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קירות תמך

02.002.0020

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

35.00מ

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.
35.00מ"א

תאורה + חשמל

הכנות לתאורת חוץ

08.001.0117

שרוול לחצית כביש מצינור  פי.וי.סי קשיח קוטר 110 
מ"מ  דרג 8 בעובי דופן 3.2 מ"מ כולל סימון בר 
קיימא על קרקעי של קצוות השרוול וסרט סימון 

תיקני כולל כל הנדרש .

25.00מ"א

08.001.0171
תא בקרה לכבלים/צינורות טרומי  כולל כל הנדרש 

בקוטר פנימי  80 ס"מ ועומק 100 ס"מ מסגרת 
ומכסה מסוג B125 לפי ת"י 489

31.00קומפ

08.001.252

מחיר חפירה ו/או חציבה כולל מצע מהודק בשכבות 
, חול לריפוד כבלים או צינורות וכיסויים לרבות 

שכבת חול בין הצינורות , סרטי סימון כיסוי התעלה 
הידוק  החזרת פני השטח לקדמותו וסילוק עודפי 
חפירה ו/או חציבה , מילוי כולל תשלום למעבדה 

מאושרת בגין ביצוע בדיקות

הערה

08.001.0261

חפירה ו/או חציבת תעלות לכבלים כולל כל הנדרש  
לפי סעיף 08.1.252 ברוחב 60 ס"מ ועומק 100 
ס"מ באמצעות כל כלי מכני שיידרש לרבות חופר 

תעלות או בעבודת ידיים, בכל סוגי הקרקע

30.00מ"א

08.001.0360

מחיר יסוד לעמוד תאורה כולל מדידה, סימון, חפירה 
וחציבה בור , בטון, זיון, מערכת ברגי עיגון ( לרבות 

פסי פלדה אומים ודיסקיות ) שרוולי מעבר, מילוי 
מרווחים, סילוק עודפי עפר, החזרת המצב לקדמותו, 
תכנון ביצוע ע"י הקבלן כולל השכרת שרותי מהנדס 

ביסוס וקונסטרוקטור וכל עבודות וחמרי העזר 
הנדרשים לביצוע מושלם. מידות סופיות של יציקות 

הבטון יחושבו ויאושרו ע"י מהנדס קונסטרוקטור 
מטעם הקבלן ועל חשבונו בהתאם לסוג הקרקע 

מיקום ומשקל הפועל על העמוד. המיצוע לפי 
המפרט הבין משרדי

הערה

08.001.0372
יסוד לעמוד תאורה כולל כל הנדרש בסעיף 

08.1.360  בגובה 6-7 מ' יצוק מבטון ב30-במידות 
70/70/80 ס"מ.

6.00קומפ

מצפור

כתב כמויות 
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08.001.0495

התחברות לעמוד תאורה קיים כולל השחלת הכבל 
דרך היסוד עד לתא האביזריםלרבות חפירה או 

חציבה מסביב ליסוד חדירה ליסוד הכנסת שרוול 
דרשורי 80 מ"מ ביסוד החלפת מגש תוספת מאמ"ת 

תלת פאזי במגש קיים מתאים לחתך הכבל הקטן 
יותר חיווט מופות, סופיות, חיבור מוליך הארקה 

תיקוני בטון והחזרת המצב לקדמותו.

1.00קומפ

עמדים וזרועות לתאורה חוץ
כל המחירים כוללים אספקה הובלה התקנה ואחריות
התאור בכתב הכמויות הוא תמציתי בלבד ואינו גורע 

מהפרט הבין משרדי
חלה חובה על הקבלן להציג תעודת C.O.C מטעם 

היצרן וחתומה על ידוו על כל משלוח של ציוד.

מחיר עמוד תאורה כולל מילוי המרווח בין לוח 
הבסיס לבין היסוד הכנות וחיזוקים לזרוע ולגוף 

התאורה צביעה שילוט פיזור העמודים בשטח הצבת 
העמוד ופילוס.

08.002.0042

עמוד תאורה בחתך קוני עגול , קוטר עליון 60 מ"מ 
עשוי מפלדה טבול באבץ חם לרבות פלטת בסיס עם 

חיזוקים בין הפלטה לגוף העמוד פתח לדלת מגש 
אביזרים בתוך העמוד, דלת וכל האביזרים הדרושים 

להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו עמוד 
התאוורה צבוע בשיטה אלקטרוסטטית וקלוי בתנור

הערה

08.002.0051
עמוד תאורה קוני עגול עשוי פלדה כולל כל הנדרש 

לפי סעיף 08.2.042  באורך 6 מ
6.00יח'

08.002.0348

זרוע (ת"י 812) קשתית קונית עשויה מברזל מגולוון 
בקוטר מותאם לעמוד ולגוף התאורה מחוברת 

לעמוד ולגוף התאורה כולל צביעה חיזוקים מגולוונים 
לעמוד ברגי אלן שקועים ומגולוונים בהיקף העמוד.

הערה

08.002.0357
זרוע לפנס באורך 150 ס"מ עשויה מפלדה כולל כל 

הנדרש לפי סעיף  02.8.348
6.00קומפ

08.002.0423

צביעה בתנור של עמודי תאורה/ זרעות מפלדה 
מגולוונת בגוון RAL לפי הנחיית המזמין ( הצביעה 
לאוירה לא ימית ) כדוגמת מפרט אפוקל של צביעת 
פוליאסטר טהור על פלדה מגולוונת ולפי מפרט 11 
במפרט הבין משרדי ובהתאם ל ת"י לרבות קבלת 

אחריות ל 5 שנים בכתב על הצביעה מהמפעל.

הערה

08.002.0429
צביעה של עמוד בגובה  עד 10 מ'  כולל כל הנדרש 

לפי סעיף 08.2.423.
6.00קומפ

08.002.0438
צביעה  של זרועות ' .באורך 1-2.5 מ יחידות, 

כפולות, משולשות או מרובעות כולל כל הנדרש 
בסעיף 08.2.423

6.00קומפ

מצפור

כתב כמויות 

הערה08.002.0000



דף  3

כמותמחיריחהעבודהסעיף

אביזרי תאורה

08.003.0036

מגש מחומר פלסטי כבה מאליו כולל מהדקים דגם 
BC2 ו BC3  תוצרת  SOGEXI או ש"ע מאושר 

לכבלים בחתך עד 35 ממ"ר כולל פסים למבטיחים 
חצי אוטומטיים ולחיבורי הארקה כולל מבטח חצי 

אוטומטי דו קוטבי 2X10AC , 10KA כיסוי ( מבטח 
נפרד עבור כל ג"ת ) וכולל כבלים בין המגש ל ג"ת 

ולבית השקע בורג הארקה וחיבורי הארקות.

הערה

08.003.0042
מגש אביזרים לגוף תאורה 1 כולל כל הנדרש לפי 

סעיף 08.3.036
6.00קומפ

08.003.0180

כבל מטיפוס NA2XY כולל השחלה בצינור או הנחה 
בתעלה התחברות בתון אביזר או לוח או עמוד או 
מרכזיה , מהדקים למינהם , נעלי כבל , חיזוקים , 

כולל ביצוע מעבר אלומיניום-נחושת שמונע קורוזיה 
במגע של שתי מתכות חיבורים בשתי הקצוות סימון 

לזיהוי הכבל והסימונים על מוליכי הכבל

הערה

08.003.0189
כבל אלומיניום מטיפוס NA2XY בחתך 2.5 *4 

ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.180 כולל 
סופיות מפצלות מתכווצות ("כפפות")

150.00מ"א

08.003.0327

מוליך הארקה מנחושת גלויה ושזורה מונח בחפירה 
בקרקע ו/או מושחל בצינורות שפורטו בנפרד כולל 

חיבורו, כולל חדירה לעמודים וכל החומרים וכל 
העבודות הדרושות לביצוע חיבור הארקה מושלם 

לפי סוגו

הערה

08.003.0336
מוליך הארקה  נחושת שזור גלויה 35 ממ"ר  כולל 

כל הנדרש לפי סעיף 08.3.327
150.00מ"א

08.003.0438
מחזיק דגלים לעמוד תאורה  לדגל 1 בנוי מאותו סוג 
מתכת כמו עמוד התאורה המגולוון וצבוע בצבע זהה 

לצבע בו נצבע העמוד.
6.00קומפ

08.003.0444

כיסוי פח דקורטיבי לכיסוי ברגי היסוד בעמןדח 
המאור .  הכיסוי יהיה עגול או מרובע וצבוע בתנור 

בצבע העמוד העמוד חייב לכסות את כל ברגי היסוד 
כולל גבהם מעל פני היסוד

6.00קומפ

08.003.0447

 IP54  חיבור קיר תאורת חג כולל בית תקע  משורין
לרבות תוספת מפסק זרם חצי אוטומטי דו קוטבי 16 

אמפר 10 ק"א בעל מודול אחד על מגש האביזרים 
וכבל חיבור N2XY 3X2.5 ממ"ר מהמגש עד לבית 

תקע לרבות איטום איזור החיבור ע"י סיליקון למניעת 
חדירת מי גשם.

6.00קומפ

08.003.0465

בדיקת כל מערכות התאורה ע"י מהנדס חשמל בודק 
מוסמך כולל תיקון הליקויים במידת הצורך עד 

לקבלת אישור הבודק לתקינות המתקן החשמלי לפי 
חוק החשמל . לרבות מסירת תעודת רשום ובדיקה 

של המתקן עם תוצאות הבדיקה ואישורולחיבור 
המתקן למתח.

1.00קומפ

מצפור

כתב כמויות 
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מחיר גוף התאורה כולל אספקה התקנה אחריות 
וכולל כבל 3X25 ממ"ר לחיבור מהמגש עד הפנס 

וכל האביזרים הדרושים להפעלה תקינה .

גופי התאורה המוצעים הינם גופי תאורה בעלי 
תעודת הסמכה הרשומים במאגר משרד הבינוי 

והשכון בלבד בהתאם לרשימה המתעדכנת באתר 
המשרד.

08.004.0024

גוף תאורת רחובות  לד 48 לדים 51-104W דוגמת 
TECEO מתוצרת SCHREDER המשווק ע"י 

סיטילייט או ש"ע מאושר וכולל כל הדרוש לפי סעיף 
08.04.018

6.00יח'

40.001.0150

מדרגות אבן עח משטח בטון משופע בעובי 15 ס"מ 
ומשולשים בחתך 40/17 ס"מ , עבוד באבן מלבני 

מסותת הידורק השתית מצע מהודק בעובי 25 ס"מ 
וזיון הבטון.

40.00מ

40.001.0170
ריצוף באבן טיבעית פראית בעובי 5-10 ס"מ 

בדוגמא ציקלופית כולל טיט
40.00מ"ר

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.

150.00מ"ר

40.001.0260
ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ מסוג יפו או 

שווה ערך
55.00מ"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.

20.00מ"א

גינון

50.00מ"אצינור פוליאתילן  32 מ"מ דרג 41.2.0304

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
200.00מ"א

10.00יחטבעת מצינור 16 מ"מ עם 20 טפטפות41.002.0165

30.00מ"אשרוול פולאתילן בקוטר 75 מ"מ בדרג 41.002.01956

41.003.0077
אספקה ונטיעה של עונתיים גודל 1 , מיכל בנפח 

125סמ"ק, כוסיות.
800.00יח

41.003.0115
אספקה ונטיעה של ערערים גודל 4 , מיכל בנפח 3 

ליטר, שקיות גידול..
200.00יח

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.

10.00יח

רהוט חוץ

1.00יח שלט התנהגות42.002.0039

42.002.0040
ספסל גן בצמידות 76/195 ס"מ עם בסיס יצקת 

ברזל ושלבי עץ מעוצב וצבוע
8.00יח

42.04.0030
אשפתון מפח מגולוון ומנוקב צבוע בתנור ללא 

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

4.00יח

40.00מ"רפרגולה42.04.0031
1.00קומפשילוט פנורמה42.04.0032

גדרות ומעקות

מצפור

כתב כמויות 

הערה08.004.0018
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44.001.0020
גדר סבכה מעוצבת בגובה 1.2 מ מגולוונת וצבועה 
בתנור מעוגנת על ראש קיר או יסוד באדמה/ריצפה

55.00מ"א

עבודות הכנה

51.001.0100
רסוס שטחים בחומר קוטל עשבים ההדברה תעשה 

על פי הנדרש במפרט הכללי הספר הכחול
400.00מ"ר

45.00מ"אפרוק אבן שפה קיימת לרבות פינוי וסילוק51.001.0130

250.00מ"רפרוק מדרכות מרוצפות מכל סוג לרבות פינוי וסילוק51.001.0150

51.001.0360
םתיחת כביש אספלט/משתלבות ע"י ניסור / פרוק 

לצורך הנחת תשתיות קויות לעומק של עד 120 ס"מ 
והחזרת המצב לקדמותו

20.00מ

עבודות עפר

120.00מ"קחפירה ו או חציבה שטח51.002.0050

230.00מ"רהידוק שטחים ( שתית ) בבקרה מלאה לאחר חפירה51.002.0160

מצעים ותשתיות

51.003.0010
מצע סוג א מפוזר בשכבות בעובי שכבה עד 20 ס"מ 
לאחר הידוק בהידוק מבוקרשך 100% לפי מודיפפיד 

אששטו.
60.00מ"ק

35.00מ"רפסי האטהמאספלט תא"צ 1/2"52.002.0070

מע"מ

סך הכל כולל מע"מ

מצפור

כתב כמויות 

סך הכל


