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 המשרד לשירותי דת
 תחום קבורה

 
 

 14מתוך  1עמוד 

  8201 לשנת כתב כמויות ואומדנים לפיתוח בתי עלמין

לצורך ביצוע התאמות נגישות, ככל שישנן עבודות מבוקשות שאינן מופיעות בכתב  .א
 .הכמויות, נא לפנות ליחידה המקצועית

 .י עזר להכנת האומדניםהגשת הבקשה כתב הכמויות משמש ככלבשלב  .ב
 

 מועצה אזורית  מועצה מקומית   ית אזוריתמועצה דתמועצה דתית  עירייה    סוג הרשות:

  ם הרשות:ש
 

  שם בית העלמין:
 

  תאריך:
 

 
 

 תיאור סעיף מספר סעיף
יחידת 
 מידה

 כמות
מחיר 
 אומדן

מחיר 
 עלות 

סה"כ 
 עלות

           פיתוח תשתיות 1

           עבודות עפר 1.01

           הכשרת השטח 1.01.01

1.01.01.10.0010 
יתה ועקירת עצים שלמים ללא גיזום נוסף בגובה כר

 576   יח' מ'. 4.0עד 
    

1.01.01.10.0040 
 15כריתה ועקירת עצים כאשר קוטר הגזע עולה על 

 487   יח' ס"מ. 25ס"מ ואינו עולה על 
    

1.01.01.10.0120 
 3גיזום ענפים בעץ אשר גובה צמרתו אינו עולה על 

 239   יח' מ'.
    

1.01.01.20.0010 

 10חישוף השטח )עשבייה( לעומק שאינו עולה על 
מ"ר תמדד  2000ס"מ, כולל פינוי )כמות מעל 

 (.1.51בניפרד, ראה פרק 
 8   מ"ר

    

1.01.01.20.0020 

ס"מ  10חישוף השטח )עשבייה( לעומק שעולה על 
ס"מ, כולל פינוי )כמות מעל  20אך אינו עולה על 

 (.1.51אה פרק מ"ר תמדד בניפרד, ר 2000
 11   מ"ר

    

           חפירה 1.01.03

1.01.03.10.0010 

מ', בציוד  1חפירה בשטח לעומק שאינו עולה על 
 3000מכני, כולל פינוי עודפי חומר חפור )כמות מעל 

 (.1.51מ"ק תמדד בנפרד ראה פרק 
 24   מ"ק

    

1.01.03.10.0020 

עולה על  מ' ואינו 1חפירה בשטח לעומק העולה על 
מ' בציוד מכני, כולל פינוי עודפי חומר חפור )כמות  3

 (.1.51מ"ק תמדד בנפרד, ראה פרק  3000מעל 
 29   מ"ק

    

1.01.03.20.0010 
חפירת  תעלות ניקוז פתוחות בחתכים שונים לעומק 

 81   מ"ק מ' בכל סוג של אדמה. 3עד 
    

           חפירה / חציבה 1.01.04

     158   מ"ק מ'. 1חציבה בסלע קשה לעומק שאינו עולה על  1.01.04.10.0100

     58   מ"ק מ'. 1חציבה בסלע רך לעומק שאינו עולה על  1.01.04.10.0120

1.01.04.20.0090 
חציבת תעלות ניקוז פתוחות בחתכים שונים לעומק 

 192   מ"ק מ'. 2עד 
    

           מילוי 1.01.05
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 המשרד לשירותי דת
 תחום קבורה

 
 

 14מתוך  2עמוד 

 תיאור סעיף מספר סעיף
יחידת 
 מידה

 כמות
מחיר 
 אומדן

מחיר 
 עלות 

סה"כ 
 עלות

     66   מ"ק ס"מ. 20מילוי בעפר מובא, בשכבות של  1.01.05.10.0010

     93   מ"ק מילוי בחול מובא. 1.01.05.10.0020

1.01.05.10.0040 
ס"מ לרבות הידוק  20מילוי שכבת מצע סוג א' בעובי 

 28   מ"ר מבוקר.
    

1.01.05.10.0050 
 50חפירה ומילוי מאדמה בשטח האתר בעובי של עד 

 11   מ"ר דוק מבוקר.ס"מ והידוקה בהי
    

           עוגני קרקע 1.26

           יסודות ומסדים 1.26.01

1.26.01.20.0010 
 30, בקוטר 30 -קידוח ויציקה של כלונסאות בטון ב

 142   מטר מ'. 7ס"מ ובעומק עד 
    

1.26.01.20.0230 
מ' בשתי שכבות ארג זכוכית רווי  2עטיפה באורך 
 154   יח' ס"מ. 35בקוטר  ביטומן, לכלונס

    

1.26.01.20.0250 
מ' בשתי שכבות נייר טול וביניהן  2עטיפה באורך 

 172   יח' ס"מ. 80ס"מ ועד  51-גריז, לכלונס בקוטר מ
    

1.26.01.20.0240 
מ' בשתי שכבות נייר טול וביניהן  2עטיפה באורך 

 133   יח' ס"מ. 50ס"מ ועד  30-גריז, לכלונס בקוטר מ
    

           פיתוח האתר 1.40

           ריצוף חוץ 1.40.10

1.40.10.10.0005 

ס"מ בצבע אפור במידות:  6אבנים משתלבות בעובי 
ס"מ דגם אוני דקור, אוני של  20/20ס"מ או  20/ 10

'אקרשטיין', 'נתיבי נוי' או ש"ע על מצע חול נקי בעובי 
 ס"מ. 5עד 

 151   מ"ר

    

1.40.10.20.0050 
 5ס"מ בעובי  45/45מרצפות גרנוליט רחוץ במידות: 

 ס"מ. 5ס"מ, עם צרורות נחל, לרבות מצע חול עד 
 196   מ"ר

    

1.40.10.30.0010 
ס"מ  100/ 25/ 17אבן שפה טרומה לכביש במידות: 

 86   מטר בגוון אפור של 'אקרשטיין', 'נתיבי נוי' או ש"ע.
    

1.40.10.30.0070 
ס"מ בגוון אפור  10/20/100ננית במידות: אבן שפה ג

 83   מטר של 'אקרשטיין', 'נתיבי נוי' או ש"ע.
    

           סלילה באספלט בטון / בטון יצוק 1.40.11

1.40.11.20.0010 

בעובי   20 -שבילים ומידרכות יצוקים במקום מבטון ב
ס"מ, לרבות  20מ"מ כל  8ס"מ, עם רשת ברזל  10

 ון ותפרי הפרדה.החלקת פני הבט
 219   מ"ר

    

1.40.11.20.0020 

ו עשוי באתר( לשבילים )מובא א  20 -משטח בטון ב
ס"מ, רשת ברזל מרותכת קוטר  15ומידרכות, בעובי 

 ס"מ, והחלקת פני הבטון כולל מישקים. 20/20כל  8
 269  מ"ר

  

           ניקוז עילי 1.40.12

1.40.12.20.0050 
ס"מ בגוון אפור תוצרת  22/ 60/ 30תעלה במידות: 

 330   מטר 'אקרשטיין' או ש"ע.
    

1.40.12.20.0060 
ס"מ בגוון  6/ 60/ 30מכסה לבטון לתעלה במידות: 

 74   מטר אפור תוצרת 'אקרשטיין' או ש"ע.
    

           ריהוט רחוב 1.40.14

1.40.14.10.0020 
ספסל ישיבה מעץ על רגלי פלדה יצוקה דוגמת 

 1,187   יח' נירים"  או ש"ע."
    

1.40.14.20.0040 
ס"מ, כדוגמת  3.5פרגולה מרשת עץ, גודל חור 

 789   מ"ר "מנצור" או ש"ע.
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 המשרד לשירותי דת
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 14מתוך  3עמוד 

 תיאור סעיף מספר סעיף
יחידת 
 מידה

 כמות
מחיר 
 אומדן

מחיר 
 עלות 

סה"כ 
 עלות

1.40.14.20.0060 

מ"מ  100*50*3פרגולה מקונסטרוקצית ברזל מגולוון 
וי סרגלי הצללה ס"מ עם קר 70-80חלוקה מישנית 

 ר או ש"ע.מ"מ מפי.וי.סי כדוגמת פלכ 84*22
 1,391   מ"ר

    

1.40.14.30.0010 

אשפתון בטון טרום עם גמר גרנוליט רחוץ דוגמת 
סל פח מגולבן  אריכא" לרבות-"גליל" תוצרת "שחם

 ליטר. 50בנפח 
 531   יח'

    

1.40.14.30.0330 

של שחם אריכא  2251ברזיה לשטיפה דגם "פנינה" 
 - 5ו או ש"ע בגמר בטון או גרנוליט לרבות שוקת

 ברזים
 5,885   יח'

    

           אספקה בלבד 1.40.70

   79  טון אבני מסלעה  בגדלים שונים )אספקה בלבד(.  1.40.70.40.0160

           גינון והשקייה 1.41

           הכשרת קרקע 1.41.01

1.41.01.10.0030 
מילוי באדמה גננית, זיבול, השקייה, ישור סופי של 

 71   מ"ק ובה לפי התוכנית.השטח לג
    

1.41.01.10.0070 
ס"מ על  3 - כמ"מ בעובי  4-0פיזור מצע טוף מודרג 

 13   מ"ר משטחי דשא.
    

1.41.01.10.0120 
בעבודות ידיים  ס"מ, מפוזר 3.5-5חצץ "פוליה" קוטר 
 237   מ"ק ס"מ 10בשכבה בעובי עד 

    

1.41.01.20.0010 
ורשי צמחים ועשבים בחומר ריסוס שטחים לקטילת ש

 2   מ"ר הדברה "מתיל ברומיד" או ש"ע.
    

           מערכות השקייה 1.41.02

1.41.02.10.0040 
מ"מ נושא טפטפות קו  16צינורות טפטוף בקוטר 
 80-100ל'/ש' במרווחים  2מווסתות אינטגרליות 

 ס"מ.
 6   מטר

    

1.41.02.10.0050 
"מ נושאות טפטפות קו מ 16צינורות טפטוף קוטר 

 50-80ל'/ש', במרווחים  2מווסתות אינטגרליות, 
 ס"מ.

 7   מטר
    

     56   יח' דוגמת "שגיב" או ש"ע.. 3/4מגוף כדורי " 1.41.02.20.0080

1.41.02.40.0320 
לספיקה  1"½קוצב מים עם ספירה ורקורדים קוטר 

 1,575   יח' מק"ש. 12עד 
    

           לה, נטיעהזריעה, שתי 1.41.03

1.41.03.10.0090 
כדוגמאת אוג חרוק,  5שתילת שיח'ים ממיכלים, גודל 

 48   יח' סולנום רנטונטי וזיבול בקומפוסט.
    

1.41.03.30.0010 
 100בגובה  1/2ליטר )גזע " 20עץ ממיכל פלסטיק 

 82   יח' ס"מ( לרבות סמוכה.
    

           קירות תמך 1.43

           קירות תומכים יצוקים או בנויים 1.43.08

1.43.08.30.0020 
 20עולה על בעובי ש  20 -קירות תומכים מבטון ב
 1,859   מ"ק מ'. 2ס"מ ובגובה שעולה על 

    

     653   מ"ק קירות תומכים מאבן לקט עם גב בטון בגבהים שונים. 1.43.08.50.0010

           גידור ושערים 1.44

           גדרות / מעקות 1.44.09
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 המשרד לשירותי דת
 תחום קבורה

 
 

 14מתוך  4עמוד 

 תיאור סעיף מספר סעיף
יחידת 
 מידה

 כמות
מחיר 
 אומדן

מחיר 
 עלות 

סה"כ 
 עלות

1.44.09.50.0090 
מ' דגם  2מ"מ ובגובה  4.5גדר מגולוונת עובי חוט 

 359   מטר "כפיר", "שמן", "לירון" או ש"ע.
    

1.44.09.80.0010 
 1"½מעקה מצינור פלדה מגולוון וצבוע, בקוטר 

 מ"מ, מעוגן לקיר. 2.2ובעובי דופן 
 216   מטר

    

1.44.09.80.0020 
 1"½מעקה מצינור פלדה מגולוון וצבוע, בקוטר 

 725   מטר מ"מ, על עמודים, מעוגן בבטון. 2.2ובעובי דופן 
    

1.44.09.60.0020 

מ"מ   82*12גודל    P.V.Cגדר שלבים לוח גדר 
רכיבי שלד הגדר מגולוונים וצבועים או פרופילי 

מ' בין לוחות  2מ' עמוד כל  1.2אלומיניום גובה הגדר 
 ס"מ ככדוגמת פלכר או ש"ע . 1.5הגדר 

 695   מטר

    

           עבודות סלילה 1.51

           הכנת שטחים 1.51.06

1.51.06.10.0005 

 10חישוף השטח )עשבייה( לעומק שאינו עולה על 
מ"ר  2,000מ"ר. )כמות עד  2,000ס"מ בשטח מעל 

 (.1.01.01.20.0010תמדד בנפרד, ראה סעיף 
 2   מ"ר

    

1.51.06.10.0010 

ס"מ  10חישוף השטח )עשבייה( לעומק שעולה על 
מ"ר.  2,000ס"מ בשטח מעל  20אך אינו עולה על 

מ"ר תמדד בנפרד, ראה סעיף  2,000)כמות עד 
1.01.01.20.0020.) 

 3   מ"ר

    

           סלילה 1.51.09

1.51.09.10.0030 

 500ת מעל ס"מ, בכמו 5בעובי מינימלי  3/4אספלט "
אה סעיף ר -מ"ר  500מ"ר. )כמות עד 

1.40.11.10.0120.) 
 53   מ"ר

    

1.51.09.20.0010 
ביצוע מישק התחבורות בין אספלט חדש לאספלט 

 19   מטר קיים.
    

           מעקות הגנה ובטיחות 1.51.12

1.51.12.10.0010 
לרבות עמודים  Wמעקה בטיחות עשוי פלדה מדגם 

 150   מטר מ' 4כל 
    

           מים, ביוב ותיעול )חוץ( 1.57

           מערכות סילוק שפכים מקומיות 1.57.03

1.57.02.70.0140 

ס"מ בעומק של  80שוחת ביוב מפוליאתלין בקוטר 
מ', לרבות חוליה עליונה ולמעט תקרת  1.25עד 

 בטון.
 1,508   יח'

    

     679   יח' ס"מ 80טון לתא בקרה בקוטר  5מכסה ופקק לעומס  1.57.02.70.0220

1.57.03.10.0040 

איש במידות  -100בור רקב מבטון לשרות
ס"מ, לרבות מחיצה סדור כניסה  381/206/194

 ויציאה.
 24,856   יח'

    

1.57.03.10.0080 

מ', לרבות  4ס"מ ועומק עד  60קידוח ספיגה בקוטר 
, 437פי ת"י חוליות בטון גליליות לבורות ספיגה ל

מילוי חצץ מדורג סביב לחוליות בכל העומק, תקרת 
 בטון ומכסה.

 6,749   יח'

    

           צנרת תיעול ואביזריה 1.57.04
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 14מתוך  5עמוד 

 תיאור סעיף מספר סעיף
יחידת 
 מידה

 כמות
מחיר 
 אומדן

מחיר 
 עלות 

סה"כ 
 עלות

1.57.04.20.0010 

עטוף באגרגט  4צינור שרשורי מחורר בקוטר "
ס"מ לרבות  20/20שומשום לניקוז המבנה בשטח 

 עבודות חפירה.
 88   מטר

    

           עבודות שיפוץ / החלפה 1.57.60

1.57.60.20.0013 

חיבור צינור ביוב חדש לתא בקרה קיים מבטון בקוטר 
ס"מ לרבות ביטון פנימי וחיצוני, לרבות שינוי,  100

 החלקה ותיקון העיבודים בקרקעית התא.
 494   יח'

    

           עבודות בניין 2

           בטון יצוק באתר 2.02

           קירות בטון 2.02.04

2.02.04.10.0030 
ס"מ )בכמות של  20, בעובי 30 -קירות בטון מובא ב

 1,551   מ"ק מ"ק המחיר כולל יציקה עם משאבה(. 5מעל ל 
    

           יציקות שונות ועיבודים בבטון 2.02.08

2.02.08.10.0010 
ס"מ יצוקים על  15/28, בחתך 20 -מדרגות בטון ב

 97   מטר משופע )הנמדד בנפרד(. משטח
    

2.02.08.10.0020 
, בעובי 20 -משטחים משופעים למדרגות מבטון ב

 258   מ"ר ס"מ. 15ועד  -12מ
    

           קירות ומחיצות בנייה 2.04

           בניית קירות ומחיצות )בנייה רטובה( 2.04.01

     133   מ"ר ס"מ. 15חורים( בעובי  4)קירות מבלוקי בטון חלולים  2.04.01.10.0030

     157   מ"ר ס"מ. 20חורים( בעובי  4קירות מבלוקי בטון חלולים ) 2.04.01.10.0040

           שיפוצים / שינויים במחיצות וקירות בנויים 2.04.60

2.04.60.10.0020 

סגירת פתחים במידות שונות, בבלוקי בטון חלולים 
ות תיקוני טיח' משני הצדדים ס"מ, לרב 10בעובי 

 )ללא צבע(.
 159   מ"ר

    

           איטום ובידוד 2.05

           איטום גגות שטוחים 2.05.04

2.05.04.30.0020 

איטום גג שטוח ע"י פריימר ביטומני חודר, שתי 
עם ארג מסוג אינטרגלס או  85/40שכבות ביטומן 

 לי.ש"ע ביניהן והלבנה בצבע על בסיס אקרי
 59   מ"ר

    

2.05.04.30.0040 

איטום גג שטוח ע"י פריימר ביטומני חודר, שתי 
עם ארג מסוג אינטרגלס או  75/25שכבות ביטומן 

 ש"ע ביניהן והלבנה בצבע על בסיס אקרילי.
 56   מ"ר

    

2.05.04.45.0020 

מ"ר, עשוי  70איטום גג קל גלי, בשטח שעולה על 
עות פי.וי.סי לבנות משורינות פי.וי.סי. או אסבסט בירי
מ"מ, בשיטת קיבוע מכני  1.2ברשת פוליאסטר בעובי 

"הנחה חציי חופשית", לרבות כיסוי הגג בלוחות 
)המדידה  F-30ס"מ מסוג  4פוליסטרן מוקצף בעובי 

 לפי פריסה(, טיפול בשלושה צ

 136   מ"ר

    

           נגרות ומסגרות פלדה 2.06

           דלתות עץ 2.06.01

2.06.01.10.0010 
ה ס"מ ובגוב 60-70דלת לבודה כנף סובבת ברוחב 

 862   יח' ס"מ, לרבות מלבן. 210
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           דלתות פלדה 2.06.03

2.06.03.10.0110 

או ש"ע  710דלת פלדלת מבית "רב בריח'" דגם 
במידות סטנדרט הכוללת נעילה רב בריח'ית ומנעול 

 ריט בגוון לבחירה.חוגה עם ציפוי וינו
 4,291   יח'

    

2.06.03.10.0520 

, 2008רב מגן", דגם דור כנפית מסוג "-דלת פלדה דו
ס"מ, לרבות מלבן  210בה ס"מ ובגו 200-120ברוחב 

לינדר, פרזול, עינית בריח'ים, צי - 7כיסוי, מנעול ל
טלסקופית,סגר ביטחון פנימי, מעצור לדלת, ציפוי 

 ויניל )פי.וי.סי(.

 4,973   ח'י

    

2.06.03.50.0030 
 210ס"מ ובגובה  400שער ברזל דו כנפי ברוחב 

 6,178   יח' מ"מ, כולל צירים ומנעול.  14ס"מ, עם מוטות אנכיים 
    

2.06.03.50.0040 

 210ס"מ ובגובה  400שער ברזל דו כנפי ברוחב 
מ"מ, עם ציפוי גדר רשת,   14ס"מ, ממוטות אנכיים 

 מנעול.כולל צירים ו
 6,502   יח'

    

2.06.03.50.0070 
שער פשפש חד כנפי מגולוון מפרופיל מרובע ברוחב 

 ס"מ, לרבות עמודים ופירזול. 100ס"מ ובגובה  100
 1,981   יח'

    

           חלונות ואשנבי פלדה 2.06.04

2.06.04.10.0010 
ס"מ עם  100ס"מ ובגובה  50חלון ברזל קיפ, ברוחב 

 912   יח' ד.סורג צמו
    

2.06.04.10.0020 
ס"מ עם  100ס"מ ובגובה  80חלון ברזל קיפ, ברוחב 

 1,008   יח' סורג צמוד.
    

           שונות )עץ, פלדה ופלסטיק( 2.06.06

2.06.06.30.0070 
סורג ברזל מפרופיל מלבני או ריבועי, מרותך 

 728   מ"ר למסגרת מפרופיל מלבני, לפי התרשים.
    

     582   יח' ס"מ. 125ובגובה  80סורג ברזל חיצוני לחלון ברוחב  2.06.06.30.0050

2.06.06.30.0110 

מטר  1.0מעקה פלדה למהלכי מדרגות בגובה עד 
עם מסעד עשוי פרופיל מעקה חצי עגול או פרופיל 

 מ"מ, 40/3"מ עם מילוי ברזל שטוח מ 40/20מרובע 
 20/20ופיל מרובע מטר עשוי פר 1.2עמוד תמיכה כל 

 מ"מ לרבות גמר בצבע יסוד ושתי שכבות צבע עליון.

 525   מטר

    

2.06.06.30.0140 

מעקה בטיחות עשוי מצינורות מגולוונים, כאשר 
מרותך על עמודים  1"½הצינור העליון בקוטר 

ס"מ, בין העמודים  150כל  1"½מצינורות בקוטר 
 .1"½באמצע הגובה ירותך צינור בקוטר 

 537   רמט

    

           טיח' 2.09

           טיח' פנים 2.06.01

2.09.01.10.0010 
טיח' על קירות פנים, שתי שכבות סרגל, בשני 

 59   מ"ר כיוונים, כולל שליכט.
    

           טיח' חוץ 2.06.02

2.09.02.10.0010 

שתי שכבות טיח' חוץ על שטחים מישוריים )שכבת 
ישרת( ושכבת שליכט שחורה עד הרבצה ושכבה מי

 מ'. 3לגובה 
 81   מ"ר

    

           ריצוף וחיפוי 2.10

           ריצוף 2.10.01
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2.10.01.20.0030 
ס"מ, במחיר בסיסי  33/33ריצוף באריח'י קרמיקה 

 237   מ"ר ש"ח/מ"ר. 82
    

2.10.01.70.0010 
 ריצוף באבן טיבעית או חלוקי נחל בגדלים שונים על

 146   מ"ק ס"מ. 10מצע חול מעורב עם צמנט בעובי 
    

           טראצו יצוק באתר וטרומי 2.10.02

2.10.02.40.0020 

מדרגות טרומיות מטראצו עם צמנט לבן, מונחות על 
ס"מ,  18/33משטחים משופעים חתך המשולש עד 
ס"מ עם  2לפי תוכנית, לרבות מצע מטיט בעובי 

 תוספת דבק אקרילי.

 311   טרמ

    

           חיפוי קירות 2.10.04

2.10.04.20.0010 

ס"מ  2חיפוי קירות בשיש ממין "חברון" מלוטש בעובי 
או ש"ע, עם מישקים נמשכים בכיוון אחד, במחיר 

 ש"ח למ"ר. 200בסיסי של 
 333   מ"ר

    

2.10.04.20.0020 

ס"מ  2חיפוי קירות בשיש ממין "חברון" מלוטש בעובי 
ש"ע, עם מישקים נמשכים בשני כיוונים, במחיר  או

 ש"ח למ"ר. 200בסיסי של 
 361   מ"ר

    

           שיפוץ / החלפת ריצוף וחיפוי 2.10.60

2.10.60.10.0006 

ס"מ במחיר בסיסי  33/ 33ריצוף באריח'י קרמיקה 
ש"ח/מ"ר בהדבקה ע"ג משטח קיים, לרבות  50

 תיקוני מדה.
 189   מ"ר

    

           צביעה 2.11

           יםפנ -סיוד וצביעת שטחים  2.11.01

2.11.01.20.0040 
צביעת קירות ותקרות פנים בשתי שכבות "פוליאור" 

 62   מ"ר או ש"ע לרבות שכבת יסוד.
    

2.11.01.30.0036 

צבע אקרילי מסוג "אקרינול" של "טמבור" לרבות צבע 
שמים בהברשה על " או ש"ע  מיוSיסוד מסוג "פרימר 

 גבי קירות פנים מטוייח'ים  ומוחלקים.
 55   מ"ר

    

2.11.02.30.0026 

צבע אקרילי מסוג "אקרינול" של "טמבור" לרבות צבע 
" או ש"ע מיושמים בהברשה על Sיסוד מסוג "פרימר 

 גבי קירות חוץ מטוייח'ים.
 75   מ"ר

    

           צביעת מתכת 2.11.05

     15   מטר בכלל. 4עד '' 2צביעת צינורות פלדה מעל קוטר '' 2.11.05.10.0016

2.11.05.10.0020 
צביעת קונסטרוקצית צינורות בשתי שכבות צבע יסוד 

 1,232   טון "צינקרומט" או ש"ע ושתי שכבות צבע עליון.
    

     81   יח' ס"מ. 80/120צביעת סורג לחלון במידות  2.11.05.30.0010

           ת אבןעבודו 2.14

           קירות אבן מורכבים 2.14.01

2.14.01.10.0150 
קירות מאבן נחל/ואדי מצד אחד, בעובי כולל שאינו 

 284   מ"ר .20 -ס"מ, לרבות גב בטון ב  30עולה על 
    

2.14.01.10.0190 

קירות אבן פראית מצד אחד בעובי כולל שעולה על 
 -"מ עם גב בטון ב ס 25ס"מ אך אינו עולה על  20
 , לרבות ביצוע פינות קירות וקשתות.20

 643   מ"ר
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2.14.01.20.0130 

קירות אבן פראית משני הצדדים בעובי כולל שאינו 
יצוע , לרבות ב20 -ס"מ עם גב בטון ב  25עולה על 

 פינות קירות וקשתות.
 643   מ"ר

    

           חיפוי קירות בלוחות אבן 2.14.02

2.14.02.10.0010 

חיפוי קירות בטון ע"י לוחות מאבן נסורה, לרבות 
ס"מ. עובי  4יציקת בטון על קיר הקיים בעובי עד 

קידוחים בכל  3ס"מ, כולל עד  3הלוחות אינו עולה על 
האבן וחיבורר ע"י חוט מגולוון על רשת )רשת נמדדת 

 ש"ח/מ"ר. 119.00בנפרד(. מחיר בסיסי 

 580   מ"ר

    

           ריצוף באבן 2.14.03

2.14.03.20.0040 

ריצוף "פראי" של משטחים ושבילים מאבן שכבות אך 
ס"מ. מחיר בסיס  6ישרי זוית על מצע חול נקי בעובי 

 ש"ח/מ"ר. 108.00
 399   מ"ר

    

2.14.03.30.0010 

ס"מ( מפלטות אבן שכבות על  28/17מדרגות )בחתך 
נמדד טיט צמנט על גבי תשתית מצע מהודק )

 בנפרד(, לרבות עיבוד מישקים.
 307   מטר

    

           מסגרות חרש 2.19

           סיכוך ובידוד קירות וגגות 2.19.02

2.19.02.30.0020 
כיסוי גג בלוחות פוליקרבונט צורתי לרבות ביצוע 

 100   מ"ר איטום החיבורים בין הלוחות והקיר.
    

2.19.02.30.0035 
מ"מ, צבע  1.3וחות פי.וי.סי. גלי מלבני כיסוי קיר בל

 81   מ"ר לבן, לרבות ביצוע איטום החיבורים בין הלוחות והגג.
    

           נגרות חרש 2.20

           סיכוך ובידוד גגות 2.20.03

2.20.03.10.0030 
סיכוך ברעפי חרסית וברוכבים חדשים, בגגות עד 

 126   מ"ר מ' )קו תחתון(. 4גובה 
    

           רכיבים מתועשים בבניין 2.22

           אלמנטים טרומים עשויי בטון 2.22.04

2.22.04.10.0110 

מבנה בטון מזוין )רצפה, קירות ותקרה( לשירותים, 
תאי  2דגם "גלבוע" מתוצרת "רולן" או שו"ע, הכולל 

מ' ואורך  2.3שירותים ומבואת כניסה, במידת רוחב 
 עבודות גמר.מ', לרבות  2.7

 62,695   יח'

    

           מערכות וציוד 3

           מתקני תברואה )פנים( 3.07

           צנרת מים קרים וחמים 3.07.01

3.07.01.10.0010 
ללא תפר בקוטר  40צנרת פלדה מגולוונת סקדיול 

 95   מטר לרבות ספחים מאותו סוג, בחריצים וביטונם. 1/2"
    

3.07.01.10.0040 
ללא תפר בקוטר  40צנרת פלדה מגולוונת סקדיול 

 197   מטר לרבות ספחים מאותו סוג, בחריצים וביטונם. 1"½
    

3.07.01.10.0020 
ללא תפר  בקוטר  40צנרת פלדה מגולוונת סקדיול 

 111   מטר לרבות ספחים מאותו סוג, בחריצים וביטונם. 3/4"
    

3.07.01.40.0040 
מ"מ גלוייה על  16, בקוטר 12י.סי. דרג צנרת פי.ו

 69   מטר קירות לרבות שרוול מתעל וספחים, חבקים ומיתלים.
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3.07.01.40.0050 
מ"מ גלוייה על  20, בקוטר 12צנרת פי.וי.סי. דרג 

 71   מטר קירות לרבות שרוול מתעל וספחים, חבקים ומיתלים.
    

3.07.01.10.0050 
 2ללא תפר בקוטר '' 40דיול צנרת פלדה מגולוונת סק

 218   מטר לרבות ספחים מאותו סוג, בחריצים וביטונם.
    

3.07.01.40.0140 

 25, בקוטר 10צנרת פלסטית פוליאתילן גמיש דרג 
מ"מ גלוייה על קירות לרבות שרוול מתעל וספחים, 

 חבקים ומיתלים.
 71   מטר

    

           אביזרים לצנרת מים קרים וחמים 3.07.02

3.07.02.10.0010 

סוללה גבוהה בעמידה לכיור רחצה עם פיה קצרה 
או  302541קבועה, תוצרת "חמת" דגם "אלפא" 

 ש"ח/יח''. 420.0ש"ע, במחיר בסיסי 
 823   יח'

    

3.07.02.10.0020 

סוללה גבוהה בעמידה לכיור רחצה עם פיה קצרה 
או  302841קבועה, תוצרת "חמת" דגם "אוורסט" 

 ש"ח/יח''. 325.0, במחיר בסיסי ש"ע
 692   יח'

    

3.07.02.10.0084 
חיבורים  1/2ברז גן  מסגסוגת נחושת פליז  בקוטר "

 49   יח' ש"ח/יח''. 16.0בהברגות, במחיר בסיסי 
    

           צנרת ביוב ואביזריה 3.07.03

3.07.03.40.0004 

לרבות מ"מ  32צנרת דלוחין פי.וי.סי. או פי.פי. קוטר 
ספחים, גלוי על קירות כולל חבקים ומיתלים או 

 ביציקה.
 64   מטר

    

3.07.03.40.0020 

( H.D.P.Eצינור פוליאתילן בעל צפיפות גבוהה )
לשפכים קרים וחמים במערכות נקזים בבנין, בקוטר 

 מ"מ לרבות ספחים. 40
 30   מטר

    

3.07.03.40.0022 

( H.D.P.Eה )צינור פוליאתילן בעל צפיפות גבוה
לשפכים קרים וחמים במערכות נקזים בבנין, בקוטר 

 מ"מ לרבות ספחים. 110
 103   מטר

    

3.07.03.40.0021 

( H.D.P.Eצינור פוליאתילן בעל צפיפות גבוהה )
לשפכים קרים וחמים במערכות נקזים בבנין, בקוטר 

 מ"מ לרבות ספחים. 50
 34   מטר

    

3.07.03.40.0023 

( H.D.P.Eיאתילן בעל צפיפות גבוהה )צינור פול
לשפכים קרים וחמים במערכות נקזים בבנין, בקוטר 

 מ"מ לרבות ספחים. 160
 232   מטר

    

3.07.03.60.0130 

, מותקן על מחסום 8קולטן ניקוז שפכים עם יציאה "
"מ, מ 1.5בעובי  -04, עשוי פלב"מ"ק8"/4רצפה "
ות ס"מ עם פינ 15ס"מ ובעומק  30/30בגודל 

בעובי  -04מעוגלות, לרבות סבכה עשוויה פלב"מ"ק
 מ"מ וסל מחורר עשוי נירוסטה. 1.5

 1,132   יח'

    

           קבועות תברואתיות ואביזריהן 3.07.10

3.07.10.10.0029 
ס"מ מותקן  40/28כיור לחדר שרותים במידות 

 280   יח' יח''¤/ 100באמצעות ברגים במחיר בסיסי כיור 
    

3.07.10.10.0085 
ס"מ עם  50/40/20בודד במידות:  304כיור פלב"מ 

 2,327   יח' ס"מ לשיבוץ מעל משטח. 127/52משטח 
    

3.07.10.10.0060 
 50/40/20מתחת לשיש במידות:  304כיור פלב"מ 

 1,302   יח' ס"מ.
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 14מתוך  10עמוד 

 תיאור סעיף מספר סעיף
יחידת 
 מידה

 כמות
מחיר 
 אומדן

מחיר 
 עלות 

סה"כ 
 עלות

3.07.10.10.0099 

מ"מ במידות  1.5מכופף בעובי  316שוקת מפלב"מ 
"מ עם פינות מעוגלות , בשיפוע לרבות ס 30/25:

 רגליים מצינורות נירוסטה ו/או קונזולים לתמיכה.
 1,778   מטר 

    

3.07.10.20.0010 

נקודה לאסלה כולל צנרת מים ושפכים באורך של עד 
מטר, אסלת בית כיסא מחרס לבן סוג א' תוצרת  2

 "חרסה" או ש"ע, לרבות מושב אסלה כבד,
י, ברז מעביר וצינור גומי מיכל הדחה דו כמות

ש"ח/יח'', מיכל  221.8משוריין, במחיר בסיסי אסלה 
 ש"ח/יח''. 86.2

 1,650   יח'

    

3.07.10.20.0020 

נקודה לאסלה כולל צנרת מים ושפכים באורך של עד 
מטר, אסלת בית כסא מחרס לבן סוג א' תוצרת  2

 "חרסה" או ש"ע, לרבות מושב אסלה כבד,
 ש"ח/יח''. 221.8במחיר בסיסי 

 1,560   יח'

    

3.07.10.20.0032 

אסלה מונובלוק מחרס לבן סוג א', דגם "קמליה" 
תוצרת "חרסה" או ש"ע לרבות מושב לאסלה כבד, 

מיכל ומנגנון להדחת מים וברגי חיזוק, במחיר בסיסי 
ש"ח/יח'',  150.0ש"ח/יח'ח', מיכל  300.0אסלה 
 ש"ח/יח''. 160.0מושב 

 1,676   יח'

    

3.07.10.20.0050 

מיכל הדחה דו כמותי גבוה כדוגמת טיטן תוצרת 
ליפסקי או ש"ע לרבות כל האביזרים הנילווים. במחיר 

 ¤ 92בסיס של 
 270   יח'

    

     22   יח' ס"מ. 40צינור גומי משורין, באורך עד  3.07.10.20.0080

           עבודות שיפוץ / החלפה 3.07.60

3.07.60.30.0120 

החלפת מיכל הדחה דו כמותי לאסלה כולל צינור 
הדחה, שרוול גומי )מנג'ט( וחיבור לאסלה )ללא ברז 

 וללא צינור גומי משוריין(.
 230   יח'

    

           מתקני חשמל 3.08

           מובילים 3.08.01

     18   מטר מ"מ. 50צינור קוברה גמיש קוטר  3.08.01.04.0028

     21   מטר מ"מ. 75צינור קוברה גמיש קוטר  3.08.01.04.0034

3.08.01.05.0016 
מותקן בתוך חפירה בקרקע   2צינור מרילין בקוטר ''

 23   מטר )ללא חפירה(.
    

3.08.01.06.0013 
 30*17תעלה לבנה עשויה פי.וי.סי. + מכסה במידות 

 19   מטר מ"מ.
    

3.08.01.13.0002 
מ"מ עם חבל משיכה תיקני  75 צינור יק"א קוטר

 45   מטר לרבות פריסה )החפירה והכיסוי ימדדו בנפרד(
    

           קופסאות מעבר וארונות סעף 3.08.02

3.08.02.04.0076 
מ"מ עם  231*701*521ארון פוליאסטר משוריין גודל 

 1,224   יח' / אורליט או ש"ע. URIARTEידית נעילה תוצרת 
    

           וליכים )חוטים וכבלים(מ 3.08.03

     5   מטר ממ"ר. 4חוט נחושת עם ציפוי פי.וי.סי. בחתך  3.08.03.01.0007

     58   מטר .4*16בגודל  XLPEאו  NYYכבל חשמל נחושת  3.08.03.02.0037

3.08.03.02.0064 
 

ושת כבל חשמל נח NYY או   XLPE .5*16בגודל    
 

 68   מטר
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     12   מטר מ"מ. 10חוט נחושת שזור גלוי ללא ציפוי  3.08.03.03.0001

3.08.03.03.0010 
 

ממ"ר. 35חוט נחושת שזור גלוי ללא ציפוי   
 

 31   מטר
    

           זיווד לוחות חשמל 3.08.05

3.08.05.03.0007 
 6אמפר כושר ניתוק  3*50מאמ"ט זעיר תלת קוטבי 

 436   יח' או ש"ע. hagerק"א תוצרת   
    

3.08.05.01.0007 
אמפר, בכושר  1*32אמפר עד  1*6מאמ"ת זעיר מ

 95   יח' או ש"ע. hagerא תוצרת   ק" 15ניתוק 
    

3.08.05.04.0022 
אמפר  3*25מפסק זרם תלת פאזי להרכבה על פס, 

 93   יח' או ש"ע. hagerתוצרת   
    

     55   יח' אמפר. 16בסיס לנתיך כרמי זעיר ניאוזר  3.08.05.07.0001

     16   יח' אמפר. 16נתיך קרמי זעיר ניאוזד  3.08.05.07.0019

     261   יח' אמפר. 3*16בסיס לנתיך זעיר תלת פאזי אינטרלוק  3.08.05.08.0001

3.08.05.08.0022 

על פס דין  HRCמנתיקי נתיכים תלת פאזי לנתיכי 
אמפר + אפס תוצרת הגאר או  125עד  50לגודל 

 ש"ע
 377   יח'

    

3.08.05.10.0013 
מ"א תוצרת  30אמפר רגישות  4*63ממסר פחת  

hager .621   יח' או ש"ע 
    

3.08.05.24.0001 
 100שעון פיקוד )שעון שבת( עם רזרבה מכנית של 

 626   יח' וולט. 230שעות, מתח 
    

           נקודות שונות 3.08.06

3.08.06.01.0004 
נקודות מאור תה"ט בחדרי מדרגות לרבות חלקן 

 187   ח'י מטר. 10בקווי הזנה עד הלוח אורך הנקודה עד 
    

3.08.06.01.0013 
נקודות מאור תה"ט בדירה לרבות חלקן בקווי הזנה 

 187   יח' עד ללוח וכולל פנדלים או בתי נורה, ואביזרי הדלקה .
    

           אבזרי קצה 3.08.07

3.08.07.02.0106 

אמפר   16יח'ידת הפעלה למזגן כולל שקע בריטיש 
כ"ס לרבות  5.5נוע תלת מגעי, מגען תלת קוטבי למ

 לחצני הפעל / הפסק ונורית סימון.
 568   יח'

    

           גופי תאורה 3.08.08

3.08.08.05.0013 
תוצרת "געש" או שווה ערך  40פנס רחוב אמריקאן 

 1,366   יח' וואט כספית. 250עם ציוד אינטגרלי 
    

3.08.08.05.0016 
שווה ערך תוצרת "געש" או  40פנס רחוב אמריקאן 

 1,491   יח' וואט כספית. 400עם ציוד אינטגרלי 
    

     305   יח' וואט כספית. 400מגש ציוד לנורה  3.08.08.10.0010

3.08.60.04.0040 
 

וואט, עם  1000גוף תאורה תעשייתי רפלקטור עד 
 וואט. 300נורת ליבון 

 

 1,504   יח'
    

           עמודים 3.08.09

3.08.09.02.0013 

מ' מעל פני  12עמוד תאורה מפלדה עגול בגובה 
בכל  מיקרון עובי -35היסוד, עם ציפוי לפי המפרט כ

גוון, לרבות פתח תא לאביזרים ומכסה, סגירה, 
 מתאם לפנס

 4,502   יח'

    

     2,248   יח' מ'. 6עמוד פלדה עגול מודרג בגובה  3.08.09.02.0172
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     1,153   יח' מ' 1.2זרוע קשתית בודדת  3.08.09.04.0031

     2,310   יח' מ' 1.2זרוע קשתית כפולה   3.08.09.04.0034

     3,714     מ' 1.2זרוע קשתית משולשת   3.08.09.04.0037

           עבודות תשתית 3.08.10

3.08.10.01.0007 

אך אינו עולה  1.25שרוול לצינור בקוטר שעולה על "
ס"מ,  20, בקיר בטון בעובי שאינו עולה על 2.5על "

 לרבות הקידוח או החציבה ואיטומו נגד אש
 ועשן לאחר השחלת הככבל.

 200   יח'

    

3.08.10.01.0010 

עולה אך אינו  1.25שרוול לצינור בקוטר שעולה על "
ס"מ ואינו  20, בקיר בטון בעובי שעולה על 2.5על "

 ס"מ, לרבות הקידוח או החציבה 30עולה על 
 ואיטומו נגד אש ועשן לאחר השחלת הכבל.

 233   יח'

    

3.08.10.01.0013 

בקיר בטון בעובי שאינו עולה  4שרוול לצינור בקוטר "
ס"מ לרבות הקידוח או החציבה ואיטומו נגד  20על 
 ועשן לאחר השחלת הכבל.אש 

 275   יח'

    

3.08.10.01.0016 

בקיר בטון בעובי שעולה על  4שרוול לצינור בקוטר "
ס"מ לרבות הקידוח או  30ס"מ ושאינו עולה על  20

 החציבה ואיטומו נגד אש ועשן לאחר השחלת הכבל.
 340   יח'

    

3.08.10.03.0001 
ס"מ,  50*50*50יסוד בטון לעמוד תאורה במידות 

 425   יח' כולל ברגי היסוד ושרוולים לכבל חשמל.
    

3.08.10.03.0016 
 100*100*100יסוד בטון לעמוד תאורה במידות 

 1,357   יח' ס"מ, כולל ברגי היסוד ושרוולים לכבל חשמל.
    

3.08.10.04.0007 
מ'  1חפירה בעבודת ידים באדמה חרסיתית בעומק 

 58   מטר ס"מ. 40וברוחב 
    

           הגנות 3.08.12

3.08.12.01.0001 

ממ"ר בין סוללת מוני המים או בין  10חוטי נחושת 
צנרת ביוב מתכתית או בין צנרת הגז לבין פס 

 ההשוואה .
 9   מטר

    

3.08.12.01.0031 
מ"מ או שווה  19אלקטרודת הארקה מסוג "ארדונג" 

 846   יח' מ'. 1.5ערך בתוך שוחת הארקה בעומק 
    

           מתקני מיזוג אוויר 3.15

           יח'ידות מיזוג אוויר עצמאיות )דירתיות( 3.15.05

3.15.05.10.0316 

  B.T.U,500כ"ס, לתפוקה של  1.5מזגן מפוצל עילי 
של "אלקו" או ש"ע, לרבות  WMN15, כדוגמת 12

 ש"ח/קומפ'. 3101.0עבודות חשמל, במחיר בסיסי 
 4,719   יח'

    

           מערכות בקרת מבנים 3.35

           מחסומים חשמליים 3.35.11
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3.35.11.30.0070 

ס"מ ובגובה  600שער נגרר על מסילה עליונה באורך 
של "קשת מערכות" או ש"ע,  SK-9ס"מ מסוג  200

סורג  60/60מסגרת השער עשויה פרופיל במידות 
ק"ג תוצרת  1300לרבות יחיידת מנוע  30/30השער 

CASIT ,חד פאזי ,Heavy Duty יסוד, מסילה ,
עליונה, לוח פיקוד, טיימר סגירה, אנטנה, פנס 

מהבהב, מקלט, שחרור מהיר לפעולה ידנית, מערכת 
בטיחות עם עיניים פוטואלקטריות דו צדדיות 

)לבטיחות(, עמוד נגדי, צבוע קומפלט, למעט הכנות 
 חשמל וחיווט.

 16,668   יח' 

    

           שונות 9

           פירוקים והריסות 9.01

           פירוק רכיבי אינסטלציה 9.01.07

9.01.07.30.0050 

פרוק אסלה, לרבות מיכל הדחה ואביזרים באופן 
זהיר והחזרת למקום ממנו פורקה, לאחר ביצוע 

 תיקונים.
 344   יח'

    

           הריסה ופירוק ריצוף וחיפויים 9.01.10

9.01.10.10.0010 
פרוק ריצוף טראצו לרבות שיפולים וסילוק מצע חול 

 45   מ"ר וטיט.
    

9.01.10.20.0020 
פרוק וסילוק חיפוי חרסינה או קרמיקה מקירות, 

 62   מ"ר לרבות הטיט.
    

9.01.40.30.0020 
מ', לרבות  2.5פרוק גדר רשת ברזל בגובה עד 

 45   מטר העמודים.
    

     37   מטר פרוק מעקה בטיחות להולכי רגל. 9.01.40.30.0110

     42   מ"ר מ'. 1.5פרוק גדרות אבן בגובה עד  9.01.40.30.0070

           פרוק מערכות תשתית )מים, ביוב, תעול( 9.01.57

9.01.57.20.0020 
ס"מ  60פרוק תאי ביקורת מטבעות בטון בקוטר 

 475   יח' מ'. 1.00ובעומק עד 
    

9.01.57.10.0010 
, 4פרוק וסילוק צנרת ביוב מיצקת ברזל בקוטר "

 94   מטר טמונה בקרקע וסתימת התעלה בעפר מהודק.
    

9.01.57.20.0080 

פרוק תא בקרה בנוי מחוליות בטון יצוק באתר בכל 
מ', כולל פרוק המכסה  1.25קוטר ובעומק עד 

 והקרקעית, שבירת החוליות או הבנייה וכל
 עבודות העפר הנדרשות.

 656   יח'

    

           ריהוט וציוד מורכב בבניין 9.02

           פרטי נגרות וציוד מורכב בבניין 9.02.01

9.02.01.20.0005 

 60ס"מ ובעומק עד  95ארון מטבח תחתון בגובה עד 
מ"מ מצופה פורמיקה  18ס"מ, עשוי מלוח לבידים 

 לוח לבידים מצופהעשוי מבגוון לבן לרבות מדף 
פוסטפורמינג,  MDFפורמיקה בגוון לבן, דלתות 

בציפוי פורמיקה טפ לרבות פרזול, ידיות וצירים וגב 
 מ"מ מצופה פורמי 4עשוי מלביד בעובי 

 1,146   מטר

    

9.02.01.20.0055 
ס"מ, ברוחב עד  3לוח שיש "חברון" מלוטש בעובי 

 432   מטר .ס"מ, מעל לארונות מטבח, למשטחי מטבח 60
    

           אביזרים למקלחות ונגרות 9.02.04
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מחיר 
 עלות 

סה"כ 
 עלות

9.02.04.10.0090 
זרוע מתקפל לשירותי נכים מצינור נירוסטה או מתכת 

 1,157   יח' מ"מ. 25-32מצופה פלסטיק, בקוטרים 
    

 
           כללי

1.41.02.40.0010 
ברזים  6, כולל ארגז, 3/4ראש מערכת לקוטר "

רז ראשי וכל האביזרים הדרושים חשמליים וב
 להפעלתה התקינה של המערכת .

 4,839  'יח
  

1.41.50.10.0050 

 30ת מ  זיות של פחו -מסלעה מעוצבת )אנכית 
מעלות( מאבנים בגודל כללי שעולה על 

מ' אך אינו עולה על   6/0.6/0.6./0.6
 מ' 0.90/0.90/0.90

 280  מ"ר

  

1.41.60.20.0020 
חדש של עץ בוגר קיים קוטר גזע העתקה ושתילה מ

 1,041  יח' מ' בתחום העבודה. 3ס"מ ובגובה מעל  30-40
  

1.44.09.70.0100 
מ'  5שער חשמלי קונזולי מפלדה מגולוונת פתח נק' 

 60,388  יח' לרבות ייצור וביסוס יסודות, התקנה והפעלה.
  

2.05.04.45.0030 

 מ"ר, עשוי 70איטום גג קל, בשטח שעולה על 
איסכורית ביריעות פי.וי.סי לבנות משורינות ברשת 

מ"מ, בשיטת קיבוע מכני  1.2פוליאסטר בעובי 
"הנחה חצי חופשית", לרבוות מילוי התעלות 

)המדידה  F-20ס"מ מסוג  4בפוליסטרן מוקצף בעובי 
לפי פריסה(, טיפול בשלושה צינורות חודרים בקוטר 

מעביםלמזגן כל אחד, שני קוביות/בסיסים ושני  4עד "
)למעט טיפול בצנרת גז וחשמל( עבור תא שטח של 

 מ"ר. 200

 127  מ"ר

  

2.14.03.20.0040 
ריצוף "פראי" של משטחים ושבילים מאבן שכבות אך 

ס"מ. מחיר בסיס  6ישרי זווית על מצע חול נקי בעובי 
 ש"ח/מ"ר. 108.00

 428  מ"ר
  

  
שולחן נירוסטה חשמלי הידראולי לטהרה כולל 

 37,000   קומפ' תקנהה
    

     12,000   קומפ' קבין חשמלי 9מערכת   

     1,500   קומפ' שיקום מצבות ישנות  

           עבודות נוספות שאינן מופיעות לעיל  
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 " ועשית עימדי חסד ואמת "
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