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דף 1

סך הכלכמותמחיריחהעבודהסעיף

02.02.0020

קיר גדר "נקיון" בעובי כולל 40 ס"מ. 
האבן בעיבוד טלטיש מסותתת 

בנידבכים  כולל כיחול סוג הבטון ב-
30 . המחיר גכולל זיון , חפירה ליסוד 

הקיר ויציקת היסוד , מילוי חוזר , 
ציפוי דו פנים עד 30 ס"מ מהצד 

השני גובה הקיר עד 75 ס"מ ויימדד 
ממפלס הקרקע סופי . הכל לפי פרט

130.000.0מ

02.004.0040

נדבכי ראש ( קופינג ) מאבן נסורה 
ברוחב עד 40 ס"מ -עובי "נראה" 8 

ס"מ עבוד האבן טלטיש בכל הפאות 
הנראות כולל כיחול בגוון האבן.

130.000.0מ"א

40.001.0190

ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 
ס"מ בגמר מחוספס צבע לפי בחירת 

האדריכל מסוג מלבנית 10/20, 
20/20 או שווה ערך.

200.000.0מ"ר

40.001.0470

אבן שפה טרומה באורך 1 מ במידות 
20/25 ס"מ עם ספייסרים וקיטום 
קטן בפאות דוגמת דגם חריש של 

אקרשטיין או שווה ערך.

200.000.0מ"א

40.001.0560

אבן עליה לרכב במידות 50/40/18 
ס"מ עם ספייסרים וקיטום קטן 

בפאות דגם חריש של אקרשטיין או 
שווה ערך.

10.000.0מ"א

40.001.0810
תחום גומה לעץ מרובע במידות 

120/120 ס"מ בגוון צבע עשוי מ 4 
אבנים טרומיות קוטר פנימי 100 ס"מ

25.000.0יח

8.000.0מ"קקומפוסט  בכמות של 20  מ"ק לדונם41.001.0010

41.001.0013
אדמת גן מותאמת לאדמה המקומית 

ולאחר בדיקת קרקע,לרבות פיזור 
בשטח

180.000.0מ"ק

41.002.0144

טיפטוף חום  16 מ"מ מווסת רע"מ 
נטפים או ש"ע1.6-2.3 ליטר/שעה 

לכל 0.3-0.5 מ כולל מיצבים כל 2 מ 
לקרקע

300.000.0מ"א

41.002.0165
טבעת מצינור 16 מ"מ עם 20 

טפטפות
45.000.0יח

41.003.0077
אספקה ונטיעה של עונתיים גודל 1 , 

מיכל בנפח 125סמ"ק, כוסיות.
2,000.000.0יח

המועצה המקומית גבעת זאב

שיקום רחוב הצבי + דרך ביוב

כתב כמויות



דף  2

סך הכלכמותמחיריחהעבודהסעיף

41.003.0115
אספקה ונטיעה של ערערים גודל 4 , 

מיכל בנפח 3 ליטר, שקיות גידול..
300.000.0יח

41.003.0160

אספקת ונטיעת עצים גודל 8 - קוטר 
גזע 40 מ"מ מדוד 20 ס"מ במעלה 
הגזע מהקרקע גובה מינימלי 3 מ , 
מפותח ויפה, מינימום 2 ענפי שלד. 

ממיכל בנפח 50 ליטר לפחות.

100.000.0יח

42.002.0040
ספסל גן בצמידות 76/195 ס"מ עם 
בסיס יצקת ברזל ושלבי עץ מעוצב 

וצבוע
12.000.0יח

42.004.0030
אשפתון מפח מגולוון ומנוקב צבוע 

בתנור ללא מכסה, מידות מיכל ללא 
בסיסבקוטר 40 ס"מ וגובה 60 ס"מ.

8.000.0יח

44.001.0020
גדר שבכה מוצבת בגובה 1.20 מ 

מגולוונת וצבועה בתנור דוגמת הקיים 
בשטח.

25.000.0מ

51.001.0150

מצע סוג א מפוזר בשכבות בעובי 
שכבה עד 20 ס"מלאחר הידוק 
בהידוק מבוקרשך 100% לפי 

מודיפפיד אששטו.

150.000.0מ"ר

51.001.0190
התאמת גטבה של תא ביקורת בכל 

קוטר שהוא כולל פרוק תקרה
6.000.0יח

51.002.0180

ישור והידוק מבוקר של שטחים 
לגובה של עד 40 ס"מ בחפירה ו / או 

מילוי בשכבות ( חומר המילוי כלול 
במחיר )

2,200.000.0מ"ר

51.002.0190
תרישה ותיחוח פני מצעים קיימים 

לעומק עד 10 ס"מ יישור פילוס 
והידוק מבוקר.

550.000.0מ"ר

51.002.0410
פרוק מעקה מכל חומר שהוא כולל 

סילוק או למקום שיורה המפקח
25.000.0מ

51.003.0010

מצע סוג א מפוזר בשכבות בעובי 
שכבה עד 20 ס"מלאחר הידוק 
בהידוק מבוקרשך 100% לפי 

מודיפפיד אששטו.

110.000.0מ"ק

52.001.0200
תצ"א 19 בעובי 5 ס"מ עם אגרגט 

-PG70 גירי דולומיטי סוג א ובוטומן
10

450.000.0מ"ר

52.002.0010
ציפוי יסוד באמולסיה ביטומנית 
בשעור של 0.8-1.2 ליטר/למ"ר

450.000.0מ"ר

0.00

0.00

0.00

מע"מ

סך הכל כולל מע"מ

כתב כמויות

סך הכל


