מרובעים, גגון מתכת מרובעים

0.0001,440.000.00' יחר" מ1ליחידת מידה של 

42.2.354

מחיר - לקרוי מגדלים עם משטחים משולשים, גגון מתכת משולשים

0.0001,440.000.00' יחר" מ1ליחידת מידה של 

0.0001,440.000.00' יחר" מ1מחיר ליחידת מידה של -גגון מתכת משושה 42.2.355

42.2.356

 1מחיר ליחידת מידה של - '  מ1X1גגון מתכת קשתי למתקן ריבועי 

0.0001,100.000.00' יחר"מ

42.2.357

מחיר - לקרוי מגדלים עם משטחים מרובעים, גגון פיברגלס מרובע

0.0001,260.000.00' יחר" מ1ליחידת מידה של 
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42.2.358

מחיר - לקרוי מגדלים עם משטחים משולשים, גגון פיברגלס משולש

0.0001,260.000.00' יחר" מ1ליחידת מידה של 

0.0001,260.000.00' יחר" מ1מחיר ליחידת מידה של - גגון פיברגלס משושה 42.2.359

0.0001,440.000.00' יחר" מ1מחיר ליחידת מידה של - גגון פיברגלס עגול וקמור 42.2.360

0.0001,440.000.00' יחר" מ1מחיר ליחידת מידה של - גגון פוליאתילן מרובע לקרוי מגדלים42.2.361

0.0001,440.000.00' יחר" מ1גגון פוליאתילן משולש לקרוי מגדלים מחיר ליחידת מידה של 42.2.362

42.2.363

מחיר ליחידת מידה - '  מ1גגון פוליאתילן עגול וקמור המחיר לקוטר של 

0.0001,440.000.00' יחר" מ1של 

42.2.364

מחיר ליחידת - גגון פוליאתילן מרובע עם דופן כפולה לקרוי מגדלים

0.0001,620.000.00' יחר" מ1מידה של 

42.2.365

גגון פוליאתילן משולש עם דופן כפולה לקרוי מגדלים מחיר ליחידת 

0.0001,620.000.00' יחר" מ1מידה של 

0.0001,620.000.00' יח' מ1גגון פוליאתילן עגול וקמור עם דופן כפולה המחיר לקוטר של 42.2.366

סולמות טיפוס  ומתקני גלישה- מרכיבי יסוד למתקנים משולבים  ?42.2.367 הערה? 

0.000540.000.00' יחא" מ1מחיר ליחידת מידה של - או משופע מפלדה /סולם טיפוס אנכי ו42.2.367

0.000720.000.00' יחא" מ1מחיר ליחידת מידה של - סולם טיפוס לולייני מפלדה 42.2.368

0.0001,100.000.00' יחא" מ1מחיר ליחידת מידה של - סולם טיפוס ספירלי מפלדה 42.2.369

0.000630.000.00' יחא" מ1מחיר ליחידת מידה של - צינור גלישה 42.2.370

0.0001,530.000.00' יחר" מ1מחיר ליחידת מידה של - רשת טיפוס מכבלים 42.2.371

0.0001,710.000.00' יחר" מ1מחיר ליחידת מידה של - רשת צורנית מכבלים 42.2.372

42.2.373

מחיר ליחידת מידה של - קיר טיפוס אבנים עם מאחזי יד ורגל לטיפוס 

0.0002,000.000.00' יחר" מ1

0.0001,800.000.00' יחר" מ1מחיר ליחידת מידה של - סולם כבלים 42.2.374

42.2.375

מחיר ליחידת - מעץ עם כבל טיפוס  (מכלול משופע  )משטח טיפוס 

0.000990.000.00' יחא" מ1מידה של 

42.2.376

מחיר ליחידת - מפלדה עם כבל טיפוס  (מכלול משופע  )משטח טיפוס 

0.0001,350.000.00' יחא" מ1מידה של 

42.2.377

 עם כבל HPLמחומר פלסטי קשיח   (מכלול משופע  )משטח טיפוס 

0.0001,530.000.00' יחא" מ1מחיר ליחידת מידה של - טיפוס 

0.000450.000.00' יחא" מ1מחיר ליחידת מידה של - או משופע מעץ /סולם טיפוס אנכי ו42.2.378

42.2.379

מחיר ליחידת מידה - סולם טיפוס קשתי בעל שלבים עמוקים מפלדה 

0.000810.000.00' יחא" מ1של 

0.0001,800.000.00' יחא" מ1מחיר ליחידת מידה של - קורת פלדה עם טבעות הליכת ידיים 42.2.380

42.2.381

 1מחיר ליחידת מידה של - קורת פלדה  גלית עם טבעות הליכת ידיים 

0.0001,900.000.00' יחא"מ

0.0001,800.000.00' יחא" מ1מחיר ליחידת - סולם הליכת ידיים במצב אופקי 42.2.382

0.0001,170.000.00' יחר"מחיר למ- משטח טיפוס פלסטי לפעוטות 42.2.383

0.0001,170.000.00' יח3משטח טיפוס מחומר פלסטי קשיח לילדים מעל גיל 42.2.384

0.0005,000.000.00' יחסביבון עמידה מצינורות פלדה ומשטח עמידה42.2.385

42.2.386

מעקות ומשטחי הגנה צדדיים-  מרכיבי יסוד למתקנים משולבים  ? , 

הערה? מעקות בטיחות והפרדה

0.0001,620.000.00' יחר" מ1מחיר ליחידת מידה של - מעקה סורג מצינורות פלדה 42.2.386

0.0001,800.000.00' יחר" מ1מחיר ליחידת מידה של - מעקה מפח פלדה מנוקב 42.2.387

0.000720.000.00' יחר" מ1מחיר ליחידת מידה של - מעקות מעץ 42.2.388

0.0001,440.000.00' יחר" מ1מחיר ליחידת מידה של - מעקה פלסטי 42.2.389

0.0002,550.000.00' יחר" מ1מחיר ליחידת מידה של  - HPLמעקה מלוח 42.2.390

0.0002,900.000.00' יחר" מ1מחיר ליחידת מידה של  - (חלד-פלדת אל)מעקה מלוח מנירוסטה 42.2.391

42.2.392

 1מחיר ליחידת מידה של - מעקה עם חלון בועה שקוף מפוליקרבונט 

0.0002,000.000.00' יחר"מ

0.000990.000.00' יחמחיר ליחידה- בועה שקופה מפוליקרבונט 42.2.393

0.000390.000.00' יחא" מ1מחיר ליחידת מידה של -  מעקה בטיחות בנוי מצינורות פלדה 42.2.394
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42.2.395

 1מחיר ליחידת מידה של - מעקה בטיחות בנוי מעמודי פלדה ורשת 

0.000390.000.00' יחא"מ

42.2.396

מחיר - מעקה בטיחות דקורטיבי בנוי מעמודי פלדה מוטות וחישוקים  

0.000445.000.00' יחא" מ1ליחידת מידה של 

42.2.397

מחיר ליחידת -  '  מ2.0מעקה בטיחות בנוי מצינורות פלדה בגובה 

0.000675.000.00' יחא" מ1מידה של 

0.000390.000.00' יחא" מ1מחיר ליחידת מידה של - מעקה הפרדה עם מסגרת צינור ורשת 42.2.398

42.2.399

מחיר ליחידת - מעקה הפרדה עם מסגרת של פלדה שטוחה ורשת 

0.000360.000.00' יחא" מ1מידה של 

0.000315.000.00' יחמעקה הפרדה הבנוי מעמודי פלדה ורשת העשויה מחוטי פלדה42.2.400

42.2.401

מחיר -מחסום בטיחות הבנוי ממוטות אנכיים וקשתות עליונות/מעקה

0.000435.000.00' יחא" מ1ליחידת מידה של 

הערה.42.2.402

הערה?  ח ל ק י  ח י ל ו ף  ?42.2.402

0.000324.000.00' יח.מיסבים לנדנדות תלויות42.2.402

0.000204.000.00' יח.יחידת עיגון לבסיס המתקנים42.2.403

0.00068.000.00 מטר.שרשראות  לנדנדות כולל שקלים42.2.404

0.000110.000.00' יח.מיסבים לנדנדות עלה ורד42.2.405

0.00054.000.00' יח.שלבי סולמות  ממתכת42.2.406

0.0001,833.000.00' יח.החלפת מנגנון  ממוסב לקרוסלה42.2.407

0.00090.000.00' יח.ידיות ורגלית אחיזה למתקני קפיץ42.2.408

0.000147.000.00' יח.ידית אחיזה למתקנים42.2.409

0.000109.000.00ליטר.צבעים למתקנים42.2.410

0.0008.000.00' יח.פקקים42.2.411

0.0008.000.00' יח.15/16-שקלים42.2.412

0.0009.000.00' יח.1/2-"שקלים42.2.413

0.0004,300.000.00' יח.מושב פעוטות מכבלים42.2.414

0.0008,100.000.00' יח.ערסל ישיבה42.2.415

0.000215.000.00' יח.מושב לנדנדת עלה ורד42.2.416

0.0001,020.000.00' יח.מושב  לפעוטות בנדנדות  תלויות42.2.417

0.000510.000.00' יח.מושב לנדנדה תלויה42.2.418

0.000800.000.00' יח.קפיץ למתקן נענוע42.2.419

0.0006,200.000.00' יחרשת לקט רגל42.2.420

0.0001,300.000.00' יחכיפת בועות42.2.421

0.0008,000.000.00' יחמושב קן לציפור42.2.422

0.0001,100.000.00' יחדמות מחומר פלסטי למתקן נענוע על קפיץ אחד42.2.423

0.000650.000.00' יח(כל יחידה מורכבת משני חלקים)חבק למגלשת מנהרה 42.2.424

הערה?   ד מ ו י ו ת  נ י י ח ו ת  ?42.2.425

42.2.425

המחיר כולל ,ע " או שNEW SAFARI' אספקה והתקנת דמויות של חב

אספקה ביסוס והתקנה בהתאם למפרט היצרן והחזרת השטח  

הערהלקדמותו

0.0004,000.000.00' יחתוכי\דמות חתול42.2.425

0.0009,000.000.00' יחהיפופוטם\דמות פיל42.2.426

0.0009,500.000.00' יחקורקודיל\דמות כלב42.2.427

0.00010,100.000.00' יחדמות פרה42.2.428

0.00011,000.000.00' יחדמות צב42.2.429

0.00012,000.000.00' יחדמות מפלצת42.2.430

הערה?   משטחי בלימה לאזורי מישחק  ?42.2.431
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42.2.431

שכבת בסיס שתהיה מורכבת -  שכבות 2-משטח הגומי יהיה בנוי מ

מ המחוברים בעזרת " מ1-4 בגדלים של SBRמפתיתי גומי גמיש מסוג 

כבה עליונה סטנדרטית שתהיה uפוליאוריתן המשמש כחומר מקשרש 

מ בגוונים שיקבעו על " מ1-4 בגודל EPDMמורכבת מפתיתי גומי מסוג 

הפתיתים מחוברים בעזרת פוליאוריתן המשמש . ידי הרשות המזמינה

הערה.כחומר מקשר

42.2.431

י תקן ישראלי ובהוראות "משטח גומי ביציקה באזור מתקני משחק עפ

אספלט / מצעים / מבנה בטון )מ ובגוון כלשהו " ס3-4היצרן בעובי שבין 

0.000278.000.00ר" מ(ימדד בניפרד

42.2.432

י תקן ישראלי ובהוראות "משטח גומי ביציקה באזור מתקני משחק עפ

/ בטון / ג תשתית אספלט "מ ובגוון כלשהו ע" ס5-6היצרן בעובי שבין 

0.000339.000.00ר" ממצעים שתימדד בנפרד

42.2.433

י תקן ישראלי ובהוראות "משטח גומי ביציקה באזור מתקני משחק עפ

/ בטון / ג תשתית אספלט "מ ובגוון כלשהו ע" ס7-8היצרן בעובי שבין 

0.000385.000.00ר" ממצעים שתימדד בנפרד

42.2.434

י תקן ישראלי ובהוראות "משטח גומי ביציקה באזור מתקני משחק עפ

/ בטון / ג תשתית אספלט "מ ובגוון כלשהו ע" ס9-10היצרן בעובי שבין 

0.000430.000.00ר" ממצעים שתימדד בנפרד

42.2.435

 SBRשכבה תחתונה מגרגירי . משטח גומי ביציקה למסלול הליכה 

 בגוון כלשהו EPDMשכבה עליונה , מ " מ10-20מ ובעובי " מ1-4גודל 

0.000282.000.00ר" ממצעים שתימדד בנפרד/ בטון / ג תשתית אספלט "ע

42.2.436

כתחליף , משטח גמיש בציפוי עליון דשא סינטטי לרבות פלטות בלימה 

, "SMART PLAY TOP"מסוג , למשטחי גומי במתקני משחקים 

הדשא . ע כולל התקנה על תשתית קיימת"או ש" דשא עוז"תוצרת 

כולל אישור מכון .  ובשחיקת צבעU.V.קרינת , עמיד בשחיקה פיזית

0.000300.000.00ר" מ. שנים5-התקנים ואחריות ל

42.2.437

 בגוון EPDMשכבה עליונה , תוספת מחיר למשטח גומי ביציקה  

גמר משטח .  ותוספת צורות מצבעים שונים TPV  צבע %100כלשהו  

0.00060.000.00ר" מ גוונים לבחירת המזמין4עד , 100TPVהגומי העליון יהיה 

0.0004,800.000.00ר" מר" מ2*2כיתוב או לוגו במשטח הדשא הסינטטי בשטח שלא יעלה על 42.2.438

42.2.439

מ עם בליטות לסימון " ס40ריצוף באבן סימון לעיוורים מגומי ברוחב  

0.000348.000.00 מטרי"י ת"סביב נדנדות ומוטבע במשטח הגומי עפ

42.2.440

יציקת סימון משחק רצפה סולמות וחבלים שחור לבן במידות 

500X500או משטח /ג רצפת הבטון ו"מ מגומי מוטבע ומולחם ע" ס

1.00019,800.00#####'קומפהריצוף

42.2.441

מ מגומי " ס150X100יציקת סימון משחק רצפה טוויסטר במידות 

1.0004,840.00#####' יחאו משטח הריצוף/ג רצפת הבטון ו"מוטבע ומולחם ע

42.2.442

מ מגומי " ס300יציקת סימון משחק רצפה קליעה למטרה בקוטר 

1.0008,240.00#####' יחאו משטח הריצוף/ג רצפת הבטון ו"מוטבע ומולחם ע

0.0005,733.000.00'קומפיציקת דוגמת קלאס מגומי צבעוני משולבת במשטח הגומי42.2.443

0.0002,389.000.00'קומפיציקת סימון מגרש מחניים מגומי צבעוני משולבת במשטח הגומי42.2.444

0.000335.000.00ק" מי לרבות פיזור"אספקה ופיזור חול דיונות נקי לארגזי חול על פי תקן מת42.2.445

0.000133.000.00ק" מאספקה ופיזור חצץ בגודל כלשהו לרבות פיזור בשכבות42.2.446

42.2.447

מ " מ1-2אספקה ופיזור מצע לגן משחקים מסוג אספקה ופיזור גרעינית 

0.000400.000.00ק" מע בעובי כלשהו"של כפר גלעדי או ש

42.2.448

מ " מ2-5בגודל " חול גנים"אספקה ופיזור חצץ בזלת שחור תוצרת 

0.000290.000.00ק" מבעובי כלשהו, ע"תוצרת מחצבות בית אלפא או ש

42.2.449

מ תוצרת מחצבות בית " מ2-5אספקה ופיזור חול גנים בזלתי בגודל 

0.000490.000.00ק" מאספקה בשקים, ע"אלפא או ש

הערה?    מ ת ק נ י   ס פ ו ר ט    ?42.2.450
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42.2.450

מתכנן / מתקני ספורט מסוג כלשהו יותקנו בהתאם למפרט היצרן 

במידת ' ואישור קונסט)המחיר כולל ביסוס . י "ובכפוף להנחיות מת

הערהי"ואישור מת (הצורך

42.2.450

 שכבות 3-ב" קוט-ספורט"ציפוי אקרילי צבעוני למגרש ספורט מסוג 

0.00030.000.00ר" מ לרבות שכבת אמולסיהUVעמידות 

0.00010.000.00ר" מקוט  למגרש ספורט-תוספת מחיר עבור שכבת ציפוי נוספת מסוג ספורט42.2.451

42.2.452

 מיקרון כל 300 שכבות בעובי 2-צביעת משטח בטון בצבע פוליאורטני ב

הצבע בעל עמידות . ע מאושר"גרמניה או ש" רינול"תוצרת , אחת

0.00051.000.00ר" מ'מעולה בשחיקה ומתאים לשמוש עבור גלגליות וכד

42.2.453

 שכבות 5-ציפוי מגרש ספורט רב תכליתי בצבע פוליאורטני מיושם ב

0.00050.000.00ר" ממ בגוונים" מ7בעובי כולל של 

0.00055.000.00ר" מצביעת משטח אספלט בצבע אפוקסי דו רכיבי42.2.454

0.0001,035.000.00' יחסימון מגרש כדורעף במגרש ספורט42.2.455

0.0001,095.000.00' יחסימון מגרש כדורסל במגרש ספורט42.2.456

0.000970.000.00' יחסימון מגרש טניס במגרש ספורט42.2.457

0.0001,215.000.00' יחסימון מגרש כדוריד במגרש ספורט42.2.458

0.000885.000.00' יחסימון מגרש קטרגל במגרש ספורט42.2.459

0.0001,105.000.00'קומפי דרישות התקן"סימון מגרש גלגליות עפ42.2.460

0.000790.000.00' יחסימון מסלול ריצה במגרש ספורט42.2.461

0.0005,520.000.00'קומפסימון קוי מגרש כדורגל תקני באמצעות מודד מוסמך לפי חוקת הכדורגל42.2.462

42.2.463

ע עומד בתקן "או ש(  FR+UV) NOVANTAמושב פלסטי קבוע מדגם 

0.000165.000.00' יחFIFAאש  ישראלי ובדרישות 

42.2.464

 5515י "ע  מותאם לת"או ש"  2012בסקט "מתקן כדורסל מגולוון דגם 

 שנים 10-אחריות ל)לוח פוליקרבונט שקוף בלתי שביר , לרבות ביסוס

חישוק קפיצי ורשת לעמידות חיצונית ארוכה וריפוד הגנה  (כנגד שבר

0.00016,380.000.00' יחהמחיר כולל בדיקה ואישור מכון התקנים. ללוח ועמוד הסל 

42.2.465

 5515י "ע  מותאם לת"או ש"  2007בסקט "מתקן כדורסל מגולוון דגם 

 שנים 10-אחריות ל)לוח פוליקרבונט שקוף בלתי שביר , לרבות ביסוס

חישוק קפיצי ורשת לעמידות חיצונית ארוכה וריפוד הגנה  (כנגד שבר

0.00015,470.000.00' יחהמחיר כולל בדיקה ואישור מכון התקנים. ללוח ועמוד הסל 

42.2.466

המנגנון . תוספת למתקן כדורסל עבור מנגנון לשנוי גובה הלוח והטבעת 

0.0002,730.000.00'קומפכל הצירים מנירוסטה עם אוקולון. מסוג מאושר 

42.2.467

המנגנון . תוספת מנגנון לשנוי גובה הלוח והטבעת למתקן כדורסל קיים 

כל הצירים מנירוסטה עם . ע "או ש" מגן ליברמן"מסוג מאושר כדוגמת 

0.0002,650.000.00'קומפאוקולון

42.2.468

י ניקוי חלודה וצביעתם בצבע המרייט "שיקום וחידוש מתקן סל קיים ע

הגוון . ע בשתי שכבות לפחות עד קבלת צבע אחיד"של יעקובי או ש

0.0001,820.000.00'קומפי בחירת הרשות"עפ

42.2.469

לוח פוליקרבונט שקוף , סל מגולוון משולב לרבות ביסוס- מתקן שער

חישוק קפיצי ורשת  ( שנים כנגד שבר10-אחריות ל)בלתי שביר 

0.00016,835.000.00'קומפלעמידות חיצונית ארוכה וריפוד הגנה ללוח

42.2.470

רגל תקני מעוגן בקרקע לרבות כל החיזוקים -קט/ יד -שערי כדור

בדוק ומאושר , רשת וכל חומרי העזר , הגילוון והצביעה , והחיבורים 

0.0002,550.000.00'קומפי מכון התקנים"ע

42.2.471

עובי ,מ " מ80/80רגל תקני מאסיבי בעל פרופיל -קט/ יד -שערי כדור

 מטר מגולוון בחום וצבוע שחור לבן 3X2מ במידות תקניות " מ3.2דופן 

,  לרבות רשת וכל חומרי העזר 2"י התקן כולל פרופיל קשתי אחורי "עפ

0.0006,460.000.00'קומפי מכון התקנים"בדוק ומאושר ע
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42.2.472

קבועים , עיגון במשטח בטון,  ("כלובים")זוג שערים למגרש גלגליות 

0.0003,185.000.00 זוגכולל רשת, במידות לפי התקן הבינלאומי 

0.0004,550.000.00 זוגכבלים ומותחנים,  לרבות רשת3"זוג עמודים ניידים למגרש טניס בקוטר 42.2.473

42.2.474

, ריפוד הגנה,  לרבות רשת4"זוג עמודי כדורעף אולימפי ניידים בקוטר 

0.0005,005.000.00 זוגכבלים ומותחנים

42.2.475

כדורעף לרבות מכסה  מגולוון נשלף / שרוול פלדה מגולוון לעמוד טניס 

0.000910.000.00'קומפ'ביסוס וכד, בגוון הציפוי של הריצפה לרבות חציבה 

42.2.476

י "בדוק ומאושר ע,שער כדורגל ניידים תיקני מאלומיניום כולל רשת 

0.00013,650.000.00 זוגי"מת

42.2.477

, קבוע בקרקע , שער כדורגל תיקני מקצועי מאלומיניום כולל רשת 

0.00018,200.000.00'קומפי"י מת"בדוק ומאושר ע

42.2.478

אספקת זוג שערים ניידים בגודל תיקני למשחקי בוגרים    עשויים 

0.00016,000.000.00'קומפWELLER &HERDENאלומיניום כולל רשת כוורת דוגמת 

42.2.479

   תוצרת C00928ט "זוג דגלי קרן גמישים למניעת פגיעה בשחקנים מק

ע לפי פרט "או ש" מגן לי"י " יבוא והתקנה עSPORT SYSTEM' חב

M130.000230.000.00' יח

42.2.480

 או REDEXIM מתוצרת VERTI  BRUSHמברשת נגררת דוגמת 

0.0009,500.000.00' יח.ע"ש

42.2.481

ציוד ייעודי לרענון משטח כדורגל  דשא סיננטי וחומרי המילוי נגרר 

0.0008,000.000.00'קומפ.ע" או שREDEXIM מתוצרת VERTI RAKEדוגמת 

42.2.482

או " שחם אריכא"פונג מבטון ומתכת כולל ציפוי אפוקסי של -שולחן פינג

0.0007,800.000.00'קומפע"ש

0.000365.000.00' יחקרש נתירה מעץ  אלון לרבות יסוד בטון42.2.483

0.000180.000.00ר" מקומפלט, בור קפיצה42.2.484

42.2.485

ע מאושר "או ש,  mli conipur swמקצועי  (אתלטיקה)מסלול רקורטן 

iaaf 0.000400.000.00ר" מ מסלולים4כולל סימון , מ" מ13 בעובי

42.2.486

גרין '  תוצרת חבGR2005-1-22מתקן כושר מאמן שרירי בטן ואגן 

0.00010,180.000.00' יחע"פילד או ש

0.00011,040.000.00' יחע"גרין פילד או ש'  תוצרת חבGR2005-1-23מתקן כושר איירווקר זוגי 42.2.487

42.2.488

גרין פילד או '  תוצרת חבGR2005-1-26מתקן כושר מולטיטריינר סקי 

0.00013,590.000.00' יחע"ש

42.2.489

גרין '  תוצרת חבGR2005-1-28מתקן כושר מאמן לעקב ולכף הרגל 

0.0007,620.000.00' יחע"פילד או ש

0.0007,620.000.00' יחע"גרין פילד או ש'  תוצרת חבGR2005-1-30מתקן כושר אופן יד רגל 42.2.490

42.2.491

גרין '  תוצרת חבGR2005-1-46אימון לארבעה - מתקן כושר פילאטיס 

0.00010,180.000.00' יחע"פילד או ש

42.2.492

גרין פילד או '  תוצרת חבGR2005-1-47מתקן כושר הרקולס דחיפה 

0.00011,890.000.00' יחע"ש

42.2.493

גרין פילד או '  תוצרת חבGR2005-1-48מתקן כושר הרקולס משיכה 

0.00011,890.000.00' יחע"ש

42.2.494

גרין פילד או '  תוצרת חבGR2005-1-48Aמתקן כושר הרקולס דחיקה 

0.00011,890.000.00' יחע"ש

42.2.495

גרין פילד או '  תוצרת חבGR2005-1-49מתקן כושר אופניים אופקי 

0.0007,620.000.00' יחע"ש

42.2.496

גרין פילד או '  תוצרת חבGR2005-1-54מתקן כושר מאמן כתפיים 

0.0007,620.000.00' יחע"ש

0.0007,620.000.00' יחע"גרין פילד או ש'  תוצרת חבGR2005-1-89מתקן כושר אופניים ניצב 42.2.497



274מתוך233 2018- ל לעבודות פיתוח "מחירון משכ

כ"סהמחירכמותמידה' יחתאורמספר

42.2.498

גרין פילד או '  תוצרת חבGR2005-1-90מתקן כושר פרפר פשיטה 

0.0007,620.000.00' יחע"ש

0.0007,620.000.00' יחע"גרין פילד או ש'  תוצרת חבGR2005-1-91מתקן כושר חתירה 42.2.499

42.2.500

גרין פילד '  תוצרת חבGR2005-1-92טיפוס הרים - מתקן כושר סטפר 

0.00013,590.000.00' יחע"או ש

42.2.501

גרין '  תוצרת חבGR2005-1-98מתקן כושר כורסת עבודת רגליים 

0.0007,620.000.00' יחע"פילד או ש

42.2.502

גרין פילד או '  תוצרת חבGR2005-1-19מתקן כושר ספות עלייה בטן 

0.0005,650.000.00' יחע"ש

0.0004,640.000.00' יחע"גרין פילד או ש'  תוצרת חבGR2005-1-45 מתקן כושר מתח זוגי 42.2.503

42.2.504

גרין פילד או '  תוצרת חבGR2005-1-43מתקן כושר מקבילית זוגית 

0.0003,790.000.00' יחע"ש

42.2.505

 תוצרת GR2005-1-105שלט דו צדדי עם הוראות שימוש ואזהרות 

0.0002,100.000.00' יחע"גרין פילד או ש' חב

42.2.506

גרין פילד '  תוצרת חבGR2005-1-04י זוגי מפואר 'מתקן כושר טאי צ

0.0008,480.000.00' יחע"או ש

0.0006,770.000.00' יחע"גרין פילד או ש'  תוצרת חבGR2005-1-05יקונג 'מתקן כושר צ42.2.507

0.0008,520.000.00' יחע"גרין פילד או ש'  תוצרת חבGR2005-1-08מתקן כושר פרפר 42.2.508

0.0008,520.000.00' יחע"גרין פילד או ש'  תוצרת חבGR2005-1-09 מתקן כושר סקי 42.2.509

42.2.510

'  תוצרת חבGR2005-1-100מתקן כושר מיטות שכיבה לאימון רגליים 

0.00010,230.000.00' יחע"גרין פילד או ש

42.2.511

-GR2005-1אימון לארבעה -מתקן כושר מולטיטריינר דחיקת רגליים

0.00011,550.000.00' יחע"גרין פילד או ש'  תוצרת חב104

42.2.512

'  תוצרת חבGR2005-1-11רגל /מתקן כושר עמוד מתיחות ועיסוי גב

0.0006,770.000.00' יחע"גרין פילד או ש

42.2.513

גרין פילד או '  תוצרת חבGR2005-1-13מולטיטריינר אימון ועיסוי גב 

0.00010,180.000.00' יחע"ש

42.2.514

 2.75מ גובה " מ11X11מתקן טיפוס - מתקן ספיידר טיפוס מנירוסטה

מרפסת , מ" מ4מ עובי דופן " מ89בנוי מצינורות נירוסטה בקוטר ' מ

 4שרשראות נירוסטה עובי , מ" מ3מ בעובי דופן " ס50עמידה בקוטר 

 16רשתות טיפוס , מ " מ17 משולש בעובי HDPEמ קיר טיפוס מ "מ

מושבי נדנדות . מ " מ4מ עובי דופן " מ25טבעות טיפוס בקוטר , מ "מ

 7.5ערסל מגומי בעובי ,  יצוק EPDMמ עם " מ25מנירוסטה בקוטר 

תוצרת .כל הברגים מנירוסטה. מ מחובר לשרשראות נירוסטה "מ

0.000360,000.000.00' יח.ע "או ש" פרולודיק"

0.000890,000.000.00'קומפ.ע"או שו" הגס"תוצרת , יחידות מעגלי6, קיר טיפוס אתגרי 42.2.515

42.2.516

מ עובי " מ40מתקן טיפוס בצורת פרפר עשוי מצינורות נירוסטה בקוטר 

מ מפלדה מגולוונת " מ125עמודי המתקן פלדה בקוטר , מ " מ2דופן 

קיר , צבועים בצבע מיוחד ומצופים בלכה אנטי גרפיטי ונגד שריטות 

 או j415ט "מק" פרולודיק"תוצרת ,  רשת טיפוס כבליםHPLטיפוס עשוי 

0.00054,000.000.00'קומפע"ש

42.2.517

. ע "או ש" שעשועים וספורט"תוצרת '  מ1מתקן קיר טיפוס בגובה 

0.0007,170.000.00'קומפי התקן"העבודה כוללת הצמדה לקיר פיתוח וכל הנדרש עפ

0.0002,600.000.00' יחמתקן מתח בשלושה גבהים  מצינורות פלדה42.2.518

0.0003,100.000.00' יחשפורפרות קול42.2.519

0.0002,700.000.00' יחפלדה, מתקן הליכת ידיים אופקי בשני גבהים42.2.520

0.0002,700.000.00' יחמתקן הליכת ידיים טבעות אופקי מפלדה42.2.521

0.0002,400.000.00' יחמתקן זוג מקבילים מצינורות פלדה42.2.522

0.0005,500.000.00' יחמתקן פעולות מרובע42.2.523

0.000500.000.00' יחתוספת עבור מתקן פעילות מרובע במצב פרוס42.2.524

0.0006,300.000.00' יח מתקן פעילות מרובע  בנוי מצנורות פלדה42.2.525

0.0006,300.000.00' יחמתקן פעילות משושה מעץ42.2.526
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0.000600.000.00' יחתוספת עבור מתקן פעילות משושה במצב פרוס42.2.527

0.0008,100.000.00' יחמתקן פעילות משושה בנוי מצינורות פלדה42.2.528

0.0008,100.000.00' יח מתקן פעילות מתומן42.2.529

0.000700.000.00' יחתוספת עבור מתקן פעילות מתומן במצב פרוס42.2.530

0.0009,000.000.00' יח מתקן פעילות מתומן בנוי מצינורות פלדה42.2.531

0.0007,000.000.00' יח פעילויות7מתקן מסלול 42.2.532

0.0003,000.000.00' יחמתקן טיפוס שני חבלים וצינור קורות עץ ופלדה42.2.533

0.0002,900.000.00' יחמתקן פעילות כושר בשכיבה מפלדה42.2.534

0.0002,700.000.00' יחמתקן פעילות כושר בשכיבה מעץ42.2.535

0.0003,000.000.00' יחדו צדדי בעמידה מפלדה, מתקן פעילות כושר להפעלת שרירי בטן42.2.536

0.0003,400.000.00' יחתוף ריצה חיצוני42.2.537

0.0003,200.000.00' יחמתקן תחרות הפעלת כח בסיבוב42.2.538

0.0003,200.000.00' יח קפיצים ספירלים2קורת שיווי משקל על 42.2.539

0.0001,800.000.00' יחעם עמודים מבולי עץ, קורת שיווי משקל42.2.540

0.0001,900.000.00' יחקורת שיווי משקל שלושה גבהים42.2.541

0.0002,300.000.00' יחקורת שיווי משקל שלושה גבהים עם עמודים מבולי עץ42.2.542

0.0002,500.000.00' יחקורת שיווי משקל מפותלת מפלדה42.2.543

0.0002,900.000.00' יחמבוך סולמות מצינורות פלדה42.2.544

0.0002,900.000.00' יחמבוך סולמות מעמודי עץ וצינורות פלדה42.2.545

0.0002,200.000.00' יחקורת שיווי משקל42.2.546

0.0005,300.000.00' יח פעילויות בנוי משלד פלדה5מתקן 42.2.547

0.0009,800.000.00' יחמתקן אומגה מבנה עץ42.2.548

0.00012,400.000.00' יחמתקן אומגה מבנה פלדה42.2.549

0.0002,600.000.00' יחמשפך סל קטן42.2.550

0.0003,400.000.00' יחמשפך סל גדול42.2.551

0.0004,200.000.00' יחמשפך צינורות42.2.552

0.0001,800.000.00' יחמתקן כדורסל עץ דו צדדי42.2.553

0.00013,500.000.00' יח שחקנים2שולחן מלבני למשחק טניס שולחן עבור 42.2.554

0.0009,000.000.00' יח שחקנים4שולחן עגול למשחק טניס שולחן עבור 42.2.555

42.2.556

המחירים כוללים הובלה התקנה,אלמנטים טרומים לסקייט בורד ?  

ע"וולפמן או ש' המוצרים תוצרת חב, מעקות וקופינג  הערה? 

0.00015,650.000.00' יחגל בודד42.2.556

0.0007,820.000.00' יחחצי גל42.2.557

0.0005,240.000.00' יחבועה קטנה42.2.558

42.2.559fun box 250.0004,140.000.00' יח

42.2.560fun box 400.0006,620.000.00' יח

0.00081,525.000.00' יח מטר4מיני ברוחב 42.2.561

0.000121,000.000.00' יח מטר6מיני רחבה ברוחב 42.2.562

0.000127,267.000.00' יח מטר4קלסית 42.2.563

0.000127,265.000.00' יח מטר6קלסית רחבה רוחב 42.2.564

0.000150,680.000.00' יח מטר6אתגרית רחבה רוחב 42.2.565

0.000200,910.000.00' יח מטר8אתגרית רחבה רוחב 42.2.566

42.2.567

 193010ט "מק" גילגל"י "משווק ע-   משתתפים 3-תחנת כושר ל

0.00024,580.010.00'קומפ.ע"או שו" הגס"תוצרת 

0.00027,272.700.00'קומפ.ע"או שו" הגס" תוצרת 193011ט " משתתפים מק3-תחנת כושר ל42.2.568

0.00029,636.880.00'קומפ.ע"או שו" הגס" תוצרת 193012ט " משתתפים מק3-תחנת כושר ל42.2.569

0.00032,773.650.00'קומפ.ע"או שו" הגס" תוצרת 193013ט "מק-  משתתפים 3-תחנת כושר ל42.2.570

42.2.571

או , " גילגל"י " משווק עj3725ט "מק" פרולודיק"מתקן כושר תוצרת 

0.00014,560.000.00'קומפ.ע "ש

0.00012,740.000.00'קומפ.ע " או שj3724ט "מק" פרולודיק"מתקן כושר מקבילים תוצרת 42.2.572

0.0009,828.000.00'קומפע" או שj3700ט "מק" פרולודיק"מתקן כושר משולב תוצרת 42.2.573
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42.2.574

 או 1371ט "מק" פרולודיק"מתקן כושר לגיל השלישי מנירוסטה תוצרת 

0.00023,093.250.00'קומפ.ע "ש

0.00048,685.000.00'קומפ.ע "  או שj3703ט "מק" פרולודיק"מתקן כושר הליכון תוצרת 42.2.575

42.2.576

" גילגל"י " משווק עj3727ט "מק" פרולודיק"מתקן כושר משוכות תוצרת 

0.00024,570.000.00'קומפ.ע "או ש, 

42.2.577

  1372ט "מק" פרולודיק"מתקן כושר לגיל השלישי מנירוסטה תוצרת 

0.00025,122.370.00'קומפ.ע "או ש

42.2.578

  1375ט "מק" פרולודיק"מתקן כושר לגיל השלישי מנירוסטה תוצרת 

0.00046,685.730.00'קומפ.ע "או ש,

42.2.579

 או 1376ט "מק" פרולודיק"מתקן כושר לגיל השלישי מנירוסטה תוצרת 

0.00042,079.310.00'קומפ.ע "ש

הערה? מתקני משחק לכלבים ?42.2.580

42.2.580

 תוצרת אורן מתקני משחקים או 2500ט "רמפה דו שיפועית מעץ מק

0.0005,100.000.00' יחע"ש

0.0003,100.000.00' יחע" תוצרת אורן מתקני משחקים או ש2501ט "דלגיות מעץ מק42.2.581

0.0003,700.000.00' יחע" תוצרת אורן מתקני משחקים או ש2502ט "פתח מעבר בקפיצה מק42.2.582

0.0005,800.000.00' יחע" תוצרת אורן מתקני משחקים או ש2503ט "רמפת ריצה מעץ מק42.2.583

0.0004,400.000.00' יחע" תוצרת אורן מתקני משחקים או ש2504ט "מדרגות טיפוס מעץ מק42.2.584

42.2.585

 תוצרת אורן מתקני משחקים או 2505ט "מנהרת זחילה מפלסטיק מק

0.0007,700.000.00' יחע"ש

0.0004,600.000.00' יחע" תוצרת אורן מתקני משחקים או ש2506ט "מנהרת זחילה מק42.2.586

0.0003,200.000.00' יחע" תוצרת אורן מתקני משחקים או ש2507ט "קורות הליכה מעץ מק42.2.587

0.0003,600.000.00' יחע" תוצרת אורן מתקני משחקים או ש2508ט "רמפת קפיצה מעץ מק42.2.588

42.2.589

 תוצרת אורן מתקני משחקים או 2509ט "מעבר בין עמודים מעץ  מק

0.0003,300.000.00' יחע"ש

0.0003,700.000.00' יחע" תוצרת אורן מתקני משחקים או ש2510ט "קיר קפיצה מעץ  מק42.2.590

0.0003,500.000.00' יחע" תוצרת אורן מתקני משחקים או ש2511ט "עלה ורד מעץ מק42.2.591

0.0004,400.000.00' יחע" תוצרת אורן מתקני משחקים או ש2512ט " גבהים מק3קיר קפיצה 42.2.592

42.2.593

 תוצרת אורן מתקני משחקים 2513ט "טבעות קפיצה בגבהים שונים מק

0.0003,200.000.00' יחע"או ש

42.2.594

 תוצרת אורן מתקני משחקים או 2514ט "משטחי קפיצה מדורגים מק

0.0003,800.000.00' יחע"ש

42.2.595

 תוצרת אורן מתקני משחקים או 2515ט "מנהרת זחילה מפותלת מק

0.0009,700.000.00' יחע"ש

42.2.596

 תוצרת אורן מתקני משחקים או 2516ט "מתקן עלייה רב תכליתי מק

0.00020,100.000.00' יחע"ש

42.2.597

 תוצרת אורן מתקני משחקים או 2517ט "מתקן עלייה רב תכליתי מק

0.00021,300.000.00' יחע"ש

הערה?  שיפוץ משטחים ומתקני משחק  ?42.2.598

0.000500.000.00ע" שעבודות שיפוץ ותיקון מקצועיות42.2.598

0.000950.000.00' יחי לאתר"בדיקת מת42.2.599

0.0001,700.000.00' יחלאתר (אחר/דשא סינטטי/גומי)בדיקת הולם למשטחי בטיחות 42.2.600

42.2.601

על פי הנחיות  (ח" ש50,000עלות יצרן עד )צביעת מתקן משחקים קטן 

0.000850.000.00' יח.היצרן

42.2.602

על פי הנחיות  (ח" ש120,000עלות יצרן עד )צביעת מתקן משחקים 

0.0001,275.000.00' יח.היצרן

42.2.603

על פי הנחיות  (ח" ש200,000עלות יצרן עד )צביעת מתקן משחקים 

0.0001,700.000.00' יח.היצרן
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42.2.604

" SMART PLAY"משטחי דשא סינטטי / יציקת גומי/ תיקוני אריחי גומי

0.000500.000.00ר" מ.ע במשטח קיים"או ש

הערה?אחזקה חודשית של מתקני משחק?42.2.605

42.2.605

 בחוזה 3על פי פרק , אחזקה חודשית של אתר מתקני משחק קטן

0.000685.000.00' יח.3.5סעיף , התקשרות

42.2.606

 בחוזה 3על פי פרק , אחזקה חודשית של אתר מתקני משחק בינוני

0.000810.000.00' יח.3.5סעיף , התקשרות

42.2.607

 בחוזה 3על פי פרק , אחזקה חודשית של אתר מתקני משחק גדול

0.0001,000.000.00' יח.3.5סעיף , התקשרות

פיתוח- כבישים 51.0.000

עבודות פירוק51.1.000

51.1.001

מחירי הפירוקים למיניהם כוללים סילוק הפסולת אל מחוץ :  הערה 

לגבולות הרשות אל אתר פסולת מאושר לרבות הובלה ותשלום אגרות 

י הנחיות "הכל עפ, או העברה למחסני הרשות המזמינה/במידת הצורך ו

הערההפיקוח

0.00013.000.00ר" ממ" ס5פירוק וסילוק כבישים ומדרכות אספלט בעובי עד 51.1.001

0.00017.000.00ר" ממ" ס10מ ועד " ס5פירוק וסילוק כבישים ומדרכות אספלט בעובי מעל 51.1.002

0.00023.000.00ר" ממ" ס20מ ועד " ס10פירוק וסילוק כבישים ומדרכות אספלט בעובי מעל 51.1.003

0.00028.000.00ר" ממ" ס20פירוק וסילוק כבישים ומדרכות אספלט בעובי מעל 51.1.004

0.0006.000.00ר" ממ" ס1חספוס שטחי אספלט לעומק עד 51.1.005

0.0008.000.00ר" ממ" ס5קרצוף שטחי אספלט לעומק עד 51.1.006

0.00012.000.00ר" ממ" ס10מ ועד " ס5קרצוף שטחי אספלט לעומק מעל 51.1.007

51.1.008

" מ ועד" ס10לשטחי אספלט ומבנה כביש לעומק מעל " קרצוף עמוק  

0.00020.000.00ר" ממ"ס 20

51.1.009

" מ ועד" ס20לשטחי אספלט ומבנה כביש לעומק מעל " קרצוף עמוק  

0.00028.000.00ר" ממ"ס 30

51.1.010

או העברתם  (לרבות התמרור)פירוק וסילוק עמודי תמרור ושילוט 

0.00063.000.00' יחלמחסן המזמין

0.000180.000.00' יחשלט והתקנתו מחדש/פירוק עמוד תמרור51.1.011

0.000128.000.00' יחפירוק שלטים ותמרורים על שני עמודים51.1.012

0.000318.000.00' יחהעתקת שלטים ותמרורים על שני עמודים51.1.013

0.000579.000.00' יח.פירוק והעתקה עמודים עם שלט רחוב או פרסומות מוארים51.1.014

0.000196.000.00' יחפירוק וסילוק יסוד בטון של עמוד מסוג כלשהו51.1.015

0.000243.000.00' יח(כולל עוגנים)תקשורת מעץ / פירוק עמוד תאורה 51.1.016

51.1.017

לא )והתקנתו מחדש  (כולל עוגנים)תקשורת מעץ / פירוק עמוד תאורה 

0.000485.000.00' יח(כולל רשת

0.00058.000.00 מטרפירוק וסילוק מעקה בטיחות מצינורות51.1.018

51.1.019

הולכה והתקנתו בגמר עבודות ריצוף או / פירוק זהיר של מעקה בטיחות

0.000117.000.00 מטרהעתקתו למקום אחר

51.1.020

 יחיד כולל סתימת הבורות Wפירוק זהיר של מעקה בטיחות מסוג 

0.00035.000.00 מטרוהעברתו לאיחסון

51.1.021

 כפול כולל סתימת הבורות Wפירוק זהיר של מעקה בטיחות מסוג 

0.00046.000.00 מטרוהעברתו לאיחסון

51.1.022

, אשפתון, עציץ, ספסל: פירוק וסילוק של פריט ריהוט רחוב או גן כגון

0.000151.000.00' יח'מחסום רכב וכד

51.1.023

, עציצים, ספסלים: פירוק זהיר של פריט ריהוט רחוב או גן כגון

והתקנתו מחדש לאחר ביצוע הריצוף ואו העתקתו ' אשפתונים וכד

0.000266.000.00' יחלמקום אחר
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51.1.024

כולל כל האלמנטים ,או בד /ו,או בטון /או מתכת ו/פירוק פרגולת עץ ו

איחסון החומר במקום שיורה המפקח ,לרבות פירוק בטון היסוד ,

או לאתר פינוי פסולת מאושר על ידי המשרד להגנת /ו,בתחום העיר ,

סילוק הפסולת לאתר פינוי פסולת מאושר על ידי המשרד ,הסביבה 

0.00084.000.00ר" מ.מילוי בורות וניקוי האתר,להגנת הסביבה 

0.00053.000.00ר" מ.פירוק זהיר של דק עץ קיים ופינוי העץ למקום שיורה המפקח51.1.025

0.000158.000.00ר" מפירוק והרכבה מחדש דק מעץ51.1.026

51.1.027

לרבות ,רגל בודדים או משולבים -קט,סל -כדור,פירוק מתקני כדורגל 

בתחום העיר ,איחסון החומר במקום שיורה המפקח ,פירוק בטון היסוד 

סילוק ,או לאתר פינוי פסולת מאושר על ידי המשרד להגנת הסביבה /ו

הפסולת לאתר פינוי פסולת מאושר על ידי המשרד להגנת הסביבה 

0.000299.000.00' יח.מילוי בורות וניקוי האתר,

51.1.028

או /ו,פירוק זהיר של מתקני משחק בודדים ופינויים למחסן העירייה 

י "לאתר פינוי פסולת מאושר על ידי המשרד להגנת הסביבה עפ

0.000127.000.00' יח.העבודה כוללת ניקוי האתר ופינוי כל פסולת.החלטת המפקח 

51.1.029

פירוק זהיר של מערכת מתקני משחק משולבת לכל מגדל על כל 

או לאתר פינוי /האלמנטים המחוברים אליו ופינויה למחסן העירייה ו

י החלטת המפקח "פסולת מאושר על ידי המשרד להגנת הסביבה עפ

0.000526.000.00'קומפ.העבודה כוללת ניקוי האתר ופינוי כל פסולת.

51.1.030

 משטחים 2פירוק זהיר של מערכת מתקני משחק משולבת עם 

והתקנתן מחדש באתר לפי הנחיות המפקח כולל תיקון המתקן כולל 

צביעה והשלמת אלמנטים לרמת תקן כולל אישור מכון התקנים 

0.0003,300.000.00'קומפ.לתקינות ולהתקנה

51.1.031

 משטחים 5פירוק זהיר של מערכת מתקני משחק משולבת עם 

והתקנתן מחדש באתר לפי הנחיות המפקח כולל תיקון המתקן כולל 

צביעה והשלמת אלמנטים לרמת תקן כולל אישור מכון התקנים 

0.0007,370.000.00'קומפ.לתקינות ולהתקנה

51.1.032

דשא סינטטי קיים באיזור מתקני משחק \פירוק וסילוק משטח גומי 

0.000132.000.00ר" מ.ח הקבלן"י העירייה וע"לאתר פסולת מאושר ע

0.00076.000.00 מטרפירוק וסילוק מדרגות מסוג כלשהו51.1.033

0.000277.000.00' יחפירוק וסילוק שער להולכי רגל על עמודיו ויסודותיו51.1.034

51.1.035

פירוק זהיר של שער להולכי רגל על עמודיו ויסודותיו והתקנתו במקומו 

0.000636.000.00' יחהחדש

0.000371.000.00' יחפירוק וסילוק שער לרכב על עמודיו ויסודותיו51.1.036

0.000925.000.00' יחפירוק זהיר של שער לרכב על עמודיו ויסודותיו והתקנתו במקומו החדש51.1.037

51.1.038

התאמת גובה פני משטח חניה מכל חומר שהוא למפלס מתוכנן בכניסה 

0.000659.000.00' יחמדרכה לחצרות הבתים/מכביש

51.1.039

התאמת גובה שבילים להולכי רגל מכל חומר שהוא למפלס מתוכנן 

0.000330.000.00' יחמדרכה לחצרות הבתים/בכניסה מכביש

51.1.040

, התאמת גובה משטח בטון לפחי אשפה לרבות התאמת גדרות רשת

0.000762.000.00' יח'מעקות וכד

0.000307.000.00' יחמדרכה מתוכננים/ התאמת שוחה מסוג כלשהו למפלס כביש 51.1.041

0.000307.000.00' יחל עבור התאמת התקרה"תוספת לנ51.1.042

51.1.043

מ למפלס ולשיפוע הכביש " ס50התאמת מכסה תא בקרה עגול בקוטר 

" כדוגמת ,מ " ס10באמצעות טבעות עשויות מפיברגלס משוריין עד 

ע ובהתאם למפרט "או שו" עמיד אנטרפרייז"של חברת " מתאם אביב 

0.000636.000.00' יחהיצרן

51.1.044

מ למפלס ולשיפוע הכביש " ס50התאמת מכסה תא בקרה עגול בקוטר 

" כדוגמת ,מ " ס15באמצעות טבעות עשויות מפיברגלס משוריין עד 

ע ובהתאם למפרט "או שו" עמיד אנטרפרייז"של חברת " מתאם אביב 

0.000751.000.00' יחהיצרן
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51.1.045

מ למפלס ולשיפוע הכביש " ס50התאמת מכסה תא בקרה עגול בקוטר 

" מ כדוגמת " ס20באמצעות טבעות עשויות מפיברגלס משוריין עד 

ע ובהתאם למפרט "או שו" עמיד אנטרפרייז"של חברת " מתאם אביב 

0.000810.000.00' יחהיצרן

51.1.046

מ למפלס ולשיפוע הכביש " ס60התאמת מכסה תא בקרה עגול בקוטר 

" כדוגמת ,מ " ס10באמצעות טבעות עשויות מפיברגלס משוריין עד 

ע ובהתאם למפרט "או שו" עמיד אנטרפרייז"של חברת " מתאם אביב 

0.000728.000.00' יחהיצרן

51.1.047

מ למפלס ולשיפוע הכביש " ס60התאמת מכסה תא בקרה עגול בקוטר 

" כדוגמת ,מ " ס15באמצעות טבעות עשויות מפיברגלס משוריין עד 

ע ובהתאם למפרט "או שו" עמיד אנטרפרייז"של חברת " מתאם אביב 

0.000833.000.00' יחהיצרן

51.1.048

מ למפלס ולשיפוע הכביש " ס60התאמת מכסה תא בקרה עגול בקוטר 

" מ כדוגמת " ס20באמצעות טבעות עשויות מפיברגלס משוריין עד 

ע ובהתאם למפרט "או שו" עמיד אנטרפרייז"של חברת " מתאם אביב 

0.000902.000.00' יחהיצרן

0.0001,041.000.00' יחמדרכה מתוכננים/ סטנדרטי למפלס כביש " בזק"התאמת תא 51.1.049

0.000579.000.00' יחמדרכה מתוכננים/ סטנדרטי למפלס כביש " HOT"התאמת תא 51.1.050

0.000307.000.00' יחלמפלס כביש מתוכנן (רשת אחת)התאמת תא קליטה 51.1.051

0.000173.000.00' יחל עבור כל רשת נוספת להתאמת מפלס"תוספת לנ51.1.052

51.1.053

מ והחלפתם לעומס כבד כולל " ס80פירוק תקרה ומכסה שוחה קוטר 

0.0001,463.000.00'קומפ.התאמתם למפלס כביש מתוכנן

51.1.054

מ והחלפתם לעומס כבד כולל " ס100פירוק תקרה ומכסה שוחה קוטר 

0.0001,833.000.00'קומפ.התאמתם למפלס כביש מתוכנן

51.1.055

מ והחלפתם לעומס כבד כולל " ס125פירוק תקרה ומכסה שוחה קוטר 

0.0002,046.000.00'קומפ.התאמתם למפלס כביש מתוכנן

51.1.056

תוספת לפירוק תקרה ומכסה שוחה בכל קוטר עבור החלפת המכסה 

0.000348.000.00' יחב כבד- עגול או מרובע מיצקת ברזל במקום בC250למין 

51.1.057

תוספת לפירוק תקרה ומכסה שוחה בכל קוטר עבור החלפת המכסה 

0.000462.000.00' יחב כבד- עגול או מרובע מיצקת ברזל במקום בD400למין 

51.1.058

 D400תוספת למחיר מכסה לתא בקרה עבור סגר נעילה למכסה ממין 

0.000139.000.00' יחC250או 

0.00017.000.00ר" מפירוק וסילוק ריצוף מסוג כלשהו במסגרת עבודות חפירת השטח51.1.059

0.00021.000.00ר" מפירוק וסילוק ריצוף מסוג כלשהו במסגרת עבודות החלפת מדרכות51.1.060

51.1.061

פירוק זהיר של ריצוף מסוג כלשהו כולל העמסה וסידור על משטחים 

0.00029.000.00ר" מאו הובלתו למחסני הרשות לשימוש חוזר/ואחסנתו ו

0.00053.000.00ר" מפירוק ריצוף מסוג כלשהו והנחתו מחדש כולל השלמת שכבת חול51.1.062

51.1.063

פירוק וסילוק אבן שפה ותיחום מכל סוג או חגורת בטון במסגרת 

0.00014.000.00 מטרעבודות חפירת השטח

51.1.064

פירוק וסילוק אבן שפה ותיחום מכל סוג או חגורת בטון במסגרת 

0.00020.000.00 מטרעבודות החלפת מדרכות

51.1.065

פירוק זהיר של אבן שפה ותיחום קיימת מכל סוג והובלתה למחסני 

0.00029.000.00 מטרהרשות

0.00058.000.00 מטרפירוק אבן שפה ותיחום קיימת מכל סוג והנחתה מחדש51.1.066

0.00058.000.00ר" ממ" ס10פירוק וסילוק משטח בטון מזויין בעובי עד 51.1.067

51.1.068

מ עבור " ס10תוספת מחיר לפירוק וסילוק משטח בטון מזויין בעובי עד  

0.000210.000.00 מטרניסור הבטון

0.00084.000.00ר" ממ" ס15מ ועד " ס10פירוק וסילוק משטח בטון מזויין בעובי מעל 51.1.069

51.1.070

מ ועד  " ס10תוספת מחיר לפירוק וסילוק משטח בטון מזויין בעובי מעל 

0.000237.000.00 מטרמ עבור ניסור הבטון" ס15

0.000110.000.00ר" ממ" ס20מ ועד " ס15פירוק וסילוק משטח בטון מזויין בעובי מעל 51.1.071
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51.1.072

מ ועד " ס15תוספת מחיר לפירוק וסילוק משטח בטון מזויין בעובי מעל 

0.000263.000.00 מטרמ עבור ניסור הבטון" ס20

0.00025.000.00 מטרפירוק וסילוק משולש מבטון או אספלט בכניסה לחצר או לחניה51.1.073

0.00029.000.00ר" מפירוק וסילוק פסי האטה מאספלט או מאבנים משתלבות51.1.074

0.00081.000.00ר" ממיון הסלעים וסילוק הפסולת,פירוק מסלעה 51.1.075

0.000210.000.00ק" מפירוק וסילוק קיר אבן מסוג ובעובי כלשהו51.1.076

0.000447.000.00ק" מפירוק וסילוק קיר מבטון מזויין מסוג ובעובי כלשהו51.1.077

0.00058.000.00ר" מפירוק וסילוק גדר אבן מסוג כלשהו לרבות היסוד51.1.078

0.00069.000.00ר" מהורדת ציפוי אבן מגדרות או חזיתות51.1.079

0.000405.000.00ק" מפירוק וסילוק קורה או יסוד מבטון מזויין51.1.080

0.00018.000.00 מטרפירוק וסילוק גדר תיל או העברה למחסני הרשות51.1.081

0.00021.000.00ר" מפירוק וסילוק גדר רשת מסוג כלשהו או העברה למחסני הרשות51.1.082

51.1.083

פירוק גדר רשת מסוג כלשהו כולל התקנה מחדש או העתקתה למקום 

0.000117.000.00ר" משיורה המפקח לרבות השלמות במידת הצורך

0.00087.000.00 מטרפירוק וסילוק גדר מתכת מסוג כלשהו או העברה למחסני הרשות51.1.084

51.1.085

פירוק גדר מתכת מסוג כלשהו כולל התקנה מחדש או העתקתה למקום 

0.000227.000.00 מטרשיורה המפקח

51.1.086

מחושב לפי )פירוק וסילוק מבנה סככה או העברתו למחסני הרשות 

0.000128.000.00ר" מ(שטח המבנה

0.000318.000.00ר" מפירוק מבנה סככה והרכבתה מחדש51.1.087

51.1.088

למיקום חדש , (פח, נייר, פלסטיק)העתקת מיכלי מחזור חומר כלשהו 

0.000694.000.00' יחי הנחיית הפיקוח"עפ

0.000446.000.00 מטרפירוק וסילוק מעביר מים בקוטר כלשהו כולל מילוי חוזר והידוקו51.1.089

51.1.090

הריסת מתקני כניסה ויציאה מבטון מזויין של מעבירי מים וסילוק 

0.0001,561.000.00'קומפהפסולת

0.000348.000.00' יחניקוי קולטנים קיימים וסילוק הפסולת51.1.091

0.00018.000.00 מטרניקוי והסדרת תעלת ניקוז וסילוק הפסולת51.1.092

0.000348.000.00' יחניקוי שוחות בקורת מכל סוג51.1.093

51.1.094

פירוק וסילוק תא בקרה מבטון מסוג כלשהו לרבות מילוי הבור בחול 

0.000579.000.00' יחמהודק

51.1.095

פירוק וסילוק קו ביוב בקטרים ועומקים שונים לרבות החפירה לגילוי 

0.00053.000.00 מטרהצינורות

51.1.096

 בעומקים שונים לרבות החפירה 2"פירוק וסילוק קו מים בקטרים עד 

0.00028.000.00 מטרלגילוי הצינורות

51.1.097

 בעומקים שונים לרבות החפירה 4" עד 3"פירוק וסילוק קו מים בקטרים 

0.00034.000.00 מטרלגילוי הצינורות

51.1.098

 בעומקים שונים לרבות החפירה 8" עד 6"פירוק וסילוק קו מים בקטרים 

0.00039.000.00 מטרלגילוי הצינורות

51.1.099

 בעומקים שונים לרבות 12" עד 10- "פירוק וסילוק קו מים בקטרים מ

0.00053.000.00 מטרהחפירה לגילוי הצינורות

51.1.100

פירוק וסילוק צינור ניקוז בקטרים ועומקים שונים לרבות החפירה לגילוי 

0.000117.000.00 מטרהצינור

0.000371.000.00' יחפירוק וסילוק קולטן עם רשת אחת לרבות מלוי הבור בחול מהודק51.1.101

0.000579.000.00' יח רשתות לרבות מילוי הבור בחול מהודק2פירוק וסילוק קולטן עם 51.1.102

0.000798.000.00' יח רשתות לרבות מילוי הבור בחול מהודק3פירוק וסילוק קולטן עם 51.1.103

0.0001,018.000.00' יח רשתות לרבות מילוי הבור בחול מהודק4פירוק וסילוק קולטן עם 51.1.104

0.000925.000.00' יחפירוק קולטן רשת אחת והתקנתו במקומו החדש51.1.105

0.0001,504.000.00' יח רשתות והתקנתו במקומו החדש2פירוק קולטן 51.1.106

0.0002,081.000.00' יח רשתות והתקנתו במקומו החדש3פירוק קולטן 51.1.107

0.0002,712.000.00' יח רשתות והתקנתו במקומו החדש4פירוק קולטן 51.1.108

51.1.109

מ ופינוי החומר למקום שיורה " ס10ניסור קצה אספלט בעובי עד 

0.00012.000.00 מטרהמפקח
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51.1.110

מ ופינוי החומר למקום שיורה " ס10ניסור קצה אספלט בעובי מעל 

0.00015.000.00 מטרהמפקח

51.1.111

למקום שפיכה מאושר בתחום הרשות  (של אחרים)סילוק פסולת 

. הובלה ופריקה באתר השפיכה ,העמסה , המקומית לרבות חפירה

י מדידת "י הוראה בכתב מהמפקח ולאחר חישוב הכמויות עפ"ביצוע עפ

0.00037.000.00ק" ממודד מוסמך טרם הביצוע

51.1.112

אל אתר הטמנה מורשה מחוץ לגבולות  (של אחרים)סילוק פסולת 

י "ביצוע עפ, הובלה ואגרות למיניהם ,העמסה , ,הרשות לרבות חפירה

י מדידת מודד "הוראה בכתב מהמפקח ולאחר חישוב הכמויות עפ

על הקבלן להציג תעודות של אתר הסילוק . מוסמך טרם הביצוע 

סולק לרבות פרטי ההובלות / המוכיחות את כמויות החומר שמוחזר 

0.000110.000.00ק" מוחשבוניות המוכיחות את התשלום

51.1.113

סילוק פסולת מעורבת בעפר של אחרים באמצעות מיחזור פסולת 

פיזור והידוק ,עירום וגריסה,מיון והפרדה,ניפוי,ועודפי עפר לרבות חפירה

הובלה ופינוי החומר ,פינוי וסילוק חומר פסול,החומר המתאים באתר

על הקבלן לעבוד ,הפסול לאתר סילוק וטיפול בפסולת יבשה מורשה

המחיר כולל פינוי והטמנה של יתרת הפסולת .י כל התקנות והחוקים"עפ

י "י מדידת השטח ע"התשלום עפ.שאינה ניתנת למיחזור באתר מורשה

על הקבלן להציג תעודות .מודד מוסמך טרם התחלת פעולות המיחזור

0.00070.000.00ק" מסולק/של אתר הסילוק המוכיחות את כמויות החומר שמוחזר

51.1.114

סילוק ערמות אדמה מאתר העבודה אל מקום שפיכה מאושר בתחום 

0.00035.000.00ק" מ.לרבות הובלה, הרשות המקומית

51.1.115

סילוק ערמות אדמה מאתר העבודה אל מחוץ לתחומי הרשות 

0.00088.000.00ק" מ.במידת הצורך, לרבות הובלה ואגרות למיניהן, המקומית

0.000386.000.00' יחפירוק וסילוק הידרנט או העברתו למחסני הרשות51.1.116

0.000993.000.00' יחפירוק הידרנט קיים והתקנתו מחדש כולל העתקתו במידת הצורך51.1.117

0.000405.000.00' יחפירוק וסילוק מגוף מים קיים בכל קוטר או העברתו למחסני הרשות51.1.118

0.000728.000.00' יחפרוק מגוף בכל קוטר והתקנתו מחדש51.1.119

0.000254.000.00' יח או העברתה למחסני הרשות2"פירוק וסילוק מערכת מדידה בקוטר עד 51.1.120

51.1.121

 על אביזריו לרבות 1-"3/4"פרוק זהיר של ראש מערכת השקייה בקוטר 

כולל סילוק הפסולת וכיסוי ,והעברת האביזרים למחסני העירייה, ארון

0.0001,160.000.00'קומפהשטח באדמה

51.1.122

 על אביזריו לרבות 2-"1.5"פרוק זהיר של ראש מערכת השקייה בקוטר 

כולל סילוק  הפסולת וכיסוי ,והעברת האביזרים למחסני העירייה, ארון

0.0001,950.000.00'קומפ.השטח באדמה

51.1.123

 על אביזריו לרבות 1-"3/4"פרוק זהיר של ראש מערכת השקייה בקוטר 

כולל סילוק הפסולת ,והעתקתו למקום חדש כולל הרכבתו וחיבורו,ארון

0.0001,617.000.00'קומפ.וכיסוי השטח באדמה

51.1.124

 על אביזריו לרבות 2-"1.5"פרוק זהיר של ראש מערכת השקייה בקוטר 

כולל סילוק הפסולת ,והעתקתו למקום חדש כולל הרכבתו וחיבורו,ארון

0.0002,570.000.00'קומפ.וכיסוי השטח באדמה

51.1.125

מ בדרג כלשהו ופינוי " מ50פירוק צנרת השקייה פוליאתילן בקוטר מעל 

0.0008.000.00 מטר.י הרשות"למקום מאושר ע

51.1.126

מ ופינוי " מ16/17פירוק וסילוק צנרת טפטוף פוליאתילן בקוטר מעל 

0.0003.000.00 מטר.י הרשות"למקום מאושר ע

51.1.127

פירוק וסילוק ברזיה מכל סוג לרבות ניתוק מקוי מים וביוב פירוק מגופים 

0.000325.000.00'קומפואביזרים וסילוק הפסולת

51.1.128

פירוק זהיר של ברזיה מכל סוג לרבות ניתוק מקוי מים וביוב פירוק 

מגופים ואביזרים וסילוק הפסולת והעברת הברזיה כל אביזריה למחסני 

0.0001,144.000.00'קומפהרשות
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51.1.129

פירוק זהיר של ברזיה מכל סוג לרבות ניתוק מקוי מים וביוב פירוק 

מגופים ואביזרים וסילוק הפסולת והעתקתה למקום חדש כולל הרכבה 

0.0001,760.000.00'קומפוחיבורים

0.00018.000.00' יחמסוג כלשהו" עיני חתול"פירוק וסילוק כפתורי סימון 51.1.130

0.0002,543.000.00' יח"בזק"העתקת טלפון ציבורי בתאום עם 51.1.131

0.0001,463.000.00' יחהעתקת תיבת דואר בתאום עם רשות הדואר51.1.132

51.1.133

, צנרות קיימים מכל סוג ובכל עומק/ חפירת גישוש ידנית לגילוי כבלים 

המחיר כולל הכנת תכנית . כיסויים והחזרת המצב לקדמותו, סימונם

0.000113.000.00ק" ממדידה של התשתיות שנתגלו

51.1.134

, ר כולל פרוק האבנים  " מ1תיקון בור אבנים משתלבות בגודל עד 

מ " ס5פיזור שכבת חול בעובי , והידוקה ' השלמת שכבת מצע א

אבן / התאמה לריצוף הקיים , והשלמת אבנים משתלבות ככל שנדרש 

0.000275.000.00'קומפ.גן וכל הדרוש לביצוע מושלם של העבודה/שפה

0.000407.000.00'קומפר" מ2ל אך במידות של עד "כנ51.1.135

עבודות עפר51.2.000

51.2.001

, מחירי החפירה כוללים העברת החומר המתאים למילוי באתר: הערה

כל , י הרשות"סילוק כל עודפי החפירה שנפסלו למקום שפך מאושר ע

הערהח הקבלן"סוגי הקרקע כוללים בדיקת קרקע ע

51.2.001

י של 'ק ישולם בשעות עבודה רג" מ100בעבודות חפירה הקטנות  מ 

הערה.מחפרון

0.00020.000.00ק" מאו חציבה/חפירה ו51.2.001

0.00010.000.00ק" מ.ק" מ500תוספת לעבודות החפירה לכמות הקטנה מ 51.2.002

0.0003.000.00ק" מתוספת עבור חפירה בשטחי מצעים51.2.003

0.00012.000.00ק" מואספלט" סולינג"תוספת עבור חפירה ואו חציבה בשטחי 51.2.004

51.2.005

/ תוספת עבור ניפוי ומיון חומר חפור מעורב בפסולת לצורך גריסה 

0.00013.000.00ק" מהובלה ופיזור באתר, אחסון, סילוק לאתר הטמנה לרבות עירום/ מילוי 

51.2.006

/ לצורך שימוש כחומר מילוי ' וכד" בולדרים", בטונים, גריסת פסולת בנין

0.00025.000.00ק" מהובלה ופיזור באתר, אחסון, לרבות מיון והפרדה' מצע סוג ג

0.00094.000.00ק" מחפירה בעבודת ידיים51.2.007

0.00032.000.00ק" מחציבה בסלע קשה ורציף51.2.008

0.00025.000.00ק" מאו חציבה לתעלות פתוחות מעובדות/חפירה ו51.2.009

0.00022.000.00ק" מ("ברמות")או חציבה למדרגות מעובדות /חפירה ו51.2.010

51.2.011

מדרגות מעובדות / או חציבה לתעלות פתוחות /תוספת למחיר חפירה ו

0.00015.000.00ק" מעבור סלע קשה ורציף ("ברמות")

0.0008.000.00 מטרר'באמצעות טרנצ'  מ1.0מ לעומק " ס20-10או חציבה ברוחב /חפירה ו51.2.012

0.00013.000.00 מטרר'באמצעות טרנצ'  מ1.5מ לעומק " ס20-10או חציבה ברוחב /חפירה ו51.2.013

0.00017.000.00 מטרר'באמצעות טרנצ'  מ2.0מ לעומק " ס20-10או חציבה ברוחב /חפירה ו51.2.014

0.00011.000.00 מטרר'באמצעות טרנצ'  מ1.0מ לעומק " ס30-21או חציבה ברוחב /חפירה ו51.2.015

0.00017.000.00 מטרר'באמצעות טרנצ'  מ1.5מ לעומק " ס30-21או חציבה ברוחב /חפירה ו51.2.016

0.00021.000.00 מטרר'באמצעות טרנצ'  מ2.0מ לעומק " ס30-21או חציבה ברוחב /חפירה ו51.2.017

51.2.018

ישולם רק כאשר , ("צורת דרך")יישור של שתית לכבישים ומדרכות 

0.0003.000.00ר" מ(-,+)מ " ס20עבודות העפר הנדרשות הן 

51.2.019

ישולם רק כאשר , ("צורת דרך")יישור של שתית לכבישים ומדרכות 

0.00010.000.00ר" מ(-,+)מ " ס50עבודות העפר הנדרשות הן 

0.0002.000.00ר" מהשלמת חומר/ פילוס שתית במפלסת לייזר לפי מפרט לרבות פינוי 51.2.020
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0.0003.000.00ר" מהידוק שטחים מבוקר51.2.021

0.0002.000.00ר" מהידוק שטחים רגיל51.2.022

0.0006.000.00ר" מקיימת (מ"אגו, מצע)הרטבה והידוק פני תשתית , תיחוח51.2.023

51.2.024

מ על פי מפרט יועץ " ס40עיבוד שתית בחרסיתות שמנות לעומק 

הרטבת החרסית במשך שבוע , מ " ס40הקרקע לרבות חרישה לעומק 

 MODIFIED-%יום והידוקה עד לצפיפות/ר"מ/ ליטר10בכמות של 

AASHTO 93. 0.0004.000.00ר" מ

0.0006.000.00ק" מהידוק מילוי מבוקר51.2.025

0.0006.000.00ק" מהידוק מילוי מבוקר בשטחים מוגבלים51.2.026

0.0003.000.00ק" מהידוק מילוי רגיל51.2.027

51.2.028

כולל יישור ,י המפרט המיוחד"הידוק דינמי באמצעות משקולות עפ

0.00040.000.00ר" מופילוס השטח לפני ההידוק

51.2.029

 כולל פיזורו בשכבות A-2-4מילוי מובא מבחוץ מחומר ממוחזר כדוגמת 

0.00047.000.00ק" מוהידוק מבוקר

51.2.030

נקי ומדורג מותאם לדרישות ,מילוי מובא מבחוץ מחומר ממוחזר נברר 

0.00058.000.00ק" מהמפרט הכללי כולל פיזורו בשכבות והידוק מבוקר

51.2.031

מילוי מובא מבור שאילה מקומי מותאם לדרישות המפקח כולל פיזורו 

0.00021.000.00ק" מבשכבות והידוק מבוקר

51.2.032

נקי ומדורג מותאם לדרישות המפרט ,מילוי מובא מחומר מקומי נברר 

0.00040.000.00ק" מהכללי כולל פיזורו בשכבות והידוק מבוקר

51.2.033

נקי ומדורג מותאם לדרישות המפרט ,מילוי מובא מבחוץ מחומר נברר 

0.00068.000.00ק" מהכללי כולל פיזורו בשכבות והידוק מבוקר

0.0004.000.00ק" מ' מ0.5בשכבות של עד  (י אחרים"המובא ע)פיזור מילוי 51.2.034

0.0006.000.00ר" מפיזור אספלט מקורצף לרבות הידוק רגיל51.2.035

51.2.036

י שטח "המדידה עפ)חפירה / הסדרת מדרונות ושיפועים בעבודות מילוי 

0.0002.000.00ק" מ( אורך השטחXהמשולש שנוצר בין דיקור תחתון לעליון 

מצעים51.3.000

הערה.הידוק ובדיקת קרקע,כל סוגי המצעים והאדמה כוללים פיזור: הערה51.3.001

0.000130.000.00ק" מבעובי אחיד ומשתנה, לכבישים ומדרכות' מצע סוג א51.3.001

0.00075.000.00ק" מבעובי אחיד ומשתנה מגריסה באתר, לכבישים ומדרכות' מצע סוג א51.3.002

0.000120.000.00ק" מבעובי אחיד ומשתנה, לכבישים ומדרכות' מצע סוג ב51.3.003

0.00080.000.00ק" מבעובי אחיד ומשתנה מחומר ממוחזר, לכבישים ומדרכות' מצע סוג ב51.3.004

0.00075.000.00ק" מבעובי אחיד ומשתנה מחומר ממוחזר, חול למילוי וריפוד51.3.005

0.000106.000.00ק" מבעובי אחיד ומשתנה מחומר ממוחזר, 3/4"אגרגט בגודל 51.3.006

0.00095.000.00ק" מבעובי אחיד ומשתנה מחומר ממוחזר, 3/4-"2"אגרגט בגודל 51.3.007

0.000135.000.00ק" מלהשלמה ותיקון כבישים ומדרכות בעובי משתנה' מצע סוג א51.3.008

0.000165.000.00ק" מבעובי כלשהו' ם סוג א"תשתית אגו51.3.009

0.000116.000.00ק" מבעובי לפי קביעת המתכנן ("בקלש")שכבה מנקזת משברי אבן 51.3.010

עבודות אספלט51.4.000

51.4.001

פיזור והידוק עם כל , מחירי עבודות האספלט כוללים אספקת אספלט

מכבשים וכל ציוד בגודל מתאים לביצוע  , הציוד הנדרש כולל פינישר

 טון 300ר או עד " מ3,000בשטחים של עד .בשטחים בגדלים שונים

הקטן מביניהם ישולם תוספת עבור צוות פיזור אספלט בהתאם למחירי 

הערה למחירי האספלט%10במגרשי ספורט יש להוסיף . 60הסעיפים בפרק 

0.000300.000.00 טוןבעובי כלשהו בשכבות לפי התכנון ("אמביט")תשתית אספלטית 51.4.001

51.4.002

טיאוט וניקוי כבישים קיימים שלא מיועדים לקירצוף כהכנה לריבוד 

0.0002.000.00ר" מבשכבת אספלט

0.0002.000.00ר" מר"מ/ג" ק0.25בשיעור  (צפוי מאחה)ריסוס ביטומן 51.4.003

0.0002.000.00ר" מר"מ/ג" ק0.50בשיעור  (לשטחים מקורצפים)ריסוס ביטומן 51.4.004

0.0003.000.00ר" מר"מ/ג" ק1בשיעור  (צפוי יסוד)ריסוס ביטומן 51.4.005

0.0003.000.00ר" מר"מ/ג" ק1.5בשיעור  (צפוי יסוד)ריסוס ביטומן 51.4.006
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0.00028.000.00ר" מ1/2"גודל אגרגט , מ " ס3שכבת בטון אספלט נושאת בעובי 51.4.007

0.00036.000.00ר" מ1/2"גודל אגרגט , מ " ס4שכבת בטון אספלט נושאת בעובי 51.4.008

0.00034.000.00ר" מ3/4"גודל אגרגט , מ " ס4שכבת בטון אספלט נושאת בעובי 51.4.009

0.00043.000.00ר" מ3/4"גודל אגרגט , מ " ס5נושאת בעובי /שכבת בטון אספלט מקשרת51.4.010

0.00042.000.00ר" מ1"גודל אגרגט , מ " ס5נושאת בעובי /שכבת בטון אספלט מקשרת51.4.011

0.00052.000.00ר" מ3/4"גודל אגרגט , מ " ס6נושאת בעובי /שכבת בטון אספלט מקשרת51.4.012

0.00050.000.00ר" מ1"גודל אגרגט , מ " ס6נושאת בעובי /שכבת בטון אספלט מקשרת51.4.013

0.00048.000.00ר" מ1.5"גודל אגרגט , מ " ס6נושאת בעובי /שכבת בטון אספלט מקשרת51.4.014

0.00058.000.00ר" מ1"גודל אגרגט , מ " ס7נושאת בעובי /שכבת בטון אספלט מקשרת51.4.015

0.00056.000.00ר" מ1.5"גודל אגרגט , מ " ס7נושאת בעובי /שכבת בטון אספלט מקשרת51.4.016

0.00064.000.00ר" מ1.5"גודל אגרגט , מ " ס8נושאת בעובי /שכבת בטון אספלט מקשרת51.4.017

51.4.018

תוספת למחיר האספלט עבור שימוש באגרגט בזלת בדרוג רגיל או 

0.0006.000.00ר" ממ" ס3קטוע דרוג לשכבה בעובי 

51.4.019

תוספת למחיר האספלט עבור שימוש באגרגט בזלת בדרוג רגיל או 

0.0007.000.00ר" ממ" ס4קטוע דרוג לשכבה בעובי 

51.4.020

תוספת למחיר האספלט עבור שימוש באגרגט בזלת בדרוג רגיל או 

0.0009.000.00ר" ממ" ס5קטוע דרוג לשכבה בעובי 

0.00037.000.00ר" מ3/8"גודל אגרגט , מ " ס4שכבת בטון אספלט למדרכות בעובי 51.4.021

0.00036.000.00ר" מ1/2"גודל אגרגט , מ " ס4שכבת בטון אספלט למדרכות בעובי 51.4.022

0.00045.000.00ר" מ1/2"גודל אגרגט , מ " ס5שכבת בטון אספלט למדרכות בעובי 51.4.023

0.000391.000.00 טון' למגרשי ספורט וכד3/8"בטון אספלט בעובי משתנה גודל אגרגט 51.4.024

0.000375.000.00 טון1/2"בטון אספלט בעובי משתנה גודל אגרגט 51.4.025

0.000361.000.00 טון3/4"בטון אספלט בעובי משתנה גודל אגרגט 51.4.026

0.000345.000.00 טון1"בטון אספלט בעובי משתנה גודל אגרגט 51.4.027

0.000336.000.00 טון1.5"בטון אספלט בעובי משתנה גודל אגרגט 51.4.028

0.000-49.000.00 טון(י'ברג)הפחתה למחיר האספלט כאשר ביצוע האספלט נמדד בניפרד 51.4.029

51.4.030

תוספת למחיר בטון אספלט בעובי משתנה עבור אגרגט בזלת בדרוג 

0.00070.000.00 טוןרגיל או קטוע דרוג

51.4.031

תוספת למחיר בטון אספלט בעובי משתנה עבור שילוב זכוכית 

0.00030.000.00 טון מהמשקל%10%7-ממוחזרת בתערובת בשיעור 

51.4.032

מפרט החברה / כאמור במפרט המיוחד  ("שקט")נ "בטון אספלט תא

0.000485.000.00 טוןהלאומית לדרכים בישראל

51.4.033

המכיל אגרגט בזלת כאמור במפרט  ("SMA")א "בטון אספלט תאמ

0.000585.000.00 טוןמפרט החברה הלאומית לדרכים בישראל/ המיוחד 

51.4.034

 4בעובי  ("SMA")א "שכבת בטון אספלט נושאת עליונה מסוג תאמ

0.00055.000.00ר" מ3/4"גודל אגרגט , צ "מפרט מע/ מ כאמור במפרט המיוחד "ס

51.4.035

 5בעובי  ("SMA")א "שכבת בטון אספלט נושאת עליונה מסוג תאמ

0.00068.000.00ר" מ3/4"גודל אגרגט , צ "מפרט מע/ מ כאמור במפרט המיוחד "ס

51.4.036

גודל , צ "מפרט מע/ כאמור במפרט המיוחד  ("S")מ "בטון אספלט תא

0.000371.000.00 טון3/4"אגרגט 

51.4.037

מ " ס4בעובי  ("S")מ "מקשרת מסוג תא/ שכבת בטון אספלט נושאת 

0.00035.000.00ר" מ3/4"גודל אגרגט , צ "מפרט מע/ כאמור במפרט המיוחד 

51.4.038

מ " ס5בעובי  ("S")מ "מקשרת מסוג תא/ שכבת בטון אספלט נושאת 

0.00044.000.00ר" מ3/4"גודל אגרגט , צ "מפרט מע/ כאמור במפרט המיוחד 

51.4.039

מ " ס6בעובי  ("S")מ "מקשרת מסוג תא/ שכבת בטון אספלט נושאת 

0.00053.000.00ר" מ3/4"גודל אגרגט , צ "מפרט מע/ כאמור במפרט המיוחד 

51.4.040

צ גודל "מפרט מע/ כאמור במפרט המיוחד  ("S")מ "בטון אספלט תא

0.000355.000.00 טון1"אגרגט 

51.4.041

מ " ס5בעובי  ("S")מ "מקשרת מסוג תא/ שכבת בטון אספלט נושאת 

0.00043.000.00ר" מ1"גודל אגרגט , צ "מפרט מע/ כאמור במפרט המיוחד 
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51.4.042

מ " ס6בעובי  ("S")מ "מקשרת מסוג תא/ שכבת בטון אספלט נושאת 

0.00051.000.00ר" מ1"גודל אגרגט , צ "מפרט מע/ כאמור במפרט המיוחד 

51.4.043

מ " ס7בעובי  ("S")מ "מקשרת מסוג תא/ שכבת בטון אספלט נושאת 

0.00059.000.00ר" מ1"גודל אגרגט , צ "מפרט מע/ כאמור במפרט המיוחד 

51.4.044

צ גודל "מפרט מע/ כאמור במפרט המיוחד  ("S")מ "בטון אספלט תא

0.000345.000.00 טון1.5"אגרגט 

51.4.045

מ " ס6בעובי  ("S")מ "מקשרת מסוג תא/ שכבת בטון אספלט נושאת 

0.00051.000.00ר" מ1.5"גודל אגרגט , צ "מפרט מע/ כאמור במפרט המיוחד 

51.4.046

מ " ס7בעובי  ("S")מ "מקשרת מסוג תא/ שכבת בטון אספלט נושאת 

0.00058.000.00ר" מ1.5"גודל אגרגט , צ "מפרט מע/ כאמור במפרט המיוחד 

51.4.047

מ " ס8בעובי  ("S")מ "מקשרת מסוג תא/ שכבת בטון אספלט נושאת 

0.00067.000.00ר" מ1.5"גודל אגרגט , צ "מפרט מע/ כאמור במפרט המיוחד 

51.4.048

שכבת +  שכבות 2- עיצוב באספלט באמצעות הטבעה וציפוי צבעוני ב

ע בגוונים ודוגמאות "או ש" אספלט פרינט"איטום שקופה כדוגמת 

0.000190.000.00ר" מכלשהם

51.4.049

שכבת איטום +  שכבות 2- עיצוב באספלט באמצעות ציפוי צבעוני ב

0.00094.000.00ר" מע בגוונים ודוגמאות כלשהם"או ש" אספלט פרינט"שקופה כדוגמת 

51.4.050

בטון אספלט קר לתיקון זמני של חציות כבישים ובורות כולל ניקוי שטח 

פיזור האספלט , סילוק מים,הבור ודפנותיו מלכלוך וחלקים רופפים

0.000154.000.00ר" מ.ויישור לגובה פני המסעה הקיימת

51.4.051

 כאמור למפרט IV-Iמ בדרוג " ס0.5ציפוי כבישים בדייס ביטומני בעובי 

0.00021.000.00ר" מהמיוחד

0.00025.000.00 מטרמישק התחברות אספלט קיים לאספלט חדש51.4.052

51.4.053

ע כולל "  או שWITCO U.S.A תוצרת CRFי חומר "איטום סדקים ע

0.000135.000.00 מטרניקוי התפר מעישביה וליכלון אבל ללא חירוץ האספלט

0.000495.000.00 טוןהטלאה אספלטית כאמור במפרט המיוחד51.4.054

51.4.055

מ " ס1חיתוך חריץ רדוד בעומק : מ כולל " ס1מילוי סדקים שרוחבם עד 

מילוי הסדקים בביטומן ' מ ניקוי הסדקים מאבק וליכלוך וכו" ס1וברוחב 

0.00088.000.00 מטרצ.ע. לפי מפרט מPG68-10מסוג 

51.4.056

מ " ס2ל אך פתיחת חריץ ברוחב "מ כנ" ס1-7מילוי סדקים שרוחבם 

מעורב עם , יבש ושפיך, ומילוי הסדק בתערובת של חול דק לא פלסטי

 לפי 2 חלק 161י " תחליב ביטומני מתאים העונה לדרישות ת%10

0.000110.000.00 מטרצ.ע.מפרט מ

0.00088.000.00 מטרצ.ע.מ לפי מפרט מ" ס0.3-1איטום סדקים שרוחבם 51.4.057

0.00061.000.00 מטרמ" ס1-4ל אך סדקים שרוחבם "כנ51.4.058

51.4.059

, הכולל פינישר גדול (עבור האספלט ישולם בנפרד)צוות פיזור אספלט 

צוות פיזור , וכולל מפעילים, הובלות, מכבש גלגלים ומכבש פניאומטי

0.00012,045.000.00ע" יוכל הציוד הנלווה הדרוש לביצוע העבודה באופן מושלם

51.4.060

, הכולל פינישר קטן (עבור האספלט ישולם בנפרד)צוות פיזור אספלט 

צוות פיזור , וכולל מפעילים, הובלות, מכבש גלגלים ומכבש פניאומטי

0.00011,110.000.00ע" יוכל הציוד הנלווה הדרוש לביצוע העבודה באופן מושלם

ניקוז ומעבירי מים, תעול51.5.000

51.5.001

 עבור חציבה בסלע %10תוספת  (א):  הערות לסעיפי צינורות ניקוז

 ("נקבה")הצינורות אטומים עם אטם מובנה בפעמון  (ב). קשה ורצוף

.  במתכונתו החדשה27לפי תקן ישראלי , (אלא אם נדרש אחרת)

הערות לסעיפי תאי . כלולים במחירי היחידה'  מ3.5דיפונים עד עומק 

,  המחיר מתייחס לתאים טרומיים או יצוקים באתר(א): בקרה וקליטה

המחיר לכל סוגי התאים כולל תקרה  (ב)המפקח / לפי קביעת המזמין

מחירי האלמנטים מבטון מזויין כוללים . D400ב ממין -כבדה ומכסה ב

הערהאלא אם נאמר אחרת, את הזיון 

0.000389.000.00 מטר.' מ2.0מ בעומק עד " ס40צינורות ניקוז מבטון ללא זיון בקוטר 51.5.001

0.000487.000.00 מטר. מטר2.0מ בעומק עד " ס50צינורות ניקוז מבטון ללא זיון בקוטר 51.5.002
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0.000576.000.00 מטר. מטר2.0מ בעומק עד " ס60צינורות ניקוז מבטון ללא זיון בקוטר 51.5.003

0.000884.000.00 מטר. מטר2.0מ בעומק עד " ס80צינורות ניקוז מבטון ללא זיון בקוטר 51.5.004

51.5.005

 2.5עד '  מ2.0- מ בעומק מ" ס40צינורות ניקוז מבטון ללא זיון בקוטר 

0.000405.000.00 מטר'מ

0.000441.000.00 מטר' מ2.0מ בעומק עד " ס40 בקוטר 2דרג , צינורות ניקוז מבטון51.5.006

0.000573.000.00 מטר' מ2.0מ בעומק עד " ס50 בקוטר 2דרג , צינורות ניקוז מבטון51.5.007

0.000641.000.00 מטר' מ2.0מ בעומק עד " ס60 בקוטר 2דרג , צינורות ניקוז מבטון51.5.008

0.000945.000.00 מטר' מ2.0מ בעומק עד " ס80 בקוטר 2דרג , צינורות ניקוז מבטון51.5.009

0.000451.000.00 מטר' מ2.0מ בעומק עד " ס40 בקוטר 3דרג , צינורות ניקוז מבטון51.5.010

0.000582.000.00 מטר' מ2.0מ בעומק עד " ס50 בקוטר 3דרג , צינורות ניקוז מבטון51.5.011

0.000671.000.00 מטר' מ2.0מ בעומק עד " ס60 בקוטר 3דרג , צינורות ניקוז מבטון51.5.012

0.000979.000.00 מטר' מ2.0מ בעומק עד " ס80 בקוטר 3דרג , צינורות ניקוז מבטון51.5.013

0.000486.000.00 מטר. מטר2.0מ בעומק עד " ס40 בקוטר 4דרג , צינורות ניקוז מבטון51.5.014

0.000616.000.00 מטר' מ2.0מ בעומק עד " ס50 בקוטר 4דרג , צינורות ניקוז מבטון51.5.015

0.000805.000.00 מטר. מטר2.0מ בעומק עד " ס60 בקוטר 4דרג , צינורות ניקוז מבטון51.5.016

0.0001,168.000.00 מטר. מטר2.0מ בעומק עד " ס80 בקוטר 4דרג , צינורות ניקוז מבטון51.5.017

0.000539.000.00 מטר. מטר2.0מ בעומק עד " ס40 בקוטר 5דרג , צינורות ניקוז מבטון51.5.018

0.000649.000.00 מטר' מ2.0מ בעומק עד " ס50 בקוטר 5דרג , צינורות ניקוז מבטון51.5.019

0.000878.000.00 מטר. מטר2.0מ בעומק עד " ס60 בקוטר 5דרג , צינורות ניקוז מבטון51.5.020

0.0001,312.000.00 מטר. מטר2.0מ בעומק עד " ס80 בקוטר 5דרג , צינורות ניקוז מבטון51.5.021

51.5.022

מ עבור צינורות עם אטם " ס40הפחתה למחיר צינורות ניקוז בקוטר 

0.000-34.000.00 מטר"נקבה"במקום ב" זכר"מובנה ב

51.5.023

מ עבור צינורות עם אטם " ס50הפחתה למחיר צינורות ניקוז בקוטר 

0.000-50.000.00 מטר"נקבה"במקום ב" זכר"מובנה ב

51.5.024

מ עבור צינורות עם אטם " ס60הפחתה למחיר צינורות ניקוז בקוטר 

0.000-71.000.00 מטר"נקבה"במקום ב" זכר"מובנה ב

51.5.025

מ עבור צינורות עם אטם " ס80הפחתה למחיר צינורות ניקוז בקוטר 

0.000-107.000.00 מטר"נקבה"במקום ב" זכר"מובנה ב

51.5.026

מ עבור ציפוי אפוקסי " ס60תוספת למחיר צינורות ניקוז בקוטר עד 

0.000289.000.00 מטר מיקרון600בעובי 

51.5.027

 או P.V.Cמ עבור שרוול " ס60תוספת למחיר צינורות ניקוז בקוטר עד 

HDPE 0.000231.000.00 מטרמ לפי קביעת המתכנן" מ3 בעובי

51.5.028

 P.V.Cמ עבור שרוול " ס100-80תוספת למחיר צינורות ניקוז בקוטר 

0.000473.000.00 מטרמ לפי קביעת המתכנן" מ3 בעובי HDPEאו 

0.000762.000.00' יח.קליטה קיים/ מ לתא בקרה " ס50חיבור קו ניקוז בקוטר עד 51.5.029

0.0001,018.000.00' יח.מ לתא בקרה קיים" ס80 עד 60חיבור קו ניקוז בקוטר 51.5.030

0.000231.000.00' יחמ לקו קיים בקוטר זהה" ס50חיבור קו ניקוז בקוטר עד 51.5.031

0.000289.000.00' יחמ לקו קיים בקוטר זהה" ס80 עד 60חיבור קו ניקוז בקוטר 51.5.032

51.5.033

מדרכה מאספלט או מריצוף ותיקונם לאחר הנחת קו / פתיחת כביש 

0.000105.000.00ר" מניקוז

51.5.034

. ב.מ כולל מכסה ב" ס150מ ובעומק עד " ס80/120תא בקרה במידות 

0.0005,111.000.00' יחD400מ ממין " ס60קוטר 

51.5.035

. ב.מ כולל מכסה ב" ס200מ ובעומק עד " ס80/120תא בקרה במידות 

0.0005,711.000.00' יחD400מ ממין " ס60קוטר 

51.5.036

ב .מ כולל מכסה ב" ס150מ בעומק עד " ס100/100תא בקרה במידות 

0.0005,411.000.00' יחD400מ ממין " ס60קוטר 

51.5.037

ב .מ כולל מכסה ב" ס200מ בעומק עד " ס100/100תא בקרה במידות 

0.0006,012.000.00' יחD400מ ממין " ס60קוטר 

51.5.038

ב .מ כולל מכסה ב" ס150מ בעומק עד " ס100/120תא בקרה במידות 

0.0005,562.000.00' יחD400מ ממין " ס60קוטר 

51.5.039

ב .מ כולל מכסה ב" ס200מ בעומק עד " ס100/120תא בקרה במידות 

0.0006,162.000.00' יחD400מ ממין " ס60קוטר 
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51.5.040

מ כולל מכסה " ס150מ ובעומק עד " ס100/140תא בקרה במידות 

0.0006,538.000.00' יחD400מ ממין " ס60קוטר . ב.ב

51.5.041

 60ב קוטר .מ עם תא שיקוע ומכסה ב" ס80תא בקרה עגול בקוטר 

0.0002,925.000.00' יח' מ1.25 בעומק עד D400מ ממין "ס

51.5.042

 60ב קוטר .מ עם תא שיקוע ומכסה ב" ס100תא בקרה עגול בקוטר 

0.0004,232.000.00' יח' מ2.0עד '  מ1.25-  בעומק מD400מ ממין "ס

51.5.043

מבטון מזוין יצוק באתר תא ניקוז מתאים לצינור  (יק'בנצ)ביצוע עיבוד 

0.000485.000.00' יחמ כולל ביטון עוקה" ס50בקוטר עד 

51.5.044

מבטון מזוין יצוק באתר בתא ניקוז מתאים לצינור  (יק'בנצ)ביצוע עיבוד 

0.000562.000.00' יחמ כולל ביטון עוקה" ס60בקוטר 

51.5.045

מבטון מזוין יצוק באתר בתא ניקוז מתאים לצינור  (יק'בנצ)ביצוע עיבוד 

0.000636.000.00' יחמ כולל ביטון עוקה" ס80בקוטר 

51.5.046

מבטון מזוין יצוק באתר בתא ניקוז מתאים לצינור   (יק'בנצ)ביצוע עיבוד 

0.000774.000.00' יחמ כולל ביטון עוקה" ס100בקוטר 

51.5.047

מ מובנה בתא " ס40תוספת למחיר תאי בקרה עבור אטם גומי בקוטר 

של וולפמן או " קונטור סיל" של אקרשטיין  או  F-150הבקרה כדוגמת 

0.000579.000.00' יחשוה ערך מאושר

51.5.048

מ מובנה בתא " ס50תוספת למחיר תאי בקרה עבור אטם גומי בקוטר 

של וולפמן או " קונטור סיל" של אקרשטיין  או  F-150הבקרה כדוגמת 

0.000717.000.00' יחשוה ערך מאושר

51.5.049

מ מובנה בתא " ס60תוספת למחיר תאי בקרה עבור אטם גומי בקוטר 

של וולפמן או " קונטור סיל" של אקרשטיין  או  F-150הבקרה כדוגמת 

0.000867.000.00' יחשוה ערך מאושר

51.5.050

מ מובנה בתא " ס80תוספת למחיר תאי בקרה עבור אטם גומי בקוטר 

של וולפמן או " קונטור סיל" של אקרשטיין  או  F-150הבקרה כדוגמת 

0.0001,070.000.00' יחשוה ערך מאושר

0.0001,273.000.00' יחתוספת למחיר תא בקרה עבור הקמתו על קו ניקוז קיים51.5.051

0.000-285.000.00' יחמ" ס60מ במקום " ס50הפחתה למחיר תא בקרה עבור מכסה בקוטר 51.5.052

51.5.053

 C250מ ממין " ס60הפחתה למחיר תא בקרה עבור מכסה בקוטר 

0.000-285.000.00' יחD400במקום 

51.5.054

 D400מ ממין " ס60תוספת למחיר תא בקרה עבור מכסה רשת בקוטר 

0.000289.000.00' יחD400ממין . ב.במקום מכסה ב

51.5.055

 בקוטר D400תוספת למחיר תא בקרה עבור מכסה מיצקת ברזל ממין 

0.000405.000.00' יחD400ב ממין -מ או מרובע עם סמל הרשות במקום מכסה ב" ס50

51.5.056

 בקוטר D400תוספת למחיר תא בקרה עבור מכסה מיצקת ברזל ממין 

0.000462.000.00' יחD400ב ממין -מ או מרובע עם סמל הרשות במקום מכסה ב" ס60

51.5.057

מ עבור מכסה מרובע " ס60הפחתת מחיר למכסה מיצקת ברזל בקוטר 

0.000-54.000.00' יחמ לשטחים מרוצפים" ס60/60בגודל 

51.5.058

תוספת למחיר מכסה של תא בקרה עבור סמל הרשות המקומיתו 

0.000162.000.00' יחעשוי ברונזה או ייצקת מוטבע במכסה הבטון,והתשתית המיועדת 

0.000925.000.00' יח.הכנה בתא בקרה לחיבור קו ניקוז בקוטר כלשהו בעתיד51.5.059

51.5.060

מ כולל " ס200מ ובעומק עד " ס45/80 רשתות במידות 1תא קליטה 

0.0003,237.000.00' יחC250שבכה ואבן שפה מיצקת ברזל ממין 

51.5.061

 200מ לכל קולטן ובעומק עד " ס45/80 רשתות במידות 2תא קליטה 

0.0005,342.000.00' יחC250מ כולל שבכה ואבן שפה מיצקת ברזל ממין "ס

51.5.062

 200מ לכל קולטן ובעומק עד " ס45/80 רשתות במידות 3תא קליטה 

0.0007,400.000.00' יחC250מ כולל שבכה ואבן שפה מיצקת ברזל ממין "ס
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51.5.063

מ לכל " ס45/80 רשתות במידות 4תוספת מחיר לכל תא קליטה מעל 

מ כולל שבכה ואבן שפה מיצקת ברזל ממין " ס200קולטן ובעומק עד 

C2500.0002,102.000.00' יח

51.5.064

ע להתקנה על תעלת ניקוז "או ש" ירדן"מ  דגם " ס20X70שבכה ניקוז 

0.000762.000.00' יחהמחיר לרשת אחת. לרבות מסגרת ,  ("גטר")

51.5.065

ע להתקנה על תעלת ניקוז "או ש" ירדן"מ  דגם " ס25X70שבכה ניקוז 

0.000890.000.00' יחהמחיר לרשת אחת. לרבות מסגרת ,  ("גטר")

51.5.066

ע להתקנה על תעלת ניקוז "או ש" ירדן"מ  דגם " ס30X70שבכה ניקוז 

0.0001,144.000.00' יחהמחיר לרשת אחת. לרבות מסגרת ,  ("גטר")

51.5.067

 להתקנה על תעלת ניקוז C250מ ממין " ס40X40שבכה ניקוז ריבועית 

0.000636.000.00' יחהמחיר לרשת אחת. לרבות מסגרת , או על קולטנים  ("גטר")

51.5.068

עבור רשת מחומרים מרוכבים  (קולטנים)הפחתת מחיר מתאי הקליטה 

המחיר . ע לעומס כלשהו במקום מיצקת ברזל" או שFRPכדוגמת 

0.000-207.000.00' יחלרשת אחת

51.5.069

עבור אי ביצוע אבן שפה  (קולטנים)הפחתת מחיר מתאי הקליטה 

0.000-285.000.00' יחהמחיר לרשת אחת. מיצקת ברזל

0.000191.000.00' יחהמחיר לרשת אחת. ע "או ש" אביב"תוספת מחיר לאבן שפה דגם 51.5.070

51.5.071

עבור פתח חיבור בכל כיוון שנדרש  (קולטן)תוספת מחיר לתא קליטה 

0.000420.000.00' יחע"או ש" וולפמן" תוצרת MD-25,MD-5לרבות תקרה קטנה כדוגמת 

0.000289.000.00' יחעבור חיבורו לתא קיים (קולטן)תוספת מחיר לתא קליטה 51.5.072

51.5.073

מ וקליטה " ס120/180תא תפיסה משולב הכולל תא בקרה במידות 

 , D400ב ממין - מטר לרבות מכסה ב2מ ובעומק עד " ס45/80במידות 

0.00011,909.000.00' יחC250רשתות שבכה ואבני שפה מיצקת ברזל ממין 

51.5.074

מ ובעומק עד " ס80X80 במידות פנימיות 20-קולטן שטח מבטון מזוין ב

0.0007,803.000.00' יחלרבות רשת פלדה מגולבנת בחלק העליון של התא ושלבי ירידה'  מ2.0

51.5.075

לרבות הידוק ' מעבירי מים וכד,לתעלות ניקוז  ("ריפרפ")ריצוף אבן 

מ " ס10שכבת בטון מזוין בעובי ,מ " ס15שכבת מצע בעובי , שתית 

0.000158.000.00ר" מוהטבעת אבן דבש בבטון בעודו טרי

51.5.076

מ סביב ריצוף אבן לניקוז " ס15/30 במידות 30-חגורה מבטון מזויין ב

0.00063.000.00 מטר(רפ-ריפ)

0.00047.000.00ר" ממ" ס5בטון רזה בעובי 51.5.077

0.0001,871.000.00ק" מ יצוק באתר בעובי כלשהו20-מגלש לניקוז שוליים מבטון מזויין מסוג ב51.5.078

51.5.079

 30-מתקני כניסה ויציאה למעבירי מים מבטון מזויין ב, מובלים לתיעול

0.0002,097.000.00ק" מאיטום וכסוי, קיטום פינות , בטון רזה , לרבות חפירה 

51.5.080

לאלמנטים שהבטון והזיון נמדדים )זיון בטון בברזל עגול או מצולע 

0.0005,014.000.00 טון(מחירון/ בנפרד או כאשר כמות הזיון מעל המצויין במפרט 

51.5.081

מילוי מובא מבחוץ מחומר נברר נקי ומדורג מותאם לדרישות המפרט 

הכללי למילוי תעלות בשכבות בהידוק ובהרטבה עד לצפיפות 

מכסימאלית לרבות סילוק העפר החפור בהתאם למפרט המיוחד 

רק לפי הוראה , (מעבר לריפוד וכיסוי הצינור ועד לתחתית מצע הכביש)

0.00068.000.00ק" מבכתב מהמפקח

51.5.082

מותאם לדרישות המפרט  למילוי , מילוי מובא מחומר מקומי נברר ונקי 

תעלות בשכבות בהידוק ובהרטבה עד לצפיפות מכסימאלית לרבות 

מעבר לריפוד וכיסוי )סילוק העפר החפור בהתאם למפרט המיוחד 

0.00040.000.00ק" מרק לפי הוראה בכתב מהמפקח, (הצינור ועד לתחתית מצע הכביש

51.5.083

חול דיונות למילוי תעלות בשכבות בהידוק ובהרטבה עד  לצפיפות  של  

מעבר )  לרבות סילוק העפר החפור בהתאם למפרט המיוחד %98

0.00095.000.00ק" מ(לריפוד וכיסוי הצינור  ומעבר למצע תחתית הכביש
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51.5.084

למילוי תעלות בשכבות בהידוק ובהרטבה עד לצפיפות של ' מצע סוג א

מעבר ) לרבות סילוק העפר החפור בהתאם למפרט המיוחד %98

0.000127.000.00ק" מ(לריפוד וכיסוי הצינור  ומעבר למצע תחתית הכביש

51.5.085

 למילוי תעלות מעל עטיפת הצינור ועד תחתית CLSMבטון מסוג 

0.000316.000.00ק" מכביש לרבות פינוי וסילוק החומר החפור/ אספלט מדרכה 

0.00021.000.00ק" מ עבור תוסף מהיר התקשרותCLSMתוספת למחיר בטון מסוג 51.5.086

51.5.087

 עטוף בפילטר חצץ עדש 4" בקוטר P.V.Cצינור שרשורי מחורר 

, לניקוז גב קירות תומכים , מ ויריעה גיאוטכנית " ס40/40במידות 

0.000122.000.00 מטרכולל חיבור לשוחת ניקוז' מבנה כביש וכד

51.5.088

 עטוף בפילטר חצץ עדש 6" בקוטר P.V.Cצינור שרשורי מחורר 

, לניקוז גב קירות תומכים , מ ויריעה גיאוטכנית " ס40/40במידות 

0.000156.000.00 מטרכולל חיבור לשוחת ניקוז' מבנה כביש וכד

51.5.089

 עטוף בפילטר חצץ עדש 8" בקוטר P.V.Cצינור שרשורי מחורר 

, לניקוז גב קירות תומכים , מ ויריעה גיאוטכנית " ס40/40במידות 

0.000196.000.00 מטרכולל חיבור לשוחת ניקוז' מבנה כביש וכד

51.5.090

מ עם חוליות בטון מחוררות " ס60חילחול בקוטר / קידוח ספיגה 

צינור , בד גיאוטכני, לרבות מילוי חצץ גס, טרומיות בעומק כלשהו

0.000946.000.00 מטרקומפלט, שרשורי ומכסה מרשת מיצקת

51.5.091

מ עם חוליות בטון מחוררות " ס80חילחול בקוטר / קידוח ספיגה 

צינור , בד גיאוטכני, לרבות מילוי חצץ גס, טרומיות בעומק כלשהו

0.0001,156.000.00 מטרקומפלט, שרשורי ומכסה מרשת מיצקת

51.5.092

מ עם חוליות בטון מחוררות " ס100חילחול בקוטר / קידוח ספיגה 

צינור , בד גיאוטכני, לרבות מילוי חצץ גס, טרומיות בעומק כלשהו

0.0001,576.000.00 מטרקומפלט, שרשורי ומכסה מרשת מיצקת

51.5.093

מ עם חוליות בטון מחוררות " ס125חילחול בקוטר / קידוח ספיגה 

צינור , בד גיאוטכני, לרבות מילוי חצץ גס, טרומיות בעומק כלשהו

0.0001,827.000.00 מטרקומפלט, שרשורי ומכסה מרשת מיצקת

51.5.094

מ עבור ויתור " ס80חילחול בקוטר עד / הפחתת מחיר לקידוח ספיגה 

0.000-365.000.00 מטרעל חוליות בטון מחוררות מתחת לעומק מסויים

51.5.095

מ עבור ויתור על " ס100חילחול בקוטר / הפחתת מחיר לקידוח ספיגה 

0.000-471.000.00 מטרחוליות בטון מחוררות מתחת לעומק מסויים

51.5.096

מ עבור ויתור על " ס125חילחול בקוטר / הפחתת מחיר לקידוח ספיגה 

0.000-624.000.00 מטרחוליות בטון מחוררות מתחת לעומק מסויים

51.5.097

כולל כל ' ר לניקוז מי תהום וכד"למ'  גר200יריעה גיאוטכנית לא ארוגה 

0.00014.000.00ר" מהנדרש לביצוע העבודה לפי מפרט היצרן והוראות המפקח

51.5.098

כולל כל ' ר לניקוז מי תהום וכד"למ'  גר400יריעה גיאוטכנית לא ארוגה 

0.00018.000.00ר" מהנדרש לביצוע העבודה לפי מפרט היצרן והוראות המפקח

51.5.099

 (ר"מ/ טון4חוזק למתיחה )ר "למ'  גר200יריעה גיאוטכנית ארוגה 

כולל כל הנדרש לביצוע העבודה לפי מפרט ' לחיזוק שתית או מבנה וכד

0.00019.000.00ר" מהיצרן והוראות המפקח

51.5.100

 (ר"מ/ טון8חוזק למתיחה )ר "למ'  גר400יריעה גיאוטכנית ארוגה 

כולל כל הנדרש לביצוע העבודה לפי מפרט ' לחיזוק שתית או מבנה וכד

0.00023.000.00ר" מהיצרן והוראות המפקח

51.5.101

ע למניעת נזקים מכניים ולהגנת " או ש400STיריעת הגנה גנרון גנטקס 

' מ/נ" ק2.2בעלת התנגדות לחדירה של לפחות , מערכות איטום וניקוז 

עמידות למגע עם ביטומן ואורך ' , מ/נ" ק16וחוזק מתיחה של לפחות 

0.00025.000.00ר" מ שנה לפחות25חיים של 

51.5.102

או "  טרוירה"ר כדוגמת "למ'  גר400-200יריעה גיאוטכנית לא ארוגה 

ע לדחיית השתקפות סדקים מיושמת בין שכבות אספלטיות "ש

ומודבקת בעזרת אמולסיה ביטומנית כולל כל הנדרש לביצוע העבודה 

0.00023.000.00ר" מלפי מפרט היצרן והוראות המפקח
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51.5.103

יריעה גיאוגריד ארוג עשוי מפוליאסטר ובתוכו יריעה לא ארוגה עשויה 

ע לשריון ודחיית השתקפות "או ש"  HATELIT C"פוליפרופילן כדוגמת 

סדקים מיושמת בין שכבות אספלטיות ומודבקת בעזרת אמולסיה 

ביטומנית כולל כל הנדרש לביצוע העבודה לפי מפרט היצרן והוראות 

0.00037.000.00ר" מהמפקח

0.00027.000.00ר" מע"או ש" TENSAR SS30"רשת גיאוסינטטית מסוג 51.5.104

0.00025.000.00ר" מע" או ש200/45 טון מסוג 20" סטבלינקה"יריעה גיאוסינטטית מסוג 51.5.105

51.5.106

ע בעל "או ש" FORTRAC 80"יריעת גיאוגריד מפוליאסטר כדוגמת 

0.00025.000.00ר" ממ" ס2X2גודל עיניים , מטר /  טון 8חוזק 

51.5.107

ע  בעלת חוזק " או שAceGrid GG60-Iרשת גיאוסינטטית מסוג 

0.00022.000.00ר" מ בכוון משניkN/m 30-  בכוון ראשי וkN/m 60קריעה של 

51.5.108

ע  בעלת חוזק " או שAceGrid GG110-Iרשת גיאוסינטטית מסוג 

0.00028.000.00ר" מ בכוון משניkN/m 30-  בכוון ראשי וkN/m 110קריעה של 

51.5.109

  GlasGridr 8511רשת לשריון מיסעות ועיכוב השתקפות סדקים מסוג 

בעלת חוזק , בעלת תכונת הדבקה עצמית, ע עשויה מפיברגלס"או ש

גודל כל צלע , %3- בהתארכות קטנה מkN/m X 100 kN/m 100של 

0.00022.000.00ר" ממ" מ25חלון 

51.5.110

 GlasGridr 8511רשת לשריון מיסעות ועיכוב השתקפות סדקים מסוג 

TFעשויה , ע הכוללת פילם הדבקת שכבות האספלט"  או ש

 kN/m 100בעלת חוזק של , בעלת תכונת הדבקה עצמית, מפיברגלס

X 100 kN/m0.00027.000.00ר" ממ" מ25גודל כל צלע חלון , %3- בהתארכות קטנה מ

51.5.111

 GlasGridr 8512רשת לשריון מיסעות ועיכוב השתקפות סדקים מסוג  

בעלת חוזק , בעלת תכונת הדבקה עצמית, ע עשויה מפיברגלס"או ש

גודל כל צלע , %3- בהתארכות קטנה מkN/m X 200 kN/m 100של 

0.00034.000.00ר" ממ" מ25חלון 

51.5.112

ע " או שSP 3/250יריעות איטום ביטומניות אלסטומריות מסוג פוליפז 

מניעת השתקפות סדקים וחדירת מים לשתית בעובי , לשריון מיסעות 

0.00027.000.00ר" ממ" מ2.8-3.2

0.00023.000.00 מטרמ" ס80ניקוי ושטיפת קוי ניקוז בקוטר עד 51.5.113

0.000348.000.00' יחנקוי ושטיפת תאי ניקוז בכל גודל וסילוק הפסולת51.5.114

0.000737.000.00 מטרע"וולפמן או ש'  תוצרת חב15תעלת ניקוז מגנודריין 51.5.115

ביוב ואלמנטי מים, עבודות מים57.0.000

(המחיר כולל ספחים) 8"קוי אספקת מים עד קוטר 57.1.000

57.1.001

 מעברים ניפלים 2" ברזים 2,  לרבות מד מים1"חבור מים לגינון בקוטר 

כולל חבור לקו מים , (לא כולל הספקת מד המים)' רקורד וכו, ברכים

הארקה " גשר"ו'  מ3וכן חבור לקו מים לראש מערכת עד '  מ3ראשי עד 

0.0001,350.000.00' יח.

57.1.002

 מעברים 2" ברזים 2,  לרבות מד מים1.5"חבור מים לגינון בקוטר 

כולל חבור לקו , (לא כולל הספקת מד המים)' רקורד וכו, ניפלים ברכים

" גשר"ו'  מ3וכן חבור לקו מים לראש מערכת עד '  מ3מים ראשי עד 

0.0001,700.000.00' יח.הארקה 

57.1.003

 מעברים ניפלים 2" ברזים 2,  לרבות מד מים2"חבור מים לגינון בקוטר 

כולל חבור לקו מים , (לא כולל הספקת מד המים)' רקורד וכו, ברכים

הארקה " גשר"ו'  מ3וכן חבור לקו מים לראש מערכת עד '  מ3ראשי עד 

0.0002,000.000.00' יח.

0.000106.000.00 מטר.פתיחת כביש אספלט ותיקונו לאחר הנחת קו מים בכל עומק57.1.004

0.00095.000.00 מטר.פתיחת מדרכת אספלט ותיקונה לאחר הנחת קו מים בכל עומק57.1.005

0.00095.000.00 מטר.מדרכה מרוצפת ותיקונה לאחר הנחת קו מים בכל עומק/פתיחת מסעה57.1.006

0.000201.000.00 מטר.מדרכה מבטון ותיקונה לאחר הנחת קו מים בכל עומק/פתיחת מסעה57.1.007
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57.1.008

פתיחת מדרכה מבטון עם גרנוליט ותיקונה לאחר הנחת קו מים בכל 

0.000248.000.00 מטר.עומק

0.00043.000.00 מטר.פתיחת דרך מצעים ותיקונה לאחר הנחת קו מים בכל עומק57.1.009

57.1.010

פתיחת  משטח דשא ותיקונו לאחר הנחת קו מים בכל עומק לרבות 

0.00062.000.00 מטרפירוק והחזרת מערכת השקייה במידת הצורך

57.1.011

הכשרת הדרך . פריצת תואי דרך למטרת הנחת קו מים או דרך שירות

המחיר )לרמה שתאפשר נסיעת רכב עבודה בתואי '  מ5תעשה ברוחב 

0.00048.000.00 מטר.רק לפי אשור המפקח במקומות שנדרש, (לפי מטר אורך

57.1.012

ר כולל אספקת והתקנת " ממ25כבל הארקה מחוט נחושת בחתך 

י בודק "כולל בדיקת התנגדות ורציפות ע, חבקים ומחברים שונים 

0.00035.000.00 מטרמוסמך

57.1.013

ר כולל אספקת והתקנת " ממ35כבל הארקה מחוט נחושת בחתך 

י בודק "כולל בדיקת התנגדות ורציפות ע, חבקים ומחברים שונים 

0.00045.000.00 מטרמוסמך

57.1.014

חול דיונות למילוי תעלות בשכבות בהידוק ובהרטבה  עד לצפיפות 

מכסימאלית לרבות סילוק העפר החפור בהתאם למפרט המיוחד 

רק לפי הוראה , (מעבר לריפוד וכיסוי הצינור ועד לתחתית מצע הכביש)

0.00060.000.00ק" מ.בכתב מהמפקח

57.1.015

למילוי תעלות בשכבות בהידוק ובהרטבה עד לצפיפות של ' מצע סוג א

ועד , מעל לריפוד וכיסוי הצינור) לרבות סילוק העפר החפור %98

0.00065.000.00ק" מ.רק לפי הוראה בכתב מהמפקח, (לתחתית מצע הכביש

57.1.016

כולל ',  מ1.5מ מונחת בעומק עד " מ40 בקוטר 10צנרת פקסגול דרג 

0.00096.000.00 מטר.ספחים

57.1.017

כולל ',  מ1.5מ מונחת בעומק עד " מ50 בקוטר 10צנרת פקסגול דרג 

0.000109.000.00 מטר.ספחים

57.1.018

כולל ',  מ1.5מ מונחת בעומק עד " מ63 בקוטר 10צנרת פקסגול דרג 

0.000132.000.00 מטר.ספחים

57.1.019

כולל ',  מ1.5מ מונחת בעומק עד " מ75 בקוטר 10צנרת פקסגול דרג 

0.000163.000.00 מטר.ספחים

57.1.020

כולל ',  מ1.5מ מונחת בעומק עד " מ90 בקוטר 10צנרת פקסגול דרג 

0.000196.000.00 מטר.ספחים

57.1.021

כולל ',  מ1.5מ מונחת בעומק עד " מ110 בקוטר 10צנרת פקסגול דרג 

0.000209.000.00 מטר.ספחים

57.1.022

כולל ',  מ1.5מ מונחת בעומק עד " מ160 בקוטר 10צנרת פקסגול דרג 

0.000293.000.00 מטר.ספחים

57.1.023

כולל ',  מ1.5מ מונחת בעומק עד " מ200 בקוטר 10צנרת פקסגול דרג 

0.000387.000.00 מטר.ספחים

57.1.024

כולל ',  מ1.5מ מונחת בעומק עד " מ75 בקוטר 12צנרת פקסגול דרג 

0.000167.000.00 מטר.ספחים

57.1.025

כולל ',  מ1.5מ מונחת בעומק עד " מ90 בקוטר 12צנרת פקסגול דרג 

0.000192.000.00 מטר.ספחים

57.1.026

כולל ',  מ1.5מ מונחת בעומק עד " מ110 בקוטר 12צנרת פקסגול דרג 

0.000209.000.00 מטר.ספחים

57.1.027

כולל ',  מ1.5מ מונחת בעומק עד " מ160 בקוטר 12צנרת פקסגול דרג 

0.000279.000.00 מטר.ספחים

57.1.028

כולל ',  מ1.5מ מונחת בעומק עד " מ200 בקוטר 12צנרת פקסגול דרג 

0.000387.000.00 מטר.ספחים

57.1.029

כולל ',  מ1.5מ מונחת בעומק עד " מ32 בקוטר 15צנרת פקסגול דרג 

0.00094.000.00 מטר.ספחים

57.1.030

כולל ',  מ1.5מ מונחת בעומק עד " מ40 בקוטר 15צנרת פקסגול דרג 

0.000107.000.00 מטר.ספחים



274מתוך251 2018- ל לעבודות פיתוח "מחירון משכ

כ"סהמחירכמותמידה' יחתאורמספר

57.1.031

כולל ',  מ1.5מ מונחת בעומק עד " מ50 בקוטר 15צנרת פקסגול דרג 

0.000121.000.00 מטר.ספחים

57.1.032

כולל ',  מ1.5מ מונחת בעומק עד " מ63 בקוטר 15צנרת פקסגול דרג 

0.000149.000.00 מטר.ספחים

57.1.033

כולל ',  מ1.5מ מונחת בעומק עד " מ75 בקוטר 15צנרת פקסגול דרג 

0.000182.000.00 מטר.ספחים

57.1.034

כולל ',  מ1.5מ מונחת בעומק עד " מ90 בקוטר 15צנרת פקסגול דרג 

0.000214.000.00 מטר.ספחים

57.1.035

כולל ',  מ1.5מ מונחת בעומק עד " מ110 בקוטר 15צנרת פקסגול דרג 

0.000242.000.00 מטר.ספחים

57.1.036

כולל ',  מ1.5מ מונחת בעומק עד " מ160 בקוטר 15צנרת פקסגול דרג 

0.000336.000.00 מטר.ספחים

57.1.037

כולל ',  מ1.5מ מונחת בעומק עד " מ200 בקוטר 15צנרת פקסגול דרג 

0.000439.000.00 מטר.ספחים

57.1.038

מ מונחת בעומק עד " מ40 בקוטר 10 דרג PE-100צנרת פוליאתילן 

0.00077.000.00 מטרכולל ספחים',  מ1.5

57.1.039

מ מונחת בעומק עד " מ50 בקוטר 10 דרג PE-100צנרת פוליאתילן 

0.00091.000.00 מטרכולל ספחים',  מ1.5

57.1.040

מ מונחת בעומק עד " מ63 בקוטר 10 דרג PE-100צנרת פוליאתילן 

0.000106.000.00 מטרכולל ספחים',  מ1.5

57.1.041

מ מונחת בעומק עד " מ75 בקוטר 10 דרג PE-100צנרת פוליאתילן 

0.000129.000.00 מטרכולל ספחים',  מ1.5

57.1.042

מ מונחת בעומק עד " מ90 בקוטר 10 דרג PE-100צנרת פוליאתילן 

0.000155.000.00 מטרכולל ספחים',  מ1.5

57.1.043

מ מונחת בעומק עד " מ110 בקוטר 10 דרג PE-100צנרת פוליאתילן 

0.000167.000.00 מטרכולל ספחים',  מ1.5

57.1.044

מ מונחת בעומק עד " מ125 בקוטר 10 דרג PE-100צנרת פוליאתילן 

0.000171.000.00 מטרכולל ספחים',  מ1.5

57.1.045

מ מונחת בעומק עד " מ140 בקוטר 10 דרג PE-100צנרת פוליאתילן 

0.000184.000.00 מטרכולל ספחים',  מ1.5

57.1.046

מ מונחת בעומק עד " מ160 בקוטר 10 דרג PE-100צנרת פוליאתילן 

0.000213.000.00 מטרכולל ספחים',  מ1.5

57.1.047

מ מונחת בעומק עד " מ180 בקוטר 10 דרג PE-100צנרת פוליאתילן 

0.000246.000.00 מטרכולל ספחים',  מ1.5

57.1.048

מ מונחת בעומק עד " מ200 בקוטר 10 דרג PE-100צנרת פוליאתילן 

0.000300.000.00 מטרכולל ספחים',  מ1.5

57.1.049

מ מונחת בעומק עד " מ90 בקוטר 12.5 דרג PE-100צנרת פוליאתילן 

0.000153.000.00 מטרכולל ספחים',  מ1.5

57.1.050

מ מונחת בעומק " מ110 בקוטר 12.5 דרג PE-100צנרת פוליאתילן 

0.000167.000.00 מטרכולל ספחים',  מ1.5עד 

57.1.051

מ מונחת בעומק " מ125 בקוטר 12.5 דרג PE-100צנרת פוליאתילן 

0.000191.000.00 מטרכולל ספחים',  מ1.5עד 

57.1.052

מ מונחת בעומק " מ140 בקוטר 12.5 דרג PE-100צנרת פוליאתילן 

0.000208.000.00 מטרכולל ספחים',  מ1.5עד 

57.1.053

מ מונחת בעומק " מ160 בקוטר 12.5 דרג PE-100צנרת פוליאתילן 

0.000249.000.00 מטרכולל ספחים',  מ1.5עד 

57.1.054

מ מונחת בעומק " מ180 בקוטר 12.5 דרג PE-100צנרת פוליאתילן 

0.000274.000.00 מטרכולל ספחים',  מ1.5עד 

57.1.055

מ מונחת בעומק " מ200 בקוטר 12.5 דרג PE-100צנרת פוליאתילן 

0.000328.000.00 מטרכולל ספחים',  מ1.5עד 

57.1.056

מ מונחת בעומק עד " מ20 בקוטר 16 דרג PE-100צנרת פוליאתילן 

0.00064.000.00 מטר.כולל ספחים',  מ1.5
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57.1.057

מ מונחת בעומק עד " מ25 בקוטר 16 דרג PE-100צנרת פוליאתילן 

0.00069.000.00 מטר.כולל ספחים',  מ1.5

57.1.058

מ מונחת בעומק עד " מ32 בקוטר 16 דרג PE-100צנרת פוליאתילן 

0.00076.000.00 מטר.כולל ספחים',  מ1.5

57.1.059

מ מונחת בעומק עד " מ40 בקוטר 16 דרג PE-100צנרת פוליאתילן 

0.00088.000.00 מטר.כולל ספחים',  מ1.5

57.1.060

מ מונחת בעומק עד " מ50 בקוטר 16 דרג PE-100צנרת פוליאתילן 

0.000100.000.00 מטר.כולל ספחים',  מ1.5

57.1.061

מ מונחת בעומק עד " מ63 בקוטר 16 דרג PE-100צנרת פוליאתילן 

0.000116.000.00 מטר.כולל ספחים',  מ1.5

57.1.062

מ מונחת בעומק עד " מ75 בקוטר 16 דרג PE-100צנרת פוליאתילן 

0.000146.000.00 מטר.כולל ספחים',  מ1.5

57.1.063

מ מונחת בעומק עד " מ90 בקוטר 16 דרג PE-100צנרת פוליאתילן 

0.000161.000.00 מטר.כולל ספחים',  מ1.5

57.1.064

מ מונחת בעומק עד " מ110 בקוטר 16 דרג PE-100צנרת פוליאתילן 

0.000191.000.00 מטר.כולל ספחים',  מ1.5

57.1.065

מ מונחת בעומק עד " מ125 בקוטר 16 דרג PE-100צנרת פוליאתילן 

0.000216.000.00 מטר.כולל ספחים',  מ1.5

57.1.066

מ מונחת בעומק עד " מ140 בקוטר 16 דרג PE-100צנרת פוליאתילן 

0.000242.000.00 מטר.כולל ספחים',  מ1.5

57.1.067

מ מונחת בעומק עד " מ160 בקוטר 16 דרג PE-100צנרת פוליאתילן 

0.000266.000.00 מטרכולל ספחים',  מ1.5

57.1.068

מ מונחת בעומק עד " מ200 בקוטר 16 דרג PE-100צנרת פוליאתילן 

0.000411.000.00 מטרכולל ספחים',  מ1.5

0.000301.000.00' יח. למגוף קיים בכל קוטר2"התחברות קו מים חדש בקוטר עד 57.1.069

57.1.070

 וסילוקו או הובלתו למחסן 2"פרוק מגוף מסוג כלשהו בקוטר עד 

0.000110.000.00' יח.המזמין

0.000700.000.00'קומפפירוק הידרנט קיים בכל קוטר והתקנתו מחדש57.1.071

0.000300.000.00'קומפפירוק  הידרנט קיים בכל קוטר וסילוקו או הובלתו למחסן המזמין57.1.072

0.000301.000.00' יח. למגוף קיים בכל קוטר2"התחברות קו מים חדש בקוטר עד 57.1.073

57.1.074

 לקו מים קיים בכל קוטר לרבות 2"התחברות קו מים חדש בקוטר עד 

ניקוזו והחזרת המצב , סגירתו , איתור הקו , עבודות ההכנה הדרושות 

0.000501.000.00' יח..הכל בתאום עם הרשויות, לקדמותו 

57.1.075

 לקו מים קיים בכל קוטר לרבות 4-"3"התחברות קו מים חדש בקוטר 

ניקוזו והחזרת המצב , סגירתו , איתור הקו , עבודות ההכנה הדרושות 

0.0001,304.000.00' יח.הכל בתאום עם הרשויות, לקדמותו 

57.1.076

, 2"תוספת עבור חיבור קו חדש לקיים מחומרים שונים בקטרים עד 

0.000221.000.00'קומפ.כולל ספחים

57.1.077

, 3-"4"תוספת עבור חיבור קו חדש לקיים מחומרים שונים בקטרים 

0.000552.000.00'קומפ.כולל ספחים

57.1.078

אבן והחזרת המצב / דרך קיר בטון1"מעבר צינור מים בקוטר עד 

0.000171.000.00' יחלקדמותו

57.1.079

אבן והחזרת / דרך קיר בטון2" עד 1"מעבר צינור מים בקוטר מעל 

0.000201.000.00' יחהמצב לקדמותו

57.1.080

אבן והחזרת המצב / דרך קיר בטון4-"3"מעבר צינור מים בקוטר  

0.000241.000.00' יחלקדמותו

57.1.081

לרבות ניתוק וסילוק קטעי צנרת , 2"חיבור למערכת מדידה קיימת עד 

0.000140.000.00' יח.ישנים

57.1.082

לרבות ניתוק וסילוק קטעי צנרת , 2"חיבור למערכת מדידה קיימת מעל 

0.000401.000.00' יח.ישנים
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57.1.083

-12"צ קיים לצורך חציית קו מים בתוך שרוול בקוטר "פתיחת כביש מע

המחיר כולל כל התיאומים הדרושים .  בכל עומק ותיקונו בגמר הבצוע8"

המחיר ). כולל הספקת שרוול, צ ובצוע החצייה לפי הנחיותיהם"עם מע

0.0001,104.000.00 מטר(השולים+ לפי רוחב הכביש 

57.1.084

 וסילוקו או הובלתו למחסן 2"פרוק מגוף מסוג כלשהו בקוטר עד 

0.000151.000.00' יח.המזמין

57.1.085

צנרת ואביזרים ,  לרבות מד מים 2"פירוק מערכת מדידה בקוטר עד 

0.000221.000.00'קומפוסילוקה או העברת בשלמותה או בחלקה למחסני הרשות

57.1.086

 וסילוקה 2"גילוי ופרוק צנרת מים קיימת מסוג כלשהו בקטרים עד 

0.00025.000.00 מטר.לאתר מאושר

57.1.087

  וסילוקה 4-"3"גילוי ופרוק צנרת מים קיימת מסוג כלשהו בקטרים עד 

0.00031.000.00 מטר.לאתר מאושר

הערה- ?  ק י ד ו ח י ם  א ו פ ק יי ם  ג מ י ש י ם ?57.1.088

הערה מטר80מחירי קידוחים אופקיים הינם לאורך עד 57.1.088

57.1.088

.  ובכל עומק שהוא8-"12"י שרוול בקוטר "קידוח אופקי מתחת לכביש ע

השחלת , בצוע הקידוח, אספקת השרוול, המחיר כולל חפירת בורות

כמו כן כולל המחיר את בצוע כל התיאומים . 'סנדלים וכו, אדנים, צנור 

0.000946.000.00 מטר.הדרושים

57.1.089

 80תוספת למחיר קידוח אופקי בכל קוטר עבור כל מטר נוסף מעל 

0.0001.000.00 מטר[(ים'באינצ) קוטר X (במטר)תוספת אורך : להצבה ]מטר              

57.1.090

תוספת למחיר קידוח אופקי בכל קוטר עבור ביצוע בסלע קשה ורציף 

0.00068.000.00 %[ מחיר יחידהXאורך : להצבה ]

57.1.091

ר כולל אספקת והתקנת " ממ16כבל הארקה מחוט נחושת בחתך 

י בודק "כולל בדיקת התנגדות ורציפות ע, חבקים ומחברים שונים 

0.00013.000.00 מטרמוסמך

57.1.092

ר כולל אספקת והתקנת " ממ25כבל הארקה מחוט נחושת בחתך 

י בודק "כולל בדיקת התנגדות ורציפות ע, חבקים ומחברים שונים 

0.00017.000.00 מטרמוסמך

57.1.093

ר כולל אספקת והתקנת " ממ35כבל הארקה מחוט נחושת בחתך 

י בודק "כולל בדיקת התנגדות ורציפות ע, חבקים ומחברים שונים 

0.00024.000.00 מטרמוסמך

0.000120.000.00'קומפ"גשר"שלת חיבור הארקה לצינור מים ללא 57.1.094

57.1.095

מ " מ19אלקטרודות הארקה ממוטות פלדה מצופים נחושת בקוטר 

ראש , כולל ראש קידוח, תקועים אנכית בקרקע'  מ1.5ובאורך של 

מ עם רצפת חצץ " ס60 בעומק 60?מהדק טבעת שוחת בקורת , הקשה

0.0001,154.000.00'קומפ.שילוט וצביעה קומפלט ,B125מכסה מסוג 

57.1.096

 למילוי תעלות מעל עטיפת הצינור ועד תחתית CLSMבטון מסוג 

0.000287.000.00ק" מכביש לרבות פינוי וסילוק החומר החפור/ אספלט מדרכה 

57.1.097

ע בקוטר עד " או שוPE-100קידוח אופקי גמיש עם צינור פוליאתילן 

, ביצוע הקידוח, מ באורך ועומק כל שהם לרבות חפירת בורות" מ110

הכנת בור הקידוח וכל ההכנות והתאומים , אספקה והשחלת הצינור

0.000296.000.00 מטרהנדרשים

57.1.098

תוספת למחיר קידוח אופקי בכל קוטר עבור ביצוע בסלע קשה ורציף 

0.00068.000.00 %[ מחיר יחידהXאורך : להצבה ]

מתקנים ואביזרים למים57.2.000

57.2.001

מכסי השוחות לפי . אלא אם כן מצויין אחרת '  אטמ16האביזרים ללחץ 

שסתומים ואביזרים אחרים , מחירי היחידה של המגופים  . 489י "ת

מחבר , כוללים את כל אלמנטי החיבור הנדרשים לרבות אוגנים נגדיים 

הערהב"אטמים וכיו, אומים , ברגים ,  ("חצי דרסר")מאוגן 

57.2.001

עם מכסה מיצקת ברזל  (מ" ס40X40או )מ  " ס40תא בקרה בקוטר 

0.0001,185.000.00' יח.לרבות רצפת חצץ'  מ1.50 ובעומק A50מ ממין " ס30בקוטר 
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57.2.002

 B125מ ממין " ס40מ עם מכסה בקוטר " ס50תא בקרה בקוטר 

0.0001,261.000.00' יח. מטר לרבות רצפת חצץ1.50בעומק עד 

57.2.003

 B125מ ממין " ס50מ עם מכסה בקוטר " ס60תא בקרה בקוטר 

0.0001,510.000.00' יח. מטר לרבות רצפת חצץ1.50בעומק עד 

57.2.004

 B125מ ממין " ס60מ עם מכסה בקוטר " ס80תא בקרה בקוטר 

0.0001,777.000.00' יח. מטר לרבות ריצפת חצץ1.50בעומק עד 

57.2.005

 B125מ ממין " ס60מ עם מכסה בקוטר " ס100תא בקרה בקוטר 

0.0002,189.000.00' יח. מטר לרבות ריצפת חצץ1.50בעומק עד 

57.2.006

 B125מ ממין " ס60מ עם מכסה בקוטר " ס125תא בקרה בקוטר 

0.0002,618.000.00' יח. מטר לרבות ריצפת חצץ1.50בעומק עד 

57.2.007

 לשוחות אביזרים בקוטר C250תוספת עבור תקרה כבדה ומכסה ממין 

0.000335.000.00' יח.מ" ס60

57.2.008

 לשוחות אביזרים בקוטר C250תוספת עבור תקרה כבדה ומכסה ממין 

0.000430.000.00' יח.מ" ס80

57.2.009

 לשוחות אביזרים בקוטר C250תוספת עבור תקרה כבדה ומכסה ממין 

0.000478.000.00' יח.מ" ס100

57.2.010

 לשוחות אביזרים בקוטר C250תוספת עבור תקרה כבדה ומכסה ממין 

0.000573.000.00' יח.מ" ס125

57.2.011

 לשוחות אביזרים בקוטר D400תוספת עבור תקרה כבדה ומכסה ממין 

0.000478.000.00' יח.מ" ס60

57.2.012

 לשוחות אביזרים בקוטר D400תוספת עבור תקרה כבדה ומכסה ממין 

0.000526.000.00' יח.מ" ס80

57.2.013

 לשוחות אביזרים בקוטר D400תוספת עבור תקרה כבדה ומכסה ממין 

0.000573.000.00' יח.מ" ס100

57.2.014

 לשוחות אביזרים בקוטר D400תוספת עבור תקרה כבדה ומכסה ממין 

0.000669.000.00' יח.מ" ס125

57.2.015

תוספת למחיר תא בקרה עבור מכסה יצקת ברזל מכל מין שהוא בקוטר 

0.000335.000.00' יחב-מ או מרובע עם סמל הרשות במקום מכסה ב" ס50

57.2.016

תוספת למחיר תא בקרה עבור מכסה יצקת ברזל מכל מין שהוא בקוטר 

0.000382.000.00' יחב-מ או מרובע עם סמל הרשות במקום מכסה ב" ס60

57.2.017

 D 400תוספת למחיר מכסה לתא בקרה עבור סגר נעילה למכסה ממין 

0.000125.000.00' יחC 250או 

57.2.018

תוספת למחיר מכסה של תא בקרה עבור סמל הרשות המקומיתו 

0.000147.000.00' יחעשוי ברונזה או ייצקת מוטבע במכסה הבטון,והתשתית המיועדת 

57.2.019

מבטון טרומי או יצוק באתר במידות , תא בקרה מלבני עבור מגופים

מ ממין " ס60עם מכסה יצקת ברזל בקוטר ',  מ1.5 בעומק עד 120/80

C2500.0004,562.000.00' יח. ושלבי ירידה

57.2.020

מבטון טרומי או יצוק באתר במידות , תא בקרה מלבני עבור מגופים

מ " ס60עם מכסה יצקת ברזל בקוטר ',  מ1.5 בעומק עד 120/100

0.0004,964.000.00' יח. ושלבי ירידהC250ממין 

57.2.021

כולל עיגון הצינור " תא טמון באדמה"שוחת מגוף במדרכה מדגם 

מוט הארכה ,מ " מ200סי בקוטר .וי.ארובת פי, בטבעת בטון באדמה 

0.0001,187.000.00'קומפג תושבת בטון"מרובע מיצקת פלדה ע/ לידית המגוף ומכסה אובלי 

0.0001,006.000.00' יחתוספת למחיר שוחת בקרה עבור בנייתה על קו קיים57.2.022

0.000154.000.00' יח1/2" מגוף אלכסוני או זווית ישרה בקוטר 57.2.023

0.000175.000.00' יח3/4"מגוף אלכסוני או זווית ישרה בקוטר 57.2.024

0.000220.000.00' יח1"מגוף אלכסוני או זווית ישרה בקוטר 57.2.025

0.000329.000.00' יח1.5"מגוף אלכסוני או זווית ישרה בקוטר 57.2.026

0.000406.000.00' יח2"מגוף אלכסוני או זווית ישרה בקוטר 57.2.027

0.0001,589.000.00' יח3"מגוף אלכסוני או זווית ישרה בקוטר 57.2.028

0.00096.000.00' יח1/2"מגוף כדורי בקוטר 57.2.029

0.000127.000.00' יח3/4"מגוף כדורי בקוטר 57.2.030
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0.000191.000.00' יח1"מגוף כדורי בקוטר 57.2.031

0.000329.000.00' יח1.5"מגוף כדורי בקוטר 57.2.032

0.000406.000.00' יח2"מגוף כדורי בקוטר 57.2.033

0.000526.000.00' יח3"מגוף כדורי בקוטר 57.2.034

57.2.035

? לרבות אוגנים נגדיים ומחבר" רילסן"המגופים עם ציפוי פנים וחוץ   

הערה?מאוגן

57.2.035

 EKO-S/L" הכוכב", TRL/TRS" רפאל"  דוגמת 2"מגוף טריז בקוטר 

0.000961.000.00' יח.ע"או ש

57.2.036

 EKO-S/L" הכוכב" , TRL/TRS" רפאל"  דוגמת 3"מגוף טריז בקוטר 

0.0001,090.000.00' יח.ע"או ש

57.2.037

 EKO-S/L" הכוכב" ,TRL/TRS" רפאל"  דוגמת 4"מגוף טריז בקוטר 

0.0001,346.000.00' יח.ע"או ש

57.2.038

 המגופים עם ציפוי פנים אמייל וציפוי חוץ אפוקסי לרבות אוגנים נגדיים?

הערה?ומחבר מאוגן

57.2.038

 EKO-S/L" הכוכב", TRL/TRS" רפאל"  דוגמת 2"מגוף טריז בקוטר 

0.0001,479.000.00' יח.ע"או ש

57.2.039

 EKO-S/L" הכוכב" , TRL/TRS" רפאל"  דוגמת 3"מגוף טריז בקוטר 

0.0001,677.000.00' יח.ע"או ש

57.2.040

 EKO-S/L" הכוכב" ,TRL/TRS" רפאל"  דוגמת 4"מגוף טריז בקוטר 

0.0002,071.000.00' יח.ע"או ש

57.2.041

 או AV-102" הכוכב" ,B3-AV" רפאל" דוגמת3"מגוף פרפר בקוטר 

0.0001,234.000.00' יח.ע"ש

57.2.042

 או AV-102" הכוכב" ,B3-AV" רפאל" דוגמת4"מגוף פרפר בקוטר 

0.0001,529.000.00' יח.ע"ש

0.000197.000.00' יח("קלפה") טיפוס הרמה 1"שסתום אל חוזר למים בקוטר 57.2.043

0.000287.000.00' יח("קלפה") טיפוס הרמה 1.5"שסתום אל חוזר למים בקוטר 57.2.044

0.000380.000.00' יח("קלפה") טיפוס הרמה 2"שסתום אל חוזר למים בקוטר 57.2.045

57.2.046

אוגנים נגדיים ברגים , כולל אוגנים 1"שסתום אל חוזר למים בקוטר 

0.000987.000.00' יח.ע" או ש604" הכוכב" , NR-040דגם ." י.ר.א"ואטמים דוגמת 

57.2.047

אוגנים נגדיים ברגים , כולל אוגנים 2"שסתום אל חוזר למים בקוטר 

0.0001,776.000.00' יח.ע" או ש604" הכוכב" , NR-040דגם ." י.ר.א"ואטמים דוגמת 

57.2.048

 כולל זקף וברז כדורי בקוטר 2"שסתום אויר משולב לקוי מים בקוטר 

0.0001,398.000.00' יח.ע" או שD-050דגם ." י.ר.א" דוגמת 2"

57.2.049

 כולל זקף וברז כדורי בקוטר 3"שסתום אויר משולב לקוי מים בקוטר 

0.0002,861.000.00' יח.ע" או שD-050דגם ." י.ר.א" דוגמת 3"

57.2.050

 כולל זקף וברז כדורי 1/2"שסתום אוויר אוטומטי לקווי מים בקוטר 

 בסיס פלסטי או בסיס S-030י דגם שגב .ר. דוגמת א1/2"בקוטר 

0.000346.000.00' יחע מאושר"מתכת או ש

57.2.051

 כולל זקף וברז כדורי 3/4"שסתום אוויר אוטומטי לקווי מים בקוטר 

 בסיס פלסטי או בסיס S-030י דגם שגב .ר. דוגמת א3/4"בקוטר 

0.000460.000.00' יחע מאושר"מתכת או ש

57.2.052

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

ע " בסיס פלסטי או בסיס מתכת או שS-030י דגם שגב .ר. דוגמת א1"

0.000581.000.00' יחמאושר

57.2.053

 2" כולל זקף וברז כדורי בקוטר 2"שסתום אוויר קינטי לקווי מים בקוטר 

0.000864.000.00' יחע מאושר" או שK-010י דגם .ר.דוגמת א

57.2.054

,  לא  כולל הסתעפות מקו מים ראשי בכל קוטר2"נקודת נקוז בקוטר 

וכן קטעי צנור פלדה ומשטח , חצץ, הרכבת ספחים ואביזרים, ריתוכים

0.000479.000.00'קומפ.(שוחה ושסתום מדף ימדדו בנפרד, מגוף,חיבור לקו ראשי  )ריפ ראפ 
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57.2.055

,  לא  כולל הסתעפות מקו מים ראשי בכל קוטר3"נקודת נקוז בקוטר 

וכן קטעי צנור פלדה ומשטח , חצץ, הרכבת ספחים ואביזרים, ריתוכים

0.000839.000.00'קומפ.(שוחה ושסתום מדף ימדדו בנפרד, מגוף,חיבור לקו ראשי  )ריפ ראפ 

0.000937.000.00' יחע עם פלט חשמלי" תוצרת ארד דליה  או ש3/4"מד מים בקוטר 57.2.056

0.0001,086.000.00' יחע עם פלט חשמלי" תוצרת ארד דליה  או ש1"מד מים בקוטר 57.2.057

0.0001,380.000.00' יחע עם פלט חשמלי" תוצרת ארד דליה  או ש1.5"מד מים בקוטר 57.2.058

0.0001,776.000.00' יחע עם פלט חשמלי"  או שMW תוצרת ארד דליה דגם 2"מד מים בקוטר 57.2.059

0.000346.000.00' יחע" תוצרת ארד דליה או ש3/4"מד מים בקוטר רב זרמי 57.2.060

0.000443.000.00' יחע" תוצרת ארד דליה או ש1"מד מים בקוטר רב זרמי 57.2.061

0.000775.000.00' יח תוצרת ארד דליה1.5"מד מים בקוטר רב זרמי 57.2.062

0.0001,086.000.00' יח תוצרת ארד דליה2"מד מים בקוטר רב זרמי 57.2.063

57.2.064

ע להתקנה "או ש"  ארד דליה"תוצרת " טורבו "2"מד מים בקוטר 

0.0001,479.000.00' יחבמערכת מדידה

57.2.065

ע להתקנה "או ש"  ארד דליה"תוצרת " טורבו "3"מד מים בקוטר 

0.0001,874.000.00' יחבמערכת מדידה

57.2.066

ע לרבות "או ש" ברמד" תוצרת 2"שומר לחץ בקוטר / מקטין / פורק 

0.0004,292.000.00' יחברגים ואטמים, אוגנים נגדיים , אוגנים 

0.0006,758.000.00' יחע"או ש" ברמד" תוצרת 3"שומר לחץ בקוטר / מקטין / פורק 57.2.067

0.0009,126.000.00' יחע"או ש" ברמד" תוצרת 4"שומר לחץ בקוטר / מקטין / פורק 57.2.068

(המחיר כולל ספחים)קוי ביוב 57.3.000

57.3.001

דיפונים  . (884י "מיוצר לפי ת) SN-8סי עבה לביוב מסוג .וי.צינורות פי

הערהכלולים במחירי היחידה'  מ3.5עד עומק 

57.3.001

 1.25מ מונח בקרקע בעומק עד " מ110 עבה לביוב בקוטר P.V.Cצנור 

0.000111.000.00 מטר.מטר

57.3.002

מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ " מ110 עבה לביוב בקוטר P.V.Cצנור 

0.000126.000.00 מטר. מטר1.75 מטר ועד 1.26

57.3.003

מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ " מ110 עבה לביוב בקוטר P.V.Cצנור 

0.000144.000.00 מטר. מטר2.25 מטר ועד 1.76

57.3.004

 1.25מ מונח בקרקע בעומק עד " מ160 עבה לביוב בקוטר P.V.Cצנור 

0.000121.000.00 מטר.מטר

57.3.005

מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ " מ160 עבה לביוב בקוטר P.V.Cצנור 

0.000137.000.00 מטר. מטר1.75 מטר ועד 1.26

מתקני ביוב57.4.000

57.4.001

מחירי שוחות הבטון כוללים בין היתר גם איטום בין כל חלקי  השוחה 

ואטם גומי " איטופלסט"בכל קוטר  כנגד חדירות מים באמצעות אטם 

כמו כן כוללים המחירים .  בחיבור הצנרת לשוחהCS910כדוגמת 

הערה.חולייה עליונה קונית במידה ונדרש

57.4.001

מחירם יהיה בהתאם , במידה וידרש לבצע שוחות בטון יצוקות באתר 

הערהלמחירי השוחות מחוליות טרומיות

57.4.001

מ עם תקרה ומכסה " ס60שוחת בקרה  מחוליות טרומיות בקוטר 

0.0001,643.000.00' יח. מטר1.25 בעומק עד B125מ מסוג "  ס50בקוטר  

57.4.002

מ עם תקרה ומכסה " ס60שוחת בקרה  מחוליות טרומיות בקוטר 

0.0001,927.000.00' יח. מטר1.75 ועד 1.26 בעומק מ B125מ מסוג "  ס50בקוטר  

57.4.003

מ עם תקרה ומכסה " ס80שוחת בקרה  מחוליות טרומיות בקוטר 

0.0002,018.000.00' יח. מטר1.25 בעומק עד B125מ מסוג "  ס60בקוטר  

57.4.004

מ עם תקרה ומכסה " ס80שוחת בקרה  מחוליות טרומיות בקוטר 

0.0002,382.000.00' יח מטר1.75 ועד 1.26 בעומק מ B125מ מסוג "  ס60בקוטר  

57.4.005

מ עם תקרה ומכסה " ס100שוחת בקרה  מחוליות טרומיות בקוטר 

0.0002,552.000.00' יח. מטר1.25 בעומק עד B125מ מסוג "  ס60בקוטר  
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57.4.006

מ עם תקרה ומכסה " ס100שוחת בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 

0.0002,835.000.00' יח. מטר1.75 מטר ועד 1.26 בעומק מ B125מ מסוג "  ס60בקוטר  

57.4.007

מ עם תקרה ומכסה " ס125שוחת בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 

0.0003,199.000.00' יח. מטר1.75 מטר ועד 1.26 בעומק מ B125מ מסוג "  ס60בקוטר  

57.4.008

מ עבור חולית בסיס משולבת " ס80תוספת למחיר שוחה בקוטר 

0.000568.000.00' יחעם כניסות ויציאות בכל קוטר, בטון+ פוליאתילן 

57.4.009

תוספת למחיר תא בקרה עבור מכסה יצקת ברזל מכל מין שהוא בקוטר 

0.000361.000.00' יחב-מ או מרובע עם סמל הרשות במקום מכסה ב" ס50

57.4.010

תוספת למחיר תא בקרה עבור מכסה יצקת ברזל מכל מין שהוא בקוטר 

0.000413.000.00' יחב-מ או מרובע עם סמל הרשות במקום מכסה ב" ס60

57.4.011

מ עבור מכסה מרובע " ס60הפחתת מחיר למכסה מיצקת ברזל בקוטר 

0.000-49.000.00' יחמ לשטחים מרוצפים" ס60/60בגודל 

57.4.012

 תוספת למחיר מכסה של תא בקרה עבור סמל הרשות המקומיתו 

0.000147.000.00' יחעשוי ברונזה או ייצקת מוטבע במכסה הבטון,והתשתית המיועדת 

57.4.013

 מטר 1.25מ ובעומק עד " ס80שוחת בקרה לביוב מפוליאתילן בקוטר 

0.0001,714.000.00' יחע כולל עיצוב קרקעית מוכן"או ש" חופית"דוגמת 

57.4.014

 מטר 1.26מ ובעומק מ " ס100שוחת בקרה לביוב מפוליאתילן בקוטר 

0.0001,936.000.00' יחע כולל עיצוב קרקעית מוכן"או ש" חופית" מטר דוגמת 1.75ועד 

57.4.015

מ עבור תקרה ומכסה בטון " ס80תוספת לשוחת פוליאתילן בקוטר 

0.000682.000.00' יח.B125מ מסוג " ס50בקוטר 

57.4.016

מ עבור תקרה ומכסה בטון " ס80תוספת לשוחת פוליאתילן בקוטר 

0.000822.000.00' יחC250מ מסוג " ס50בקוטר 

57.4.017

מ עבור תקרה ומכסה בטון " ס80תוספת לשוחת פוליאתילן בקוטר 

0.0001,134.000.00' יח.D400מ מסוג " ס50בקוטר 

57.4.018

מ עבור תקרה ומכסה בטון " ס100תוספת לשוחת פוליאתילן בקוטר 

0.0001,134.000.00' יח .B125מ מסוג " ס60בקוטר 

57.4.019

מ עבור תקרה ומכסה בטון " ס100תוספת לשוחת פוליאתילן בקוטר 

0.0001,268.000.00' יח .C250מ מסוג " ס60בקוטר 

57.4.020

מ עבור תקרה ומכסה בטון " ס100תוספת לשוחת פוליאתילן בקוטר 

0.0001,417.000.00' יחD400מ מסוג " ס60בקוטר 

0.000339.000.00' יח. בעתיד4-"6"הכנה בתא בקרה לחיבור קו ביוב בקוטר 57.4.021

0.000454.000.00'קומפסתימת כניסות ויציאות מבוטלות בשוחה קיימת57.4.022

57.4.023

תוספת עבור בנית שוחה על קו קיים בכל עומק ובכל קוטר בו זורמים 

מי ביוב לרבות ביצוע כל ההסדרים הדרושים למניעת הצפת השוחה 

0.0001,361.000.00' יח.בזמן העבודה

57.4.024

תוספת עבור החלפת שוחה קיימת בכל עומק ובכל קוטר על קו שבו 

זורמים מי ביוב לרבות ביצוע כל ההסדרים הדרושים למניעת הצפת 

0.0002,041.000.00' יחהשוחה בזמן העבודה

57.4.025

עד לגובה , מ" ס80-100מכסה בתא ביקורת בקטרים + הנמכת תקרה 

סיתות החוליה שתחת לתקרה , מ כולל פרוק התקרה הקימת" ס25של 

עד הגובה הדרוש והרכבת התקרה מחדש כולל ביטון  כולל תאומים 

0.000623.000.00' יח.בגובה הפקק

57.4.026

הנמכת פקק של תא ביקורת עד הגובה המכסימאלי  האפשרי  ללא 

כולל פרוק הפקק  (עבור פקקים המורכבים על צוארון)פרוק התקרה 

הקים סיתות הצוארון עד לגובה הדרוש והרכבה מחדש של הטבעת 

0.000398.000.00' יח.והפקק

57.4.027

עד   (ללא הגבהת התקרה)הגבהת פקק של תא ביקורת בכל קוטר 

בנית  צוארון מבטון מזוין ,  מ כולל פירוק הפקק הקים" ס20לגובה של 

0.000454.000.00' יח.והרכבה מחדש של הפקק
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57.4.028

מ עד  לגובה  " ס80פקק של תא ביקורת קים בקוטר + הגבהת תקרה 

מ באמצעות הוספת חוליה כולל פרוק  התקרה והפקק " ס66של 

הרכבה מחדש של התקרה והפקק והתאמת , הוספת חוליה, הקימים

0.000906.000.00' יח.גובה הפקק

57.4.029

מ מסוג " ס50מכסה לתא בקרה מייצקת ברזל עם סמל העיריה בקוטר 

B1250.000906.000.00' יח כולל פירוק וסילוק הקיים במידת הצורך

57.4.030

מ מסוג " ס50מכסה לתא בקרה מייצקת ברזל עם סמל העיריה בקוטר 

C2500.0001,062.000.00' יח כולל פירוק וסילוק הקיים במידת הצורך

57.4.031

מ מסוג " ס60מכסה לתא בקרה מייצקת ברזל עם סמל העיריה בקוטר 

B1250.0001,031.000.00' יח כולל פירוק וסילוק הקיים במידת הצורך

57.4.032

מ מסוג " ס60מכסה לתא בקרה מייצקת ברזל עם סמל העיריה בקוטר 

C2500.0001,247.000.00' יח כולל פירוק וסילוק הקיים במידת הצורך

57.4.033

מ מסוג " ס60מכסה לתא בקרה מייצקת ברזל עם סמל העיריה בקוטר 

D4000.0001,361.000.00' יח כולל פירוק וסילוק הקיים במידת הצורך

0.000568.000.00' יח לתא בקרה כולל החלפת הקייםB125מ מסוג " ס50בקוטר . ב.מכסה ב57.4.034

0.000737.000.00' יח לתא בקרה כולל החלפת הקייםC250מ מסוג " ס50בקוטר . ב.מכסה ב57.4.035

0.000964.000.00' יח לתא בקרה כולל החלפת הקייםB125מ מסוג " ס60בקוטר . ב.מכסה ב57.4.036

0.0001,134.000.00' יח לתא בקרה כולל החלפת הקייםC250מ מסוג " ס60בקוטר . ב.מכסה ב57.4.037

0.0001,247.000.00' יח לתא בקרה כולל החלפת הקייםD400מ מסוג " ס60בקוטר . ב.מכסה ב57.4.038

57.4.039

מעבר צנור ביוב בכל קוטר דרך קיר מכל סוג שהוא כולל החזרת המצב 

0.000568.000.00'קומפ.לקדמותו

אלמנטי מים57.5.000

הערה?  צ נ ר ת   ו א ב י ז ר י ם  ?57.5.001

57.5.001

שכבה של ריפוד חול נקי סביב , כל צנרת המונחת בקרקע תכלול חפירה

כל אביזרי החיבור . מ והחזרת המצב לקדמותו" ס10היקף הצינור של 

חומרי הדבקה ,אוגנים, מעברי קוטר,הסתעפויות,הדרושים כגון זויות

תמיכות לצנרת מחבקי ובירגי נירוסטה ושילוט הצנרת בשמות וחיצים ,

הערה.ככל שיידרש

הערה.532כל הצנרת לפי תקן ישראלי . עיגון צנרת לשלד ברזל לפני יציקה57.5.001

0.00060.000.00 מטר.10מ דרג " מ40 בקוטר PVCאספקה והתקנה של צינורות 57.5.001

0.00075.000.00 מטר.10מ דרג " מ50 בקוטר PVCאספקה והתקנה של צינורות 57.5.002

0.00085.000.00 מטר.10מ דרג " מ63 בקוטר PVCאספקה והתקנה של צינורות 57.5.003

0.000109.000.00 מטר.10מ דרג " מ75 בקוטר PVCאספקה והתקנה של צינורות 57.5.004

0.000115.000.00 מטר.10מ דרג " מ90 בקוטר PVCאספקה והתקנה של צינורות 57.5.005

0.000130.000.00 מטר.10מ דרג " מ110 בקוטר PVCאספקה והתקנה של צינורות 57.5.006

0.000170.000.00 מטר.10מ דרג " מ160 בקוטר PVCאספקה והתקנה של צינורות 57.5.007

0.000210.000.00 מטר.10מ דרג " מ200 בקוטר PVCאספקה והתקנה של צינורות 57.5.008

0.000240.000.00 מטר.מ" מ225 בקוטר PVCאספקה והתקנה של צינורות 57.5.009

0.000290.000.00 מטר.מ" מ250 בקוטר PVCאספקה והתקנה של צינורות 57.5.010

0.000335.000.00 מטר.מ" מ280 בקוטר PVCאספקה והתקנה של צינורות 57.5.011

57.5.012

 PE100הטמנה והנחה של צינור לחץ מפוליאטילן , חפירה, אספקה

ע מאושר עם חיבורי ריתוך או חיבורי " או ש10מ דרג " מ50בקוטר 

0.00070.000.00 מטר.פילוס וכל האביזרים המחברים, ן כולל התקנה'אלקטרופיוז

57.5.013

 PE100הטמנה והנחה של צינור לחץ מפוליאטילן , חפירה, אספקה

ע מאושר עם חיבורי ריתוך או חיבורי " או ש10מ דרג " מ63בקוטר 

0.00080.000.00 מטר.פילוס וכל האביזרים המחברים, ן כולל התקנה'אלקטרופיוז
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57.5.014

 PE100הטמנה והנחה של צינור לחץ מפוליאטילן , חפירה, אספקה

ע מאושר עם חיבורי ריתוך או חיבורי " או ש10מ דרג " מ75בקוטר 

0.000130.000.00 מטר.פילוס וכל האביזרים המחברים, ן כולל התקנה'אלקטרופיוז

57.5.015

 PE100הטמנה והנחה של צינור לחץ מפוליאטילן , חפירה, אספקה

ע מאושר עם חיבורי ריתוך או חיבורי " או ש10מ דרג " מ90בקוטר 

0.000140.000.00 מטר.פילוס וכל האביזרים המחברים, ן כולל התקנה'אלקטרופיוז

57.5.016

 PE100הטמנה והנחה של צינור לחץ מפוליאטילן , חפירה, אספקה

ע מאושר עם חיבורי ריתוך או חיבורי " או ש10מ דרג " מ110בקוטר 

0.000160.000.00 מטר.פילוס וכל האביזרים המחברים, ן כולל התקנה'אלקטרופיוז

57.5.017

 PE100הטמנה והנחה של צינור לחץ מפוליאטילן , חפירה, אספקה

ע מאושר עם חיבורי ריתוך או חיבורי " או ש10מ דרג " מ160בקוטר 

0.000240.000.00 מטר.פילוס וכל האביזרים המחברים, ן כולל התקנה'אלקטרופיוז

57.5.018

 PE100הטמנה והנחה של צינור לחץ מפוליאטילן , חפירה, אספקה

ע מאושר עם חיבורי ריתוך או חיבורי " או ש10מ דרג " מ200בקוטר 

0.000335.000.00 מטר.פילוס וכל האביזרים המחברים, ן כולל התקנה'אלקטרופיוז

57.5.019

 PE100הטמנה והנחה של צינור לחץ מפוליאטילן , חפירה, אספקה

ע מאושר עם חיבורי ריתוך או חיבורי " או ש10מ דרג " מ250בקוטר 

0.000475.000.00 מטר.פילוס וכל האביזרים המחברים, ן כולל התקנה'אלקטרופיוז

57.5.020

 PE100הטמנה והנחה של צינור לחץ מפוליאטילן , חפירה, אספקה

ע מאושר עם חיבורי ריתוך או חיבורי " או ש10מ דרג " מ315בקוטר 

0.000685.000.00 מטר.פילוס וכל האביזרים המחברים, ן כולל התקנה'אלקטרופיוז

0.000395.000.00'קומפ(מונע זרימה חוזרת) 1"ח "מז57.5.021

0.000600.000.00'קומפ1.5"ח "מז57.5.022

0.000800.000.00'קומפ2"ח "מז57.5.023

0.0001,490.000.00'קומפמ" מPVC 75אספקה והתקנת מגוף פרפר פלסאון 57.5.024

0.0001,790.000.00'קומפמ" מPVC 110אספקה והתקנת מגוף פרפר פלסאון 57.5.025

0.0002,585.000.00'קומפמ" מPVC 160אספקה והתקנת מגוף פרפר פלסאון 57.5.026

0.0003,480.000.00'קומפמ" מPVC 200אספקה והתקנת מגוף פרפר פלסאון 57.5.027

0.0004,380.000.00'קומפמ" מPVC 250אספקה והתקנת מגוף פלסטי 57.5.028

0.000190.000.00'קומפ פלסאון1.5" כדורי PVCאספקה והרכבת מגוף פלסטי 57.5.029

0.000235.000.00'קומפ פלסאוןPVC" 2אספקה והרכבת מגוף פלסטי  כדורי 57.5.030

0.0001,600.000.00'קומפ. פלסאון3" כדורי PVCאספקה והרכבת מגוף פלסטי 57.5.031

0.0001,890.000.00' יח. פלסאון4" כדורי PVCאספקה והרכבת מגוף פלסטי 57.5.032

57.5.033

מ " ס200מ ובעומק של עד " ס80תא בקרה  תוצרת חופית בקוטר 

כולל . ע.  הכוכב או ש316   מדף נירוסטה A  סכין דגם 4"מגוף ניקוז ,

ע  התא כולל מכסה . או שA TYPE   SA07.2AUMמפעיל חשמלי  

המגוף .י דרישת האדריכל והעיריה כולל תחתית מנקזת"עם כיתוב עפ

עיתויי .יחובר לבקרת הפעלת המזרקה וייפתח עם הפעלת המזרקה

0.00012,430.000.00'קומפי המתכנן"פתיחה וסגירה ע

57.5.034

מ " ס200מ ובעומק של עד " ס80תא בקרה  תוצרת חופית בקוטר 

 או SCOPE  שיווק  316   מדף נירוסטה A  סכין דגם 6"מגוף ניקוז ,

ע  התא כולל . או שAUMA TYPE SA07.2כולל מפעיל חשמלי  . ע.ש

י דרישת האדריכל והעיריה כולל תחתית "מכסה עם כיתוב עפ

המגוף יחובר לבקרת הפעלת המזרקה וייפתח עם הפעלת .מנקזת

0.00016,400.000.00'קומפי המתכנן"עיתויי פתיחה וסגירה ע.המזרקה

57.5.035

מ " ס200מ ובעומק של עד " ס80תא בקרה  תוצרת חופית בקוטר 

כולל . ע.  הכוכב או ש316   מדף נירוסטה A  סכין דגם 8"מגוף ניקוז ,

ע  התא כולל מכסה . או שA TYPE   SA07.2AUMמפעיל חשמלי  

המגוף יחובר .י דרישת הרשות כולל תחתית מנקזת"עם כיתוב עפ

עיתויי פתיחה .לבקרת הפעלת המזרקה וייפתח עם הפעלת המזרקה

0.00018,410.000.00'קומפי המתכנן"וסגירה ע
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57.5.036

 עם בקרת מהירות של פתיחה 700דגם " ברמד" תוצרת 4"מגוף ניקוז 

המגוף יחובר לבקרת הפעלת המזרקה וייפתח עם סגירת ,  וסגירה

0.00011,440.000.00'קומפי המתכנן"פתיחת המגוף בפרק זמן שיוגדר ע.המזרקה

57.5.037

 עם בקרת מהירות של פתיחה 700דגם " ברמד" תוצרת 6"מגוף ניקוז 

המגוף יחובר לבקרת הפעלת המזרקה ויסגר עם סגירת ,  וסגירה

0.00019,400.000.00'קומפי המתכנן"פתיחת המגוף בפרק זמן שיוגדר ע.המזרקה

57.5.038

 עם בקרת מהירות של פתיחה 700דגם " ברמד" תוצרת 8"מגוף ניקוז 

המגוף יחובר לבקרת הפעלת המזרקה ויסגר עם סגירת ,  וסגירה

0.00023,000.000.00'קומפי המתכנן"פתיחת המגוף בפרק זמן שיוגדר ע.המזרקה

0.0001,790.000.00' יחע.  או שTRL-A"  רפאל" תוצרת  4"מגוף טריז 57.5.039

0.0002,390.000.00' יח6"ל אולם בקוטר "כנ57.5.040

0.0003,580.000.00' יח8"ל אולם בקוטר "כנ57.5.041

0.0005,570.000.00' יח10"ל אולם בקוטר "כנ57.5.042

0.000300.000.00' יח. משולב1"אספקה והתקנת שסתום אויר 57.5.043

0.000700.000.00' יח2"ל אולם "כנ57.5.044

0.000100.000.00' יח.1"אספקה והתקנת ברז אלכסון פלסטי 57.5.045

0.000280.000.00' יח.1.5"אספקה והתקנת ברז אלכסון פלסטי 57.5.046

0.000340.000.00' יח.2"אספקה והתקנת ברז אלכסון פלסטי 57.5.047

57.5.048

,  כולל גומיות4"אספקה והתקנה של אוגן עיוור מנירוסטה בקוטר 

0.000590.000.00' יח.אטמים וברגים

57.5.049

,  כולל גומיות6"אספקה והתקנה של אוגן עיוור מנירוסטה בקוטר 

0.000800.000.00' יח.אטמים וברגים

0.000600.000.00' יח.ש" מק15 לספיקה של 2"אספקה והתקנה של מגביל ספיקה 57.5.050

57.5.051

פוליאתילן ישולמו במקרה של החלפת מחבר או /סי.וי.אביזרי חיבור מפי

לא ישולמו במסגרת ביצוע צנרת מחוץ )ביצוע שדרוג חדר משאבות 

הערה(לחדר המשאבות

57.5.052

מ הכוללים זויות " מ25סי בקוטר של עד .וי.אביזרי חיבור מפי

0.00070.000.00'קומפ'מופות וכו,מצמדים,ניפלים,

57.5.053

מ הכוללים " מ75מ עד " של מ32סי בקוטר של  .וי.אביזרי חיבור מפי

0.000180.000.00'קומפ',מופות וכו,מצמדים,ניפלים,זויות 

57.5.054

מ הכוללים זויות " מ110מ עד " מ90סי בקוטר של  .וי.אביזרי חיבור מפי

0.000345.000.00'קומפ',מופות וכו,מצמדים,ניפלים,

57.5.055

מ הכוללים " מ160מ עד " מ125סי בקוטר של  .וי.אביזרי חיבור מפי

0.000345.000.00'קומפ',מופות וכו, מצמדים, ניפלים, זויות

57.5.056

, ניפלים, מ הכוללים זויות" מ200סי בקוטר של  .וי.אביזרי חיבור מפי

0.0001,395.000.00'קומפ',מופות וכו, מצמדים

57.5.057

, ניפלים, מ הכוללים זויות" מ250סי בקוטר של  .וי.אביזרי חיבור מפי

0.0001,790.000.00'קומפ'מופות וכו, מצמדים

0.000110.000.00'קומפמ" מ25בקוטר של עד . סי.וי. מפיTהסתעפות 57.5.058

0.000130.000.00'קומפמ" מ50 עד 32בקוטר של . סי.וי. מפיTהסתעפות 57.5.059

0.000150.000.00'קומפמ" מ75 עד 63בקוטר של . סי.וי. מפיTהסתעפות 57.5.060

0.000280.000.00'קומפמ" מ90בקוטר של . סי.וי. מפיTהסתעפות 57.5.061

0.000345.000.00'קומפמ"מ110בקוטר של . סי.וי. מפיTהסתעפות 57.5.062

0.000650.000.00'קומפמ" מ160מ עד "מ125בקוטר של . סי.וי. מפיTהסתעפות 57.5.063

0.0001,590.000.00'קומפמ" מ200בקוטר של . סי.וי. מפיTהסתעפות 57.5.064

0.0002,390.000.00'קומפמ" מ225בקוטר של . סי.וי. מפיTהסתעפות 57.5.065

0.0002,790.000.00'קומפמ" מ250בקוטר של . סי.וי. מפיTהסתעפות 57.5.066

57.5.067

מגוף ,מ " ס100מ ובעומק של עד " ס80תא בקרה אטום מבטון בקוטר 

י דרישת " תוצרת רפאל טריז כולל מכסה עם כיתוב עפ8"ניקוז 

0.0006,470.000.00'קומפהאדריכל והעיריה כולל תחתית אטומה

0.0004,880.000.00'קומפ6"ל אולם מגוף בקוטר "כנ57.5.068

0.0003,880.000.00'קומפ4"ל אולם מגוף בקוטר של "כנ57.5.069
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57.5.070

תוצרת אסטרל כולל חיבורו לצנרת 1/ "1.5"קיר /אינלט פלסטיק ריצפתי

0.000450.000.00'קומפסניקה כנדרש

טים'ג\ סילוני מים   ?57.5.071 הערה?  

57.5.071

 JJ RAINBOW/02תוצרת אואזה דגם  (ט'מפינג ג'ג)סילון מים קופץ 

FLASH 2DMX חיווט חשמלי נדרש, כולל חיבורו לצנרת אספקת מים ,

הדרכה , הפעלה, חיבורו לחיווט חשמלי וכל האביזרים הדרושים

0.00047,760.000.00'קומפואחריות לשנה

57.5.072

 כולל חיבורו 144M2 דגם PEMתוצרת  (ט'מפינג ג'ג)סילון מים קופץ 

חיבורו לחיווט חשמלי וכל , חיווט חשמלי נדרש, לצנרת אספקת מים 

0.00041,790.000.00'קומפהדרכה ואחריות לשנה, הפעלה, האביזרים הדרושים

57.5.073

זקיפי , כל סילוני המים לסוגיהם יכללו את כל החיבורים הדרושים

הערהמגוף ניתוק מנירוסטה,  לחיבורם לצנרת מספקת316נירוסטה 

57.5.073

 תוצרת CASCADE JET" 11/4ט קסקד טבול 'אספקה והתקנת ג

CASCADE/PEM 52 דגםA 316 כולל כל אביזרי הצנרת מנירוסטה 

0.0001,790.000.00' יחלחיבורו לצנרת מספקת פלסטית

57.5.074

תוצרת ½ CASCADE JET" 1ט קסקד טבול 'אספקה והתקנת ג

CASCADE/PEM 53 דגםA 316 כולל כל אביזרי הצנרת מנירוסטה 

0.0002,190.000.00' יחלחיבורו לצנרת מספקת פלסטית

57.5.075

 תוצרת CASCADE JET" 2ט קסקד טבול 'אספקה והתקנת ג

CASCADE/PEM 53 דגםA 316 כולל כל אביזרי הצנרת מנירוסטה 

0.0003,185.000.00' יחלחיבורו לצנרת מספקת פלסטית

0.0001,390.000.00' יח35-10E דגם CASCADE/OASE  1"ט קצף 'ל אולם  ג"כנ57.5.076

0.0001,890.000.00' יח55-10E דגם CASCADE /OASE  1"ט קצף 'ל אולם ג"כנ57.5.077

0.0003,185.000.00' יח55-15E דגם CASCADE/OASE 1.5"ט קצף 'ל אולם  ג"כנ57.5.078

57.5.079

 דגם PEMתוצרת ½  "FLEUR DELISט פרח 'ל  ג"כנ

264/CASCADE0.0001,495.000.00' יח

57.5.080

 דגם PEM תוצרת FLEUR DELIS" 3/4ט פרח 'ל אולם ג"כנ

274/CASCADE.0.0001,890.000.00' יח

57.5.081

 דגם PEMתוצרת ¼ FLEUR DELIS" 1ט פרח 'ל  ג"כנ

284/CASCADE.0.0002,490.000.00' יח

57.5.082

 דגם PEMתוצרת ½ CALYX JETS" 1ט פטריה 'ל אולם ג"כנ

325/CASCADE.0.0002,090.000.00' יח

57.5.083

 דגם PEM תוצרת CALYX JETS" 2ט פטריה 'ל אולם ג"כנ

326/CASCADE.0.0002,240.000.00' יח

57.5.084

 דגם PEM תוצרת 3/4"ט אצבע עם בסיס 'ל אולם ג"כנ

CASCADE/843C.0.000900.000.00' יח

57.5.085

 דגם PEM תוצרת 1"ט אצבע עם בסיס 'ל אולם ג"כנ

CASCADE/844C.0.0001,395.000.00' יח

57.5.086

 דגם PEMתוצרת ¼ 1"ט אצבע עם בסיס 'ל אולם ג"כנ

CASCADE/845C.0.0001,590.000.00' יח

57.5.087

 דגם PEMתוצרת ½ 1"ט אצבע עם בסיס 'ל אולם ג"כנ

CASCADE/846C.0.0001,300.000.00' יח

0.000350.000.00' יח.2-08 דגם PEM תוצרת 3/4"ט 'אספקה והתקנת בסיס מתכוונן לג57.5.088

0.000400.000.00' יח.3-08 דגם PEM תוצרת 1"ט 'אספקה והתקנת בסיס מתכוונן לג57.5.089

0.000440.000.00' יח.5-08 דגם PEMתוצרת ½ 1"ט 'אספקה  והתקנת בסיס מתכוונן לג57.5.090

0.0002,780.000.00' יח327 דגם CASCDE/PEMט פטריה תוצרת 'אספקה של ג57.5.091

57.5.092

מ " מ6אספקה והתקנת סילון מים מברונזה המערפל מים בקוטר של 

0.0001,195.000.00'קומפ.ע. או שSAFE-RAINתוצרת 

57.5.093

מ " מ8אספקה והתקנת סילון מים מברונזה המערפל מים בקוטר של 

0.0001,790.000.00'קומפ.ע. או שSAFE-RAINתוצרת 
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57.5.094

 GEISER דגם  CASCADE תוצרת 2"ט טבול   'אספקה והתקנת ג

 לחיבורו לצנרת מספקת 316כולל כל אביזרי הצנרת מנירוסטה .  60

0.0003,385.000.00' יחפלסטית

57.5.095

 GEISER דגם  CASCADE תוצרת 2"ט טבול   'אספקה והתקנת ג

 לחיבורו לצנרת מספקת 316כולל כל אביזרי הצנרת מנירוסטה .  80

0.0003,880.000.00' יחפלסטית

הערה?  ב ק ר ה  ?57.5.096

57.5.096

כל עבודות החשמל והבקרה בכל אתר  ובכל מזרקה יבוצעו על ידי 

חשמלאי מוסמך ויבדקו על ידי בודק עבודות חשמל מוסמך ויאושרו על 

הבדיקה .האישור יהיה ייעודי לכל מזרקה ולכל עבודה.ידו בכתב

הערה.והאישור יהיו על חשבון הקבלן והינם תנאי להפעלה ולקבלת העבודה

57.5.096

ז כולל חיבורו 'אספקה והתקנה של בקר תוצרת יוניטרוניקס דגם ג

0.0002,790.000.00'קומפלמערכות הדרכה ואחריות לשנה

0.0004,775.000.00' יחV-120ל אולם דגם "כנ57.5.097

0.000250.000.00' יח.AC/DCג סרגל "גידי ע-אספקה והתקנת סולונואיד תלת דרכי דו57.5.098

57.5.099

כולל כל ההתאמות  ('משאבות תאורה וכו)שעון להפעלת מזרקות 

ע " או שGE ,SIMANS ,GRESLINהדרושות בלוח החשמל דוגמת 

0.0002,390.000.00'קומפ.מאושר מראש

57.5.100

פתח ,מערכת לשמירת מפלס מים קבוע הכוללת בין היתר אלקטרודות

קופסת הגנה ,1"מגוף חשמלי ,קופסת פיקוד ,לגלישה הניתן לכיול

0.0006,965.000.00'קומפמאושר מראש. ע.  או שL 104-48 PEMם תוצרת  "מפלב

0.000500.000.00'קומפכולל חיבורם ללוח חשמל כנדרש (כספית) מערכת זוג מצופי אגס 57.5.101

57.5.102

הנמכת  מופע המים /  להפסקת OASEלוח פיקוד ושבשבת  תוצרת 

0.00010,450.000.00'קומפבמקרה של רוח מעל ערך מכוייל מראש וחיבורה לבקר

57.5.103

י כתב דרישות והמפרט "תכנון אספקה והתקנה של לוח חשמל עפ

 משאבות כולל אישור של בודק חשמל מוסמך כולל כל 2הטכני עד 

החיווט החשמלי הדרוש בין המשאבה ללוח החשמל וחיבור הלוח לבקר 

0.00015,920.000.00'קומפלתקשורת עם מרכז ניהול מזרקות

57.5.104

י כתב דרישות והמפרט "תכנון אספקה והתקנה של לוח חשמל עפ

 משאבות כולל אישור של בודק חשמל מוסמך כולל כל 6הטכני עד 

החיווט החשמלי הדרוש בין המשאבה ללוח החשמל וחיבור הלוח לבקר 

0.00035,820.000.00'קומפלתקשורת עם מרכז ניהול מזרקות

57.5.105

תכנון ושדרוג לוח חשמל קים כולל החלפת כל הרכיבים הדרושים 

והתאמת הלוח להתקנת מערכת בקרה למרכז ניהול מזרקות עירוני 

י כתב "בלוח החשמל עפ, כולל אספקת האביזרים הדרושים התקנתם

דרישות והמפרט הטכני כולל אישור של בודק חשמל מוסמך כולל כל 

החיווט החשמלי הדרוש בין לוח החשמל לבקר לתקשורת עם מרכז 

0.0009,450.000.00'קומפניהול מזרקות

57.5.106

זוג מחברים גמישים ,כל המשאבות תכלולנה אל חוזר עמיד לכימיקלים

, הפעלה, כבלים חשמליים ללוח החשמל,זוג מגופי ניתוק,למשאבה

הערההדרכה ואחריות לשנה

57.5.106

וחומרי עזר להתקנת משאבה , לרבות העברה לאתר, אספקה והתקנה

, ע  כולל מסילות הרמה בחיבור מהיר" או שFLYGTטבולה תוצרת 

סוג המאיץ )הדרכה ואחריות לשנה , התאמות צנרת הפעלה, בסיס

כולל חיבורה ללוח '  מ10ש לעומד של " מק18 (י הממונה"יקבע ע

0.0005,770.000.00' יחי חשמלאי-החשמל ע

0.0006,170.000.00' יח' מ10ש לעומד של " מק33 ספיקה של 3057-250ל אולם דגם "כנ57.5.107

0.00012,735.000.00' יח' מ8ש לעומד של " מק40 ספיקה של C-3085-432ל אולם דגם "כנ57.5.108

0.00015,920.000.00' יח' מ8ש לעומד של " מק90 ספיקה של 3102-430ל אולם דגם "כנ57.5.109

0.00019,400.000.00' יח' מ8ש לעומד של " מק140  ספיקה 3127-432ל אולם דגם "כנ57.5.110

0.00023,390.000.00'קומפ' מ6ש לעומד של " מק200 ספיקה 3127-431ל אולם דגם"כנ57.5.111
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0.00025,900.000.00' יח' מ6ש לעומד של " מק250 ספיקה 3127-430ל אולם דגם "כנ57.5.112

57.5.113

וחומרי עזר להתקנת משאבה , לרבות העברה לאתר, אספקה והתקנה

 50ע מאושר לספיקות של עד " או ש4KW - GRUNDFOSאופקית 

0.0007,500.000.00' יח.י חשמלאי-כולל חיבורה ללוח החשמל ע'  מ18לעומד של 

57.5.114

וחומרי עזר להתקנת משאבה , לרבות העברה לאתר, אספקה והתקנה

ע מאושר לספיקות " או ש7.5KW עד 2KW - GRUNDFOSאופקית 

י -כולל חיבורה ללוח החשמל ע'  מ18 לעומד של עד 100של עד 

0.00022,400.000.00' יח.חשמלאי

57.5.115

וחומרי עזר להתקנת משאבה , לרבות העברה לאתר, אספקה והתקנה

ע מאושר  לספיקות " או ש11KW עד  8KW -GRUNDFOSאופקית 

י -כולל חיבורה ללוח החשמל ע'  מ18 לעומד של עד 150של עד 

0.00028,400.000.00' יח.חשמלאי

57.5.116

וחומרי עזר להתקנת אספקה , לרבות העברה לאתר, אספקה והתקנה

וחומרי עזר להתקנת משאבה אופקית , לרבות העברה לאתר, והתקנה

12KW- GRUNDFOS  15  עדKWע מאושר לספיקות של עד " או ש

0.00034,350.000.00' יח.י חשמלאי-כולל חיבורה ללוח החשמל ע'  מ18 לעומד של עד 200

57.5.117

וחומרי עזר להתקנת אספקה , לרבות העברה לאתר, אספקה והתקנה

וחומרי עזר להתקנת משאבה אופקית , לרבות העברה לאתר, והתקנה

18.5KW- GRUNDFOS250ע מאושר לספיקות של עד "  או ש 

0.00038,310.000.00' יח.י חשמלאי-כולל חיבורה ללוח החשמל ע'  מ18לעומד של 

57.5.118

וחומרי עזר להתקנת אספקה , לרבות העברה לאתר, אספקה והתקנה

וחומרי עזר להתקנת משאבה אופקית , לרבות העברה לאתר, והתקנה

22KW- GRUNDFOSלעומד 350ע מאושר לספיקות של עד  "  או ש 

0.00043,780.000.00' יח.י חשמלאי-כולל חיבורה ללוח החשמל ע'  מ18של 

57.5.119

וחומרי עזר להתקנת משאבת , לרבות העברה לאתר, אספקה והתקנה

ע מאושר לתאי שאיבה " או שGRUNDFUSניקוז טבולה תוצרת 

מצוף אינטגרלי חיבור למקור ',  מ10ש לגובה " מק10כוללת ספיקה של 

מתח הפעלה כולל חיווי למערכת הבקרה שלמצב הצפה וחיבור לצנרת 

0.0005,570.000.00' יח.י חשמלאי-ניקוז וכולל חיבורה ללוח החשמל ע

0.0007,760.000.00'קומפ' מ10ש ולגובה של " מק16ל אולם לספיקה של "כנ57.5.120

57.5.121

וחומרי עזר להתקנת משאבת , לרבות העברה לאתר, אספקה והתקנה

ע מאושר  " או שFLIPPERסינון כולל מסנן שיער אינטגרלי תוצרת 

י -כולל חיבורה ללוח החשמל ע'  מ17ש לגובה " מק12לספיקה של 

0.0005,570.000.00' יח.חשמלאי

57.5.122

וחומרי עזר להתקנת משאבת , לרבות העברה לאתר, אספקה והתקנה

ע מאושר  " או שFLIPPERסינון כולל מסנן שיער אינטגרלי תוצרת 

י -כולל חיבורה ללוח החשמל ע'  מ16ש לגובה " מק20לספיקה של 

0.0006,470.000.00' יח.חשמלאי

57.5.123

מחבר גמיש למשאבה להתקנה למניעת רעידות תוצרת 

METRAFLEX0.000150.000.00'קומפ1 1/4"מאושר בקוטר של . ע. או ש

0.000300.000.00'קומפ1 1/2"ל אולם בקוטר של "כנ57.5.124

0.000350.000.00'קומפ2"ל אולם בקוטר של "כנ57.5.125

0.000400.000.00'קומפ2 1/2"ל אולם בקוטר של "כנ57.5.126

0.000480.000.00'קומפ3"ל אולם בקוטר של "כנ57.5.127

0.000560.000.00'קומפ4"ל אולם בקוטר של "כנ57.5.128

0.000745.000.00'קומפ6"ל אולם בקוטר של "כנ57.5.129

0.000900.000.00'קומפ8"ל אולם בקוטר של "כנ57.5.130

0.0001,395.000.00'קומפ10"ל אולם בקוטר של "כנ57.5.131
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57.5.132

. ע. או ש2"  "ארי"אספקה והתקנה של אלחוזר עמיד כימיקלים תוצרת 

0.0001,195.000.00' יחמאושר מראש

57.5.133

. ע. או ש3"  "ארי"אספקה והתקנה של אלחוזר עמיד כימיקלים תוצרת 

0.0002,190.000.00' יחמאושר מראש

57.5.134

. ע. או ש4"  "ארי"אספקה והתקנה של אלחוזר עמיד כימיקלים תוצרת 

0.0003,185.000.00' יחמאושר מראש

57.5.135

. ע. או ש6"  "ארי"אספקה והתקנה של אלחוזר עמיד כימיקלים תוצרת 

0.0004,775.000.00' יחמאושר מראש

57.5.136

. ע. או ש8"  "ארי"אספקה והתקנה של אלחוזר עמיד כימיקלים תוצרת 

0.0006,380.000.00' יחמאושר מראש

הערה?  מ ש א ב ו ת  ?57.5.137

57.5.137

זוג מחברים גמישים , כל המשאבות תכלולנה אל חוזר עמיד לכימיקלים

, הפעלה, כבלים חשמליים ללוח החשמל, זוג מגופי ניתוק,למשאבה

הערההדרכה ואחריות לשנה

57.5.137

וחומרי עזר להתקנת משאבה , לרבות העברה לאתר, אספקה והתקנה

, ע  כולל מסילות הרמה בחיבור מהיר" או שFLYGTטבולה תוצרת 

סוג המאיץ )הדרכה ואחריות לשנה , התאמות צנרת הפעלה, בסיס

כולל חיבורה ללוח '  מ10ש לעומד של " מק18 (י הממונה"יקבע ע

0.0005,770.000.00' יחי חשמלאי"החשמל ע

0.0006,170.000.00' יח' מ10ש לעומד של " מק33 ספיקה של 3057-250ל אולם דגם "כנ57.5.138

0.00012,735.000.00' יח' מ8ש לעומד של " מק40 ספיקה של C-3085-432ל אולם דגם "כנ57.5.139

0.00015,920.000.00' יח' מ8ש לעומד של " מק90 ספיקה של 3102-430ל אולם דגם "כנ57.5.140

0.00019,400.000.00' יח' מ8ש לעומד של " מק140  ספיקה 3127-432ל אולם דגם "כנ57.5.141

0.00023,390.000.00'קומפ' מ6ש לעומד של " מק200 ספיקה 3127-431ל אולם דגם"כנ57.5.142

0.00025,900.000.00' יח' מ6ש לעומד של " מק250 ספיקה 3127-430ל אולם דגם "כנ57.5.143

57.5.144

וחומרי עזר להתקנת משאבה , לרבות העברה לאתר, אספקה והתקנה

 50ע מאושר לספיקות של עד " או ש4KW - GRUNDFOSאופקית 

0.0007,500.000.00' יח.י חשמלאי-כולל חיבורה ללוח החשמל ע'  מ18לעומד של 

57.5.145

וחומרי עזר להתקנת משאבה , לרבות העברה לאתר, אספקה והתקנה

ע מאושר לספיקות " או ש7.5KW עד 2KW - GRUNDFOSאופקית 

י -כולל חיבורה ללוח החשמל ע'  מ18 לעומד של עד 100של עד 

0.00022,400.000.00' יח.חשמלאי

57.5.146

וחומרי עזר להתקנת משאבה , לרבות העברה לאתר, אספקה והתקנה

ע מאושר  לספיקות " או ש11KW עד  8KW -GRUNDFOSאופקית 

י -כולל חיבורה ללוח החשמל ע'  מ18 לעומד של עד 150של עד 

0.00028,400.000.00' יח.חשמלאי

57.5.147

וחומרי עזר להתקנת אספקה , לרבות העברה לאתר, אספקה והתקנה

וחומרי עזר להתקנת משאבה אופקית , לרבות העברה לאתר, והתקנה

12KW- GRUNDFOS  15  עדKWע מאושר לספיקות של עד " או ש

0.00034,350.000.00' יח.י חשמלאי-כולל חיבורה ללוח החשמל ע'  מ18 לעומד של עד 200

57.5.148

וחומרי עזר להתקנת אספקה , לרבות העברה לאתר, אספקה והתקנה

וחומרי עזר להתקנת משאבה אופקית , לרבות העברה לאתר, והתקנה

18.5KW- GRUNDFOS250ע מאושר לספיקות של עד "  או ש 

0.00038,310.000.00' יח.י חשמלאי-כולל חיבורה ללוח החשמל ע'  מ18לעומד של 

57.5.149

וחומרי עזר להתקנת אספקה , לרבות העברה לאתר, אספקה והתקנה

וחומרי עזר להתקנת משאבה אופקית , לרבות העברה לאתר, והתקנה

22KW- GRUNDFOSלעומד 350ע מאושר לספיקות של עד  "  או ש 

0.00043,780.000.00' יח.י חשמלאי-כולל חיבורה ללוח החשמל ע'  מ18של 
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57.5.150

וחומרי עזר להתקנת משאבת , לרבות העברה לאתר, אספקה והתקנה

ע מאושר לתאי שאיבה " או שGRUNDFUSניקוז טבולה תוצרת 

מצוף אינטגרלי חיבור למקור ',  מ10ש לגובה " מק10כוללת ספיקה של 

מתח הפעלה כולל חיווי למערכת הבקרה שלמצב הצפה וחיבור לצנרת 

0.0005,570.000.00' יח.י חשמלאי-ניקוז וכולל חיבורה ללוח החשמל ע

0.0007,760.000.00'קומפ' מ10ש ולגובה של " מק16ל אולם לספיקה של "כנ57.5.151

57.5.152

וחומרי עזר להתקנת משאבת , לרבות העברה לאתר, אספקה והתקנה

ע מאושר " או שFLIPPERסינון כולל מסנן שיער אינטגרלי תוצרת 

י -כולל חיבורה ללוח החשמל ע'  מ17ש לגובה " מק12לספיקה של 

0.0005,570.000.00' יח.חשמלאי

57.5.153

וחומרי עזר להתקנת משאבת , לרבות העברה לאתר, אספקה והתקנה

ע מאושר " או שFLIPPERסינון כולל מסנן שיער אינטגרלי תוצרת 

י -כולל חיבורה ללוח החשמל ע'  מ16ש לגובה " מק20לספיקה של 

0.0006,470.000.00' יח.חשמלאי

57.5.154

מחבר גמיש למשאבה להתקנה למניעת רעידות תוצרת 

METRAFLEX0.000150.000.00'קומפ1 1/4"מאושר בקוטר של . ע. או ש

0.000300.000.00'קומפ1 1/2"ל אולם בקוטר של "כנ57.5.155

0.000350.000.00'קומפ2"ל אולם בקוטר של "כנ57.5.156

0.000400.000.00'קומפ2 1/2"ל אולם בקוטר של "כנ57.5.157

0.000480.000.00'קומפ3"ל אולם בקוטר של "כנ57.5.158

0.000560.000.00'קומפ4"ל אולם בקוטר של "כנ57.5.159

0.000745.000.00'קומפ6"ל אולם בקוטר של "כנ57.5.160

0.000900.000.00'קומפ8"ל אולם בקוטר של "כנ57.5.161

0.0001,395.000.00'קומפ10"ל אולם בקוטר של "כנ57.5.162

57.5.163

. ע. או ש2"  "ארי"אספקה והתקנה של אלחוזר עמיד כימיקלים תוצרת 

0.0001,195.000.00' יחמאושר מראש

57.5.164

. ע. או ש3"  "ארי"אספקה והתקנה של אלחוזר עמיד כימיקלים תוצרת 

0.0002,190.000.00' יחמאושר מראש

57.5.165

. ע. או ש4"  "ארי"אספקה והתקנה של אלחוזר עמיד כימיקלים תוצרת 

0.0003,185.000.00' יחמאושר מראש

57.5.166

. ע. או ש6"  "ארי"אספקה והתקנה של אלחוזר עמיד כימיקלים תוצרת 

0.0004,775.000.00' יחמאושר מראש

57.5.167

. ע. או ש8"  "ארי"אספקה והתקנה של אלחוזר עמיד כימיקלים תוצרת 

0.0006,380.000.00' יחמאושר מראש

57.5.168

פאזית מכל סוג בהספק -יבשה חד/ שיפוץ ותיקון של משאבה טבולה

,  כולל פירוק המשאבה מצנרת וחיבורי חשמל קיימיםHP 2של עד 

, החזרתה לאתר, ושיפוצה/תיקונה , בית מלאכה/העברתה למפעל

0.0002,800.000.00'קומפ. חודשים6-הפעלתה ואחריות ל, חיבורה למערכת הצנרת והחשמל

57.5.169

פאזית מכל סוג בהספק -יבשה תלת/ שיפוץ ותיקון של משאבה טבולה

,  כולל פירוק המשאבה מצנרת וחיבורי חשמל קיימיםHP 2-5של 

, החזרתה לאתר, ושיפוצה/תיקונה , בית מלאכה/העברתה למפעל

0.0004,500.000.00'קומפ. חודשים6-הפעלתה ואחריות ל, חיבורה למערכת הצנרת והחשמל

57.5.170

פאזית מכל סוג בהספק -יבשה תלת/ שיפוץ ותיקון של משאבה טבולה

,  כולל פירוק המשאבה מצנרת וחיבורי חשמל קיימיםHP 6-8של 

, החזרתה לאתר, ושיפוצה/תיקונה , בית מלאכה/העברתה למפעל

0.0005,390.000.00'קומפ. חודשים6-הפעלתה ואחריות ל, חיבורה למערכת הצנרת והחשמל
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57.5.171

פאזית מכל סוג בהספק -יבשה תלת/ שיפוץ ותיקון של משאבה טבולה

,  כולל פירוק המשאבה מצנרת וחיבורי חשמל קיימיםHP 9-15של 

, החזרתה לאתר, ושיפוצה/תיקונה , בית מלאכה/העברתה למפעל

0.0006,900.000.00'קומפ. חודשים6-הפעלתה ואחריות ל, חיבורה למערכת הצנרת והחשמל

57.5.172

פאזית מכל סוג בהספק -יבשה תלת/ שיפוץ ותיקון של משאבה טבולה

כולל פירוק המשאבה מצנרת וחיבורי חשמל ,  ומעלהHP 16של 

החזרתה , ושיפוצה/תיקונה, בית מלאכה/העברתה למפעל, קיימים

 6-הפעלתה ואחריות ל, חיבורה למערכת הצנרת והחשמל, לאתר

0.0008,600.000.00'קומפ.חודשים

הערה?  סינון  ורשתות  ?57.5.173

0.0001,245.000.00' יח.כולל כל החיבורים½ 1"אספקה והתקנה של מסנן שיער פלסטי 57.5.173

0.0001,465.000.00' יח. כולל כל החיבורים2"אספקה והתקנה של מסנן שיער פלסטי 57.5.174

0.0002,140.000.00' יח. כולל כל החיבורים90X110אספקה והתקנה של מסנן שיער פלסטי 57.5.175

57.5.176

 כולל כל 3" ליטר  15 - 316אספקה והתקנה של מסנן שיער נירוסטה 

0.0005,770.000.00' יח.החיבורים

57.5.177

 כולל כל 4" ליטר  15 - 316אספקה והתקנה של מסנן שיער נירוסטה 

0.0006,865.000.00' יח.החיבורים

57.5.178

 כולל כל 6" ליטר  30  - 316אספקה והתקנה של מסנן שיער נירוסטה 

0.0007,665.000.00' יח.החיבורים

57.5.179

 כולל כל 8" ליטר  30  - 316אספקה והתקנה של מסנן שיער נירוסטה 

0.0008,660.000.00' יח.החיבורים

57.5.180

כולל ½ 1"ברז + ר " מASTRAL 500 0.20אספקה והתקנה של מסנן 

0.0002,590.000.00' יח.חול

57.5.181

כולל ½ 1"ברז + ר " מASTRAL 600 0.28אספקה והתקנה של מסנן 

0.0003,785.000.00' יח.חול

57.5.182

 כולל 2"ברז + ר " מASTRAL 750 0.44אספקה והתקנה של מסנן 

0.0004,880.000.00' יח.חול

57.5.183

 כולל 2"ברז + ר " מASTRAL 900 0.63אספקה והתקנה של מסנן 

0.0008,360.000.00' יח.חול

57.5.184

 כולל 2"ברז + ר " מASTRAL 1050 0.86אספקה והתקנה של מסנן 

0.00017,800.000.00' יח.חול

57.5.185

אספקה והתקנה של רשת ,תכנון על ידי קונסטרוקטור על חשבון הקבלן 

 מחוררת 50%40%- כולל פסיבציה 316מ  " מ4סינון מנירוסטה בעובי 

0.0003,500.000.00ר" מכולל פרופילי חיזוק מנירוסטה כנדרש

57.5.186

אספקה והתקנה של מערכת לטיפול במים הכוללת בקר רציף לאיכות 

ומשאבות מינון חשמליות  או , . ע. או ש202דגם " בלו אי "מים תוצרת 

לכלור וחומצה וחיבורו ללוח החשמל ולבקר כולל חיבורה למודם . ע.ש

כולל מערכת הדיגום ,חומצה חריגות/לקבלת התראות על רמות כלור 

0.00035,900.000.00'קומפוההזרקה

0.0008,390.000.00'קומפלמערכת לטיפול במים" בלו אי"אספקה והתקנה של מד עכירות שיווק 57.5.187

57.5.188

 ליטר כולל 100עד נפח של . ע.או ש" חופית"מיכל כימיקלים תוצרת 

0.0001,790.000.00'קומפמאצרה ושילוט לכימיקלים כנדרש

0.0002,390.000.00'קומפ ליטר200ל אולם בנפח של עד "כנ57.5.189

57.5.190UVC -  36בעוצמה של W0.0005,400.000.00'קומפ

57.5.191UVC -  55בעוצמה של W0.0005,870.000.00'קומפ

57.5.192UVC -  110בעוצמה של W0.0007,700.000.00'קומפ

57.5.193UVC -  330בעוצמה של W0.00016,100.000.00'קומפ

57.5.194

הסולם יוצמד לקיר . לירידה לחדר המשאבות316סולם מנירוסטה  

ייצור ובצוע ,המחיר כולל תכנון.ולרצפת החדר באוגנים מגולוונים

0.0002,790.000.00' יחבאישור יועץ בטיחות
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57.5.195

 לספיקה שעתית מירבית FLECK-5600מערכת לריכוך מים תוצרת 

מאושר מראש כולל כל החיבורים הדרושים כולל . ע.ש  או ש" מק4של 

0.0006,765.000.00'קומפהדרכה ואחריות לשנה,הפעלה,מיכל

57.5.196

 לספיקה שעתית מירבית FLECK-5600מערכת לריכוך מים תוצרת 

מאושר מראש כולל כל החיבורים הדרושים כולל . ע.ש  או ש" מק8של 

0.0009,350.000.00'קומפהדרכה ואחריות לשנה, הפעלה, מיכל

57.5.197

בוכנת הרמה  לדלת מתכת על צירים על פי איפיון קונסטרוקטור על 

0.000945.000.00'קומפכולל כל האביזרים הדרושים וריתוך הבוכנה לדלת, חשבון הקבלן

57.5.198

י "ע הכל עפ"או ש" גלית"צביעה על בטון או טיח יישור בצבע מסוג 

י הנחיות הממונה כולל ניקוי שטיפה בחומצת "הוראות היצרן ובגוון עפ

0.00070.000.00ר" מ. שכבות3-הצביעה ב. מלח או חול

57.5.199

תערך בדיקת הצפה למערכת .  שנים5לכל העבודות תנתן אחריות של 

הבדיקה תעשה על .המפקח/עם תום העבודות על פי הנחיות המהנדס

הערה.ידי הקבלן ועל חשבונו

57.5.199

 (ר" מ2.5עד) SIKA LASTIC 830" פוליאוראה"איטום באמצעות 

הכנת . 1: מ כולל כל ההכנות הדרושות כמפורט" מ2בעובי מינימלי של 

 להסרת לכלוך ושכבות רופפות לפי   BAR 350ניקוי בלחץ מים  : שטח

שיקום בטונים היכן שיידרש לקבלת . SSPC-CP12 WJ2   .2תקן 

השיקום יתבצע בחומרים מהירי ייבוש שאינם דורשים . איטום מושלם

יישום רולקות .PRO3 .4חרירים יסגרו בסיקה פלקס .3. אשפרה

. המפקח/במפגש קיר רצפה היכן שיידרש על פי החלטת המהנדס

0.000350.000.00ר" מ.יישום שכבת יסוד על בסיס אפוקסי.5

0.00085.000.00ר" מSICAGARD- ביצוע שכבה מיישרת במאגר מים  יבוצע  ב57.5.200

57.5.201

סיקה טופ סיל " "טורוסיל"איטום בטון רזה בטיח צמנטי הידראולי מסוג 

י הוראות היצרן בשתי שכבות ולפי הנחיות "ע בכמות עפ"או ש" 107

0.000140.000.00ר" מ.כולל עבודות הכנה בטיפול בחוטי קשירה וברזלים שומרי מרחק, היצרן

57.5.202

י "ע, מ" ס2איטום תפרי התפשטות אנכיים פנימיים בקירות ברוחב 

חומר איטום אלסטומרי על בסיס פוליאוריתן או פוליסולפיד חד או דו 

יישור שפתי התפר פריימר החדרת פרופיל , כולל ניקוי התפר, רכיבי

מילוי התפר בחומר איטום , מ" מ25גיבוי מפוליאטילן מוקצף בקוטר 

0.00080.000.00 מטר.י איפיון היצרן"העמיד בטבילה במים עפ

57.5.203

 ובתוספת דבק 2:1חול ביחס של + טיח  היישור על הבטון יוכן ממלט 

0.00070.000.00ר" מ.י הוראות יצרן הדבק"אקרילי עפ

57.5.204

שוחת בקרה עגולה מחוליות ותחתית טרומית אטומה מבטון בקוטר 

0.0003,880.000.00'קומפכולל מכסה תואם'  מ2.25מ ובעומק עד " ס100פנימי 

57.5.205

 160 בהברגה לצנרת סניקה 316  למפל מנירוסטה 6"יחידת פיזור מים 

מ  אל בריכה כולל חיבורו לצנרת סניקה ומכסה להשקטת מי סניקה "מ

0.0005,790.000.00'קומפPEM6446-72דוגמאת 

57.5.206

 110 בהברגה לצנרת סניקה 316  למפל מנירוסטה 4"יחידת פיזור מים 

מ  אל בריכה כולל חיבורו לצנרת סניקה ומכסה להשקטת מי סניקה "מ

0.0004,770.000.00'קומפPEM6444-72דוגמאת 

57.5.207

תיקון מערכת סינון קיימת הכולל בין היתר החלפת חול קים לחול 

תיקון כל הצינורות ,מתאים על פי הנחיות היצרן של מסנן החול

חיבור משאבת הסינון ,והמגופים הקיימים והחלפתם במידת הצורך

חיבור משאבת הסינון ללוח החשמל והפעלת ,למערכת הצנרת הייעודית

0.0002,785.000.00'קומפמערכת הסינון כנדרש

0.000975.000.00'קומפט'מפינג ג' עבור גUST150/01מימי תוצרת  אואזה דגם -שנאי תת57.5.208

57.5.209

חיבורן ,אלקטרודות התראה להצפה ברצפת חדר המכונות כולל בקר 

0.0002,735.000.00'קומפוהפעלתן

57.5.210

מאושר . ע.או ש" ארי"תוצרת '  אט0.01נפתח בלחץ " קלפה"אל חוזר 

0.0001,790.000.00'קומפמ לניקוז עירוני" מ110מראש להתקנה בצינור 
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0.000200.000.00'קומפביקור יומי נוסף לניקוי מזרקה כמפורט במפרט הטכני בפרק טיפול יומי57.5.211

הערה? חשמל ותאורת מזרקות ?57.5.212

57.5.212

הפעלה כיוון ,חיבור, התקנה, אספקה : כל הציוד המפורט להלן כולל

. אלא אם צויין אחרת,בלוחות חשמל חדשים ובלוחות חשמל קיימים 

, שילוט, בלוחות  חשמל קיימים כולל הציוד גם פתיחת פתח בפנל

כל הסעיפים המפורטים להלן . מהדקים וכל העבודות וציוד העזר, חיווט

אלא אם , ציוד וחומרי עזר והפעלה, חיבור, התקנה, כוללים אספקה

כל גופי התאורה  המפורטים  להלן כוללים גם . צויין אחרת בסעיף

הערה.מצת וכל ציוד עזר הדרוש, קבל,משנק , ציוד הדלקה, נורות

57.5.212

 וכל האביזרי הפיקוד ABBתוצרת  - תוספת  משנה תדר למשאבה 

 קילוואט כולל כל 7.5והכוח  הנדרשים להפעלה ושליטה במשאבה עד 

0.0008,460.000.00' יחכיול הפעלה והדרכה, החיווט

57.5.213

 וכל האביזרי הפיקוד ABBתוצרת  - תוספת  משנה תדר למשאבה 

 קילוואט כולל 15 - 7.6והכוח  הנדרשים להפעלה ושליטה במשאבה  

0.00010,500.000.00' יחכיול הפעלה והדרכה, כל החיווט

57.5.214

 וכל האביזרי הפיקוד ABBתוצרת  - תוספת  משנה תדר למשאבה 

 קילוואט כולל 22 - 16והכוח  הנדרשים להפעלה ושליטה במשאבה   

0.00011,740.000.00' יחכיול הפעלה והדרכה, כל החיווט

57.5.215

תכנון ושדרוג לוח חשמל קים כולל החלפת כל הרכיבים הדרושים 

והתאמת הלוח להתקנת מערכת בקרה למרכז ניהול מזרקות עירוני 

י כתב "בלוח החשמל עפ, כולל אספקת האביזרים הדרושים התקנתם

דרישות והמפרט הטכני כולל אישור של בודק חשמל מוסמך כולל כל 

החיווט החשמלי הדרוש בין לוח החשמל לבקר לתקשורת עם מרכז 

0.0009,460.000.00'קומפהדרכה וכיול, הפעלת המזרקה, ניהול מזרקות

57.5.216

ז להפעלה  דו  כיווני  ולויסות " כולל כבל וחיבורו  ומ6"מאוורר דו כיווני  

. בתקרת חדר המכונות, והתקנתו על קצה פתח צינור איוורור. המהירות

0.0001,120.000.00'קומפקומפלט- כולל חיווט וחיבור חשמלי 

57.5.217

או /ר מוטמנים בקרקע ו' ממ25שרוולי חשמל גמישים מסוג מריכף 

0.00012.000.00 מטרכולל קשירה לרשת הזיון, ביציקות הבטון

57.5.218

, מ כולל חוט משיכה"מ75שרוולי חשמל מסוג קוברה דו שכבתי 

0.00025.000.00 מטרבין חדר המכונות ושוחת מעבר הכבלים במדרכה. מוטמנים בקרקע

57.5.219

תוך כדי , איטום מעבר מים בין שרוול החשמל והכבל העובר דרכו

0.000120.000.00'קומפלתאורת הלדים'  סמ20-שימוש בשרוול מתכווץ בחום באורך של כ

57.5.220

י בודק מוסמך "העברת ביקורת חשמל ע, הכנת המתקן לביקורת חשמל

0.0001,495.000.00'קומפוחתימה על תכניות

57.5.221

 הכולל אפשרות החלפת צבע ושליטה LED  RGB וואט  3גוף תאורה 

 316מלאה שקוע במים מיציקת אלומיניום וטבעת נירוסטה אנודייז 

פ דרישה וחיווט עד לריכוז "הכולל עדשה ע, IP68ברמת אטימות 

0.0001,095.000.00'קומפהספקים כולל ספק תואם

57.5.222

 הכולל אפשרות החלפת צבע ושליטה LED RGB וואט  9גוף תאורה 

 316מלאה שקוע במים מיציקת אלומיניום וטבעת נירוסטה אנודייז 

פ דרישה וחיווט עד לריכוז "הכולל עדשה ע, IP68ברמת אטימות 

0.0001,195.000.00'קומפהספקים כולל ספק תואם

57.5.223

 טבעתי הכולל אפשרות החלפת צבע LED  RGB וואט  12גוף תאורה 

ושליטה מלאה שקוע במים מיציקת אלומיניום וטבעת נירוסטה  אנודייז 

פ דרישה וחיווט עד לריכוז "הכולל עדשה ע, IP68 ברמת אטימות 316

0.0001,400.000.00'קומפהספקים כולל ספק תואם

57.5.224

  טבעתי הכולל אפשרות החלפת LED    RGB וואט  18גוף תאורה 

מיציקת , להתקנה על משטח, צבע ושליטה מלאה שקוע במים

הכולל , IP68 ברמת אטימות 316אלומיניום וטבעת נירוסטה  אנודייז 

0.0001,840.000.00'קומפפ דרישה וחיווט עד לריכוז הספקים כולל ספק תואם"עדשה ע
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57.5.225

 הכולל אפשרות החלפת צבע ושליטה LED  RGBפרופיל תאורה 

 ומיועד להתקנה בברכות IP68מלאה הפרופיל ברמת אטימות 

 או לחילופין 316מטופלות בכלור וכימיקלים הפרופיל עשוי מנירוסטה 

פליז או לחילופין אלומיניום שעברת תהליך ציפוי והקשחה מותאם  

במחיר הגוף ,  תוצרת לד דיזייןPR42-27Lלתנאי המזרקה בכדוגמאת 

0.0001,940.000.00'קומפנכלל כבל הזנה תואם  עד לריכוז הספקים

57.5.226

ל ומערכת תכנות  והפעלה תואמת אשר " בקר תואם לגופי התאורה הנ

-rsי פרוטוקול תקשורת "מאפשרת ממשק למערכת ניהול המבנה ע

0.0002,790.000.00'קומפD-LED תוצרת SD12 כדוגמאת DMX או rs 485 או 232

57.5.227

שעון ,  תוכניות הניתנות להקלטה 8 מתוכנת הכולל DMX בקר הפעלה 

תואם sunlight selsaa ip 1 דגם IPפנימי ומגעים יבשים כולל חיבור 

0.0003,190.000.00'קומפל"לגופי התאורה הנ

0.0001,200.000.00'קומפLED DRP480ספק כוח תואם לבקר 57.5.228

57.5.229

כולל , מ"ס (100X80)ארון מפוליאסטר משוריין ללוח חשמל במידות 

0.0001,590.000.00' יח.שילוט סנדויץ וכל ציוד העזר, מהדקים, פסי צבירה, פנל פנימי

0.0001,800.000.00' יח.מ"מ (1200X600X250)ל אך במידות"כנ57.5.230

57.5.231

מ וצבוע בצבע לבן לסגירת  " מ2מסגרת ודלתות מפח מגולוון בעובי 

עם אפשרות נעילה לרבות כל , מסגרת, צירים, תאים  עם ידיות/נישות

0.0001,200.000.00' יח.ר דלתות"הציוד העזר הדרוש להתאמה והתקנה הדלתות המחיר לפי מ

57.5.232

 אמפר עם הגנות תרמיות ומגנטיות 3X63ת תלת פאזי לזרם "מאמ

0.000730.000.00' יח.א" ק35מתאים לזרם קצר - ניתנות לכיול 

0.000150.000.00' יח.ת מכל סוג שהוא עבור סליל הפסקה"תוספת למאמ57.5.233

57.5.234

ת או למגען או לממסר " למאמN.Cו / אוN.Oתוספת שני מגעי עזר 

0.000150.000.00' יחפיקוד

0.00050.000.00' יח380V 100A 6.AC/DC-24 עד16Aסליל לכל סוגי מגענים 57.5.235

57.5.236

-  מסוג ניתן  לכיול  - ז "עם מש)נפרד ממפסק  (ממסר זליגה תלת פאזי

 אמפר כול טבעת 250X3 לזרם ABB- רן או סימנס או 'תוצרת מרלן ג

0.0002,490.000.00' יח.מ" מ200עד 

57.5.237

 10מתאים לזרם קצר , אמפר 32X3ת זעיר תלת פאזי לזרם עד "מאמ

0.000140.000.00' יחVDE.לפי תקן.א .ק

57.5.238

 10מתאים לזרם קצר , אמפר 40X3ת זעיר תלת פאזי לזרם עד "מאמ

0.000150.000.00' יחVDE.לפי תקן.א .ק

57.5.239

 10מתאים לזרם קצר , אמפר 63X3ת זעיר תלת פאזי לזרם עד "מאמ

0.000270.000.00' יחVDE.לפי תקן.א .ק

57.5.240

 אמפר עם הגנות תרמיות ומגנטיות 125X3ת תלת פאזי לזרם "מאמ

0.0001,095.000.00' יח.א. ק35מתאים לזרם קצר - ניתנות  לכיול 

57.5.241

א .מ-30 אמפר עם רגישות ל 40X4ממסר פחת תלת פאזי לזרם 

0.000320.000.00' יח.רן' או מרלן גABBתוצרת  סימנס  או .

57.5.242

א .מ-30 אמפר עם רגישות ל 63X4ממסר פחת תלת פאזי לזרם 

0.000550.000.00' יח.רן' או מרלן גABBתוצרת  סימנס  או .

57.5.243

 מליון פעולות לפי 3- אמפר מתאים ל25X3מגען תלת פאזי לזרם עד 

0.000140.000.00' יחAC3.אופיין

57.5.244

מליון  פעולות  לפי  -3- אמפר מתאים ל40X3מגען תלת פאזי לזרם עד 

0.000270.000.00' יחAC3.אופיין

57.5.245

 מליון  פעולות  לפי  3- אמפר מתאים ל63X3מגען תלת פאזי לזרם עד 

0.000300.000.00' יחAC3.אופיין

57.5.246

 עם הגנה מגנטית והגנה טרמית 16Aפאזי עד -מנתק אוטומטי תלת

עם כושר ניתוק זרם קצר בלתי מוגבל דוגמת ( A(10-16מתכיילת  עד 

PKZM20.000430.000.00' יח
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57.5.247

 עם הגנה מגנטית והגנה טרמית 25Aפאזי עד -מנתק אוטומטי תלת

0.000500.000.00' יחPKZM2מתכיילת כנדרש עם כושר ניתוק זרם קצר בלתי מוגבל דוגמת 

57.5.248

א  . מ30 אמפר בעל רגישות  40X2ממסר פחת חד פאזי לזרם 

0.000280.000.00' יחBBC.תוצרת  סימנס  או.

57.5.249

  4 עם 230Vבעל סליל הפעלה , 400Vממסר פיקוד למתח עבודה 

 דוגמת 10Aלזרם עבודה רצוף של ,  כנדרשN.C, N.Oמגעי  עזר  

0.000350.000.00' יח"טלמכניק"

57.5.250

  מגעי  עזר  4 עם  230Vמתח , נשלף,  פינים8ממסר עם מכסה אטום 

N.C,  N.O10לזרם עבודה רצוף של ,  כנדרשA לפחות דוגמת IZUMI0.000400.000.00' יח

57.5.251

עם רזרבה  מכנית "סימנס " או"אינקה " תוצרת)שעון שבת 

SRD111312.)0.000350.000.00' יח

57.5.252

בקופסה   .שלושה מצבים, אמפר 3X40ז פקט לניתוק בעומס "מ

0.000300.000.00' יח"מילר-קלוקנר"   דוגמת IP65אטומה   

0.000400.000.00' יח.שלושה מצבים, אמפר 3X63ז פקט לניתוק בעומס "מ57.5.253

0.0001,000.000.00' יח.ס" כ5.5 עד CIמתנע כוכב משולש עם לחצנים בקופסא 57.5.254

0.0001,495.000.00' יח.ס" כ10ל עד "כנ57.5.255

0.0001,895.000.00' יח.ס" כ15ל עד "כנ57.5.256

0.0002,190.000.00' יח.ס" כ20ל עד "כנ57.5.257

0.0001,495.000.00' יח.מ"ס (80X40X225)גומחה מבטון לארון חשמל במידות פנימיות 57.5.258

0.0001,790.000.00' יח.ל עם גג בטון"כנ57.5.259

0.00090.000.00' יחע של חשמלאי מוסמך"ש57.5.260

0.0008.000.00 מטר."כבלי ציון" ר תוצרת"ממ .3X1.5ט .ב.טN2XY XLPEכבל 57.5.261

0.00011.000.00 מטר.ר" ממ5X1.5ל "כנ57.5.262

0.00012.000.00 מטר.ר" ממ3X2.5ל "כנ57.5.263

0.00015.000.00 מטר.ר" ממ5X2.5ל "כנ57.5.264

0.00014.000.00 מטר.ר" ממ3X4ל "כנ57.5.265

0.00022.000.00 מטר.ר" ממ5X4ל "כנ57.5.266

0.00018.000.00 מטר.ר" ממ3X6ל "כנ57.5.267

0.00043.000.00 מטר.ר" ממ5X10ל "כנ57.5.268

0.00060.000.00 מטר.ר" ממ5X16ל "כנ57.5.269

57.5.270

+ שילוט '+  מ 6מ באדמה " מ19אספקה והתקנת אלקטרודות הארקה 

 כולל בריכת ביקורת מבטון בקוטר ARDINGמ תוצרת "  מ19מהדק  

0.000650.000.00 מטר.טון צבוע חציו צהוב וחציו ירוק-5מ  עם מכסה ל"  ס60מ  בעומק  " ס40

57.5.271

 40X4חציבה בבטון בבסיס המבנה גילוי ברזל הזיון וריתוך פס מגולבן  

0.000400.000.00'קומפ.וחיבור לפס השוואת פוטנציאלים' מ -2באורך כ 

0.000450.000.00'קומפ כולל רתק והתקנתו16מנעול רתק 57.5.272

0.00070.000.00'קומפצלינדר אחיד / 60מנעול תליה כדוגמאת אלבה 57.5.273

57.5.274

עמוד מגלוון + מ עם הדפסה שני צבעים " ס40/60שלט אזהרה פח  

0.000550.000.00'קומפ מטר וחבק2 גובה 2"בקוטר 

הערה? מערכת עירפול מים ?57.5.275

57.5.275

ע  פלט . תוצרת ארד או ש1/2"יחידת חיבור למי רשת הכוללת מד מים 

שסתום ,.ע.או ש" שגיב"מגוף ניתוק כדורי תוצרת , ליטר 10חשמלי כל 

 בקוטר 20"מסנן כפול ,.ע.או ש" ארי" משולב תוצרת 1/2"אויר 

מרכך מים מגנטי תוצרת , שני מדי לחץ גילצרין, 1/2"יציאה /כניסה

KOOLFOGמאושר מראש וארון מיגון פוליאסטר משורין . ע. או ש

0.00024,390.000.00'קומפמאושר מראש. ע. או ש6422אורלייט בלום גארד 

57.5.276

מאושר מראש  ספיקה . ע. או שKOOLFOG תוצרת UVמטהר מים  

50HZ, 8-GPM0.00015,720.000.00' יח כולל כל אביזרי החיבור הדרושים
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57.5.277

 תוצרת GPM 2.2 - 0.22משאבת לחץ גבוה לספיקות בין 

KOOLFOG  דגם   OASIS 0140מאושר מראש כולל . ע. או ש

0.00057,710.000.00' יחהפעלה ואחריות לשנתיים,חיבורה ללוח החשמל

57.5.278

 או BRIDGE דגם KOOLFOG תוצרת 316נחיר התזה מנירוסטה 

מאושר מראש כולל חיבורו לצנרת באמצעות מחברים מקוריים של . ע.ש

0.0001,095.000.00' יחהיצרן

57.5.279

 תוצרת 316מנירוסטה -  בר110-עמיד ל- לחץ גבוה 1/2"צינור בקוטר 

KOOLFOG דגם SSM0008מאושר מראש כולל חיבורו  . ע. או ש

0.000140.000.00 מטרלמשאבת סניקה ולטבעת פיזור באמצעות מחברים מקוריים של היצרן

57.5.280

 תוצרת 316מנירוסטה -  בר110-עמיד ל- לחץ גבוה 3/4"צינור בקוטר 

KOOLFOG דגם SSM0010מאושר מראש כולל חיבורו  . ע. או ש

0.000150.000.00 מטרלמשאבת סניקה ולטבעת פיזור באמצעות מחברים מקוריים של היצרן

57.5.281

תוצרת -  בר 120-  ללחץ גבוה 316טבעת מצינור נירוסטה 

KOOLFOG יחידות פיזור דגם 5  עד 3 למיקום KF6Xע. או ש .

מאושר מראש כולל חיבורה לצנרת סניקה וקיבועה לבטון באמצעות 

0.0002,590.000.00' יחמעטפת גומי בין החבק לצינור +316חבקי נירוסטה  

57.5.282

 Lמ זויתי בצורת " מ3  בעובי 316בסיס לסבכה מפרופיל מנירוסטה 

. ט'מפינג ג'מ לכיסוי זויתי בשתי שולי בור הג" מX 50מ " מ30רוחב 

הפרופיל יוצמד לבטון .  הברגות פנים לבורג הלן2הפרופיל יכלול 

0.000945.000.00'קומפמ" ס60קוטר הבסיס .מ" מ8באמצעות בירגי נירוסטה 

57.5.283

מ אנכיים במרחק " מ3.0  מפרופילים בעובי של 316סבכה מנירוסטה 

 (פרופיל אנכי)מ " ס3מ בין פרופיל לפרופיל וברוחב של " ס2.5של 

הסבכה תכלול  מסגרת מפרופיל נירוסטה דומה הסבכה תונח על פתח 

מ " ס3 במידות של 316 נירוסטה Lיניקת צנרת ותכלול פרופיל בצורת 

מ אופקי הסבכה תונח על פרופיל דומה שיקובע לפתח בור " ס5-גובה ו

. כל חיבורי הסבכה והפרופילם יהיו מברגי נירוסטה וברגי הלן.הניקוז

0.0002,785.000.00'קומפמ" ס60קוטר הסבכה עד 

57.5.284

אספקה  והתקנה של ארון חשמל לתפעול כל ,על חשבון הקבלן ,תכנון 

0.00016,420.000.00'קומפמאושר מראש. ע. או שV-130המערכות כולל בקר יוניטרוניקס 

57.5.285

 עבור צנרת סניקה כולל 10מ  דרג " מ75שרוול מצינור פוליאתילן 

0.00055.000.00 מטרחיבורה לבריכות בטון ולחדר משאבות

57.5.286

שוחת בקרה עגולה מחוליות ותחתית טרומית אטומה מבטון בקוטר 

0.0003,780.000.00'קומפכולל מכסה תואם עבור שרוולי צנרת'  מ2.25מ ובעומק עד " ס60פנימי 

הערה? אחזקת בריכות ביאולוגיות ומזרקות ?57.5.287

57.5.287

כולל . ר" מ15בגודל עד , (ביולוגית)אחזקה חודשית של בריכה טבעית 

בהתאם להוראות המפרט והרשות ,  ביקורים בחודש וטיפול שנתי4

0.0003,600.000.00'קומפ.המזמינה

57.5.288

כולל . ר" מ30בגודל עד  , (ביולוגית)אחזקה חודשית של בריכה טבעית 

בהתאם להוראות המפרט והרשות ,  ביקורים בחודש וטיפול שנתי4

0.0005,800.000.00'קומפ.המזמינה

57.5.289

 - 500בגודל , (ביולוגית)אחזקה חודשית של מתחם בריכות טבעיות 

בהתאם להוראות ,  ביקורים בחודש וטיפול שנתי4כולל ,ר" מ160

0.00013,200.000.00'קומפ.המפרט והרשות המזמינה

57.5.290

. ר" מ150בגודל עד , (ביולוגית)אחזקה חודשית של בריכה טבעית 

בהתאם להוראות המפרט ,  ביקורים בחודש וטיפול שנתי4כולל 

0.0008,600.000.00'קומפ.והרשות המזמינה

57.5.291

לא כולל משאבת ),  משאבות3עד -אחזקה חודשית של מזרקה קטנה 

0.0004,190.000.00'קומפ.בהתאם בהתאם להוראות המפרט והרשות המזמינה (ריקון חירום
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57.5.292

לא כולל ),  משאבות5 עד 3- אחזקה חודשית של מזרקה בינונית 

0.0005,390.000.00'קומפ.בהתאם להוראות המפרט והרשות המזמינה (משאבת ריקון חירום

57.5.293

לא כולל משאבת ),  משאבות5מעל -אחזקה חודשית של מזרקה גדולה

0.0007,500.000.00'קומפ.בהתאם להוראות המפרט והרשות המזמינה (ריקון חירום

י'עבודות רג60.0.000

עבודת כח אדם60.1.000

60.1.001

לילות ברצף ועל פי ' במהלך מס, בגין ביצוע עבודה בשעות הלילה

יהיה הקבלן זכאי לתוספת , דרישה ואישור מראש של הרשות המזמינה

של כח אדם בלבד  (י'עבודות רג) למחיר עבודה יומית %50של 

הערה.כמופרט בחוזה זה

0.00067.000.00ע" שפועל מקצועי60.1.001

0.00057.000.00ע" שפועל בלתי מקצועי60.1.002

0.00073.000.00ע" שכלי מכני+ פועל  מקצועי 60.1.003

0.00078.000.00ע" שראש צוות/ מנהל עבודה 60.1.004

0.000382.000.00ע" י(ע" ש8)פועל פשוט 60.1.005

0.000445.000.00ע" י(ע" ש8)פועל מקצועי 60.1.006

0.000491.000.00ע" י(ע" ש8)כלי מכני  + פועל  מקצועי 60.1.007

0.000525.000.00ע" י(ע" ש8)ראש צוות /מנהל עבודה60.1.008

0.00010,070.000.00חודש(וערבי חג ' ע ימי ו" ש6, ע יום רגיל" ש8,  ימי עבודה6)פועל פשוט 60.1.009

0.00010,515.000.00חודש(וערבי חג ' ע ימי ו" ש6, ע יום רגיל" ש8,  ימי עבודה6)פועל מקצועי 60.1.010

60.1.011

' ע ימי ו" ש6, ע יום רגיל" ש8,  ימי עבודה6)כלי מכני + פועל מקצועי 

0.00010,706.000.00חודש(וערבי חג 

60.1.012

' ע ימי ו" ש6, ע יום רגיל" ש8,  ימי עבודה6)ראש צוות /מנהל עבודה

0.00011,289.000.00חודש(וערבי חג 

0.000245.000.00ע" שצוות הנחת צינורות לרבות רתכת60.1.013

60.1.014

 סטים של מפות 2כולל עבודת משרד והפקת - צוות מדידה מוסמך 

0.0002,700.000.00ע" י.מדידה וכן קבלת נתוני המדידה במדיה מגנטית

0.000250.000.00ע" ש.' חשמל וכו, כבישים, תנועה, נגישות, בטיחות: יועצים מיוחדים60.1.015

0.000280.000.00ע" שיועץ מיוחד קונסטרוקטור60.1.016

0.000250.000.00ע" שאדריכלי צמוד/ פיקוח הנדסי 60.1.017

60.1.018

כולל איש צוות קרקע ופינוי '  מ12י גוזם מומחה במנוף סל עד "גיזום ע

0.000620.000.00ע" שהגזם לאתר שפיכה מאושר מחוץ לשטח הרשות

60.1.019

צוות גיזום קרקע הכולל גוזם מומחה ועוזר גוזם וכל הציוד הנלווה כולל 

0.0002,800.000.00ע" יאיסוף סמוכה לאתר' ריכוז הגזם לנק

60.1.020

כולל ריכוז הגזם , סנפלינג כולל איש צוות קרקע/ גוזם מומחה בטיפוס 

0.0003,250.000.00ע" י.לנקודת איסוף גזם הסמוכה לאתר

0.000170.000.00ע" שי'מסגר ברג60.1.021

0.000180.000.00ע" שי'אינסטלטור ברג60.1.022

עבודת ציוד מכני הנדסי60.2.000

0.000184.000.00ע" שק" מ15עבודת משאית רכינה 60.2.001

0.000231.000.00ע" שק עם מנוף" מ15עבודת משאית רכינה 60.2.002

0.000195.000.00ע" ש או מקבילJ.C.B-4עבודת מחפרון 60.2.003

0.000168.000.00ע" שאו מקביל" בובקט"עבודת מיני מחפרון אופני מסוג 60.2.004

0.000221.000.00ע" ש או מקביל950אופני קטרפילר  (שופל)עבודת יעה 60.2.005

0.000248.000.00ע" ש או מקביל955זחלי קטרפילר  (שופל)עבודת יעה 60.2.006

0.000237.000.00ע" ש או מקביל12G (מוטורגריידר)עבודת מפלסת 60.2.007

60.2.008

עם כף ופטיש ) או מקביל 325עבודת מחפר הידראולי זחלי קטרפילר 

0.000341.000.00ע" ש(שבירה

0.000299.000.00ע" ש טון15-20עבודת מחפר הידראולי אופני 60.2.009

0.000100.000.00ע" שפלטה ויברציונית או מקביל" / בומג"עבודת מכבש ידני קטן 60.2.010

0.000152.000.00ע" שאו מקביל" בומג" טון 10-12עבודת מכבש רוטט ממונע 60.2.011

0.000142.000.00ע" שכולל פטישים ומפעיל (קומפרסור)עבודת מדחס 60.2.012
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0.000184.000.00ע" שק לפחות" מ15עבודת מיכלית מים 60.2.013

0.000131.000.00ע" שעגלה+ עבודת טרקטור 60.2.014

0.00095.000.00ע" שכולל מפעיל (קונגו)עבודת פטיש חשמלי 60.2.015

0.000168.000.00ע" ש כולל מפעיל6"עבודת מקדח אדמה 60.2.016

60.2.017

פינישר אלקטרוני , לרבות מכבשים  ("סט גדול")עבודת קבוצת אספלט 

0.00015,766.000.00ע" יוכל הדרוש

60.2.018

פינישר אלקטרוני , לרבות מכבשים  ("סט קטן")עבודת קבוצת אספלט 

0.00012,087.000.00ע" יוכל הדרוש

0.00011,562.000.00ע" יעבודת מקרצפת אלקטרונית גדולה על בסיס קר60.2.019

0.0009,249.000.00ע" יעבודת מקרצפת אלקטרונית קטנה על בסיס קר60.2.020

0.0002,418.000.00ע" ילשטיפת קוי ביוב וניקוז" ביובית"עבודת 60.2.021

0.0002,786.000.00ע" ישואב לנקוי כבישים כולל סילוק הפסולת" מטאטא כביש"עבודת 60.2.022

0.000171.000.00ע" ש' מ7טרקטור אופני עם מנוף אורך זרוע 60.2.023

0.000215.000.00ע" ש' מ12, באורך זרוע מנוף, משאית מנוף60.2.024

0.000242.000.00ע" ש' מ18, באורך זרוע מנוף, משאית מנוף60.2.025

0.00044.000.00ק" מ. לניקוי כבישים לפי תפוקה3''טרקטור אופני עם מפוח 60.2.026

60.2.027

 500 מטר כושר  הרמה 27משאית עם מנוף סל עבודה לשני אנשים עד 

0.0003,355.000.00ע" יג"ק

60.2.028

 500 מטר כושר  הרמה 47משאית עם מנוף סל עבודה לשני אנשים עד 

0.0004,510.000.00ע" יג"ק

0.000182.000.00ע" שע"בובקט או שו,  טון3-2טרקטור אופני זעיר משקל 60.2.029

60.2.030

 35-30מ " ס60מ ועומק " ס20-40מחפר תעלות אופקי החופר רוחב 

0.000110.000.00ע" שס"כ

60.2.031

ע "מנה/ראש צוות-ג כולל נהג " ק4,000רכב מסחרי שמשקלו הכולל עד 

0.0001,287.000.00ע" י(ע" ש8)

60.2.032

ע "מנה/ראש צוות-ג כולל נהג" ק4,000רכב מסחרי שמשקלו הכולל עד 

0.00015,950.000.00חודש(וערבי חג' ע ימי ו" ש6, ע יום רגיל" ש8, ימי עבודה6)

0.0001,386.000.00ע" י(ע" ש8)ע "מנה/ראש צוות-רכב מסוג טנדר עם וו גרירה ונגרר כולל נהג 60.2.033

60.2.034

 ימי 6)ע "מנה/ראש צוות-רכב מסוג טנדר עם וו גרירה ונגרר כולל נהג 

0.00016,610.000.00חודש(וערבי חג' ע ימי ו" ש6, ע יום רגיל" ש8,עבודה

60.2.035

איש צוות , ק כולל מפעיל" מ20משאית מלקחיים עם ארגז מתהפך 

לא כולל עלויות הטמנה )קרקע ופינוי הגזם לאתר שפיכה עירוני 

0.0005,390.000.00ע" י(שישולמו בנפרד

60.2.036

לפי תרשים בחוברת אמצעי הבטיחות )עגלת חץ והציוד הנדרש 

(  שעות12)ביום או בלילה  (נתיבי ישראל' ואבטחת אתרי עבודה של חב

0.0002,266.000.00ע" ילפי דרישת גורם מוסמך ואישור בכתב של המפקח

0.000160.000.00ע" ש.(בקרקע ושאר  התנאים, התפוקה תלויה בגישה)צוות ומכונה , קידוח יד60.2.037

0.0003,465.000.00ע" יק" מ0.8-1.0עבודת רכב טיאוט בנפח מיכל פסולת של 60.2.038

60.2.039

ק " מ1.4בנפח מיכל פסולת של  (מכונה קטנה)עבודת רכב טיאוט 

0.0003,630.000.00ע" ילפחות

0.00011.000.00ר" מקיטור או לחץ,עבודה באמצעות מכונות שטיפה 60.2.040

60.2.041

בהספק מנוע , ע" או שJENZ AZ660 Dמרסקת יער גדולה דגם 

 950ס המוזנת על ידי שופל אופני קטרפילר " כ490מינימלי של 

0.00011,242.000.00ע" י(המחיר אינו כולל את עלות השופל וכולל הובלה ושמירה)

60.2.042

בהספק מנוע מינימלי , ע" או שJENZ AZ35 Dמרסקת יער קטנה דגם 

המחיר אינו ) 950ס המוזנת על ידי שופל אופני קטרפילר " כ205של 

0.0009,427.000.00ע" י(כולל את עלות השופל וכולל הובלה ושמירה

60.2.043

י "י מלגזה או פינוי ע"פינוי מהצד ע, גרר לפינוי רכב מסוג משקפים 

0.0006,397.000.00ע" יי הרשות"הרמת הרכב באמצעות מנוף ופינוי מהשטח למקום שיוגדר ע
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0.0001,320.000.00ע" יע כולל מפעיל ונהג"עבודת גרניק על גבי רכב מסוג מיול או ש60.2.044

0.00025,850.000.00חודשע כולל מפעיל ונהג"עבודת גרניק על גבי רכב מסוג מיול או ש60.2.045

60.2.046

יועץ באמצעות אקדח לייזר או כל כלי / פילוס מגרש כדורגל על פי תכנון 

0.0007,700.000.00'קומפאחר

0.0003,850.000.00'קומפמכונה לחיתוך ריסוק מרבדי דשא60.2.047

0.0005,500.000.00'קומפמכונה להטמנת דשא חתוך מרוסק60.2.048

תשלומים והקצבים שונים61.0.000

תכנון61.1.000

61.1.001

או /סעיפי תת פרק תכנון וניהול תכנון יבוצעו על ידי חברת הניהול ו

הערה.או כל מי שהרשות המזמינה תמנה/הפיקוח ו

61.1.001

במידה והרשות תבצע את התכנון באמצעות הקבלן התכנון ישולם על 

פי הצעת מחיר שתאושר מראש על ידי הרשות ולא על פי סעיפי נושא 

הערה.תת פרק זה

61.1.001

הכנת אומדנים לעבודות שאין עבורם תכנון הכוללת סיורים מקדימים 

0.0001.500.00 %.בשטח איפיון סוגי העבודות הנדרש ובניית האומדן

61.1.002

בדיקת , כולל תאום מול כל המתכננים של הרשות, ניהול התכנון

0.0001.900.00 %.המתכננים והאומדנים וניהול הפרויקט עד יציאה לביצוע

61.1.003

העבודה  (לא כולל שכר יועצים)תשלום בגין עבודות תכנון נוף אדריכלי 

תכנון - תכנון מפורט, תכנון מוקדם כללי ראשוני הכולל חלופות: כוללת

כתבי כמויות וכל הדרוש לביצוע , פרטים ועוד, פיתוח גינון והשקיה

פיקוח ,ג מדיה מגנטית "ע+  סטים של תוכניות 3העבודה כולל הפקת 

0.0005.000.00 %.עליון

61.1.004

תשלום לעבודות תכנון לכל סוגי העבודות כולל כל היועצים עד 

0.00010.000.00 %(%10)להשלמת תכנון מושלם ויציאה לביצוע 

י המחירון"הקצבים לעבודות שיבוצעו עפ61.2.000

61.2.001

י סעיפי המחירון "העבודות במסגרת ההקצבים דלהלן יבוצעו וישולמו עפ

הערהלרבות כל ההנחות המתאימות

61.2.001

י אישור "עפ ('לשלבי ביצוע וכד, זמניים)הקצב להסדרי תנועה מיוחדים 

0.0000.000.00סכוםמנהל הפרוייקט והרשות המזמינה

61.2.002

י "עפ  ('לשלבי ביצוע וכד, זמניים)הקצב להסדרי תנועה מיוחדים 

0.0000.000.00סכוםדרישת רשות מוסמכת

0.0000.000.00סכוםהקצב לעבודות שונות בלתי צפויות מראש61.2.003

0.0000.000.00סכוםהקצב לעבודות שונות במבנים ומתקנים61.2.004

0.0000.000.00סכוםהקצב לעבודות תאורה ותקשורת שונות61.2.005

0.0000.000.00סכוםהקצב לעבודות פיתוח שונות61.2.006

0.0000.000.00סכוםהקצב לעבודות גינון והשקיה שונות61.2.007

0.0000.000.00סכוםהקצב לעבודות סלילה ותעול שונות61.2.008

0.0000.000.00סכוםהקצב לעבודות מים וביוב שונות61.2.009

0.0000.000.00סכוםהקצב למתקני משחקים בהתאם להחלטת הרשות המזמינה61.2.010


