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000עבודות הכנה להשקייה לגינון3.40.2.0006

000עבודות השקייה3.40.2.0005

000צנרת השקייה3.40.2.0004

צנרת השקיה מחירי הצנרת כוללים גם חפירה 3.40.2.0003

וכיסוי מחירי הצנרת כוללים את כל החיבורים 

000

31501237800א"מ .6מ  דרג " מ32צינור פוליאתילן בקוטר 3.40.2.0002

1518.5277.5א"מ .6מ  דרג " מ40צינור פוליאתילן בקוטר 3.40.2.0001

14002737800א"מ .6מ  דרג " מ50צינור פוליאתילן בקוטר 3.40.2.0000

000'יחשרוולים3.40.2.0001

הטמנת , מחירי השרוולים כוללים חפירה3.40.2.0002

.כיסוי בחול וסגירה, השרוול

000

000'יחאביזרי השקייה שונים3.40.2.0007

000'יח.בכפוף לאישור מפקח בלבד3.40.2.0008

מ כולל " ס80שוחת אביזרים מבטון בקוטר 3.40.2.0009

.מכסה עם כיתוב השקייה

קומפ

516508250לט

3.40.2.0010

מילוי אדמת גן מטיב מעולה בתוספת קומפוסט 

כולל , מ" ס40עובי . ק לדונם" מ20בכמות של 

פיזור ויישור בשטחי הגינון לפי גבהים 

(ר" מ42כ "סה). מתוכננים

 918 ₪           1754ק"מ

 17,225 ₪      32553יח. טפטפות10מ עם " מ16טבעת מצינור 3.41.2.0010

 18,700 ₪      170011א"מ.6מ דרג " מ25צינור פוליאתין בקוטר 3.41.2.0030

ראשי מערכת3.41.2.0040

3.41.2.0050

 לטפטוף או המטרה 1"1/2ראש מערכת בקוטר 

י בקר השקייה הפועל "ללא הפעלות מועל ע

מגוף הידראולי ראשי , לרבות מד לחץ, י זמן"עפ

משחרר אויר , מסנן מקטין לחץ. מפלסטיק

, מגוף אלכסון, ע"י או שו.ד.משולב כדוגמת א

, ברזייה" 3/4יציאה למי פיקוד ברז " 3/4ברז גן 

.ע"ואביזרי חיבור מודולרים מסוג פלאטון או שו

 12,508 ₪      43127קומפ

3.41.2.0070

 לטפטוף והמטרה ללא 1"ראש מערכת בקוטר 

י בקר השקייה לפי "הפעלות מופעל ע

כולל מד לחץ מגוף הידראולי ראשי ,כמות

מד מים עם פלט חשמלי או ,מברונזה

משחרר אויר ,מקטין לחץ,מסנן,הידרומטר

ברז ,מגוף אלכסון,ע"י או שו.ר.משולב כדוגמת א

,  ברזייה4/3"ברז,  יציאה למי פיקוד4/3"גן 

ע"ואביזרי חיבור מודולרים מסוג פלסאון או שו

 2,421 ₪        12421קומפ

3.41.2.0080

תוספת לראש מערכת עבור הפעלה בקוטר 

הכוללת מגוף הידראולי מברונזה עם " 1.5

התפצלות ממניפול , ברזון תלת דרכי, רקורד

.ואביזרי חיבור

 4,116 ₪        6686קומפ

3.41.2.0090

" 1תוספת לראש מערכת עבור הפעלה בקוטר 

, הכוללת מגוף היראולי מברונזה עם עם רקורד

התפצלות ממניפול ואביזרי , ברזון תלת דרכי

.חיבור

 3,144 ₪        6524קומפ

801שצפ + מגרשים 71כתב כמויות  שלומית אומדן גינון 
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3.41.2.0100

בלום " אורלייט "1/21100ארון לראש מערכת 

מידות לפי גודל , ע מאושר"או ש, "פלסגן/"גארד

. מ בכל צד רווח לתחזוקה" ס15+ ראש מערכת

כולל סוקל תואם עליו יותקן הארון יציקת בטון 

ומנעול , לסוקל וכל העבודות הדרושות להתקנה

.מסטר

 3,500 ₪        13500קומפ

3.41.2.0110

בלום " אורלייט "1/1640ארון לראש מערכת 

מידות לפי גודל , ע מאושר"או ש, "פלסגן/"גארד

. מ בכל צד רווח לתחזוקה" ס15+ ראש מערכת

כולל סוקל תואם עליו יותקן הארון יציקת בטון 

ומנעול , לסוקל וכל העבודות הדרושות להתקנה

.מסטר

 20,000 ₪      45000קומפ

3.41.2.0120

" 1חיבור למקור מים להשקייה בקוטר של 

גילוי , חפירה, מים- כולל מד. מצינור מיים קיים

הכל לפי , מגופים, אישורים, תיאומים, הצנרת

.דרישות ספק המים לפי פרט

 4,000 ₪        14000קומפ

3.41.2.0130

" 2חיבור למקור מים להשקייה בקוטר של 

גילוי , חפירה, מים- כולל מד. מצינור מיים קיים

הכל לפי , מגופים, אישורים, תיאומים, הצנרת

.דרישות ספק המים לפי פרט

 30,000 ₪      47500קומפ

מערכת מיחשוב3.41.2.0140

 3,500 ₪        5700יח. מקומי הפועל לפי זמןDC-4 bluetoothמחשב 3.41.2.0150

3.41.3.0030

כולל חציבה . 7אספקה ונטיעת עצים גודל 

',  מ1.5*1.5*1.5וחפירת בור לעץ במידות 

כולל שתי סמוכות , דישון ומילוי אדמת גן, זיבול

.מחוטאות ומקולפות

 5,890 ₪        19310יח

3.41.3.0040

כולל חציבה . 8אספקה ונטיעת עצים גודל 

',  מ1.5*1.5*1.5וחפירת בור לעץ במידות 

כולל שתי סמוכות , דישון ומילוי אדמת גן, זיבול

.מחוטאות ומקולפות

 54,750 ₪      146375יח

3.41.3.0060

כולל חציבה . 8אספקה ונטיעת עצים גודל 

',  מ1.5*1.5*1.5וחפירת בור לעץ במידות 

כולל שתי סמוכות , דישון ומילוי אדמת גן, זיבול

.מחוטאות ומקולפות

 29,250 ₪      78375יח

801שצפ 

הכנת קרקע

3.41.3.0061

ריסוס השטח לפי דרישת מפקח בחומרים 

מאושרים לגן הנוי עד להשמדת עשבייה 

קיימת כולל עקירה והוצאה של שיחים וניקוי 

.פ הצורך"כללי ע

 8,000 ₪        1,0008ר"מ

3.41.3.0062

ק 'תיחום ערוגות צמחייה בתוחם בלאק ג

פ תכנית "ע ע"או ש (ראש עגול)שחור 

.פיתוח

 14,000 ₪      40035א"מ

3.41.3.0063

תיחוח השטח כולל פיזור קומפוסט מטיב 

ר ויישור סופי " מ100- קוב2מאושר לפי  

.של השטח

-    ₪              06ר"מ

גינון והשקיה3.41.3.0064
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3.41.3.0065

 ממשתלה 4אספקה ושתילת צמחייה בגודל 

פיזור דשן : מאושרת על ידי המפקח  כולל

 חודשים6-בשחרור מבוקר ל

-    ₪              020ח'י

כ לאחר הנחה "סה

מ"מע

מ"כ כולל מע"סה

כ"סה 316,050      ₪ 

הנחה באחוזים 

כ הנחה בשח "סה


