
כמותמידה' יחתאורמספר

מחיר 

חדש 

19.10.21

חפירה01.01.01.000

01.01.01.001
פ הוראות "או חציבה לכל עומק לכל רוחב ולכל מטרה ע/חפירה ו

המפרט המיוחד כולל פינוי חומר לאתר מאושר
1.00078ק" מ

01.01.01.002

או חציבת תעלות כולל חיתוך אספלט ריפוד חול ומילוי /חפירה ו

נפח  (שכבת)פינוי עודפי חפירה של , חוזר מהודק בשכבות 

חישוב כמויות על פי חתכים תאורטיים , הצנרת וריפוד החול בלבד

.טיפוסיים בלבד/ 

1.000115ק" מ

01.01.01.003

תשתיות , כבלים, שרוולים, חפירה ידנית לגישוש לגילוי צנרת

פ "פ הוראות הפקח מראש ובכתב ע"עומתקנים תת קרקיעיים 

.הוראות המפרט המיוחד

1.000150ק" מ

מצעים והידוק, מילוי מובא01.01.02.000

01.01.02.001

בעובי , פ הוראות המפרט המיוחד"למילוי בשכבות ע' מצע סוג א

 כולל מהודק ומבוקר, מ" ס20אך לא יותר מ , אחיד או משתנה

פינוי החומר החפור לאתר מאושר במקרה של מילוי תעלות

1.000206ק" מ

01.01.02.002

 20לרבות פיזור בשכבות של  ('סוג ג)מילוי מובא מחומר נברר 

כולל פינוי החומר החפור . ו.ה.ש.א. א98מ  והידוק לצפיפות "ס

לאתר מאושר במקרה של מילוי תעלות

1.00098ק" מ

01.01.02.003
מילוי מובא מחומר לא נברר ולא מדורג לרבות פיזור בשכבות של 

.פ הוראות המפרט המיוחד"ע, מ" ס20
1.00058ק" מ

01.01.02.004

תוספת למחיר חפירת התעלות עבור מילוי תעלה בחול דיונות נקי 

מ בחציות  כביש או במדרכות בהדוק " ס20ומנופה בשכבות של 

כולל פינוי .%98מבוקר ובהרטבה רוויה עד לקבלת צפיפות של 

המילוי  )החומר החפור לאתר מאושר במקרה של מילוי תעלות 

(בסעיף מתייחס למילוי מעל שכבת נפח הצינור וריפוד החול

1.000120ק" מ

01.01.02.005

מ " ס20הידוק לא מבוקר של מילוי או מצע כלשהו בשכבות של 

 טון 1מכבש  מעברים של 7או ,  טון3 מכבש מעברים של 5י "ע

עם רטיבות אופטימלית

1.0009ר"מ

1.0007ר" מאו פני קרקע טבעיים/הידוק מבוקר של שתית ו01.01.02.006

עבודות בטון יצוק באתר01.02.00

מרצפים ורצפות01.02.01.000

01.02.01.001

מ " ס12 בעובי 300- בטון ב,מישטח או שביל בטון יצוק באתר 

הפלדה , כולל הבטון, מ" ס20*20מ " מ8עם רשת ברזל קוטר 

.הכל לפי הנחיות המפקח, וכל הדרוש לביצוע מושלם

1.000175ר" מ

01.02.01.002

מ " ס20 בעובי 300- בטון ב,מישטח או שביל בטון יצוק באתר 

הפלדה , כולל הבטון, מ" ס20*20מ " מ8עם רשת ברזל קוטר 

.הכל לפי הנחיות המפקח, וכל הדרוש לביצוע מושלם

1.000240ר" מ

1.00032ק" מ30-. במקום ב40-תוספת עבור בטון ב01.02.01.003

01.02.01.004

מעקות ועמודים ואלמנטים שונים , יציקות שונות לרבות מדרגות

 בכל מידה בכל עובי ובכל גיאומטריה לכל 30-מבטון מזויין ב

שימוש שהוא כולל טפסות עיגונים ותמיכות וכל הדרוש לביצוע 

(זיון ברזל ימדד בנפרד).מושלם

1.0001265ק" מ

01.02.01.005
לכל מטרה בכל כמות ובכל , CLSM, בטון בעל חוזק מבוקר נמוך

.תאורטי בתוכניות/תשלום לפי חתך טיפוסי, חוזק נדרש
1.000426ק" מ

פלדת זיון01.02.02.000

01.02.02.001
רק , למעט בסעיפים בהם הוא כלול, ברזל זיון שימדד בנפרד

פ החלטת מפקח" עבאלמנטים
1.0006000 טון

ניסור קירות בטון01.02.03.000

01.02.03.001
 4.0ניסור פתחים במסור יהלום בקירות בטון מזויין בשטח עד   

מ" ס10ר ובעובי "מ
1725ר" מ

01.02.03.002
 4.0ניסור פתחים במסור יהלום בקירות בטון מזויין בשטח עד   

מ" ס20ר ובעובי "מ
1840ר" מ

01.02.03.003
 4.0ניסור פתחים במסור יהלום בקירות בטון מזויין בשטח עד   

מ" ס30ר ובעובי "מ
2070ר" מ

עבודות בניה01.04.00

בניה בבלוק01.04.01.000

01.04.01.001
, כולל ביצוע חגורות בטון, מ" ס20בניית קיר בלוק בטון בעובי 

זיון וכל הנדרש לקבלת קיר מושלם, עמודונים
1.000232ר" מ

1.000355ר" ממ" ס25איטונג או פומיס בעובי אך בלוק ל "כנ01.04.01.002

אומדן



1.000394ר" ממ" ס30 איטונג או פומיס בעובי אך בלוקל "כנ01.04.01.003

נגרות אומן ומסגרות פלדה01.06.00

דלתות פלדה ומשקופי פח01.06.01.000

1.0002210' יח.מ" ס90/210משקוף + דלת כניסה פלדלת חד כנפית 01.06.01.001

01.06.01.002

דלת רפפות חד כנפית מפח מגולוון פתיחה צירית במידות 

צביעה בתנור , מ עם מילוי פוליאוריטן או צמר סלעים" ס110/210

מנעול צילינדר וידיות מתכת, מ" מ1.5ומשקוף פח מגולוון  בעובי 

1.0003070' יח

01.06.01.003

פתיחה צירית במידות , דלת רפפות דו כנפית מפח מגולוון

צביעה בתנור , מ עם מילוי פוליאוריטן או צמר סלעים" ס200/210

מנעול צילינדר וידיות מתכת, ומשקוף פח מגולוון

1.0006800' יח

שרותים ציבוריים- מתקני תברואה01.07.00

מבנה01.07.01.000

1.000115' יח.פירוק טרספה כולל פינוי הפסולת לאתר שפיכה מאושר01.07.01.001

1.00058ר" מ.פירוק חיפוי קרמי לסוגיו כולל פינוי הפסולת לאתר שפיכה מאושר01.07.01.002

01.07.01.003

מ עם מסילה " מ75קרומיות בעובי כולל של - מחיצות גבס חד 

, הכל עד גמר מושלם, ניצבים מפח פלדה מגלוון, עליונה ותחתונה

המשקוף והבידוד )ללא פתחים - המדידה נטו, מוכן לצביעה

(יחושבו בנפרד

1.000187ר" מ

01.07.01.004

מ עם " מ120-125קרומיות בעובי כולל של - מחיצות גבס חד 

הכל עד גמר , ניצבים מפח פלדה מגלוון, מסילה עליונה ותחתונה

המשקוף )ללא פתחים - המדידה נטו, מוכן לצביעה, מושלם

.(והבידוד יחושבו בנפרד

1.000202ר" מ

1.00074ר" מתוספת למחיצות גבס עבור דופן דו קרומי01.07.01.005

01.07.01.006
 16 במשקל 1"י צמר זכוכית בעובי "תוספת עבור בידוד אקוסטי ע

ק"מ/ג"ק
1.00021ר" מ

01.07.01.008

ע "או ש' 107סיכה טופ 'מריחת שכבת טיח צימנטי לאיטום מסוג 

העבודה כוללת את כל ההכנות הנדרשות לפני ביצוע , לאישור

הטיח

1.00064ר" מ

1.000112ר" מ.טיח פנים בהתאם לדרישות המפרט01.07.01.009

01.07.01.010
מ מחיר " ס45/45מ או " ס33/33ריצוף כולל עבודה גרניט פורצלן 

.ר"ח למ" ש60יסוד 
1.000279ר" מ

1.000308ר" מ.מ" ס30/60חיפוי קירות בקרמיקה כולל עבודה מידות 01.07.01.011

1.00033ר" מ.צביעה סופרקריל בשני שכבות בהתאם לדרישות המפרט01.07.01.012

1.0001012' יח.מ" ס20 בעובי קיר עד 14"קידוח בקיר לכל מטרה עד 01.07.01.013

1.0001093' יח.מ" ס20 בעובי מעל 14"קידוח בקיר כל מטרה עד 01.07.01.014

01.07.01.015

/ פ פרטים "מחיצה כולל אספקה והתקנה ע+טרספה דלת

מוצרי גמר שמופיעים בתוכנית הביצוע אנטי וואנדאלי / אלמנטים 

.מ" ס100/150מ מחיצה " ס60מ דלת רוחב " מ12עובי 

1.0002714' יח

01.07.01.016

/ אלמנטים / פ פרטים "כולל אספקה והתקנה עמחיצה למשתנות 

 12עובי , אנטי וואנדאלי, מוצרי גמר שמופיעים בתוכנית הביצוע

.מ" ס15 כולל הגבהה מהרצפה 40/90מ "מ

1.0001058' יח

אינסטלציה01.07.02.000

1.0001024' יח200/110מחסום ריצפה מפוליאתילן 01.07.02.001

1.000288' יח.רשת פליז/ עם מכסה. 110/50מחסום ריצפה מפוליאתילן 01.07.02.002

01.07.02.003
מ כולל " ס15מ גובה " ס30 רוחב 304מ "תעלת ניקוז מפלב

.סבכה
1.0001553' יח

01.07.02.004

ע כולל " גולן או ש15הנחה ואספקה לצנרת מים פקסגול דרג 

'  מ1.25מ מונח בקרקע עד עומק " מ110פירוק וכיסוי עד קוטר 

.כולל החזרת המצב לקדמותו

1.000275 מטר

מחלקים מפליז עם ברזי פיקוד לצינורות פלסטיים למים קרים 

מותקן , וחמים  מפוליאתילן מצולב או פוליבוטילן לרבות פקקים

 16קוטר , המשולם בנפרד,מושלם בתוך ארגז פיברגלס מתאים 

 יציאות4 , 3/4" תבריג , מ "מ

1.000253' יח

, מ" ס65/55/16במידות ,  נקודות9עד  (מרכזיה)ארגז למחלקים 

מותקן מושלם בתוך קיר
1.000449' יח

אביזרים01.07.03.000

01.07.03.001
מכסה כבד מפלסטיק מיכל , לרבות מושב' אסלה מחרס לבן סוג א

.ע"או ש" 302P"דגם " חרסה"הדחה מפלסטיק דו כמותי דוגמת 
1.0001093' יח



01.07.03.002

מכסה כבד מפלסטיק מיכל , לרבות מושב' אסלה מחרס לבן סוג א

או "  אלפא323"דגם " חרסה"דו כמותי דוגמת "  מונובלוק"הדחה 

.ע"ש

1.0001771' יח

01.07.03.003

 50מ ובגובה " ס69באורך ' אסלת נכים מחרס לבן סוג א" נגיש"

מ דגם "מ לרבות מושב ומכסה קשיח מחובר עם ברגי פלב"ס

דו כמותי " מונובלוק"מכסה כבד מפלסטיק מיכל הדחה , " חרמון"

.ע"או ש" 399ברקת "דגם " חרסה"דוגמת 

1.0003381' יח

01.07.03.004

מ " ס70באורך ' אסלת נכים תלויה מחרס לבן סוג א" נגיש"

לרבות מושב ומכסה קשיח " חרסה"מ דוגמת " ס46ובגובה 

נמדד )מיכל הדחה נסתר " פרסה"מ דגם "מחובר עם ברגי פלב

.(בנפרד

1.0003220' יח

01.07.03.005
מיכל הדחה נסתר בקיר גבס או בקיר בלוקים כדוגמת תוצרת 

.לרבות לחצן ניקל" פלסאון"או " חרסה"
1.0002277' יח

01.07.03.006
+ מפזר מים + כולל מתלה " פולו "374משתנות תלויות דגם 

.סיפון יציקת ניקל
1.0001737' יח

01.07.03.007
 44.5 באורך 45"אלפא "כיור לנכים דוגמת חרסה דגם " נגיש"

.מ" ס17מ ובגובה " ס34.5מ ברוחב "ס
1.000748' יח

01.07.03.008
ט "סוללה לכיור בעמידה  עם פיה קצרה וידית מרפק מק" נגיש"

.ע כולל ברזי ניל" תוצרת חמת או ש301441
1.0001058' יח

01.07.03.009
להתקנה על , מ ממתכת מצופה כרום" ס60ידית אחיזה "- נגיש"

3. חלק 1918י "כנף דלת תא שירותי נכים לפי ת
1.000309' יח

01.07.03.010

מ " ס75*75מ עד " ס60*60 קבוע במידות Lמאחז יד "- נגיש"

ניקל או פלסטיק לשירותי נכים להתקנה על , ממתכת מצופה כרום

.3 חלק 1918י "קיר האסלה לפי ת

1.000667' יח

01.07.03.011

" מ" ס73-90מאחז יד מתרומם להתקנה על קיר במידות "- נגיש  

22, עם ציר מובנה מוגן היתפסות ממתכת צבועה או מצופה כרום  

3 חלק 9181י "ניוטון כוח הרמה  לשירותי נכים לפי ת .

1.000955' יח

1.000207' יח.מתקן נייר טואלט פתוח מצופה כרום01.07.03.012

1.000368' יחPB5403 נירוסטה 308מ "אמבו מפלב'מתקן נייר טואלט ג01.07.03.013

1.000380' יח.מ" ס60/60מראה מרובעת 01.07.03.014

1.000437' יח. ליטר20אשפתון נפח 01.07.03.015

01.07.03.016

עם מכסה ומנגנון  (נירוסטה) 304מ "פח אשפה עגול מפלב

לרבות פחפנימי עשוי מפלסטיק קשיח ,  ליטר30נפח , דוושת רגל

עם ידית

1.000156' יח

חשמל01.07.04.000

01.07.04.001
גוף תאורה מפוליקרבונט להתקנה לקיר או לתקרה דוגמת חרמון 

. וואטTCD 2*18ע נורת "געש או ש
1.000282' יח

1.000748' יחחד כיווני מופעל עם התאורה'' 4וונטה - מערכת איוורור01.07.04.002

1.0001070' יח30/22/17מייבש ידיים חשמלי מנירוסטה 01.07.04.003

1.0001127' יחבדיקת המתקן על ידי חשמלאי בודק01.07.04.004

מתקני חשמל01.08.00.000

צנרת ותאים01.08.01.000

0הערה במפרט הכללי08כל הצנרת כוללת חוט משיכה שזור לפי פרק 01.08.01.001

01.08.01.002
מ קוטר כולל חוט משיכה " מ16צינור פי וי סי כפיף כבד ירוק 

.מ" מ4מניילון 
1.00014 מטר

01.08.01.003
מ קוטר כולל חוט משיכה " מ25צינור פי וי סי כפיף כבד ירוק 

.מ" מ4מניילון 
1.00017 מטר

01.08.01.004
מ קוטר כולל חוט משיכה " מ50צינור פי וי סי כפיף כבד ירוק 

.מ" מ4מניילון
1.00033 מטר

01.08.01.005
מ כולל מופות יחודיות " מ50צינור שרשורי דו שכבתי בקוטר 

.מ מניילון" מ8לצנרת זו כולל חוטי משיכה 
1.00015 מטר

01.08.01.006
מ כולל מופות יחודיות " מ75צינור שרשורי דו שכבתי בקוטר 

.מ מניילון" מ8לצנרת זו כולל חוטי משיכה 
1.00020 מטר

01.08.01.007
מ כולל מופות יחודיות " מ110צינור שרשורי דו שכבתי בקוטר 

.מ מניילון" מ8לצנרת זו כולל חוטי משיכה 
1.00037 מטר

01.08.01.008
כולל , מ" ס100מ בעומק " ס60תא בקרה לכבלים טרומי קוטר 

.489י  " לפי תB125מכסה 
1.0001150'קומפ

01.08.01.009
כולל , מ" ס100מ בעומק " ס80תא בקרה לכבלים טרומי קוטר 

.489י  " לפי תB125מכסה 
1.0001829'קומפ

01.08.01.010

מ עבור תיקרה ומכסה " ס80תוספת למחיר תא בקרה בקוטר 

כולל סמל הרשות המקומית טבוע , 489י " לפי תC400ממין 

.מ קוטר" ס15ג דיסקית אלומיניום  "ביציקת המכסה ע

1.000529'קומפ



01.08.01.011
תוספת מחיר לתא בקרה  עבור התקנה על צנרת קיימת כולל 

.גילוי הצנרת חיתוך פתחים בצנרת התקנת ביטון
1.000696'קומפ

הערהמעברים וכבילה01.08.02

01.08.02.001

או בתיקרה לכניסת כבלי חשמל והתקנת /פתיחת מעבר בקיר ו

אטימות , צבע,  כולל תיקוני טיח8" בקוטר עד P.V.Cשרוול 

.והחזרת המצב לקדמותו

1.000541'קומפ

01.08.02.002
מ " מ25בקיר אבן קיים להתקנת צינור עד קוטר " כוחלה"סיתות ב

.ת"וכיסוי והשלמת כוחלה בהתאם להנחיות רע
1.00023 מטר

01.08.02.003

כבלים ושאר , אנכי צינורות/ריכוז ועיגון בקו ישר אופקי, איסוף

 עם ניטים ראש 3/40 מגולוון וצבוע Uי פרופיל "אלמנטים לקיר ע

 רוזטה PS-03, מ" מ4בעובי " טוויסט/"פח חלק, מ" מ6עגול 

 UPATי ברגי "מ קידמית ופלח אחורי תפוסים ע" ס9מלאה קוטר 

פרט שפת ). מ לקיר" ס10חדירה - מ לעיגון לקיר" מ12קוטר 

(רחוב

1.000196 מטר

01.08.02.004
איסוף כבלים וצינורות חשופים באזיקוני נירוסטה מעוגנים לקיר 

.בכל קוטר נדרש, מ" ס80כל 
1.00035 מטר

הארקות ומגענים, כבלים01.08.03.000

1.00072 מטר5X10 בחתך 2NXYכבלים מסוג 01.08.03.001

1.00058' נק16נקודת הארקה לצנרת מים במוליך נחושת 01.08.03.002

1.000380' יח30 אמפר רגישות 4X25ממסר פחת 01.08.03.003

1.000451' יח. אמפר25מגענים תלת קוטביים לזרם רצוף עד 01.08.03.004

נקודות מאור וחשמל01.08.04.000

1.00063' יח.לא כולל אספקת גוף התאורה. התקנת גוף תאורה בגגון/סידור01.08.04.01

1.000236' נקפ הוראות המפרט"ענקודת מאור מושלמת 01.08.04.02

1.000190' נקפ הוראות המפרט"ענקודת תקע מושלמת 01.08.04.03

עבודות טיח01.09.00.000

טיח חוץ01.09.01.000

01.09.01.001

טיח לקירות חוץ קיימים כולל חלקי קירות חדשים בכל חזיתות 

כולל הסרת טיח הסרה מבוקרת של , המבנה במקומות הנדרשים

שכבות רופפות ותיקוני פגמים בקירות ובפתחים לפי הנחיות 

מייצור של בית )הטיח יהיה טיח חרושתי . מחלקת השימור

הטיח יהיה מורכב מחול וסיד אווירי . באריזה סגורה (חרושת

לתערובת הטיח יש .בלבד ללא כל מוספים נוספים וללא צמנט

יישום . להוסיף חרס קלוי וטחון בעל תכונות הידראוליות מוכחות

חורים , תיקוני סדקים, לרבות הסרת הטיח, כל שכבות הטיח

.מישקים ושקעים

1.000288ר" מ

01.09.01.002
שכבת טיח מיישרת ושכבה , טיח חוץ לרבות הרבצה תחתונה

עליונה בהתזה על בסיס צמנט לבן
1.000175ר" מ

01.09.01.003

לתקרות , סרגל בשני כיוונים לקמרונות, טיח פנים שתי שכבות

גימור לפי דרישה כולל שפריץ או גמר , ולשטחים עגולים, עגולות

צבע

1.000170ר" מ

1.00046ר" מ.סיתות והסרת טיח חוץ קיים01.09.01.004

01.09.01.006

שליכט אקרילי גמיש לשימוש חוץ כולל פריימר במריחה דו 

ר כולל סילר בשטחי חוץ כדוגמת "ג למ" ק4שכבתית בכמות של 

.פ בחירת אדריכל"או ע/ הקיים ו

1.000101ר" מ

01.09.01.007
לרבות '  מ3.5חוץ לגובה שמעל / תוספת עבור עבודת תיקון פנים

.הרכבה ופירוק פיגום
1.00044ר" מ

עבודות צביעה01.11.00.000

בלוקים וגבס, בטון, סיוד וצביעה על טיח01.11.01.000

01.11.01.001
לרבות שכבת , ע לאישור על טיח חוץ"ד או ש.צבע סופרקריל מ

ע"או ש" ד.סופרקריל מ"ושתי שכבות " יסוד קושר"יסוד 
1.00033ר" מ

01.11.01.002

בלוקים /בטון/על טיח פנים" טמבור"צביעה בצבע פוליסיד תוצרת 

פ דוגמא קיימת ומאושרת "עם שכבת יסוד קושר בגוון ע, ע"או ש

י מפקח כולל חומר אפוקסי וחומר נגד פטריות"ע

1.00021ר" מ

01.11.01.003

אבן באמצעות /אלמנטים מסגרות/ג דלתות"צביעת מספרים ע

 U.Vשבלונות מספור בריסוס בצבע חוץ עמיד לגשם וקרינת 

 ספרות 3- גודל הספרה כדוגמת הקיים בשטח ו. לאישור מפקח

.יחשבו יחידה אחת

1.00041' יח

01.11.01.004

- תוספת לעבודות צביעה המבוצעות על תקרות שגובהן מעל ל 

המדידה לפי . לרבות הרכבה ופירוק של פיגום כלשהו'  מ3.5

התוספת תשולם במידה ולא קיים פיגום כלשהו ). שטח התקרה

(הצביעה' לביצוע עב

1.00034ר" מ

צביעת נגרות ומסגרות אומן01.11.02.000



1.00060ר" מע לאישור על עץ בשלוש שכבות"או ש" ורנית"צבע 01.11.02.001

01.11.02.002

צביעת משטח מתכת ברולר או בהתזה בצבע נגד חלודה 

צבע עליון דו רכיבי הכולל ניקוי המתכת , ע"או ש" אוניספיד"

ע לאישור "או ש" 503פנולי "שכבת יסוד , משומנים וליטוש קל

שטחו המינימלי או , ע"עליון או ש" אוניספיד"ושתי שכבות 

ולא , המקסימלי של המשטח לצביעה אינו מוגבל למידה כלשהי

.תשולם תוספת על משטחים מעוגלים

1.000110ר" מ

01.11.02.003

, מ" ס80-90 210/ע על דלת פח במידות "או ש" המרטון"צבע 

 שכבות 2-ניקוי בעזרת מדלל וצביעה ב, ליטוש, לרבות משקוף

צבע עליון

1.000437' יח

01.11.02.004

 210/ע על משקוף פח לפתח דלת במידות "או ש" המרטון"צבע 

 2-ניקוי בעזרת מדלל וצביעה ב, לרבות ליטוש, מ" ס80-90

שכבות צבע עליון

1.000253' יח

01.11.02.005
 מטר כולל שפשוף וצביעה 1.1צביעת מעקות קיימים בגובה עד 

.ע"או ש" המרטון"בצבע יסוד ושתי שכבות 
0.00095 מטר

01.11.02.006
צביעת סורגים קיימים כולל שפשוף וצביעה בצד ושתי שכבות 

.ע"או ש" המרטון"
1.00092ר" מ

01.11.02.007

או " המרטון" בצבע נגד חלודה 4"פלסטיק עד /צביעת צינור פלדה

, ליטוש קל, לרבות ניקוי, או צבע המיועד לצינורות פלסטיק, ע"ש

.ע"או ש" המרטון"ושתי שכבות , שכבת יסוד רב שימושי

1.00025 מטר

עבודות אבן01.14.00.000

ניקוי קירות אבן01.14.01.000

01.14.01.001

המעקות ואלמנטי האבן , העמודים, ניקוי חזיתות האבן הקיימים

טרם , באחריות הקבלן להגן על פתחי הבנין השונים,  השונים

אשר יש , ר כולל הפתחים"המדידה במ. ביצוע עבודות הניקוי

בהתאם להוראות , לבצע ניקוי גם בכל חלקי האבן הפנימיים

.המפרט

1.000161ר" מ

01.14.01.002

ריצופים , בעבודה זהירה על קירות (כוחלה)תיקוני כיחול 

, ר הראשון ולכל כמות"התשלום הוא החל מהמ. ומשטחים קיימים

.ר בודד ללא תוספת מחיר"וגם על מ

1.00058ר" מ

01.14.01.003

ניקוי אבן ותיקוני כוחלה בקירות מבנה קיים כולל כל העבודות 

יש לנקות את הכוחלה הישנה באמצעות אזמל ופטיש : הנלוות

מילוי הכוחלה יהיה בחומר מליטה . ללא שימוש בכלים מכניים

מתאים על בסיס סיד באישור רשות העתיקות לאחר אישור 

הסרת כיחול צמנט לבן בהתאם : כמו כן כוללת העבודה. דוגמא

הורדת צבע קיים מאבן במים , הסרת כיחול צמנט אפור, לנדרש

הכל לפי הנחיות . חמים וניקוי האבנים במברשת ידנית מפלסטיק

ר ניקוי אבן ותיקוני כוחלה כולל את כל "המדידה לפי מ. המפקח

.המרכיבים בהתאם להוראות המפרט

1.000184ר" מ

עבודות אבן כלליות01.14.02.000

01.14.02.001

פירוק סף : העבודה כוללת. מ" ס30סף אבן בפתח החנות ברוחב 

 1חפירה לעומק של עד , קיים וסילוק פסולת הבניין למקום מאושר

יציקת יסוד לפי הנחיות ותכניות , מטר כפי שיורה המהנדס

מעין 'או ג/ריצוף מחדש של הסף מאבן ביר זית ו, המהנדס

הרכבת סף האבן והשלמת ריצוף , בסיתות  לפי פרט האדריכל

א סף אבן"המדידה במ. מ" מ30 בעובי 30באבן 

1.000805 מטר

01.14.02.002

חיפוי קירות חוץ באבן טבעית חברון מלוחות מנוסרים בעיבוד 

כולל .ר"ח למ" ש120מחיר יסוד לאבן , מ" ס5טלטיש בעובי 

כולל .  קידוחים בכל אבן4+ עיגון לרשת + יציקת בטון בגב האבן 

כל הנדרש לביצוע מושלם באישור מהנדס והוראות המפרט

1.000472ר" מ

01.14.02.003

, פ דרישת מפקח בקשתות"ע/שבורות/החלפת אבנים רופפות

קמרונות ובקירות קיימים כדוגמת הקיים ועל פי הנחיות הפיקוח 

עיגון האבנים במחיר , המפרט המיוחד ורשות העתיקות לרבות

.ר"ח למ" ש120יסוד לאבן של 

1.000183' יח

01.14.02.004
 15מ ובעובי עד " ס35מאבן ברוחב עד " קופינג"בניית ראש קיר 

מ"ס
1.000690 מטר

01.14.02.005
מאבן קיימת או כדוגמת " קופינג"תיקון בלבד של ראש קיר קיים 

רופפת הרכבה וכיחול ללא אספקה" קופינג"הקיים כולל פירוק אבן 
1.000340 מטר

מיזוג אוויר01.15.00.0000

כללי01.15.01.0000



01.15.01.001
של טכנאי מזגנים או יציאה לאיתור תקלה  (בדיקה)קריאת שירות 

 .(ללא תיקון)
1.000288' יח

01.15.01.002
ס כולל ניתוק ופינוי " כ2.5א מפוצל עם מעטה עד "פירוק יחידת מ

.למקום שיורה המזמין
1.000403' יח

01.15.01.003
ס כולל ניתוקופינוי " כ2.5א מפוצל עם מעטה מעל "פירוק יחידת מ

.למקום שיורה המזמין
1.000506' יח

01.15.01.004
פירוק יחידה מיני מרכזית כולל צנרת לתעלות לרבות ניתוק ופינוי 

.למקום שיורה המזמין
1.000748'קומפ

01.15.01.005
פתיחת סתימה במזגן מפוצל או מרכזי או בצנרת הניקוז לרבות 

.ניקוי
1.000288' יח

1.000403' יח.ס לרבות ריקון הגז הקיים" כ1.5מילוי גז למזגן עד 01.15.01.006

1.000483' יח.ס לרבות ריקון הגז הקיים" כ4ס ועד " כ1.5מילוי גז למזגן מעל 01.15.01.007

01.15.01.008

ס בשטח האתר לרבות " כ1.5התקנה בלבד של מזגן שפורק עד 

התקנת ,  מטר15השלמת צנרת גז באורך עד ,ניקוי מסננים

לא , מילוי גז ושמן, חיבור לחשמל וניקוז, ג תושבות"היחידות ע

.(שבאחריות המזמין)כולל חיבור חשמל והכנת נקודה לניקוז 

1.0001058'קומפ

01.15.01.009

ס בשטח " כ3סועד " כ1.5התקנה בלבד של מזגן שפורק מעל 

,  מטר15השלמת צנרת גז באורך עד ,האתר לרבות ניקוי מסננים

מילוי גז , חיבור לחשמל וניקוז, ג תושבות"התקנת היחידות ע

שבאחריות )לא כולל חיבור חשמל והכנת נקודה לניקוז , ושמן

.(המזמין

1.0001438'קומפ

01.15.01.010

ס בשטח " כ4סועד " כ3.0התקנה בלבד של מזגן שפורק מעל 

,  מטר15השלמת צנרת גז באורך עד ,האתר לרבות ניקוי מסננים

מילוי גז , חיבור לחשמל וניקוז, ג תושבות"התקנת היחידות ע

שבאחריות )לא כולל חיבור חשמל והכנת נקודה לניקוז , ושמן

.(המזמין

1.0001668'קומפ

01.15.01.011

 2הכוללת  (א"צמ)צנרת גז וחשמל למזגן עם מעטה למיזוג אוויר 

צינור חשמל עם  , 5/8,  " 3/8" צינורות נחושת מבודדים בקטרים

א הראשונים " מ2.0מעל )הכל מאוגד יחדיו בשרוול , כבל רב גידי

לרבות מילוי גז ושמן כנדרש  (הכלוליםבמחיר התקנת מזגן

.לתוספת צנרת זו

1.000138 מטר

מסגרות חרש01.19.00.000

מסגרות01.19.01

01.19.01.002

, קונסטרוקצית פלדה הכוללת מסבכים מצינורות פלדה עגולים

, מ וכן פחי קשר" מ4רבועים ומלבניים או זויתנים בעובי דופן עד 

לרבות ניקוי במברשות פלדה וצבע יסוד , פחי עיגון וברגים

 טון1לכמות של  עד , סינטטי

1.00018300 טון

01.19.01.003

, קונסטרוקצית פלדה הכוללת מסבכים מצינורות פלדה עגולים

, מ וכן פחי קשר" מ4רבועים ומלבניים או זויתנים בעובי דופן עד 

לרבות ניקוי במברשות פלדה וצבע יסוד , פחי עיגון וברגים

 טון1לכמות גדולה מ , סינטטי

1.00016500 טון

01.19.01.004
תוספת עבור צביעת קונסטרוקצית הפלדה בשתי שכבות צבע 

המדידה לפי טון פלדה, עליון סינטטי
1.0002415 טון

1.0002990 טוןתוספת עבור גילווון קונסטרוקצית הפלדה01.19.01.005

01.19.01.006

מ כולל שתי אמפולות " מ32כולל קידוח " 1עוגן פלדה קוטר 

re500 של hilti וכל הדרוש לביצוע מושלם בהתאם לדרישת 

פרטים "מחוברת " עיגון גגונים"הקונסטרוקטור ובהתאם לפרט 

".יחודיים לעבודות מסגרות בעיר העתיקה

1.000513' יח

01.19.01.007

כולל " שפת רחוב"פ "ע/ פ הקיים"החלפת קונסטרוקצייה לגגון ע

העבודה כוללת פירוק הגגון , תוכנית מאושרת של הקונסטרוקטור

הישן לרבות פינוי לאתר שפך מאושר והתקנת קונסטרוקציה לפי 

.הנדרש 

1.000805ר" מ

01.19.01.008

, פחי אשפה, ביצוע מיסתורים לאלמנטים שונים כגון מעבי מזגנים

מחושב - פלדה קלה עם כיסוי פח טוויסט' מקונסט' שעוני מים וכו

לפי . כאשר המרחק מהקיר משתנה לפי הצורך, לפי שטח חזית

המצורפת " שפת רחוב"החוברת " ארון כיסוי תשתיות"פרט 

.למסמך זה

1.000920ר" מ

01.19.01.009

מ חתוך במידות משתנות מותקן בשיפוע " מ2לוח פח מגולוון עובי 

פח משופע מעל ארון "לפי פרט , ל"על ארונות כיסוי תשתיות הנ

פרטים מיוחדים  לעבודות מסגרות "בחוברת " כיסוי תשתויות

כולל אספקה והתקנה , צבוע לפי מפרט מצורף, "בעיר העתיקה

.עד גימור מושלם

1.000345ר" מ

1.000115' יח.ביצוע רוזטה למעקה קיים כולל כל הדרוש לביצוע מושלם01.19.01.010



גגונים01.19.02

01.19.02.001
" שידרוג רחובות מגורים בעיר העתיקה"מחוברת " 10-פ"פרט 

.ובהתאם למסמך ההבהרות, 41-44עמודים 
1.0001481.2ר" מ

01.19.02.002
" שידרוג רחובות מגורים בעיר העתיקה"מחוברת " 11-פ"פרט 

.ובהתאם למסמך ההבהרות, 45-48עמודים 
1.0001481.2ר" מ

01.19.02.003
ובהתאם , 98-101עמודים " בזכות הדרך"מחוברת " PG"פרט 

.למסמך ההבהרות
1.0001481.2' יח

01.19.02.004
ובהתאם למסמך , "פרטים רחוב הגיא"מחוברת " DT3.01"פרט 

.ההבהרות
1.0001481.2ר" מ

01.19.02.005
ובהתאם , "פרטים יחודיים"מחוברת " מתלה סחורה"פרט 

.למסמך ההבהרות
1.000874 מטר

מרזבים01.19.03

01.57.02.004

 2.5-5אספקה והתקנת יחידת מרזב חדש כדוגמת הקיים באורך 

, ג"צמ, כולל מזחלת מים מעוגנת לגגון  (י הדגם הקיים"עפ)א "מ

הכל צבוע , מחברים וזויות וכל הדרוש לגימור מושלם, ראש קולט

.לפי מפרט צביעת משטחי פח

1.000506' יח

1.000115א"מ' מ5א מרזב מעל "תוספת לכל מ01.57.02.005

(דק)רצפות סיפון 01.20.00.0000

ורמפה משופעת (Decks- דקים )רצפות סיפון 01.20.01.000

01.20.01.001
לרבות קורות , מ" ס5מעץ אורן בעובי  (Deck- דק )רצפות סיפון 

פירזול ואימפרגנציה, תמיכה תחתונות
1.000748ר" מ

01.20.01.002

 16מעץ אורן במידות רום  (Deck- דק )מדרגות לרצפות סיפון 

לרבות קורות תמיכה ,  מ" ס5מ בעובי " ס32מ ושלח "ס

פירזול ואימפרגנציה, תחתונות

1.000748 מטר

01.20.01.003
, מ" ס2.5מ או " ס2מעץ איפאה עובי  (Deck- דק )רצפות סיפון 

פירזול ואימפרגנציה, לרבות קורות תמיכה תחתונות
1.0001047ר" מ

01.20.01.004

 16מעץ איפאה במידות רום  (Deck- דק )מדרגות לרצפות סיפון 

, לרבות קורות תמיכה תחתונות, מ" ס2מ בעובי " ס32מ ושלח "ס

פירזול ואימפרגנציה

1.0001047 מטר

01.20.01.005

" ULTRASHIELD"סינטטי מסוג  (Deck- דק )רצפות סיפון 

בעל , מ" ס2.3בעובי , דמוי עץ בגוונים שונים" UH07"דגם 

שריטות , דהייה, כנגד כתמים" SHIELD"מעטפת חיצונית 

לרבות קורות תמיכה , מבוצע בהתקנה נסתרת, והתחממות

"כרמל פלור דיזיין"י "משווק ע, תחתונות ופירזול

1.0001139ר" מ

01.20.01.006

" ULTRASHIELD"מסוג  (Deck- דק )מדרגות לרצפות סיפון 

 2.3מ בעובי " ס32מ ושלח " ס16במידות רום " UH07"דגם 

כרמל "י "משווק ע, לרבות קורות תמיכה תחתונות ופירזול, מ"ס

"פלור דיזיין

1.0001139 מטר

פיתוח נופי01.40.00.000

(טבעית)ריצוף אבן 01.40.01.0000

01.40.01.001
מ עיבוד לפי דרישת " ס5עובי , ריצוף באבן טבעית נסורה חברון

.האדריכל
1.000278ר" מ

01.40.01.002
מ עיבוד לפי דרישת " ס8עובי , ריצוף באבן טבעית נסורה חברון

.האדריכל
1.000310ר" מ

01.40.01.003
מ עיבוד לפי דרישת " ס5עובי , ריצוף באבן טבעית נסורה ביר זית

.האדריכל
1.000373ר" מ

01.40.01.004
מ עיבוד לפי דרישת " ס8עובי , ריצוף באבן טבעית נסורה ביר זית

.האדריכל
1.000405ר" מ

01.40.01.005
מ עיבוד לפי דרישת " ס5עובי , ריצוף באבן טבעית נסורה סלאייב

.האדריכל
1.000395ר" מ

01.40.01.006
מ עיבוד לפי דרישת " ס8עובי , ריצוף באבן טבעית נסורה סלאייב

.האדריכל
1.000426ר" מ

1.00018ר" מ.מ" ס8מ נוסף מעל עובי "תוספת לריצוף עבור כל ס01.40.01.007

01.40.01.008

צמודה , מסותתת ומשופעת, "סלאייב"אבן טבעית קשה מסוג 

רום עד לגובה  (יוצרת רמפה), ומעוגנת למדרג משלח ורום

קיטום האבן האחרונה במדרג . המדרגה ושלח באורך המתאים

פרק מעבר משופע" שפת רחוב"פ "ע. פ צורך ודרישת מפקח"ע

1.000518 מטר

01.40.01.009

לכל סוגי ריצופים מאבן טבעית   (עבודה בלבד)התקנה בלבד 

בכל תצורת הנחה  כולל שילוב אבנים במידות שונות  מכל סוג 

בכל המידות  ובכל עובי בכל גמר ועיבוד ובכל גוון כולל שכבת חול 

מילוי מישקים  עם טיט שפיך עם , טיט עם דבק אקרילי  ,מ " ס5

.מוסף אקרילי בכל גוון 

158ר" מ

01.40.01.010
, ניקוי האבן והשטח, כולל פירוק, חיבור מחדש אבן רופפת שלמה

.חיבור בחומרים הדרושים וכיחולים ללא תשלום נוסף
1.00040' יח



01.40.01.011
" תלטיש"/ "מטבה"מ בעיבוד מסוג " ס3סיתות על מדרגות בעובי 

.אחר למניעת החלקה/
1.00049 מטר

01.40.01.012

ריצוף פרט אבן טבעית כדוגמת האבן הקיימת סביב מכסי שוחות 

העבודה כוללת חיתוך והתאמת גובה לריצוף קיים סביב , בקרה

רווח , הובלה, עבודה, המחיר כולל חומר- מכסי תאי בקרה קיימים

.קבלן ראשי וכל יתר הנדרש לביצוע מושלם

1.000575'קומפ

01.40.01.013

, מסותתת ומעוגלת, "ביר זית"מדרגות אבן טבעית קשה מסוג 

עד לגובה המדרגה , צמודה ומעוגנת למדרג משלח ורום, 15/35

פ צורך "קיטום האבן האחרונה במדרג ע. ושלח באורך המתאים

ודרישת מפקח

1.000518 מטר

01.40.01.014
מחסני )איסוף אבנים , תיקון מדרגות אבן קיימות כולל פירוק

.ללא אספקה. הרכבה וכיחול (אתר/עירייה
1.000115 מטר

משטחים ושבילים01.40.03.000

01.40.03.003

מ אבן " ס10/20מ או " ס20/20אבן סימון לעיוורים במידות 

מ כולל כל הנדרש " ס6ע בעובי "מוטבעת תוצרת נתיבי נוי או שו

לביצוע מושלם

1.000229ר" מ

01.40.03.004
 נעוצים במדרכה 304מ "אספקה והתקנה של מסמרות פלב

ע בכל כמות שהיא"תוצרת יעד או ש
1.00014' יח

01.40.03.006
 מבטון יצוק באתר כולל קונסטרוקציה וכל 40/15-17מדרגות 

פ הנחיית מהנדס"הגימורים והנדרש ע
1.000432 מטר

ריצוף באבנים משתלבות ואבני שפה01.40.04.000

01.40.04.001

 10/20מלבניות במידות , מ" ס6ריצוף אבנים משתלבות בעובי 

לא כולל )מ " ס5מ לרבות חול " ס20/20מ או רבועיות במידות "ס

גוון אפור (מצע

1.000118ר" מ

01.40.04.002

 10/20מלבניות במידות , מ" ס6ריצוף אבנים משתלבות בעובי 

לא כולל )מ " ס5מ לרבות חול " ס20/20מ או רבועיות במידות "ס

בגוון צבעוני (מצע

1.000122ר" מ

01.40.04.003

 10/20מלבניות במידות , מ" ס8ריצוף באבנים משתלבות בעובי 

לא כולל )מ " ס5מ לרבות חול " ס20/20מ או רבועיות במידות "ס

בגוון אפור (מצע

1.000144ר" מ

01.40.04.004

 10/20מלבניות במידות , מ" ס8ריצוף באבנים משתלבות בעובי 

לא כולל )מ " ס5מ לרבות חול " ס20/20מ או רבועיות במידות "ס

בגוון צבעוני  (מצע

1.000219ר" מ

01.40.04.005
פ פרטי "ביצוע עבודת ריצוף באבנים  משתלבות מסוגים שונים ע

לא כולל אספקה- עבודה מקובלים וכל הגימורים
1.00058ר" מ

1.000189 מטרע"אבן שפה לכביש בגמר אקרסטון מסותת או שו01.40.04.006

1.000270 מטרע"אבן שפה מעוגלת לכביש אקרשטיין או שו01.40.04.007

1.00084 מטרע" תוצרת אקרשטיין או שו10/20/100אבן גן של ערוגות 01.40.04.008

01.40.04.009
 15/23/50אבן שפה למעבר חציה לאנשים עם מוגבלות במידות 

ע"או שו" אקרשטיין"' מ בגמר אקרסטון שחור תוצ"ס
1.000120 מטר

01.40.04.010
-מ בגובה כ" ס10/30אבן תעלת ניקוז מסותתת מאבן גיר קשה 

.בפרק ניקוז ובקרה" שפת רחוב"פ המפורט ב"מ וע" ס10
1.000195 מטר

01.40.04.011
 או 40/47אבן עליה לרכב לרבות פינות ימנית ושמאלית רוחב 

ע" גמר אקרסטון שחור תוצרת אקרשטיין או שו30/40
1.000252 מטר

01.40.04.014
שימוש חוזר ותיקון אבן ערוגה כולל פירוק אבן שפה קיימת או  

ללא אספקה. ובנייתה מחדש, ערוגה קיימת
1.00081 מטר

01.40.04.015

הנמכת מדרכות מרוצפות באבנים משתלבות בשיפועים לפי תקן 

או חפירה ופינוי מילוי לצורך / נגישות כולל השלמת מילוי והידוקו ו

.מעברי נכים ללא אספקה כולל תיקון והחזרת המצב לקדמותו

1.000276ר" מ

01.40.04.016
הנמכת אבן שפה קיימת כולל פירוק והרכבה מחדש ותיקוני 

.ריצוף/ אספלט ו
1.000115 מטר

גינון והשקיה01.41.00.000

עיבוד הקרקע ואדמת גינון01.41.01.000

01.41.01.001
לרבות פיזור , אדמה  מתאימה לגינון בהתאם להוראות המפרט

בשטח
1.000104ק" מ

ריהוט חוץ01.42.00.000

ספסלים01.42.01.000

01.42.01.001

ע "או שו" וולקן"' יחיד תוצ" ברצלונה"אספקה והתקנת ספסל דגם 

פ בחירת החברה עם סמל עיריית ירושלים כולל עיגון "בגוון ע

.וביסוס

1.0002530' יח

01.42.01.002

 תוצרת גנית 6008ט "מק" טוקיו"אספקה והתקנת ספסל דגם 

פ " בגוון ע1.8ע עם סמל עיריית ירושלים באורך "פארק או שו

.בחירת החברה כולל עיגון וביסוס

1.0001840' יח



01.42.01.003

ברזל יציקה ועץ אורן " - סמדר"אספקה והתקנת ספסל דגם 

פ בחירת החברה "תוצרת וולקן עם סמל עיריית ירושלים בגוון ע

.כולל עיגון וביסוס

1.0001725' יח

1.0002300' יח"סמדר פח מחורר"ל אך ספסל מדגם "כנ01.42.01.004

01.42.01.005

מברזל יציקה ועץ אורן " מונסיני"אספקה והתקנת ספסל דגם 

ע בגוון לבחירת החברה כולל עיגון "ספרד או שו, DAEתוצרת 

.וביסוס

1.0002300' יח

01.42.01.006
ע " תוצרת גנית פארק או שו6023ט "מק" קייפטאון"ספסל דגם 

.עם סמל עיריית ירושלים בגוון לבחירת החברה כולל עיגון וביסוס
1.0002059' יח

01.42.01.010
שחם "' שך חב" פארק עגול"אספקה והתקנת מערכת ישיבה דגם 

".אריכא
1.0009600' יח

01.42.01.011
' שך חב" פארק אליפטי"אספקה והתקנת מערכת ישיבה דגם 

".שחם אריכא"
1.0008600' יח

הערהעמודי מחסום01.42.02.000

01.42.02.001
אספקה והתקנת עמודי מחסום מאבן טבעית לרבות מצפה רמון 

40X40 מ כולל עיגון וביסוס" ס80 גובה.
1.000600' יח

01.42.02.002
אספקה והתקנת עמודי מחסום מאבן טבעית לרבות מצפה רמון 

.40X40- לכל צורה אחרת מ, מ כולל עיגון וביסוס" ס80גובה 
1.000700' יח

01.42.02.003
ע "של שחם אריכא או שו" לביא"עמוד מחסום מברזל יצוק מסוג 

.ביסוס והחזרת המצב לקדמותו, כולל עיגון, לאישור
1.000585' יח

01.42.02.004

' תוצ" דיזנגוף"אספקה והתקנת עמוד מחסום למניעת חניה דגם 

מ ובגובה בין " ס40 מותקן בעומק 6"צינור בקוטר . ע"וולקן או ש

מגולוון ובגוון לבחירת , מ מעל פני הקרקע" ס90- מ ל" ס63

ביסוס והחזרת המצב , כולל עיגון. החברה כולל מחזירי אור

.לקדמותו

1.000260' יח

01.42.02.005

 3"אספקה והתקנת עמוד מחסום למניעת חניה מצינור בקוטר 

מ בגוון לבחירת " ס150מ ובגובה עד " ס40מותקן בעומק 

.החברה כולל מחזירי אור

1.000300' יח

01.42.02.006

 6"אספקה והתקנת עמוד מחסום לטרמפיאדה מצינור בקוטר 

כולל . מ בגוון לבחירת החברה כולל מחזירי אור" ס150בגובה עד 

.ביסוס והחזרת המצב לקדמותו, עיגון

1.000450' יח

01.42.02.007
כולל החזרת , מ לעמוד" ס50/50/80התקנת בסיס בטון בגודל 

המצב לקדמותו בהתאמה לסוג השטח הקיים במקום
1.000100' יח

01.42.02.008
כולל . ל עבור עמוד מחסום נשלף"תוספת לעמודי מחסום הנ

.מנעול וכל הדרוש שהעמוד יהיה ניתן לפירוק, אוזניים, צירים
1.000150' יח

1.000150' יח.עיגון ואישור, תיקון עמוד מחסום עקום מכל סוג כולל צביעה01.42.02.009

01.42.02.010
 H.Iאספקה והתקנה של מדבקה מחזירת אור בעוצמת החזר 

.לעמוד מחסום מכל סוג שהוא
1.000100' יח

0הערהאשפתונים01.42.03.000

01.42.03.001
" קיסריון" תוצרת 959אספקה והתקנת אשפתון מפח מחורר דגם 

.פ בחירת החברה כולל סמל העירייה עיגון וביסוס"ע בגוון ע"או שו
1.0001300' יח

01.42.03.002

תוצרת אקרשטיין " 80אשפתון "אספקה והתקנת אשפתון מדגם 

חלק פנימי ממתכת +ע מבטון מסותת על בסיס צמנט לבן"או שו

עם סמל עיריית ירושלים כולל עיגון וביסוס

1.0001130' יח

01.42.03.003
 ליטר דגם עגול 30נפח " KING"אספקה והתקנת אשפתון מדגם 

.ע כולל עיגון וביסוס"ללא מאפרה תוצרת מטלקו או ש
1.0002000' יח

01.42.03.004
 ליטר דגם חצי 30נפח " KING"אספקה והתקנת אשפתון מדגם 

.ע כולל עיגון וביסוס"עגול ללא מאפרה תוצרת מטלקו או ש
1.0002100' יח

01.42.03.005

 ליטר דגם 140נפח " KING"אספקה והתקנת אשפתון מדגם 

ע כולל עיגון "עגול כולל פח פנימי ומאפרה תוצרת מטלקו או ש

.וביסוס

1.0004800' יח

1.000180'יח.ביסוס/ התקנה בלבד של אשפתון ממתכת לרבות עיגון01.42.03.006

הערהברזיות01.42.04.000

01.42.04.001

 של חברת מטלקו FUENTEאספקה והתקנת ברז מתכת מדגם 

אחד עילי לשתיה והשני - ע לאישור בהעמדה גב אל גב"או שו

הזנת מים , כולל חיבור למים וניקוז ועיגון. תחתי למילוי בקבוקים

.בצנרת המעוגנת על ריצוף או על קירות'  מ50עד 

1.0004,500.00'קומפ

01.42.04.002

בגמר בטון מסותת תוצרת שחם אריכא או " רהט"ברזיה דגם 

כולל הזנת מים התחברות לנקודות מים וניקוז שהוכנו , ע"שו

.מראש במקום

1.0005500' יח



01.42.04.003

בגמר מרקם כורכרי תוצרת שחם אריכא או " אביב"ברזיה דגם 

מים ' הכנת נק)התקנה ורווח קבלן ראשי , ע כולל אספקה"שו

.(תשולם בנפרד

1.0006000' יח

הערהמעקות01.42.05.000

, המחירים כוללים את כל הנדרש לביצוע מושלם אספקה 

פ המפרט "פ הנחיות המהנדס ביצוע של הקבלן וע"התקנה ע

העבודה והמחירים כוללים קידוח יהלום ליסוד ועיגון תיקון 

/ התשתית והשבת המצב לקדמותו בכל סוג מדרכה מרוצפת ו

כולל , או אספלט לרבות סילוק הפסולת למקום שפיכה מאושר

מ עם סמל העירייה כולל צביעה בתנור " ס10רוזטות בקוטר 

פ החלטת המזמין" עRALעם 

01.42.05.001
אספקה והתקנת מעקה בטיחות להולכי רגל דגם עיריית ירושלים 

.בגוון לפי הנחיית מפקח כולל עיגון וביסוס
1.000564 מטר

01.42.05.002
 1.5ו דגם עיריית ירושלים באורך '  פיגXאספקה והתקנת מעקה 

.מטר
1.000541' יח

01.42.05.003
כולל החזרת המצב . תיקון מעקה בטיחות להולכי רגל, יישור

.לקדמותו
1.000173' יח

הערהשונות01.42.06.000

01.42.06.002
אספקה והתקנת מתקן לקשירת אופניים לזוג אופניים אחד לרבות 

.יסוד והחזרת המצב לקדמותו כולל תוכנית מהנדס מאושרת
1.000138' יח

01.42.06.003

 זוגות אופניים 3-אספקה והתקנת מתקן לקשירת אופניים ל

לרבות יסוד והחזרת המצב לקדמותו כולל תוכנית מהנדס 

.מאושרת

1.000552' יח

01.42.06.004

התקנה בלבד של ריהוט רחוב מכל סוג שהוא מפירוקים קודמים 

או מאספקה ממחסני /או מאיסוף רהיטים מפורקים מהשטח ו/ו

כולל הובלת הריהוט ממחסני העירייה והתקנה עד , העירייה

לביצוע מושלם כולל תוכנית מהנדס מאושרת לביסוס

1.000288' יח

01.42.06.005
מתאים )תוספת עבור הטבעת סמל עריית ירושליים על מתכת 

.(לכל ריהוט הרחוב
1.000173' יח

01.42.06.006
מתאים לכל )תוספת עבור הטבעת סמל עריית ירושליים על בטון 

.(ריהוט הרחוב
1.000173' יח

גידור01.44.00.000

מאחזי יד01.44.01.000

01.44.01.001

העבודה כוללת בין היתר מוט פלדה . מאחז יד מעוגן לקיר האבן

כל חלקי המתכת . 'עיגון וכו, ריתוכים, מ" מ30מלא בקוטר 

התחברות , הנחת תשתיות. RALמגולוונים וצבועים בצבע 

יש לקבל . חגורה ויסוד לפי הנחיית מהנדס, למערכות קיימות

כולל , הגדר לתקן/ המאחז/ אישור מהנדס להתאמת המעקה

ראה . שיטת העיגון רוזטות וכל המצויין בפרטים, פרופילים, מידות

"שפת רחוב"  לפי פרטי PS-01 ,PS-01.1סימון 

1.000322 מטר

01.44.01.003

העבודה כוללת בין . כוחלה/ מאחז יד מעוגן בריצוף או בקיר האבן

, רוזטה, קידוחים, ריתוכים, מ" מ30היתר מוט פלדה מלא בקוטר 

הנחת . RALכל חלקי המתכת מגולוונים וצבועים בצבע . 'עיגון וכו

חגורה ויסוד לפי הנחיית , התחברות למערכות קיימות, תשתיות

/ המאחז/ יש לקבל אישור מהנדס להתאמת המעקה. מהנדס

שיטת העיגון רוזטות וכל , פרופילים, כולל מידות, הגדר לתקן

"שפת רחוב"  לפי פרטי PS-01.2ראה סימון . המצויין בפרטים 

1.000322 מטר

רשת ופח גלי, גדרות מתיל01.44.02.000

01.44.02.001

גדר איזכורית להקמה בכל מקום עליו יחליט המזמין עבור כל 

מטרה שהיא שאינה במסגרת מחוייבותו של הקבלן לגידור אתר 

מ " מ0.4עובי , (שאינו לתשלום וכלול במחירי היחידה)העבודה 

עמודים מצינור '  מ2.0בגובה " איזכורית לבניה"מגולוון וצבוע דגם 

. ' מ3.0כל '  מ0.7 מעוגנים בקרקע בעומק 3/"2"שחור קוטר 

העתקה של הגדר ופירוקה בסוף , הזזה, העבודה כוללת שינוע

.פ החלטת המזמין"תהליך ע

1.000213מטר

01.44.02.002

מ לרבות " ס200פלסטיק בגובה עד /התקנת גדר רשת מתכת

כולל ',  מ3כל '  מ0.7התקנת עמודים מעוגנים בקרקע בעומק של 

.יסודות

1.000202ר" מ



01.44.02.004

ע בגובה "או ש" אילון"גדר רשת מרותכת מחוטי פלדה קשה דגם 

מ מחוט פלדה " מ60/60/2.5משבצות , מפני הקרקע'  מ1.5

.תמיכות ויסודות, "2ועמודים מפרופיל 

1.000173 מטר

01.44.02.005

ע גובה "תוצרת אור תעש או ש" קרן חולייתית"גדר רשת דגם 

 60*60*2.5רשת ',  מ0.45וקרן '  מ2ניצב גובה '  מ2.35

,  חוטי תיל דוקרניים3על הקרן , PVCממגולוונת ומצופה  "מ

 3.0מכל " מ45*45*5או ברזל זווית  '' 2או '' 1.5העמודים מצינור 

 40*40*50יסודות בטוןבמידות , כולל חיזוקים פנימיים ופינתיים'מ

.מ"ס

1.000265 מטר

0גדרות מוסדיות ושערים מפרופילי פלדה01.44.03.000

01.44.03.001

מגלוון וצבוע  (ללא פירזול)אספקה והתקנת גדר מסגרות פשוטה 

כולל . בתנור כדוגמת הקיים והחזרת המצב לקדמותו

או /קידוח יהלום ליסוד בכל סוגי קרקע לרבות ריצוף ו/חפירה

אספלט כולל כל האביזרים הדרושים עד להתקנה מושלמת ותיקון 

.תשתית לאחר ביצוע

1.000575ר"מ

1.000345ר"מתוספת פרזול לגדר מסגרות01.44.03.002

01.44.03.003

דגם , שער דו כנפי מגלוון וצבוע בתנור בגוון לבחירת מפקח

מ עם עמודים " ס470X200ע במידות "או ש" ציון"או " חנית"

 80/80/80מ המבוטנים ליסודות במידות " מ100/100/4מפרופיל 

מ " מ99במרווח של / 2.2 3/4"ניצבים מצינורות קוטר , מ"ס

.ופירזול

1.0008625' יח

סלילת כבישים ורחבות01.51.00.000

עבודות הכנה ופירוק01.51.01.000

01.51.01.001

לפני תחילת עבודות - הקיימת באתר  (של אחרים)פינוי פסולת 

י הרשויות לכל כמות "הפינוי למקום שפך מאושר ע. הקבלן בשטח

המחיר כולל העמסה פינוי ואגרות

1.00072ק" מ

01.51.01.002
פירוק של קירות מבטון מזוין  בכל גובה ובכל עובי לרבות הביסוס 

.בהתאם לתוכנית מהנדס מאושרת לביצוע
1.000621ק" מ

01.51.01.003
פירוק של קירות מבטון בכל גובה ובכל עובי לרבות הביסוס 

.בהתאם לתוכנית מהנדס מאושרת לביצוע
1.000345ק" מ

01.51.01.004

קופסאות , הסרת אלמנטים מהקיר בכל גובה לרבות מסגרות ארון

המחיר כולל תיקון . ג" ק10 מטר ובמשקל עד 1עד אורך ' וכד

חיפוי מושלם/ החורים עד לגמר ריצוף

1.00035' יח

01.51.01.005

קופסאות , הסרת אלמנטים מהקיר בכל גובה לרבות מסגרות ארון

ג ועד " ק10 מטר ובמשקל מעל 2 מטר עד אורך 1מעל אורך ' וכד

חיפוי  מושלם/ המחיר כולל תיקון החורים עד לגמר ריצוף. ג" ק30

1.000173' יח

01.51.01.006

קופסאות , הסרת אלמנטים מהקיר בכל גובה לרבות מסגרות ארון

 30 מטר ובמשקל מעל 2מעל אורך ' גגונים קיימים וכד, גדולות

חיפוי  מושלם/ המחיר כולל תיקון החורים עד לגמר ריצוף. ג"ק

1.000322' יח

01.51.01.007

פירוק גגון קיים מקונסטרוקציית פלדה כולל צנרת ופרופילים 

כולל פינוי לאתר , מפלדה ופח גלי וכל האלמנטים המחוברים לגגון

.שפך מורשה

1.000133ר" מ

01.51.01.008
פרוק מראה פנורמית כולל העמוד כולל החזרת מצב לקדמותו לא 

.כולל אספקת אבן מקומית
1.000104' יח

01.51.01.009
/ כולל עמוד, 2.20ובגובה עד '  מ1.50פירוק של שערים רוחב עד 

.משקוף ויסודות
1.000950' יח

1.0004025' יחפירוק סככות אוטובוס והרכבה מחדש01.51.01.010

01.51.01.011

מ לשימוש " ס200פרוק זהיר של גדר  מכל סוג שהוא עד גובה 

לא כולל פירוק היסוד שיחושב , או פינוי למחסני העירייה/חוזר ו

.בנפרד

1.00052 מטר

1.00046 מטר.פרוק וסילוק מעקה בטיחות מכל סוג01.51.01.012

01.51.01.013
פרוק זהיר של מעקה בטיחות מכל סוג והתקנתו או העתקתו 

.למקום אחר
1.000127 מטר

1.000104' יח.עקירת עמוד מחסום01.51.01.014

1.000345' יחמתכת ללא אבן או יציקות, פלסטיק, פירוק ספסלי גן מעץ01.51.01.015

1.000322' יחפירוק והתקנת אשפתון מחדש מכל סוג שהוא01.51.01.017

1.000230' יח.פרוק זהיר של לוח מודעות מכל סוג והעברתם לרשות העיריה01.51.01.018

01.51.01.019
פירוק עמודי שילוט ותמרור על עמוד אחד קיימים כולל החזרת 

.המצב לקדמותו
1.000104' יח

01.51.01.020
פרוק זהיר של שלט הכוונה התנועה או שלט פירסום על שני 

.רגלים והעברתו לרשות העיריה
1.000190' יח



01.51.01.021
פרוק זהיר של שלט הכוונה התנועה או שלט פירסום על שני 

.רגלים והתקנתו במקום חדש
1.000288' יח

01.51.01.022

: כולל, ק" מ1יסוד מבטון בגודל פיזי בנפח של  (שליפת)פרוק 

יסוד קטן או . והחזרת מצב לקדמותו, יישור שטח,חפירה,פינוי

.גדול יותר יחושב ביחס לנפחו

1.000345ק"מ

01.51.01.023
כולל שרשיהם וסילוק הפסולת ,גדר חיה/עקירת וסילוק שיחים

.לאתר מאושר
1.00058 מטר

1.000288' יחעקירת עצים בכל קוטר ובכל גובה01.51.01.024

01.51.01.025

כולל העברת הרשתות , רשתות3פרוק שוחת קליטת מים בעלת  

ואבני השפה מברזל למחסני העיריה וסילוק הפסולת לאתר 

.המחיר כולל מילוי הבור עם בטון אחרי פרוק השוחה.מאושר

1.000575' יח

01.51.01.026

ובעומק עד '  סמ80פרוק שוחות ביקורת למים או ביוב בקוטר עד 

 של 51.1.420לפי סעיף . וסילוק הפסולת לאתר מאושר', מ3.0

המפרט המיוחד לעבודות סלילה

1.000391' יח

01.51.01.027

'  סמ125 עד 80פרוק שוחות ביקורת למים או ביוב בקוטר מעל 

לפי סעיף . וסילוק הפסולת לאתר מאושר', מ3.0ובעומק עד 

 של המפרט המיוחד לעבודות סלילה51.1.420

1.000518' יח

1.00014ר" מ.מ" ס8פירוק אספלט קיים עד עובי 01.51.01.028

1.00019ר" ממ" ס5קרצוף אספלט קיים עד לעומק 01.51.01.029

1.00017 מטרניסור באספלט קיים01.51.01.030

1.00046ר" מ.מ" ס10פירוק משטחי בטון עובי עד 01.51.01.031

1.00076ר" מ.מ" ס15מ ועד " ס10פירוק משטחי בטון בעובי מעל 01.51.01.032

1.00030 מטרפירוק אבני שפה מכל סוג ופינויין01.51.01.033

1.00081 מטרפירוק אבן שפה והנחתן מחדש01.51.01.034

1.00020ר" מ.פירוק של ריצופים אבנים משתלבות01.51.01.035

1.00066ר" מ.פירוק של ריצופים אבנים משתלבות ובנייתן מחדש01.51.01.036

1.00052ר" מ.פירוק ריצוף אבן ממשטחים ושבילים01.51.01.037

1.00073ר" מ.פירוק ריצוף אבן ממשטחים ושבילים לשימוש חוזר01.51.01.038

מדרכות ומשטחים, עבודות אחזקה ותיקונים בכבישים01.51.02.000

01.51.02.001

מוקדי נזקים מקומיים וחציות הרוסות בדרך עפר , תיקון בורות

ר בגימור כדוגמת " מ20מ ובשטח עד " ס20בעובי משתנה עד 

הקיים

1.000115ר" מ

01.51.02.002
מוקדי נזקים מקומיים וחציות הרוסות בכבישים , תיקון בורות

ר בגימור כדוגמת הקיים" מ10מ ובשטח עד " ס10בעובי 
1.000138ר" מ

עבודות אספלט01.51.03.000

1.0003ר" מ.ר"מ/ג" ק1.0ריסוס ביטומן ציפוי יסוד בשיעור 01.51.03.001

01.51.03.002
מ " ס4למדרכות ושבילים בעובי  (1/2")או  (3/8")בטון אספלט 

.כולל מישק התחברות בעבודה בידיים
1.00058ר" מ

1.000386 טון מאבן דולומיט3/4"בטון אספלט שכבה נושאת בעובי 01.51.03.003

1.000725 טוןאספלט קר מאגרגטים חדשים לתיקון זמני01.51.03.004

01.51.03.005
- שיקום יסודי של קטעי מיסעה באמצעות הטלאות אספלטיות 

.מ" ס100מ עד " ס5עובי 
1.000138ר" מ

01.51.03.006
- שיקום יסודי של קטעי מיסעה באמצעות הטלאות אספלטיות 

.ר" מ100-250מ עד " ס5עובי 
1.00092ר" מ

01.51.03.007

ובגובה עד '  מ4פסי האטה מסוג גבשושית קשתית ברוחב עד 

ריסוס , חריצה באספלט קיים וניקוי פניו: העבודה כוללת. מ" ס10

שכבת בטון אספלט נושאת על הכביש בעובי , ביטומן

פתרונות ניקוז ככל , עיני חתול משני צדי הפס, צביעה,משתנה

.הכל בשלמות, סימון חיצים לפי תקן, פתיחת הכביש, שידרש

1.000771 מטר

תמרור ושילוט01.51.04.000

01.51.04.001
 3 כולל יסוד עד גובה 3"אספקה והתקנה של עמוד בלבד בקוטר 

'מ
1.00078' יח

01.51.04.002
 3 כולל יסוד עד גובה 4"אספקה והתקנה של עמוד בלבד בקוטר 

'מ
1.000127' יח

1.00037' יח.צבוע/ מ חד צדדי לבן " ס10/10עיני חתול מאלומיניום 01.51.04.004

01.51.04.005
התקנה על . מ וכיוונה כנדרש" ס50התקנת מראה פנורמית קוטר 

.קיר או עמוד קיים
1.000633' יח

01.51.04.006
 גובה 3"כולל עמוד קוטר . התקנת מראה פנורמית וכיוונה כנדרש

' מ3.5עד 
1.000736' יח

צביעה וסימון דרכים01.51.05.000

1.0007 מטר.מקווקו/ צהוב מלא/ מ לבן" ס30צביעת קווים ברוחב 01.51.05.001

1.0004 מטר.מקווקו/מ בצבע לפי דרישה מלא" ס12-15סימון פס ברוחב 01.51.05.004

1.00041ר" מפ הנחיות המפקח"צביעת צורה כלשהיא ע01.51.05.006



1.00032' יחסימון חץ בודד01.51.05.007

1.00043' יחסימון חץ כפול01.51.05.008

1.00055' יחסימון חץ משולש01.51.05.009

1.00010 מטר(המדידה נטו לצבוע)צביעת אבני שפה 01.51.05.010

1.00010 מטרבכל גוון שידרש. מחיקת אבני שפה בצבע המתאים לאבן01.51.05.012

01.51.05.013
פ הנחיות "מ ע" ס50העלמה קבועה של פס צבע ברוחב עד 

(כרסום)המפרט 
1.00020 מטר

1.00033' יחבכל גוון שידרש. כפול ומשולש באמצעות צבע, מחיקת חץ בודד01.51.05.014

ביוב ותיעול, קווי מים01.57.00.000

התאמת תאי ביקורת01.57.01.000

01.57.01.001

מים וכדומה קיימים בהתאם / הגבהה  או הנמכת מכסה תאי  ביוב

 30שיעור שינוי עד . למפלסים החדשים של הכביש או המידרכה

.מ"ס

1.000518' יח

01.57.01.002

מים וכדומה קיימים בהתאם / הגבהה  או הנמכה של  תאי ביוב

 30- שיעור שינוי מ.למפלסים  החדשימ של הכביש או המידרכה

.מ" ס60מ עד "ס

1.000598' יח

01.57.01.003
, הגבהה או הנמכה של שוחות  קליטת מים עם רשת  ברזל  אחת

.מ" ס30שיעור שינוי עד .בהתאם למפלסים החדשים של המדרכה
1.000409' יח

01.57.01.004

הגבהה או הנמכה של שוחות  קליטת מים עם שתי  רשתות 

שיעור הגבהה או .בהתאם למפלסים החדשים של המדרכה, ברזל

שיעור שינוי עד . הנמכה בהתאם למפלסים חדשים של המדרכה

.מ"ס30

1.000552' יח

01.57.01.005

הגבהה או הנמכה של שוחות  קליטת מים עם שלוש רשתות 

שיעור שינוי עד . בהתאם למפלסים החדשים של המדרכה, ברזל

.מ" ס30

1.000800' יח

01.57.01.007

הגבהה  או הנמכה של תא מלבני של רשת טלביזית כבלים 

. קיימים בהתאם למפלסים החדשים  של  הכביש  או מדרכה

.מ" ס30שיעור שינוי עד 

1.0001139' יח

01.57.01.008

החלפת מכסה הכוללת פירוק והתקנה בלבד של מכסה 

מ " ס50- חשמל בקוטר מ, ניקוז, ביוב, בינוני לשוחות מים/כבד

י "ההובלה ע,י עירית ירושלים"אספקת מכסים ע)מ " ס60עד 

.(קבלן

1.000173' יח

01.57.01.009

גודל , מ" מ2פח פלדה מחורר מעוגן תחת רשת תא ניקוז בעובי 

מ באופן המאפשר כניסת " מ10מרחק בין החורים , מ" מ12חור 

מים ומונע כניסת לכלוך

1.000518' יח

ניקוי וניקוז01.57.02.000

1.00081 מטרמ" ס40-80ניקוי קווי ניקוז בשטיפה קוטר 01.57.02.002

01.57.02.003
היחידה לתשלום כוללת ניקוי תא - ניקוי תאי קליטה מפסולת וסחף

.עד שני תאים נוספים אשר צמודים לתא העמוק+ ראשי עמוק
1.000633' יח

01.57.02.004
מ ובעומק עד " ס80ניקוי ושטיפה של תאי בקרה לביוב בקוטר עד 

' מ1.75
1.000414'יח

מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד01.60.00.000

ע פועלי בנין"ש01.60.01.001

1.000115ע" שפועל בנין מקצועי01.60.01.001

1.00094ע" שפועל בנין פשוט01.60.01.002

1.000144ע"שמסגר מקצועי01.60.01.003

1.000173ע" שכולל מפעיל (קונגו)פטיש חשמלי 01.60.01.004

1.000368ע" שכולל מפעיל (קומפסור)מדחס אוויר 01.60.01.005

1.000124ע" ש.חשמלאי מוסמך01.60.01.006

01.60.01.009

, רצף ועוזר רצף: צוות אחזקה קבוע יומיומי לתיקוני ריצוף הכולל

כולל כלי רכב צמוד מותאם לעיר העתיקה עם ארגז משא בנפח 

כולל אבני ריצוף ודבקים וכל החומרים הדרושים , ק לפחות" מ0.6

.ר ריצוף ביום עבודה" מ5-15להחלפת 

1.0003450ע" י

1.0003105ע" יצוות מדידה כולל ציוד מדידה01.60.01.010

1.000311ע"ששרותי משרד מדידות01.60.01.011

01.60.01.012
- המחיר ל)צוות אבטחה כולל עגלת חץ קטנה תמרורים וקונוסים 

.אביזרי בטיחות+ טנדר +  אנשים2כולל  ( שעות עבודה10
1.0002415' יח

ע ציוד מכני הנדסי"ש01.60.02.000

01.60.02.001
 מטר במחיר כולל את 7.8ג לגובה עד " ק250במת הרמה עד 

הבאת הבמה והחזרתה בתום השימוש
1.000397ע" י



01.60.02.002
 מטר במחיר כולל את 12ג לגובה עד " ק250במת הרמה עד 

הבאת הבמה והחזרתה בתום השימוש
1.000598ע" י

1.0002875ע" ימכונת קיטור לניקוי בלחץ מים כולל צוות ניקיון01.60.02.003

1.0003335ע" ימטאטא מכני בעל מערכת שאיבה סגורה01.60.02.004

1.000391ע" ש.ע" או ש950ס דגם " כ150-180 (יעה אופני)שופל 01.60.02.005

1.000276ע" ש עם פטיש הידראולי וכףJCBמחפרון אופני 01.60.02.006

01.60.02.007
, מקדח, פטיש שבירה, עם כף, מחפרון אופני זעיר דגם בבוקט

מטאטא
1.000276ע" ש

1.0001783ע" יע" או שBOMAG טון ידני דגם 2מכבש ויברציוני 01.60.02.008

01.60.02.009
עם תכולת משא של , רכב הובלות ייעודי לרחובות העיר העתיקה

ק" מ0.65
1.000230ע" ש

01.60.02.010
כושר . מפעיל/ נהג+ סל תקני +  טון 26הפעלת משאית מנוף 

.' מ14 טון אורך זרוע 1.2הרמה 
1.0004221ע" י

01.60.02.011

 טון 8.6כושר הרמה ',  מ6אורך זרוע ,  טון60משאית עם מנוף 

כושר הרמה '  מ14או זרוע / טון ו4כושר הרמה '  מ10או זרוע /ו

 טון3.3

1.0009545' יח

מייקו וחול, משאבות בטון01.60.03.000

01.60.03.001

ק " מ10מחיר עד -  מטר20משאבת מייקו עם קו צנרת עד 

סעיף זה אינו משולם במסגרת ביצוע עבודות הקבלן . ראשונים

שכן כל שינוע חומרי בניין כלול בסעיפי הביצוע ואינו משולם 

אלא רק בעת ביצוע הובלה בלבד ללא שימוש בחומר , בנפרד

.המובל לעבודה כלשהי

1.0001265'קומפ

01.60.03.002

סעיף .  מטר20ק נוסף למשאבת מייקו עם קו צנרת "שאיבת כל מ

זה אינו משולם במסגרת ביצוע עבודות הקבלן שכן כל שינוע 

אלא רק , חומרי בניין כלול בסעיפי הביצוע ואינו משולם בנפרד

בעת ביצוע הובלה בלבד ללא שימוש בחומר המובל לעבודה 

.כלשהי

1.00035ק" מ

01.60.03.003

.  מטר20תוספת למשאבת מייקו עבור כל מטר נוסף לצנרת מעל 

סעיף זה אינו משולם במסגרת ביצוע עבודות הקבלן שכן כל 

אלא , שינוע חומרי בניין כלול בסעיפי הביצוע ואינו משולם בנפרד

רק בעת ביצוע הובלה בלבד ללא שימוש בחומר המובל לעבודה 

.כלשהי

1.00035 מטר


