
'נספח ג

מחירמחיר'יחתאורסעיף

גינון והשקיה41

41.01
0.005.005.00ר"מ.(יבוצע לפי דרישה בלבד לפני עבודות שתילה ובינוי)ניקוי השטח וחישוף , הסרת צמחיה41.01.0010

0.00450.00450.00'יח. מטרים כולל פינוי הגזם למזבלה העירונית5כריתת עצים בגובה עד 41.01.0020

0.00600.00600.00'יח. מטרים כולל פינוי הגזם למזבלה העירונית12 מטרים ועד 5- כריתת עצים בגובה מ41.01.0030

0.00250.00250.00'יח. מטרים כולל פינוי הגזם למזבלה העירונית5גיזום עצים בגובה עד 41.01.0040

0.00500.00500.00'יח. מטרים כולל פינוי הגזם למזבלה העירונית12 מטרים ועד 5- גיזום עצים בגובה מ41.01.0050

0.002.002.00ר"מ.ריסוס השטח בחומר להדברת צמחיה ועשבי בר כולל הנבטה וריסוס חוזר41.01.0070

0.004.004.00ר"מ.מ כולל ישור השטח" ס25חריש לעומק 41.01.0080

0.007.007.00ר"מ.מ"ס -+ 30או מילוי לגובה עד /י חפירה ו"יישור שטחי קרקע ע41.01.0090

מ לרבות הפיכת הקרקע ותיחוחה בכלים מכניים ויישור גנני סופי באדמות " ס20עיבוד השטח לעומק 41.01.0100

0.005.005.00ר"מ.או בינוניות/ו

0.0070.0070.00'יח.מ כולל עבודות העפר הדרושות" ק5 למרחק של עד 1"העתקת עץ קיים בקוטר גזע עד 41.01.0110

0.0090.0090.00'יח.מ כולל עבודות העפר הדרושות" ק5 למרחק של עד 2"העתקת עץ קיים בקוטר גזע עד 41.01.0120

0.00115.00115.00'יח.מ כולל עבודות העפר הדרושות" ק5 למרחק של עד 3-"4"העתקת עץ קיים בקוטר גזע עד 41.01.0130

0.00230.00230.00'יח.מ כולל עבודות העפר הדרושות" ק5 למרחק של עד 5- "6"העתקת עץ קיים בקוטר גזע עד 41.01.0140

0.00450.00450.00'יח.מ כולל עבודות העפר הדרושות" ק5 למרחק של עד 8 - "10"העתקת עץ קיים בקוטר גזע עד 41.01.0150

0.00550.00550.00'יח.מ כולל עבודות העפר הדרושות" ק5 למרחק של עד 10 - "15"העתקת עץ קיים בקוטר גזע עד 41.01.0160

41.01.0170

0.0030.0030.00ק"מ.מ מותאם לדרישות המפקח כולל פיזורו בשכבות" ק5מילוי מובא מבור שאילה מקומי במרחק של עד 

0.0070.0070.00ק"מ.אדמת גן מסוג חמרה כלשהי כולל פיזורה בשכבות לפי דרישות המפקח41.01.0180

0.00120.00120.00ק"מ.מצע גרוס כתשתית לדשא סינטטי לרבות פיזור והידוק41.01.0190

הכשרת קרקע41.01

כ. 1:הערות כלליות.מצע גרוס כתשתית לדשא סינטטי לרבות פיזור והידוק41.02
בעובי ' מצע סוג א, הידוק השתית. חפירה עד לעומק הנדרש: ריצוף בחלוקי נחל כאשר העבודה כוללת41.02.0100

מ " ס10-15גודל האבן תהיה בין . מ כולל כיחול בין האבנים" ס10 בעובי 200-בטון ב, מ מהודק" ס20

0.00185.00185.00ר"מ.(אין להכניס אבנים שבורות)חלקה ומונחת בצורה ישרה 

0.0050.0050.00'מ.מ" ס20/10חגורת בטון במידות 41.02.0200

חפירה לשרוולים ותעלות בתוך שטחי ריצוף או אספלט והחזרת המצב כולל החזרת הריצוף 41.02.0300

0.0080.0080.00'מהידוק ועד לביצוע מושלם+אספלט+

0.00475.00475.00ר"מ.מעין'ג/בניית מסלעה בהתאם לתוכנית מגושי סלע טבעי שטוח מסוג קבטיה41.02.0400

0.0040.0040.00ר"מ.פירוק ריצוף כלשהו והנחתו מחדש כולל השלמת שכבת חול והידוק41.02.0500

עבודות פיתוח41.02

י'שעות רג41.03
0.00135.00135.00ע"ש.בובקט-ס עם כף מחפרון" כ30-מיני מחפרון אופני מ41.03.0050

0.00175.00175.00ע"ש.ע" או שוJ.C.Bמחפרון אופני 41.03.0060

0.00120.00120.00ע"ש.ס" כ35-30מ " ס6מ ועומק " ס40-20מחפר תעלות אופקי החופר רוחב 41.03.0070

0.0045.0045.00ע"ש.פועל בלתי מקצועי פשוט41.03.0080

0.0065.0065.00ע"ש.פועל מקצועי41.03.0090

0.00185.00185.00ע"ש.משאית 41.03.0100

0.00185.00185.00ע"ששופל41.03.0110



דשא סינטטי, שבבי עץ, חלוקי אבן, טוף41.04

.פיזור ויישור בשטח, המחיר כולל אספקה.1:שופלהערות41.04
0.00475.00475.00ק"מ.15תערובת לאדניות חוץ בנטל , טוף, קומפוסט, מכילה כבול, תערובת מצע גידול לאדניות41.04.0010

0.00550.00550.00ק"מ. בגוון אדום או שחור או מעורב בתפזורת4-20גודל אגרגט , טוף גס41.04.0020

0.00520.00520.00ק"מ. בגוון אדום או מעורב4-8שטוף גודל אגרגט , טוף גס41.04.0030

0.00500.00500.00ק"מ.פיזור ויישור, לרבות הובלה,  כבול1/3,  קומפוסט1/3,  טוף1/3תערובת שתילה המורכבת 41.04.0040

0.00500.00500.00ק"מ.טוף אובר סייז מעורב או אדום41.04.0050

0.00550.00550.00ק"מ.בצבעים שונים בתפזורת, מ" מ4-20טוף גס קוטר גרגר 41.04.0060

0.00550.00550.00ק"מ.בצבעים שונים בתפזורת, קוטר גרגר, מ" מ0-8אדמת טוף 41.04.0070

0.00550.00550.00ק"מ.בצבעים שונים בתפזורת, קוטר גרגר, מ" מ0-4אדמת טוף 41.04.0080

0.0025.0025.00'מ.מ כולל יתדות עיגון" ס13תוחם לחיפוי קרקע מפוליפרופילן מוקשה בגוון שחור גובה 41.04.0090

חיפוי שטח בבד פלריג או ניילון שחור אטום למים ולעשביה כולל עיגון ביתדות ברזל כולל קבירת שולי 41.04.0100

0.007.007.00ר"מ.בד בקצוות

0.001,100.001,100.00ק"מ.אספקה ופיזור שברי טרה קוטה41.04.0110

מ לרבות חיטוי מלא ללא " ס17מ רוחב " ס23מ גובה " ס275לתיחום באורך  (עץ גושני)אדני רכבת 41.04.0120

0.00450.00450.00'יח.ע"או ש" גרין פוינט"ברזלים ופרזול דגם 

0.0045.0045.00'יח.חיתוך אדן רכבת41.04.0130

 50ר גודל עד "מ/ג" ק300-400משקל מרחבי . ק " מ1.0ממוחזרים בשקי ענק , שבבי עץ צבעוניים41.04.0140

0.00500.00500.00ק"מ.לרבות אריזה רכה והובלה, ( VOC- LOW)צבע ידידותי לסביבה , מ"מ

0.001,500.001,500.00ק"מ.מ כולל פיזור" ס10 גוון לבן שכבה 3,4,5חלוקי נחל ניצן בגודל 41.04.0150

ע כולל "או שו" דשא עוז"מ תוצרת " מ27אלפא "מעגלי תנועה וגנים מסוג , דשא סינטטי לאי תנועה41.04.0160

 שנים 3- ובשחיקת צבע כולל אחריות לu.vקרנית , הדשא עומד בשחיקה פיזית, התקנה ותשתית

0.00110.00110.00ר"מ .(ר"מ/ח" ש40מחיר יסוד )

 גוון לבן שכבה 3,4,5ניצן בגודל .מ כולל פיזור" ס10 שכבה 3,4,5בגודל " חרמון לבן שלג" חלוקי נחל 41.04.0170

0.002,500.002,500.00ק"מ.מ כולל פיזור" ס10

לרבות יתדות עיגון ומחברים דגם , תוחם דשא מפוליפרופילן גמיש לעיצוב מדשאות וכתובת קרקע41.04.0180

"JACK BLACK "0.0060.0060.00'מע"או ש

עשוי , מגביל שורשים מונע חדירת שורשי עצים לכבישים ומדרכות ומונע נזקים למערכות ניקוז וביוב41.04.0190

0.00340.00340.00'יחמ" מ600מ ובגובה " מ050ע המיוצר מפוליאתילן ומחוזק בפלדה בקוטר "או ש" פלדקס"מצינור 

עשוי , מגביל שורשים מונע חדירת שורשי עצים לכבישים ומדרכות ומונע נזקים למערכות ניקוז וביוב41.04.0200

0.00400.00400.00'יחמ" מ800מ ובגובה " מ050ע המיוצר מפוליאתילן ומחוזק בפלדה בקוטר "או ש" פלדקס"מצינור 

עשוי , מגביל שורשים מונע חדירת שורשי עצים לכבישים ומדרכות ומונע נזקים למערכות ניקוז וביוב41.04.0210

0.00500.00500.00'יחמ" מ1000מ ובגובה " מ050ע המיוצר מפוליאתילן ומחוזק בפלדה בקוטר "או ש" פלדקס"מצינור 

סרגי הגנה/סמוכות41.05
0.0030.0030.00'יח.קלופות ומחוטאות לעצים קיימים'  מ2.20סמוכות תמיכה מעץ אקליפטוס גובה 41.05.0010

0.0055.0055.00'יח.לגינון'  מ2.00צבע שחור בגודל  (זויתן משונן)סמוכות תמיכה מברזל 41.05.0020

0.0045.0045.00'יח.' מ1.50בגובה , ל"כנ41.05.0030

מחיר הצמח כולל אספקה ושתיל. 1: הערות כלליות .' מ1.05בגובה , ל"כנ41.06
0.003.003.00'יח1גודל -פרחים עונתיים ממיכל חיש שתיל41.06.0010

0.006.006.00'יח(1גודל )נטיעת שתילים רב שנתיים 41.06.0020

0.0015.0015.00'יח.3גודל  - ( ליטר1ממיכל )שתילים 41.06.0030

0.0025.0025.00'יח.4גודל  - ( ליטר3ממיכל )שתילים 41.06.0040

0.0020.0020.00'יח(4' גודל מס)ורדים 41.06.0050

0.00185.00185.00'יח ליטר25שיח על גזע גודל 41.06.0060

0.00200.00200.00'יח ליטר קומפוסט לעץ20-מ מפני הקרקע ו" ס30נמדד , 1"קוטר גזע ,  ליטר30עצים ממיכל 41.06.0070

0.00145.00145.00'יח.3/4"עצים על גזע בקוטר /שיחים41.06.0080

0.00300.00300.00'יח ליטר קומפוסט לעץ30- ו2"מ מפני הקרקע בקוטר גזע " ס30נמדד , 8"גודל ,  ליטר60עצים ממיכל 41.06.0090

0.00275.00275.00'יח.8גודל -  מגידול באדמה 2"עצים בעלי גזע מעוצב בקוטר 41.06.0100

0.00450.00450.00'יח.9גודל -  מגידול באדמה 3"עצים בעלי גזע מעוצב בקוטר 41.06.0110

0.00550.00550.00'יח.10גודל -  מגידול באדמה 4"עצים בעלי גזע מעוצב בקוטר 41.06.0120

0.004,100.004,100.00'יח. חודשים12לרבות אחריות לקליטה למשך ',  מ4דקל תמר מצוי מגידול בקעת הירדן גובה גזע 41.06.0130

0.004,300.004,300.00'יח. חודשים12לרבות אחריות לקליטה למשך ',  מ8דקל תמר מצוי מגידול בקעת הירדן גובה גזע 41.06.0140



או " ליעות"ממשתלת  (כחול) 4מ מהקרקע כדוגמת גודל " ס35 בגובה 12"דקל נאודיפסיס בקוטר גזע 41.06.0150

0.00650.00650.00'יח.ע"ש

, אחריות שנה על העץ- '  מ3.00מ וגובה מינימאלי " ס30קוטר גזע , עץ זית אירופאי בוגר מזן סורי41.06.0160

0.00900.00900.00'יח. ליטר קומפוסט לעץ60-100לרבות 

0.0050.0050.00'יח.(סינגונים, רד אמרלד, פילדנדרון, ציפור גן עדן, שיפלרה) ליטר 6צמחיה טרופית ממיכל 41.06.0170

0.0055.0055.00'יח.(סינגונים, רד אמרלד, פילדנדרון, ציפור גן עדן, שיפלרה) ליטר 10צמחיה טרופית ממיכל 41.06.0180

0.00125.00125.00'יח.('פילדנדרון וכד, ציפור גן עדן, שיפלרה) ליטר 20צמחיה טרופית ממיכל 41.06.0190

0.0024.0024.00ר"מ.דישון ויישור סופי, לרבות הכנת השטח כולל קומפוסט, דשא במרבדים מזן קיקויו או טיפוואי41.06.0200

לרבות הכנת השטח כולל , ע"דשא במרבדים מזן סופר אלטורו או דרבן גרס דגם משתלת ליעות או ש41.06.0210

0.0030.0030.00ר"מ.דישון ויישור סופי, קומפוסט

0.00500.00500.00'יח.ע" ליטר דגם משתלת ליעות או ש45דקל ביסמרקיה 41.06.0220

0.001,100.001,100.00'יח.ע" ליטר דגם משתלת ליעות או ש100דקל ביסמרקיה 41.06.0230

0.001,250.001,250.00'יח.ע"מ גובה גזע דגם משתלת ליעות או ש" ס80 ליטר עד 130דקל ביסמרקיה 41.06.0240

0.001,600.001,600.00'יח.ע"מ דגם משתלת ליעות או ש" ס80 ליטר מעל 130דקל ביסמרקיה 41.06.0250

0.001,900.001,900.00'יח.ע"מ גובה גזע דגם משתלת ליעות או ש" ס130 ליטר עד 230דקל ביסמרקיה 41.06.0260

0.0055.0055.00'יח.ע" ליטר דגם משתלת ליעות או ש7טרכיקרפוס 41.06.0270

0.00130.00130.00'יח.ע" ליטר דגם משתלת ליעות או ש15טרכיקרפוס 41.06.0280

0.00265.00265.00'יח.ע" ליטר דגם משתלת ליעות או ש45טרכיקרפוס 41.06.0290

0.001,200.001,200.00'יח.ע" דגם משתלת ליעות או ש1.5 ליטר ענק גזע גובה 160טרכיקרפוס 41.06.0300

0.0075.0075.00'יח.ע" ליטר דגם משתלת ליעות או ש7שמרופס 41.06.0310

0.00140.00140.00'יח.ע" ליטר דגם משתלת ליעות או ש25שמרופס 41.06.0320

0.00315.00315.00'יח.ע" ליטר דגם משתלת ליעות או ש45שמרופס 41.06.0330

0.00850.00850.00'יח.ע" ליטר דגם משתלת ליעות או ש100שמרופס מפוצל 41.06.0340

0.0095.0095.00'יח.ע" ליטר דגם משתלת ליעות או ש7זמיה 41.06.0350

0.00215.00215.00'יח.ע" ליטר דגם משתלת ליעות או ש25זמיה 41.06.0360

0.0035.0035.00'יח.ע" ליטר דגם משתלת ליעות או ש7יוקה ירוקה 41.06.0370

0.0080.0080.00'יח.ע" ליטר דגם משתלת ליעות או ש25יוקה ירוקה 41.06.0380

0.00130.00130.00'יח.ע" ליטר דגם משתלת ליעות או ש25יוקה ירוקה מפוצלת 41.06.0390

0.00190.00190.00'יח.ע" ליטר דגם משתלת ליעות או ש45יוקה ירוקה מפוצלת 41.06.0400

0.00370.00370.00'יח.ע" דגם משתלת ליעות או ש3.00-2.5 ליטר גובה 100-70יוקה ירוקה מפוצלת 41.06.0410

0.0035.0035.00'יח.ע" ליטר דגם משתלת ליעות או ש7יוקה גואל צהובה 41.06.0420

0.00110.00110.00'יח.ע" ליטרדגם משתלת ליעות או ש25יוקה גואל צהובה 41.06.0430

0.0050.0050.00'יח.ע" ליטר דגם משתלת ליעות או ש7ירוק -יוקה מגוונת צהוב41.06.0440

0.00120.00120.00'יח.ע" ליטר דגם משתלת ליעות או ש25ירוק -יוקה מגוונת צהוב41.06.0450

0.0050.0050.00'יח.ע" ליטר דגם משתלת ליעות או ש7יקס 'צ41.06.0460

0.00125.00125.00'יח.ע" ליטר דגם משתלת ליעות או ש15יקס 'צ41.06.0470

0.00200.00200.00'יח.ע" ליטר דגם משתלת ליעות או ש25יקס 'צ41.06.0480

0.00370.00370.00'יח.ע" ליטר דגם משתלת ליעות או ש45יקס 'צ41.06.0490

0.00525.00525.00'יח.ע"מ דגם משתלת ליעות או ש" ס35 ליטר אך עם גזע 45יקס 'צ41.06.0500

0.00800.00800.00'יח.ע" ליטר דגם משתלת ליעות או ש100קאנרי 41.06.0510

0.00315.00315.00'יח.ע" ליטר דגם משתלת ליעות או ש50רופיקולה 41.06.0520

0.00420.00420.00'יח.ע" ליטר דגם משתלת ליעות או ש100רופיקולה 41.06.0530

0.0055.0055.00'יח.ע" ליטר דגם משתלת ליעות או ש7רובילני 41.06.0540

0.00190.00190.00'יח.ע" ליטר דגם משתלת ליעות או ש25רובילני 41.06.0550

0.00320.00320.00'יח.ע" ליטר דגם משתלת ליעות או ש45רובילני 41.06.0560

0.0045.0045.00'יח.ע" ליטר דגם משתלת ליעות או ש7דקל קוקוס 41.06.0570

0.00105.00105.00'יח.ע" ליטר דגם משתלת ליעות או ש25דקל קוקוס 41.06.0580

0.00200.00200.00'יח.ע" ליטר דגם משתלת ליעות או ש45דקל קוקוס 41.06.0590

0.00315.00315.00'יח.ע"דגם משתלת ליעות או ש'  מ1.5-1.00 סרט לבן 1דקל קוקוס מעקירה גודל 41.06.0600

0.00530.00530.00'יח.ע"דגם משתלת ליעות או ש'  מ2.5-2.00 סרט ירוק 3דקל קוקוס מעקירה גודל 41.06.0610

0.00740.00740.00'יח.ע"דגם משתלת ליעות או ש'  מ2.5 - 3.00 סרט כחול 4דקל קוקוס מעקירה גודל 41.06.0620

0.00100.00100.00'יח.ע" ליטר דגם משתלת ליעות או ש7דקל משולש 41.06.0630

0.00200.00200.00'יח.ע" ליטר דגם משתלת ליעות או ש25דקל משולש 41.06.0640

0.00250.00250.00'יח.ע" ליטר דגם משתלת ליעות או ש45דקל משולש 41.06.0650

0.00400.00400.00'יח.ע"דגם משתלת ליעות או ש'  מ1.30-1.00 סרט לבן 1דקל משולש מעקירה 41.06.0660

0.00500.00500.00'יח.ע"דגם משתלת ליעות או ש'  מ1.5-1.30 סרט צהוב 2דקל משולש מעקירה גודל 41.06.0670

0.00600.00600.00'יח.ע"דגם משתלת ליעות או ש'  מ1.70-1.50 סרט ירוק 3דקל משולש מעקירה גודל 41.06.0680

0.00800.00800.00'יח.ע"מעל גובה דגם משתלת ליעות או ש'  מ1.70 - 1.90 סרט כחול 4דקל משולש מעקירה גודל 41.06.0690

0.001,200.001,200.00'יח.ע" דגם משתלת ליעות או ש12עם עובי גזע '  מ1.90דקל משולש מעקירה מעל 41.06.0700

0.0040.0040.00'יח.ע" ליטר דגם משתלת ליעות או ש7אספרגוס 41.06.0710

0.0085.0085.00'יח.ע" ליטר דגם משתלת ליעות או ש15אספרגוס 41.06.0720

0.0075.0075.00'יח.ע" ליטר דגם משתלת ליעות או ש7בוטיה 41.06.0730

0.00160.00160.00'יח.ע" ליטר דגם משתלת ליעות או ש25בוטיה 41.06.0740



0.00280.00280.00'יח.ע" ליטר דגם משתלת ליעות או ש45בוטיה 41.06.0750

0.00550.00550.00'יח.ע" ליטר דגם משתלת ליעות או ש100בוטיה 41.06.0760

0.00370.00370.00'יח.ע"דגם משתלת ליעות או ש'  מ0.65-0.95 גזע 1 לבן 1בוטיה מעקירה גודל 41.06.0770

0.00445.00445.00'יח.ע"דגם משתלת ליעות או ש'  מ1.20-90 צהוב גזע 2בוטיה מעקירה גודל 41.06.0780

0.00580.00580.00'יח.ע"דגם משתלת ליעות או ש'  מ1.50-1.20 ירוק גזע 3בוטיה מעקירה גודל 41.06.0790

0.00815.00815.00'יח.ע"דגם משתלת ליעות או ש'  מ1.20-1.50 כחול גזע 4בוטיה מעקירה גודל 41.06.0800

0.0045.0045.00'יח.ע" ליטר דגם משתלת ליעות או ש7ביפי 41.06.0810

0.0055.0055.00'יח.ע" ליטר כדוגמאת משתלת ליעות או ש7פיקוס ירוק כלי 41.06.0820

0.0060.0060.00'יח.ע" ליטר כדוגמאת משתלת ליעות או ש7פיקוס מגוון ירוק כלי 41.06.0830

0.0040.0040.00'יח.ע" ליטר דגם משתלת ליעות או ש7קסנדו 41.06.0840

0.0090.0090.00'יח.ע" ליטר דגם משתלת ליעות או ש25קסנדו 41.06.0850

0.00275.00275.00'יח.ע" ליטר דגם משתלת ליעות או ש25דקל מקרוזמיה קומונוס 41.06.0860

0.00285.00285.00'יח.ע"דקל מקרוזמיה מוריי דגם משתלת ליעות או ש41.06.0870

0.0060.0060.00'יח.ע" ליטר דגם משתלת ליעות או ש7נולינה 41.06.0880

0.00160.00160.00'יח.ע" ליטר דגם משתלת ליעות או ש25נולינה 41.06.0890

0.00100.00100.00'יח.ע" ליטר דגם משתלת ליעות או ש7 ראשים 3נולינה 41.06.0900

0.00300.00300.00'יח.ע" ליטר דגם משתלת ליעות או ש25 ראשים 3נולינה 41.06.0910

0.00570.00570.00'יח.ע"דגם משתלת ליעות או ש'  מ2לויסטונה דסיפיין עד 41.06.0920

0.00760.00760.00'יח.ע"דגם משתלת ליעות או ש'  מ2 -2.5לויסטונה דסיפיין עד 41.06.0930

0.00425.00425.00'יח.ע"דגם משתלת ליעות או ש'  מ2.5 - 3לויסטונה דסיפיין עד 41.06.0940

0.001,500.001,500.00'יח.ע"ומעלה דגם משתלת ליעות או ש'  מ3לויסטונה דסיפיין 41.06.0950

0.0045.0045.00'יח.ע" ליטר דגם משתלת ליעות או ש7מסקרנה 41.06.0960

0.00170.00170.00'יח.ע" ליטר דגם משתלת ליעות או ש25מסקרנה 41.06.0970

0.00330.00330.00'יח.ע" ליטר דגם משתלת ליעות או ש45מסקרנה 41.06.0980

0.00100.00100.00'יח.ע" ליטר דגם משתלת ליעות או שו7קס טורסאי 'צי41.06.0990

0.00200.00200.00'יח. ליטר15ל אך "כנ41.06.1000

0.00350.00350.00'יח. ליטר25ל אך "כנ41.06.1010

0.00950.00950.00'יח ליטר50אספקה ושתילה סיזגיום פונפונים גודל 41.06.1020

0.001,500.001,500.00'יחאספקה ושתילה עץ זית מעוצב פונפונים41.06.1030

נטיעות41.06

שתילת צמחי מים41.07
0.00123.00123.00ר"מר זן מיילה" צמחים למ2, שושנות מים נשירות בוגרות41.07.0010

0.00123.00123.00ר"מ.ר זן אלבידה" צמחים למ2, שושנות מים נשירות בוגרות41.07.0020

0.00123.00123.00ר"מ.ר זן כרומטלה" צמחים למ2, שושנות מים נשירות בוגרות41.07.0030

0.00123.00123.00ר"מ.ר זן אטרקשן" צמחים למ2, שושנות מים נשירות בוגרות41.07.0040

0.00123.00123.00ר"מ.'ר זן פיצ" צמחים למ2, שושנות מים נשירות בוגרות41.07.0050

0.00123.00123.00ר"מ.ר זן בלק פרינסס" צמחים למ2, שושנות מים נשירות בוגרות41.07.0060

0.00203.00203.00ר"מ.זן דאובננה, ר" צמחים למ3, זנים קטנים,  לפחות4בנות , שושנות מים טרופיות41.07.0070

0.00203.00203.00ר"מ.זן קולורטה, ר" צמחים למ3, זנים קטנים,  לפחות4בנות , שושנות מים טרופיות41.07.0080

0.00203.00203.00ר"מ.זן קינג אוף דה בלוז, ר" צמחים למ3, זנים קטנים,  לפחות4בנות , שושנות מים טרופיות41.07.0090

0.00174.00174.00ר"מ.זן קפנסיס, ר" צמחים למ2, זנים גדולים,  לפחות4בנות , שושנות מים טרופיות41.07.0100

0.00174.00174.00ר"מ.זן פינק קקטוס, ר" צמחים למ2, זנים גדולים,  לפחות4בנות , שושנות מים טרופיות41.07.0110

0.00174.00174.00ר"מ.זן וויט נייט, ר" צמחים למ2, זנים גדולים,  לפחות4בנות , שושנות מים טרופיות41.07.0120

0.00174.00174.00ר"מ.זן יילו דזלר, ר" צמחים למ2, זנים גדולים,  לפחות4בנות , שושנות מים טרופיות41.07.0130

0.00174.00174.00ר"מ.גמא הירקון, ר" צמחים למ5, צמחיה מזדקרת עם בית שורשים מסועף41.07.0140

0.00174.00174.00ר"מ.אירוס ענף, ר" צמחים למ5, צמחיה מזדקרת עם בית שורשים מסועף41.07.0150

0.00174.00174.00ר"מ.אירוס לואיזינה אדום, ר" צמחים למ5, צמחיה מזדקרת עם בית שורשים מסועף41.07.0160

0.00174.00174.00ר"מ.אירוס לואיזינה כחול, ר" צמחים למ5, צמחיה מזדקרת עם בית שורשים מסועף41.07.0170

0.00174.00174.00ר"מ.טליה דלבטה, ר" צמחים למ5, צמחיה מזדקרת עם בית שורשים מסועף41.07.0180

0.00142.00142.00ר"מ.צבעים שונים, כנה הודית, ר" צמחים למ5, צמחיה מזדקרת עם בית שורשים מסועף41.07.0190

0.00174.00174.00ר"מ.כתום וורוד, צהוב, כנה זנקרי, ר" צמחים למ5, צמחיה מזדקרת עם בית שורשים מסועף41.07.0200

0.00174.00174.00ר"מ.אגמון הנחלים, ר" צמחים למ5, צמחיה מזדקרת עם בית שורשים מסועף41.07.0210

0.00174.00174.00ר"מ.אגמון החוף, ר" צמחים למ5, צמחיה מזדקרת עם בית שורשים מסועף41.07.0220

0.00174.00174.00ר"מ.גמא פפירוס, ר" צמחים למ4, צמחיה מזדקרת עם בית שורשים מסועף41.07.0230

0.00174.00174.00ר"מ.אלפיניה, ר" צמחים למ3, צמחיה מזדקרת עם בית שורשים מסועף41.07.0240

0.00174.00174.00ר"מ.גמא חלקלק, ר" צמחים למ5, צמחיה מזדקרת עם בית שורשים מסועף41.07.0250

0.00174.00174.00ר"מ.סמר ימי, ר" צמחים למ5, צמחיה מזדקרת עם בית שורשים מסועף41.07.0260



0.00174.00174.00ר"מ.ספרטינה, ר" צמחים למ5, צמחיה מזדקרת עם בית שורשים מסועף41.07.0270

0.00174.00174.00ר"מ.שנית גדולה, ר" צמחים למ5, צמחיה מזדקרת עם בית שורשים מסועף41.07.0280

0.00174.00174.00ר"מ.פוליגנום, ר" צמחים למ6, צמחיה מזדקרת עם בית שורשים מסועף41.07.0290

0.00174.00174.00ר"מ.שנית מפותלת, ר" צמחים למ5, צמחיה מזדקרת עם בית שורשים מסועף41.07.0300

0.00174.00174.00ר"מ.שבטבט, ר" צמחים למ5, צמחיה מזדקרת עם בית שורשים מסועף41.07.0310

0.00174.00174.00ר"מ.עב קנה מגוון, ר" צמחים למ4, צמחיה מזדקרת עם בית שורשים מסועף41.07.0320

0.00174.00174.00ר"מ.קנה מגוון, ר" צמחים למ5, צמחיה מזדקרת עם בית שורשים מסועף41.07.0330

0.00174.00174.00ר"מ.פונטדריה לנסאולטה, ר" צמחים למ5, צמחיה מזדקרת עם בית שורשים מסועף41.07.0340

0.00119.00119.00ר"מ.פשטה שרועה, ר" צמחים למ10, צמחיה משתרעת בעציצונים41.07.0350

0.00119.00119.00ר"מ.מרסילאה, ר" צמחים למ10, צמחיה משתרעת בעציצונים41.07.0360

0.00119.00119.00ר"מ.ספלילה מצויה, ר" צמחים למ10, צמחיה משתרעת בעציצונים41.07.0370

0.00119.00119.00ר"מ.סיגלית אפריקאית, ר" צמחים למ10, צמחיה משתרעת בעציצונים41.07.0380

הערות כלל.סיגלית אפריקאית, ר"צמחים למ , 01צמחיה משתרעת בעציצונים41.08
מינימום גובה , מ מקרקע המיכל" ס25נמדד , 1.5"קוטר הגזע ,  ליטר50שתילה בלבד של עצים ממיכל 41.08.0010

ד תחליף "לא נקלט אז הקפ' דקל וכו/במידה ועץ. ד"י הקפ"העץ יסופק ע,  גדול7גודל -' מ2.5שתיל 

0.0065.0065.00'יח.ח הקבלן המבצע"אך השתילה מחדש ע, אותו

41.08.0020

. ד"י הקפ"העץ יסופק ע, 8גודל -  מגידול באדמה 2"שתילה בלבד של עצים בעלי גזע מעוצב בקוטר 

0.0075.0075.00'יח.ח הקבלן המבצע"אך השתילה מחדשע, ד תחליף אותו"לא נקלט אז הקפ' דקל וכו/במידה ועץ

41.08.0030

. ד"י הקפ"אך העץ יסופק ע',  מ3.00מ וגובה מינימאלי " ס25קוטר גזע , שתילה בלבד של עץ זית בוגר

0.00250.00250.00'יח.ח הקבלן המבצע"אך השתילה מחדש ע, ד תחליף אותו"לא נקלט אז הקפ' דקל וכו/במידה ועץ

0.00300.00300.00'יח' מ4שתילה בלבד של דקל תמר מצוי מגידול בקעת הירדן גובה גזע 41.08.0040

0.00350.00350.00'יח' מ8שתילה בלבד של דקל תמר מצוי מגידול בקעת הירדן גובה גזע 41.08.0050

בלבד' ביצוע עב41.08

אביזרי ראש מערכת41.09
0.00310.00310.00'יח.ע" כולל רקורדים דגם ארד או שו3/4"פלט חשמלי בקוטר + מד מים 41.09.0005

לא )וסת לחץ ואביזרי חיבור ,  עם קוצב לפתיחה אחת לטפטוף או המטרה כולל מסנן3/4"ראש מערכת 41.09.0010

0.00550.00550.00'יח.(כולל ארגז

משחרר , ברז גן, מסננים, 3/4" לטפטוף והמטרה הכולל ברז אלכסון ראשי 3/4"ראש מערכת לקוטר 41.09.0020

, רקורדים ואביזרי חיבור, סולונואידים, הידרואליים מפלסטיק/ ברזים חשמליים4, וסת לחץ, ואקום/אויר

0.001,000.001,000.00'יח.(לא כולל ארון אביזרים)כולל חיבור למקור מים סמוך 

ללא )ואביזרי חיבור , וסת לחץ,  עם קוצב לפתיחה אחת לטפטוף או המטרה כולל מסנן1"ראש מערכת 41.09.0030

0.00600.00600.00'יח.(ארגז

משחרר , ברז גן, מסננים, 1" לטפטוף והמטרה הכולל ברז אלכסון ראשי 1"ראש מערכת לקוטר 41.09.0040

, רקורדים ואביזרי חיבור,סולונואידים, הידרואליים מפלסטיק/ ברזים חשמליים4, וסת לחץ, ואקום/אויר

0.002,100.002,100.00'יח.(לא כולל ארון אביזרים)כולל חיבור למקור מים סמוך 

משחרר , ברז גן, מסננים, 1.5" לטפטוף והמטרה הכולל ברז אלכסון ראשי 1.5"ראש מערכת לקוטר 41.09.0050

, רקורדים ואביזרי חיבור, סולונואידים, הידרואליים מפלסטיק/ ברזים חשמליים4, וסת לחץ, ואקום/אויר

0.003,700.003,700.00'יח.(לא כולל ארון אביזרים)כולל חיבור למקור מים סמוך 

משחרר , ברז גן, מסננים, 2" לטפטוף והמטרה הכולל ברז אלכסון ראשי 2"ראש מערכת לקוטר 41.09.0060

, רקורדים ואביזרי חיבור,סולונואידים, הידרואליים מפלסטיק/ ברזים חשמליים4, וסת לחץ, ואקום/אויר

0.005,200.005,200.00'יח.(לא כולל ארון אביזרים)כולל חיבור למקור מים סמוך 

0.0060.0060.00'יח.ל" כולל אביזרים לנ3/4"תוספת או הפחתת ברז 41.09.0070

0.00100.00100.00'יח.ל" כולל אביזרים לנ1"תוספת או הפחתת ברז 41.09.0080

0.00185.00185.00'יח.ל" כולל אביזרים לנ1.5"תוספת או הפחתת ברז 41.09.0090

0.00210.00210.00'יח.ל" כולל אביזרים לנ2"תוספת או הפחתת ברז 41.09.0100

, וסת לחץ, ע כולל מסנן" או שDC - 1 לפתיחה אחת עם בקר השקיה מסוג גלקון 3/4"ראש מערכת 41.09.0110

0.00600.00600.00'יח.(לא כולל ארגז)רקורדים ואביזרי חיבור 

, וסת לחץ, ע כולל מסנן" או שDC - 1 לפתיחה אחת עם בקר השקיה מסוג גלקון 1"ראש מערכת 41.09.0120

0.00750.00750.00'יח.(לא כולל ארגז)רקורדים ואביזרי חיבור 



41.09.0130

הידרואלי /ברזים חשמלי,  לטפטוף והמטרה הכולל מד מים עם פלט חשמלי3/4"ראש מערכת לקוטר 

, הידרואליים כוללברזונים תלת דרכיים/ ברזים חשמליים4, וסת לחץ, ש" מא120מסנן , 3/4"ראשי 

0.002,100.002,100.00'יח.(לא כולל ארון אביזרים)כולל חיבור למקור מים סמוך , רקורדים ואביזרי חיבור

הידרואלי /ברזים חשמלי,  לטפטוף והמטרה הכולל מד מים עם פלט חשמלי1"ראש מערכת לקוטר 41.09.0140

, הידרואליים כולל ברזונים תלת דרכיים/ ברזים חשמליים4, וסת לחץ, ש" מא120מסנן , 1"ראשי 

0.002,950.002,950.00'יח.(לא כולל ארון אביזרים)כולל חיבור למקור מים סמוך , רקורדים ואביזרי חיבור

הידרואלי ראשי /ברזים חשמלי,  לטפטוף והמטרה הכולל מד מים עם פלט חשמלי1.5"ראש מערכת 41.09.0150

רקורדים , הידרואליים כולל ברזונים תלת דרכיים/ ברזים חשמליים4, וסת לחץ, ש" מא120מסנן , 1.5"

0.005,200.005,200.00'יח.(לא כולל ארון אביזרים)כולל חיבור למקור מים סמוך , ואביזרי חיבור

הידרואלי /ברזים חשמלי,  לטפטוף והמטרה הכולל מד מים עם פלט חשמלי2"ראש מערכת לקוטר 41.09.0160

, הידרואליים כולל ברזונים תלת דרכיים/ ברזים חשמליים4, וסת לחץ, ש" מא120מסנן , 2"ראשי 

0.008,300.008,300.00'יח.(לא כולל ארון אביזרים)כולל חיבור למקור מים סמוך , רקורדים ואביזרי חיבור

0.00210.00210.00'יח.ל" פלסטי כולל אביזרים לנ3/4"תוספת או הפחתת ברז חשמלי או הידרואלי 41.09.0170

0.00265.00265.00'יח.ל" מפלסטי כולל אביזרים לנ1"תוספת או הפחתת ברז חשמלי או הידרואלי 41.09.0180

0.00400.00400.00'יח.ל" מפלסטי כולל אביזרים לנ2 - "1.5"תוספת או הפחתת ברז חשמלי או הידרואלי 41.09.0190

 84/78/33מנעול והתקנה במידות , ע כולל יסוד בטון מוכן"ארגז עילי לראש מערכת תוצרת ענבר או ש41.09.0200

0.002,300.002,300.00'יח.מ"ס

 84/111/33מנעול והתקנה במידות , ע כולל יסוד בטון מוכן"ארגז עילי לראש מערכת תוצרת ענבר או ש41.09.0210

0.003,200.003,200.00'יח.מ"ס

 84/57/33מנעול והתקנה במידות , ע כולל יסוד בטון מוכן"ארגז עילי לראש מערכת תוצרת ענבר או ש41.09.0220

0.002,100.002,100.00'יח.מ"ס

 110/80/33מנעול והתקנה במידות , ע כולל יסוד בטון מוכן"ארגז עילי לראש מערכת תוצרת ענבר או ש41.09.0230

0.003,700.003,700.00'יח.מ"ס

מנעול והתקנה במידות , ע כולל יסוד בטון מוכן"ארגז עילי לראש מערכת תוצרת ענבר או ש41.09.0240

0.004,400.004,400.00'יח.מ" ס110/113/33

מנעול והתקנה במידות , ע כולל יסוד בטון מוכן"ארגז עילי לראש מערכת תוצרת ענבר או ש41.09.0250

0.005,400.005,400.00'יח.מ" ס125/113/33

מנעול והתקנה במידות , ע כולל יסוד בטון מוכן"ארגז עילי לראש מערכת תוצרת ענבר או ש41.09.0260

0.006,300.006,300.00'יח.מ" ס125/122/47

 52/70/23מנעול והתקנה במידות , ע כולל יסוד בטון מוכן"ארגז עילי לראש מערכת תוצרת ענבר או ש41.09.0270

0.00800.00800.00'יח.מ"ס

0.001,500.001,500.00'יח.מ" מ336עומק , 1גודל . ע"תוספת ענבר או ש, סוקל מוכן לארגז עילי 41.09.0280

0.001,700.001,700.00'יח.מ" מ336עומק , 2גודל . ע"תוספת ענבר או ש, סוקל מוכן לארגז עילי 41.09.0290

0.00300.00300.00'יח.מ" ס30 ועומק 40/53ארגז לראש מערכת אך דגם מלבני 41.09.0300

0.00600.00600.00'יח.מ" ס38 ועומק 40/53ארגז לראש מערכת אך דגם מלבני 41.09.0310

0.00800.00800.00'יח.מ" ס46 ועומק 63/95ארגז לראש מערכת אך דגם מלבני 41.09.0320

0.00420.00420.00'יח.2001ע "מחשב השקיה מופעל סוללות מסוג גלקונית או שו41.09.0330

0.00500.00500.00'יח. הפעלותAC - 4מחשב השקיה מסוג 41.09.0340

0.00600.00600.00'יח. הפעלותAC - 6מחשב השקיה מסוג 41.09.0350

0.00650.00650.00'יח. הפעלותDC - 4מחשב השקיה מסוג 41.09.0360

0.00850.00850.00'יח. הפעלותDC- 6מחשב השקיה מסוג 41.09.0370

0.001,000.001,000.00'יח. הפעלותDC - 12מחשב השקיה מסוג41.09.0380

0.002,000.002,000.00'יח.2"ח "מז41.09.0390

0.00160.00160.00'יח.3/4"ע "או שו" ברמד"וסת לחץ 41.09.0400

0.00400.00400.00'יח.1.5 בסיס פליז קוטר 1"ע "או שו" ברמד"וסת לחץ 41.09.0410

0.001,300.001,300.00'יח.ע" כולל רקורדים דגם ארד או שו2"פלט חשמלי בקוטר + מד מים 41.09.0420

0.00700.00700.00'יח.ע" כולל רקורדים דגם ארד או שו1.5"פלט חשמלי בקוטר + מד מים 41.09.0430

0.00500.00500.00'יח.ע" כולל רקורדים דגם ארד או שו1"פלט חשמלי בקוטר + מד מים 41.09.0440

0.00310.00310.00'יחע" כולל רקורדים דגם ארד או שו3/4"פלט חשמלי בקוטר + מד מים 41.09.0450

0.00210.00210.00'יח.תוספת פלט חשמלי למד מים קיים41.09.0460

0.001,500.001,500.00'יח. פלסטיק2"מסנן טרפלן 41.09.0470

0.00850.00850.00'יח.ע"עד או שו- או של חברת אור2"מקטין לחץ בראוקמן 41.09.0480

0.00450.00450.00'יח.ע"עד או שו- או של חברת אור1"מקטין לחץ בראוקמן 41.09.0490

0.00250.00250.00'יח.2 - "1"משחרר אוויר לראש מערכת 41.09.0500

0.001,800.001,800.00'יח.ש " מק12 לספיקה עד 1 1/2" ," קוטר  (ח"מז)מונע זרימה חוזרת 41.09.0510

0.001,100.001,100.00'יח.ש" מק5 לספיקה עד 1".קוטר  (ח"מז)מונע זרימה חוזרת 41.09.0520

0.00900.00900.00'יח.ש" מק3לספיקה עד  , 3/4"קוטר  (ח"מז)מונע זרימה חוזרת 41.09.0530

כל עב: הערה.ש" מק3לספיקה עד " 3/4, קוטר  (ח"מז)מונע זרימה חוזרת 41.10



 30-75מ עם טפטפות כל " מ17-16מפוליאתילן , ע "מ נטפים או נען דן או ש"צינור טפטוף מווסת רע41.10.0010

0.005.005.00'מ.מ"ס

 80-100מ עם טפטפות כל " מ17-16מפוליאתילן , ע "מ נטפים או נען דן או ש"צנרת טיפטוף מווסת רע41.10.0020

0.005.005.00'מ.מ"ס

41.10.0030

0.0016.0016.00קומפ.' מ3 טפטפות קו אינטגראליות מתווסתת אורך השלוחה 4שלוחת טפטוף לעצים מצינור טפטוף נושא 

0.007.007.00'מ.' מ0.4 - 0.3מ בקרקע טפטוף אינטגראלי מווסת כל " ס15טמון , צנרת טיפטוף טמון למדשאות41.10.0040

0.003.003.00'יח.טפטפת נעץ מתווסתת לפי תכנית41.10.0050

0.00420.00420.00'יח.ברז שטיפה לשלוחות ניקוז כולל ארגז הגנה41.10.0060

0.004.004.00'מ.מ" מ16 בקוטר 4צנרת השקיה תת קרקעית מפוליאתן דרג 41.10.0070

0.006.006.00'מ.מ" מ20 בקוטר 4צנרת השקיה תת קרקעית מפוליאתן דרג 41.10.0080

0.009.009.00'מ.מ" מ25 בקוטר 4צנרת השקיה תת קרקעית מפוליאתן דרג 41.10.0090

0.0012.0012.00'מ.מ" מ32 בקוטר 4צנרת השקיה תת קרקעית מפוליאתן דרג 41.10.0100

0.0013.0013.00'מ.מ" מ40 בקוטר 4צנרת השקיה תת קרקעית מפוליאתן דרג 41.10.0110

0.0017.0017.00'מ.מ" מ50 בקוטר 4צנרת השקיה תת קרקעית מפוליאתן דרג 41.10.0120

0.0022.0022.00'מ.מ" מ63 בקוטר 4צנרת השקיה תת קרקעית מפוליאתן דרג 41.10.0130

0.0028.0028.00'מ.מ" מ75 בקוטר 4צנרת השקיה תת קרקעית מפוליאתן דרג 41.10.0140

0.006.006.00'מ.מ" מ16 בקוטר 6צנרת השקיה תת קרקעית מפוליאתן דרג 41.10.0150

0.008.008.00'מ.מ" מ20 בקוטר 6צנרת השקיה תת קרקעית מפוליאתן דרג 41.10.0160

0.0010.0010.00'מ.מ" מ25 בקוטר 6צנרת השקיה תת קרקעית מפוליאתן דרג 41.10.0170

0.0013.0013.00'מ.מ" מ32 בקוטר 6צנרת השקיה תת קרקעית מפוליאתן דרג 41.10.0180

0.0015.0015.00'מ.מ" מ40 בקוטר 6צנרת השקיה תת קרקעית מפוליאתן דרג 41.10.0190

0.0021.0021.00'מ.מ" מ50 בקוטר 6צנרת השקיה תת קרקעית מפוליאתן דרג 41.10.0200

0.0025.0025.00'מ.מ" מ63 בקוטר 6צנרת השקיה תת קרקעית מפוליאתן דרג 41.10.0210

0.0033.0033.00'מ.מ" מ75 בקוטר 6צנרת השקיה תת קרקעית מפוליאתן דרג 41.10.0220

0.0014.0014.00'מ.6 בדרג 1"סי בקוטר .וי.מסוג פי" שרוול"צינור 41.10.0230

0.0018.0018.00'מ.6 בדרג 2"סי בקוטר .וי.מסוג פי" שרוול"צינור 41.10.0240

0.0023.0023.00'מ.6 בדרג 3"סי בקוטר .וי.מסוג פי" שרוול"צינור 41.10.0250

0.0037.0037.00'מ.6 בדרג 4"סי בקוטר .וי.מסוג פי" שרוול"צינור 41.10.0260

0.0040.0040.00'מ.10 בדרג 5"סי בקוטר .וי.מסוג פי" שרוול"צינור 41.10.0270

0.0050.0050.00'מ.10 בדרג 6"סי בקוטר .וי.מסוג פי" שרוול"צינור 41.10.0280

0.0065.0065.00'מ.10 בדרג 8"סי בקוטר .וי.מסוג פי" שרוול"צינור 41.10.0290

0.00180.00180.00'מ.6"צינור מתכת מגולוון בקוטר 41.10.0300

0.00135.00135.00'מ.4"צינור מתכת מגולוון בקוטר 41.10.0310

0.00115.00115.00'מ.3"צינור מתכת מגולוון בקוטר 41.10.0320

0.0095.0095.00'מ.2"צינור מתכת מגולוון בקוטר 41.10.0340

0.0070.0070.00'מ.1.5"צינור מתכת מגולוון בקוטר 41.10.0350

0.0047.0047.00'מ.1"צינור מתכת מגולוון בקוטר 41.10.0360

0.0037.0037.00'מ.3/4"צינור מתכת מגולוון בקוטר 41.10.0370

0.0080.0080.00'מ.מ עטוף בד גיאוטכני כולל מילוי בחצץ" מ125צינור ניקוז שרשורי למגרש כדורגל בקוטר 41.10.0380

כולל , מ" ס25רוחב , מ" מ3מפח מגולוון בעובי  (מ " ס33X110 )אספקה והתקנה של חבק הגנה 41.10.0390

0.00800.00800.00'יחפתח מנעול ומנעול מחוסם לארון פוליאסטר משוריין במידות, צירים

, כולל צירים, מ" ס25רוחב , מ" מ3מפח מגולוון בעובי  (מ" ס33X80)אספקה והתקנה של חבק הגנה 41.10.0400

0.00650.00650.00'יחפתח מנעול ומנעול מחוסם לארון פוליאסטר משוריין במידות

, כולל צירים, מ" ס25רוחב , מ" מ3מפח מגולוון בעובי  (מ" ס20X60)אספקה והתקנה של חבק הגנה 41.10.0410

0.00550.00550.00'יחפתח מנעול ומנעול מחוסם לארון פוליאסטר משוריין במידות

כולל , מ" ס25רוחב , מ" מ3מפח מגולוון בעובי  (מ " ס47X130 )אספקה והתקנה של חבק הגנה 41.10.0420

0.001,000.001,000.00'יחפתח מנעול ומנעול מחוסם לארון פוליאסטר משוריין במידות, צירים

0.00210.00210.00'יח.תיקון הנעילה לארגז קיים לרבות מנעול מסטר41.10.0430

0.00700.00700.00'יח. עם האביזרים2"התקנה מחדש של ראש מערכת בקוטר עד 41.10.0440

0.001,300.001,300.00'יח".השקייה"מ עם מכסה ועם כיתוב " ס40שוחות בקרה מבטון טרום קוטר 41.10.0450

0.001,550.001,550.00'יח.מ " ס60אך שוחות בקרה בקוטר , ל"כנ41.10.0460

0.001,900.001,900.00'יח.מ " ס80אך שוחות בקרה בקוטר , ל"כנ41.10.0470

אביזרי צנרת השקייה41.10

אספקה+ המחיר כולל עבודה : הערה.מ " ס08אך שוחות בקרה בקוטר , ל"כנ41.11
0.00105.00105.00'יח.ע" מתכוונן עם כיסוי גומי או שוP.G.Pממטיר הנטר 41.11.0010

0.00105.00105.00'יח.ע" פלסטי או שוI - 21ממטיר הנטר מתכוונן עם כיסוי גומי 41.11.0020



0.00230.00230.00'יח.ע" פלסטי או שוI - 31ממטיר הנטר מתכוונן עם כיסוי גומי 41.11.0030

0.00180.00180.00'יח.ע" מנירוסטה או שוI - 21ממטיר הנטר מתכוונן 41.11.0040

0.00420.00420.00'יח.ע" מנירוסטה או שוI - 31ממטיר הנטר מתכוונן 41.11.0050

0.0050.0050.00'יח.מ" ס5פיה לגובה + מתיז גיחה 41.11.0060

0.0060.0060.00'יח.מ" ס10פיה לגובה + מתיז גיחה 41.11.0070

0.0050.0050.00'יח.מ" ס10 גובה P - 204מתיז 41.11.0080

0.00110.00110.00'יח.(' מ12 ועד 9, 6, 3כולל פיה )ע "נטפים או ש-  מתכוונן גזרתיP - 2000ממטיר 41.11.0090

0.00110.00110.00'יח .3504 או מקביל אליו כגון ריינבירד PGMממטיר 41.11.0100

0.00110.00110.00'יח.P 2000 או 5004או מקביל אליו כגון ריינבירד PGPממטיר 41.11.0110

 רוטורית תואמת לתוכנית ההשקייה וחיבור MPע כולל פיה " או שוPRO-40ממטיר רוטרי דגם 41.11.0120

0.00110.00110.00'יח.הממטיר למקומו

0.0045.0045.00'יח.2?1- " ^ "מתז בקוטר /אל נגר ממטיר41.11.0130

מתיזים/ממטרים41.11


