
סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

גן הסיפרייה01

מתקני חשמל01.08

תאורת לדים - חוץ01.08.086

הערות: 1. כל גופי התאורה כוללים התקנה מושלמת.
2. תאורת לדים פנים - ראה תת פרק 08.085

01.08.086.0011W60 שני גופי תאורה (פרוג'קטורים ) תאורת רחוב
1Wx60LED כולל דרייבר ,מוגן מים 220V IP65 גוף

High אלומיניום כיסוי זכוכית מוחסמת ועדשות אופטיקה
power COBLed מקט EL2005008 דוגמת ecoled או

ש"ע ,לקיחת הזנה מעמוד תאורה עירוני שצמוד לאתר
לרבות חפירה עם צינור שרשורי קוטר 75 מ"מ +כבל חשמל

3X25 ממ"ר או 4X25 ממ"ר מושחל בתוך עמוד הצללה
קיים .

2.002,850.005,700.00קומפ

5,700.00סה"כ למתקני חשמל

עבודות צביעה01.11

צבע חוץ על טיח, בטון וגבס01.11.012

צבע "סופרקריל מ.ד" או ש"ע על טיח חוץ חלק במריחה או01.11.012.0010
בהתזה (כושר כיסוי 11-12 מ"ר/ליטר), לרבות שכבת יסוד

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

20.0034.90698.00מ"ר

698.00סה"כ לעבודות צביעה

פיתוח נופי01.40

ריצוף באבנים משתלבות01.40.053

ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ, מלבניות במידות01.40.053.0311
10/20 ס"מ או רבועיות במידות 20/20 ס"מ, לרבות חול 5

ס"מ הידוק שתית ומצעים סוג א

230.00122.0028,060.00מ"ר

אבני שפה וגן, אבני תיחום01.40.054

אבן גן במידות 10/20/100 ס"מ לרבות יסוד ומשענת בטון,01.40.054.0600
גוון אפור

200.0073.0014,600.00מ'

42,660.00סה"כ לפיתוח נופי

גינון והשקיה01.41

שתילת דשא והנחת דשא סינטטי01.41.030

עירית בית שאן
גן סיפרייה וגן הפיל

פיתוח ושדרוג מתחם גן הסיפרייה וגן הפיל
עמוד 02/02/20221

הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה 04-8145400
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דשא סינטטי דגם "גולד" דוגמת "גרין פוינט" או ש"ע, בעל01.41.030.0200
סיבים מפוצלים מפוליפרופילן בגובה 25 מ"מ בצפיפות

גבוהה 19,550 תפר למ"ר, משטח תחתון לייטקס
ופוליפרופילן מותקן על מצע, בטון או ריצוף קיימים, 5
שנות אחריות כנגד דהייה, מחיר יסוד 100 ש"ח/מ"ר.

המחיר הינו לשטח עד 500 מ"ר

260.00190.0049,400.00מ"ר

49,400.00סה"כ לגינון והשקיה

ריהוט חוץ, מתקני משחק וכושר01.42

ספסלים, שולחנות וביתנים01.42.020

ספסל דגם "ברצלונה" תוצרת חב' "הדס" או ש"ע, במידות01.42.020.0092
160/45 ס"מ, ובגובה 83 ס"מ, עשוי מרגלי יציקת ברזל,

לרבות ידיות, מחופה בעץ אורן מהוקצע מחוטא וצבוע
בלזור

2.002,640.005,280.00יח'

נגיש - ספסל עם מסעדי יד דגם "ברצלונה" תוצרת חב' "אי01.42.020.0093
אם שגב" או ש"ע, במידות 180/62 ס"מ וגובה 83 ס"מ,
עשוי מרגלי יציקת ברזל צבועות בתנור, מושב ומשענת
הספסל עשויים מלוחות עץ אורן מהוקצע מחוטא וצבוע

בלזור

2.001,740.003,480.00יח'

שולחנות פיקניק ומשחק ומתקנים למנגל01.42.021

שולחן פיקניק דגם "קק"ל "G-600 תוצרת חב' "הדס" או01.42.021.0040
ש"ע, במידות 1.8/1.2 מ', עשוי מעץ אורן פיני סוג 5

מהוקצע ומחוטא

1.001,990.001,990.00יח'

נגיש- שולחן פיקניק דגם "קק"ל" לרבות משענת, במידות01.42.021.0052
175/175 ס"מ, גובה 78 ס"מ, עשוי מעץ אורן צבוע בשתי

שכבות

1.002,580.002,580.00יח'

אשפתונים ומסתורי אשפה01.42.041

אשפתון ממתכת מחוררת בנפח 50 ליטר, דגם "בריסל" או01.42.041.0072
ש"ע

4.00990.003,960.00יח'

מתקני משחק סטנדרטיים01.42.061

1.005,940.005,940.00יח'אספקה והתקנה של מושב קן לציפור01.42.061.4260

4.001,060.004,240.00יח'אספקה והתקנה של מושב לפעוטות01.42.061.4265

4.00396.001,584.00יח'אספקה ותקנה של מושב לבוגרים01.42.061.4270

1.00700.30700.30יח'בועה שקופה מפוליקרבונט-מחיר ליחידה01.42.061.4271

רשת טיפוס מכבלים בקוטר 16 מ"מ מחיר ליחידה לפי 01.42.061.42721
מ"ר

1.001,082.251,082.25יח'

עירית בית שאן
גן סיפרייה וגן הפיל

פיתוח ושדרוג מתחם גן הסיפרייה וגן הפיל
עמוד 02/02/20222

הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה 04-8145400
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1.001,610.001,610.00יח'אספקה והתקנה של מגלשה 0.7 מ' מפיברגלס01.42.061.4273

1.00818.51818.51קומפבדיקת מת"י לאתר לחר גמר העבודה01.42.061.4274

אספה והתקנה של מתקן ג'יפ עם 4 מושבים וגגון ממתכן01.42.061.4275
ועץ לבחירת הרשות לרבות פירוק מתקן ישן

1.005,680.005,680.00יח'

מעקה סורג כדוגמת הקיים מצינורות מתכת צבועים בצבע01.42.061.4276
אדום

2.002,110.004,220.00מ"ר

אספקה והתקנה של דמות ממתכת על קפיץ אחד לרבות01.42.061.4277
פירוק מתקן ישן

1.002,240.002,240.00יח'

אספקה והתקנה של דמות ממתכת כפולה על קפיץ אחד01.42.061.4278
לרבות פירוק מתקן ישן

1.003,000.003,000.00יח'

משטחי בלימה למתקני משחק, כושר ומסלולי ריצה01.42.066

משטח בטיחותי למתקני משחקים לילדים או למתקני כושר01.42.066.0110
דגם "סמרט פליי Soft" תוצרת "דשא עוז" או ש"ע המורכב
משתי שכבות. שכבה תחתונה מפלטות ממוחזרות בעובי
המתאים לגובה נפילה עד 1.10 מ' לפי ת"י 1498 וציפוי
עליון של מרבדי דשא סינטטי בגובה 2 ס"מ בצפיפות של

מינימום 35,000 תפרים למ"ר וב - 7 גוונים שונים לפחות
מסוג "מולטיספייס" או ש"ע, לרבות פיזור חול סיליקט

שיוחדר לתוך סיבי הדשא ואחריות מלאה לחמש שנים על
המוצר. (יבוצע ע"ג תשתית חול, שומשומית, חצץ, אספלט,

בטון או אדמה מהודקת + חול שישולמו בנפרד). המחיר
למשטח של 70 מ"ר ומעלה

600.00300.00180,000.00מ"ר

סככות ורשתות צל01.42.067

סככה מרשת צל מרובעת או מלבנית בצורת פרמידה. הרשת01.42.067.0021
עשויה מחוט פוליאתילן בצפיפות גבוהה, האריג אינו נרקב
ודוחה עובש, הצללה 98%-91%, עמידה בפני U.V, הרשת
עשויה מחומרים מעכבי בעירה לפי ת"י 5093, דגם "מפרש"
או "ממבראנה", לרבות קונסטרוקצית עמודי פלדה בקוטר "4

או פרופיל 10/10 ס"מ ובגובה עד 6 מ', במרחק של 6-7 מ'
בין העמודים, מעוגנים בקרקע בפינות הסככה ותמיכת

הרשת ע"י צינורות פלדה לרבות מגיני כיסוי לעמודים ופקק
בקצה העמוד. הרשת מאושרת ע"י משרד החינוך, משרד
הבריאות וכיבוי אש להתקנה בסביבה של ילדים ובוגרים.

המחיר הינו לסככה בשטח מעל ל-30 מ"ר- (העבודה כוללת
אישור קונסטרוקטור)

250.00260.0065,000.00מ"ר

תוספת עבור עמודי פלדה בקוטר "8, בהתאם לדרישה01.42.067.0110
בכתב של המתכנן/המזמין

1.0013,600.0013,600.00קומפ

עירית בית שאן
גן סיפרייה וגן הפיל

פיתוח ושדרוג מתחם גן הסיפרייה וגן הפיל
עמוד 02/02/20223
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רשת חדשה מותקנת על גבי עמודים קיימים, לרבות מתיחה01.42.067.1200
ואספקה של כל אביזרי החיבור והציוד הנדרש

260.0090.0023,400.00מ"ר

330,405.06סה"כ לריהוט חוץ, מתקני משחק וכושר

גידור01.44

גדרות מוסדיות מפרופילי פלדה01.44.012

גדר דגם "כנרת" או "סער" או ש"ע בגובה 2.0 מ' עשויה01.44.012.0003
מפרופילים ניצבים 25/25/1.5 מ"מ במרווח של 80 מ"מ,
שני פרופילים אופקיים 40/60/2 מ"מ, ועמודים מפרופיל

60/60/2 מ"מ כל 3.0 מ', לרבות יסודות בטון בודדים

40.00610.0024,400.00מ'

24,400.00סה"כ לגידור

משטחי בטון01.50

מרצפי בטון01.50.030

מרצפי בטון ב-30 סומך "5 בעובי 12 ס"מ יצוקים על גבי01.50.030.0020
מצע מהודק (נמדד בנפרד), לרבות יציקה במשבצות,

ויברציה במרטטים או בסרגלים אורכיים ופילוס, לא כולל
החלקת הליקופטר. (המחיר לשטחים של כ-200 מ"ר)

לרבות רשתות ברזל

30.00195.005,850.00מ"ר

5,850.00סה"כ למשטחי בטון

סלילת כבישים ורחבות01.51

עבודות הכנה ופירוק01.51.010

230.0012.002,760.00מ"רפירוק מיסעת אספלט/בטון בעובי עד 8 ס"מ01.51.010.0400

200.0013.002,600.00מ'פירוק אבני גן ופנויין01.51.010.0452

פירוק גדר מלוחות פח דגם "איסכורית" או ש"ע, בגובה עד01.51.010.0518
2 מ', לרבות עמודים ויסודות (במידה וקיים)

40.0045.001,800.00מ'

2.00300.00600.00יח'פירוק ספסלי גן עם בסיס יצקת ברזל, לשימוש חוזר01.51.010.0760

2.00150.00300.00יח'פירוק אשפתון, לשימוש חוזר01.51.010.0800

כל סעיפי הפירוקים כוללים העמסה ופינוי לאתר מושה ע"י
הרשות

מצעים ותשתיות01.51.030

48.00190.009,120.00מ"קשכבת תשתית משומשומית, לרבות פיזור והידוק מבוקר01.51.030.0110

17,180.00סה"כ לסלילת כבישים ורחבות

עירית בית שאן
גן סיפרייה וגן הפיל

פיתוח ושדרוג מתחם גן הסיפרייה וגן הפיל
עמוד 02/02/20224

הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה 04-8145400

www.dekel.co.il מספר פנימי: 16764אתר דקל

http://www.dekel.co.il


סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד01.60

ש"ע לשכירת ציוד מכני הנדסי, רכב משא ומיכליות01.60.030
מים

משאית עם מנוף לרבות סל תקני מבודד להרמת 2 עובדים,01.60.030.0500
כושר הרמה 0.9 טון

1.003,670.003,670.00י"ע

3,670.00סה"כ למחירי שעות עבודה ושכירת ציוד

גן הפיל02

ריהוט חוץ, מתקני משחק וכושר02.42

אשפתונים ומסתורי אשפה02.42.041

אשפתון ממתכת מחוררת בנפח 50 ליטר, דגם "בריסל" או02.42.041.0072
ש"ע

6.00990.005,940.00יח'

משטחי בלימה למתקני משחק, כושר ומסלולי ריצה02.42.066

משטח בטיחותי למתקני משחקים לילדים או למתקני כושר02.42.066.0110
דגם "סמרט פליי Soft" תוצרת "דשא עוז" או ש"ע המורכב
משתי שכבות. שכבה תחתונה מפלטות ממוחזרות בעובי
המתאים לגובה נפילה עד 1.10 מ' לפי ת"י 1498 וציפוי
עליון של מרבדי דשא סינטטי בגובה 2 ס"מ בצפיפות של

מינימום 35,000 תפרים למ"ר וב - 7 גוונים שונים לפחות
מסוג "מולטיספייס" או ש"ע, לרבות פיזור חול סיליקט

שיוחדר לתוך סיבי הדשא ואחריות מלאה לחמש שנים על
המוצר. (יבוצע ע"ג תשתית חול, שומשומית, חצץ, אספלט,

בטון או אדמה מהודקת + חול שישולמו בנפרד). המחיר
למשטח של 70 מ"ר ומעלה

350.00300.00105,000.00מ"ר

סככות ורשתות צל02.42.067

סככה מרשת צל מרובעת או מלבנית בצורת פרמידה. הרשת02.42.067.0021
עשויה מחוט פוליאתילן בצפיפות גבוהה, האריג אינו נרקב
ודוחה עובש, הצללה 98%-91%, עמידה בפני U.V, הרשת
עשויה מחומרים מעכבי בעירה לפי ת"י 5093, דגם "מפרש"
או "ממבראנה", לרבות קונסטרוקצית עמודי פלדה בקוטר "4

או פרופיל 10/10 ס"מ ובגובה עד 6 מ', במרחק של 6-7 מ'
בין העמודים, מעוגנים בקרקע בפינות הסככה ותמיכת

הרשת ע"י צינורות פלדה לרבות מגיני כיסוי לעמודים ופקק
בקצה העמוד. הרשת מאושרת ע"י משרד החינוך, משרד
הבריאות וכיבוי אש להתקנה בסביבה של ילדים ובוגרים.

המחיר הינו לסככה בשטח מעל ל-30 מ"ר- (העבודה כוללת
אישור קונסטרוקטור)

250.00260.0065,000.00מ"ר

תוספת עמודי פלדה בקוטר "8, בהתאם לדרישה בכתב של02.42.067.0110
המתכנן/המזמין

1.0013,200.0013,200.00קומפ

עירית בית שאן
גן סיפרייה וגן הפיל

פיתוח ושדרוג מתחם גן הסיפרייה וגן הפיל
עמוד 02/02/20225

הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה 04-8145400
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189,140.00סה"כ לריהוט חוץ, מתקני משחק וכושר

עירית בית שאן
גן סיפרייה וגן הפיל

פיתוח ושדרוג מתחם גן הסיפרייה וגן הפיל
עמוד 02/02/20226

הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה 04-8145400

www.dekel.co.il מספר פנימי: 16764אתר דקל

http://www.dekel.co.il


סה"כ לגן ספרייה וגן הפיל

סה"כ לגן ספרייה וגן הפיל

479,963.06גן הסיפרייה01

189,140.00גן הפיל02

669,103.06סה"כ עלות

 סה"כ הנחה/תוספת

 סה"כ לאחר הנחה/תוספת

 מע"מ

 סה"כ כולל מע"מ

סה"כ במילים:

תאריך מדד:מדד מכרז / הצעה:

       
הנהלת החברה הממונה על הכספים מנהל הפרוייקט מאשר כתב הכמויות

עירית בית שאן
גן סיפרייה וגן הפיל

פיתוח ושדרוג מתחם גן הסיפרייה וגן הפיל
עמוד 02/02/20227
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