
 

 

 11.11.19תאריך: 
         לכבוד

 1920/11פומבי המשתתפים במכרז 
 
 

 א.ג.נ.,
 
 

 /192011פומבי מכרז  - מסמך הבהרות:  הנדון
 פיתוח גינוןלביצוע עבודות 

 
 

 :כללי
למפורט במסמכי המכרז יגבר המפורט בכל מקרה של סתירה בין המפורט במסמך זה  .1

 במסמך הבהרות זה.

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז והמציע נדרש לצרף מסמך זה להצעתו  .2
 . כשהוא חתום על ידו, כיתר מסמכי המכרז

 המועצה רשאית לפרסם הבהרות נוספות לפני המועד האחרון להגשת הצעות. .3

 

 :מכרזמטעם המועצה בנוגע ל הבהרותלהלן 

  -  תיקון טעות .1
מבדיקת החוברות שנמסרו למציעים שרכשו את מסמכי המכרז, נמצא כי בחוברת ישנו 

כתב הכמויות טופס להוכחת ניסיון קודם ו -מסמך יא' חוסר של עמודים מסויימים ב
 .למכרז )מסמך יב'(

מסמך  - כתב כמויותטופס להוכחת ניסיון ו -מסמך יא' לפיכך, מצ"ב למסמך הבהרות זה, 
 .בנוסח מלא -יב' 

 למסמך יא' ומסמך יב' במלואם.הצעת המציעים למכרז, תתייחס 
 

 - הארכת מועד הגשה .2
 3.12.19עד ליום  . הצעות יוגשוהוחלט בזאת על הארכת המועד להגשת ההצעות למכרז

 בצהריים. 12:00שעה 

 

 בכבוד רב,     

     המועצה המקומית גני תקווה               

 

 

 

 מסמך יא'



 

 

 
 המועצה המקומית גני תקווה

 11/2019מכרז פומבי מס' 
 פיתוח שטחי גינון ברחבי המועצה לביצוע עבודות 

 
 .ד, מסמך ב' 10תנאי סף  -טופס להוכחת ניסיון קודם 

 

 הנני מצהיר כדלקמן:
דונם לפחות עבור רשויות מקומיות ו/או  150הנני בעל ניסיון בביצוע עבודות פיתוח שטחי גינון של 

לקוחות שונים, בהיקף כספי של  3עבור לפחות  2018, 2017, 2016תאגידים עירוניים במהלך השנים 

 לפחות )לפני מע"מ(, לשנה. ₪  1,000,000

 כקבלן משנה.ניתן להציג הן נסיון כקבלן ראשי והן נסיון 

מהות 
 העבודות

מועד ביצוע 
 העבודות

סכום 
 ההתקשרות

מס' דונם 
 שפותחו

שם הלקוח 
עבורו בוצעו 

 העבודות

 –איש קשר 
שם וטלפון 
 ליצירת קשר

      

      

      

      

      

 
 *** יש לצרף אישור רואה חשבון בנוסח המצורף בנוגע להיקף הכספי. 

 
 -קים. ככל שאדרש על ידי ועדת המכרזים  רטים במסמך זה הינם נכונים ומדויהריני מצהיר כי הפ

אספק אסמכתאות נוספות להוכחת הפירוט הנ"ל, כדוגמת חוזי התקשרות, חשבוניות, אישור רו"ח 
 החברה וכיוצ"ב.

 
  
        _____________       ____________________ 

 חתימת המציעשם                           תאריך  
  



 

 

 אישור רואה חשבון להוכחת היקף כספי
  

 

 "( הרינו לאשר כדלקמן:הלקוחלבקשת חברת _________________________ )להלן: "

 הרינו לאשר כי אנו משמשים כרואי החשבון של הלקוח, החל משנת ________ ועד היום. .א

בהתאם לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים, אנו מאשרים כי המציע ביצע עבודות פיתוח  .ב
-ו 2017, 2016שטחי גינון עבור רשויות מקומיות ו/או תאגידים עירוניים, במהלך השנים 

לפחות )לפני מע"מ(,   1,000,000₪לקוחות שונים לפחות, בהיקף מצטבר של  3עבור  2018

 לשנה. 

 

 

 בכבוד רב,

 

_________________________ 
 רו"ח()חותמת וחתימת 

 
 
 
 

  



 

 

 'מסמך יב
 המועצה המקומית גני תקווה

 11/2019מכרז פומבי מס' 
 פיתוח שטחי גינון ברחבי המועצה לביצוע עבודות 

 
 כתב כמויות

 יחידה מחיר
 "ח.בש מקסימלי

 העבודה תאור 'יח
 

 'מס

 בהשקיהאו /ו בגינון מקצועי פועל של( שעות 8) יומית עבודה "עי ₪   340
 עבודה כלי כולל

1. 

 2 השקייהשעות( של פועל לא מקצועי בגינון ו/או  8יומית ) עבודה "עי ₪ 280

 8)לגיזום מנוף  עם עבודה המחייבת כלשהיא עבודה ביצוע "עי ₪  2800
 בגובה עבודה של+הסמכה  מומחה גוזם של הסמכה בעל( שעות

 מטר 8עד 

3 

2700 ₪ 
 

 4 שופלעבודה כלשהיא המחייבת עבודה עם  ביצוע "עי

או  J.C.Bעבודה כלשהיא  המחייבת עבודה עם טרקטור  ביצוע "עי ₪ 1800
 כלי שווה ערךמחפר או באמצעות 

5 

 6 או מחפר "בובקט" עם עבודה המחייבת כלשהיא עבודה ביצוע "עי ₪ 1400

"ק, מ 18 של משאית עם עבודה המחייבת כלשהיא עבודה ביצוע "עי ₪ 800
 .מורשה לאתר פינוי כולל

7 

)לאחר  גינון בשטחי פיזור הובלה כולל, לגינון חמרה אדמת "קמ ₪ 50
 (המפקח ואישור קרקע בדיקה

8 

מסוג טרה רוסה/אדמה מקומית, כולל הובלה ופיזור  גן אדמת "קמ ₪ 50
 בשטח. )כולל בדיקת קרקע ואישור מפקח(

9 

25 ₪ 
 

 10 )כולל הובלה ופיזור(. ליטר 50בשק  -גן תערובת 'יח

15 ₪ 
 

 11 )כולל הובלה ופיזור( ליטר 30בשק  -גן תערובת 'יח

 12 )כולל הובלה ופיזור(. ליטר 25בשק  -קומפוסט יח 12₪

380 ₪ 
 

 13 מ"ק כולל אריזה רכה והובלה ופיזור. 1.5 קומפוסט 'יח

 14 .ופיזור הובלה, רכה אריזה כולל"ק מ 1.5 מקצועית תערובת 'יח ₪ 510

חומר אורגני(  25%קומפוסט, 25%כבול, 50%גידול ) תערובת 'יח ₪ 31
 כולל הובלה ופיזור. ליטר 50בשקים  

15 

 25%, קומפוסט 25%כבול'  50%מקצועית בשקים ) תערובת 'יח ₪ 21
 כולל הובלה ופיזור. ליטר 30חומר אורגני(, 

16 



 

 

 4-20 גודל וניקוז לחיפוי בתפזורת אדום טוף טון ₪  250
 .ופיזור הובלה כולל

17 

ק"ג כולל   25בשקים של  1-4נחל )לבן( גודל  חלוקי 'יח ₪ 25
 ,פריקה ופיזור.הובלה

18 

18 ₪ 
 

 19 כולל הובלה, פריקה ופיזור.  ליטר 25שחור בשקים  טוף 'יח

16 ₪ 
 

 20 כולל הובלה, פריקה ופיזור. ליטר 25טוף בשקים  אדמת 'יח

35 ₪ 
 

 21 "ג כולל הובלה, פריקה ופיזורק 25בשקים  קוטהטרה  חלוקי 'יח

  25 בשקים 1-4 גן גרניט, גן בזלת, משחקון, גרנוליט, ניצן חלוקי 'יח ₪ 25
 .ופיזור פריקה, הובלה כולל"ג ק

22 

( טון 18)מינימום  הובלה כולל 4-20 וניקוז לחיפוי בתפזורת טוף טון ₪ 215
 .ופיזור פריקה, הובלה כולל

23 

 כולל( טון 18)מינימום  4-20 אדום וניקוז לחיפוי בתפזורת טוף טון ₪ 230
 .ופיזור פריקה, הובלה

24 

 כולל( טון 18)מינימום  20-50 וניקוז לחיפוי בתפזורת טוף טון ₪ 200
 .ופיזור פריקה, הובלה

25 

 כולל( טון 18)מינימום  20-50 אדום וניקוז לחיפוי בתפזורת טוף טון ₪ 215
 .ופיזור פריקה, הובלה

26 

, הובלה כולל( טון 18)מינימום  דן גוש עד 0.4/0.8 טוף אדמת טון ₪ 195
 .ופיזור פריקה

27 

, קומפוסטשטח למדשאה או לכל שטח גינון אחר כולל  הכנת "רמ ₪  6
 סופי. וישורדישון 

28 

 29 .חול שכבת השלמת כולל מחדש והנחתו כלשהו ריצוף פירוק "רמ ₪  29

 הנבטה כולל בר ועשבי צמחיה להדברת בחומר שטח ריסוס "רמ ₪  0.6
 לחצי. )אחריות השטח של מוחלט לניקיון עד חוזר וריסוס

 (.שנה

30 

לאורך  -עשבייה במדרכות ו/או שטחים מרוצפים הדברת "רמ ₪ 0.6
אחת ממועד הפעלת הסעיף ע"י  קלנדריתתקופה של שנה 

 הרשות.

31 

' כולל סילוק ופינוי החומר מהאתר מ 0.6הקרקע לעומק  חישוף "רמ ₪ 4
 ובהתאם להוראות המפקח באתר

32 

' קלופות מ 2.20תמיכה מעץ אקליפטוס גובה  סמוכות 'יח ₪ 8.0
 ומחוטאות 

33 

( בכפוף 4)גודל  ליטר 3ושתילת צמחים מכלי קיבול של  אספקה 'יח ₪ 15
 למפרט, כולל זיבול והכשרת קרקע)כולל כל סוגי הצמחים(

34 

( בכפוף  3)גודל  ליטר 1ושתילת צמחים מכלי קיבול של  אספקה 'יח ₪  5.5
 למפרט, כולל זיבול והכשרת קרקע

35 



 

 

כולל זיבול  בכוסיותאספקה ושתילת שתילים עונתיים  'יח ₪ 2
 והכשרת 

 7X7שבחוזה .השטח בהתאם למפרט 

36 

 כולל, למפרט בכפוף" שורש"חשופי  ורדים ונטיעת אספקה 'יח ₪ 15
 .הקרקע והכשרת זיבולים

37 

15 ₪ 
 

 38 (4' )גודל ל 3ושתילה של ורדים ממיכל  אספקה 'יח

12  ₪ 
 

 39 .רקפות לרבות, 13 -קיבול מכלי צמחים ושתילת אספקה 'יח

 40 .  ליטר 10ושתילת צמחים ממיכל גודל  אספקה 'יח ₪ 45

 41  ליטר 25ושתילת צמחים ממיכל גודל  אספקה 'יח ₪ 65

20 ₪ 
 

 טיפול, שתילה כולל, הסוגים מכל"ר(  מ 200)עד  דשא מרבדי "רמ
 30 קליטה ואחריות

 יום

42 

 כולל, טיפווימ"ר(  מכל הסוגים או  200דשא )מעל  מרבדי "רמ 18 ₪
 יום 30 קליטה ואחריות טיפול, שתילה

43 

 44 בוטל  

' ל 25-60 בין הכלי גודל, 7' מס גודל עצים של ונטיעה אספקה 'יח ₪ 135
 1.25" – 1וגודל גזע      "

45 

' ומעלה,   ל 60גודל הכלי  8ונטיעה של עצים גודל מס'  אספקה 'יח ₪ 230
החורש  ,אלות,כלילאלונים. )כל סוגי העצים לרבות  2עובי גזע "

 וכו'(

46 

( קוטר ליטר 100, )מיכל  9ונטיעה של עצים גודל מס'  אספקה 'יח ₪  350
  3גזע "

47 

 48 .4" קוטר,  10' מס גודל עצים של ונטיעה אספקה 'יח ₪  450

 המחיר, מטר 4( גובה גזע חיאניונטיעת דקל תמר )סוג  אספקה 'יח ₪ 4500
 מהאתר הפסולת פינוי, 2X2X2 בגודל נטיעה בור חפירת כולל

 כולל המחיר.  לנטיעה המפקח"י ע מאושרת גן אדמת והכנסת
 .חודשים 12-ל לקליטה אחריות+ ונטיעה הובלה גם

49 
 
 

' כולל מ 2.5ונטיעת דקל "וושינגטוניה" גובה גזע  אספקה 'יח ₪ 800
, מהאתר הפסולת פינוי. 1.5X1.5X1.5חפירת בור נטיעה בגודל 

 גם כולל המחיר. לנטיעה המפקח"י ע מאושרת גן אדמת הכנסת
 .קליטה חודשי 12 ואחריות נטיעה,  הובלה

50 

 נגר אל+ גנב" +אל הנטר" מסוג גיחה ממטיר והרכבת אספקה 'יח ₪ 80

 "עש אן חיבור אביזרי כולל המכסה לחיזוק בורג+ 

51 

" או ש"ע מתכוונן גובה הנטרגיחה מסוג " מתזוהרכבת  אספקה 'יח ₪ 40
 "מס 10גיחה 

52 



 

 

 המרחקים. מתווסת אינטגרלי טפטוף צינור והרכבת אספקה "אמ ₪ 3.5
ח, כולל ', לפי הוראות המפקמ 1.5-0.3 יהיו הטפטפת בין

נדרש חיבורי הברגות  או ש"ע. פלסאוןאביזרי חיבור תוצרת 
 בלבד.

53 

 54 "ממ 25בקוטר  4והרכבת צנרת מסוג פוליאתילן דרג  אספקה "אמ ₪ 7

10 ₪ 
 

 55 10דרג  "ממ 32"ל אך צנרת בקוטר כנ "אמ

12 ₪ 
 

 56 "ממ 40בקוטר  10מסוג פוליאתילן דרג  צנרת "אמ

15₪ 

 

 57 "ממ 50בקוטר  10מסוג פוליאתילן דרג  צנרת "אמ

20 ₪ 
 

 58 "ממ 63בקוטר  16מסוג פוליאתילן דרג  צנרת "אמ

30  ₪ 
 

 59 "ממ 75בקוטר  16מסוג פוליאתילן דרג  צנרת "אמ

 60  פלסאוןמסוג  25 מחבר 'יח 13

 61 פלסאוןמסוג  32 מחבר 'יח 15

 62 פלסאוןמסוג  40מחבר 'יח 25

 63 פלסאוןמסוג  50 מחבר 'יח 40

 64 פלסאוןמסוג  63 מחבר 'יח 51

 65 פלסאוןמסוג 75מחבר 'יח 93

 על הידראולי בסיס כולל( פולסים)תלת דרכי  DC סולונואיד 'יח ₪  279

 .סרגל גבי

66 

500 ₪ 
 

 M6004עם חיבור לברז ראשי דגם  DC-4  גלקוןהשקיה  בקר 'יח
 "עש או

 

67 

 68 ".3/4 ווסת והרכבת אספקה 'יח 60

 69 .מתכוונן" 1 ווסת והרכבת אספקה 'יח 115

 70 .מתכוונן" 51.והרכבת ווסת  אספקה 'יח 360

 או ארי". ואקום"אנטי  1/2 אוויר שסתום והתקנת אספקה 'יח 45
 "ע.ש

71 

 או ארי". ואקום"אנטי  3/4 אוויר שסתום והתקנת אספקה 'יח 80
 "ע.ש

72 

 73 "ע.ש או ארי אוטומטי" 1  אוויר שסתום והתקנת אספקה 'יח 224

 74 "ע.ש או ארי משולב" 1 אוויר שסתום והתקנת אספקה 'יח 224

 75 "ע.ש או עמיעד" 2 קוטר רשת מסנן והרכבה אספקה 'יח 400

 76 "ע.ש או עמיעד" 1.5 קוטר רשת מסנן והרכבה אספקה 'יח 320

 77 "ע.ש או עמיעד" 1 קוטר רשת מסנן והרכבה אספקה 'יח 180

 78 .ערך שווה או עמיעד 3/4 קוטר רשת מסנן והרכבה אספקה 'יח 150



 

 

"מ, ס 55ס"מ וגובה  80/80פרחים מבטון טרום במידות  ארגז 'יח  500
 אפור גמר

79 

700  
 

 80 רחוץ גרנוליט או בצבע גמר אך"ל, כנ 'יח

 גמר"מ, ס 22ס"מ וגובה  30/100מבטון טרום במידות  אדנית 'יח  324
 אפור

81 

 שני כולל)אימפרגנציה(  מטופל עץ מלוחות פיקניק שולחן 'יח  1500
 11961"ט מק פיברןס"מ, כדוגמת  75X190 במידות צד ספסלי

RS או ש"ע 

82 

 מדגם אריכא שחם מתוצרת ברזיה והתקנה הובלה אספקת ' יח 3500

 "ע.ש או לחצנים 2 קטן יהלום

83 

 מדגם אריכא שחם מתוצרת ברזיה והתקנת הובלה אספקה 'יח 2600
 "ע.ש או לחצן 1 גליל

84 

הובלה והתקנת ברזיה מתוצרת שחם אריכא מדגם  אספקה 'יח 3500
 .או ש"ע.לחצן 1 אביב

85 

 85.1 ברזייה, דגם אגם יח' 4500

 85.2 ברזייה, דגם יהלום יח' 5200

 85.3 ברזייה, דגם אלמוג יח' 6100

מתוצרת שחם אריכא, דגם  אשפתון והתקנת הובלה, אספקה יח' 1300
 גמלא

85.4 

הובלה והתקנה ספסל מתוצרת שחם אריכא מדגם  ,אספקת ' יח 1000
 עץ קרולינה בלבד ש"ע.או  גליקרף

 86 

ספסל מתוצרת שחם אריכא, דגם גל  הובלה והתקנה  ,אספקת יח' 1800
 . עץ קרולינה בלבדש"עס"מ או  163ים 

86.1 

ספסל מתוצרת שחם אריכא, דגם גל  הובלה והתקנה  ,אספקת יח' 1400
 עץ קרולינה בלבד. ש"עס"מ  או  70ים 

86.2 

 87 .בוטל  

 מדגם אריכא שחם מתוצרת אשפתון והתקנת הובלה, אספקה 'יח 800
 .+ סיתות "עש או ס"מ 75רומי 

88 

 מדגם אריכא שחם מתוצרת אשפתון והתקנת הובלה, אספקה 'יח 1300
 "ע.ש(או ובטון)מתכת  רומי

 89.1 

 מדגם אריכא שחם מתוצרת אשפתון והתקנת הובלה, אספקה 'יח 1100
 75גובה  .ערך שווה או נירוסטה מכסה כולל)בטון(  עץ לוטוס

 ס"מ + סיתות.

89.2 

  במועצהבשטחים שלא נמסרו לאחריות מחלקת גנים  טיפול ' דונם 100

'פים. העבודה כוללת ניקוי אשפה ופסולת , ריקון שצבמיוחד 
,העבודה תעשה לפי עשביהאשפתונים, ניקוש עשביה, הדברת 

 פרט הטכני.מ

90 

 91 ,חיתוך,ביטון וצביעההובלה,כולל  2.60רכבת , אורך  אדן 'יח 300



 

 

+פלט מים" לטפטוף והמטרה כולל: מד 1מערכת בקוטר  ראש 'יח 2100
"ברמד" או שווה ערך כולל ברונזהחשמלי, מגופים הידראוליים 

,וסת רשת,מסנן גן,ברז אווירברזון תלת דרכי, משחרר 
כולל  16מודולריים דרג  מאביזרייםהמערכת יורכב  ,ראשלחץ

במורד ההפעלות. כולל אספקה  10זקיף רקורד מושלם דרג 
 של בכתב אישור לאחר רק יסופקוהתקנה .)ראש המערכת 

 .נציגו או המחלקה מנהל

92 

" לטפטוף והמטרה כולל: מד 1.5מערכת בקוטר  ראש 'יח 3100
"ברמד" או ברונזה+פלט חשמלי, מגופים הידראוליים מים

,מסנן גן,ברז אווירשווה ערך כולל ברזון תלת דרכי, משחרר 

מודולריים דרג  מאביזריים,ראש המערכת יורכב לחץ,וסת רשת
במורד ההפעלות. כולל  10כולל זקיף רקורד מושלם דרג  16

אספקה והתקנה .)ראש המערכת יסופק רק לאחר אישור בכתב 

 של מנהל המחלקה או נציגו.

93 

+פלט מים" לטפטוף והמטרה כולל: מד 2מערכת בקוטר  ראש 'יח 4100
"ברמד" או שווה ערך כולל ברונזהחשמלי, מגופים הידראוליים 

,וסת רשת,מסנן גן,ברז אווירברזון תלת דרכי, משחרר 
כולל  16מודולריים דרג  מאביזריים,ראש המערכת יורכב לחץ

לל אספקה במורד ההפעלות. כו 10זקיף רקורד מושלם דרג 
והתקנה .)ראש המערכת יסופק רק לאחר אישור בכתב של 

 מנהל המחלקה או נציגו.

94 

390 
 

 בקוטר" ברמד" ברונזה הידראולי מגוף של והתקנה אספקה 'יח
 במורד מושלם רקורד זקיף כולל דרכי תלת ברזון כולל", 1

 .המגוף

95 

 בקוטר" ברמד" ברונזה הידראולי מגוף של והתקנה אספקה 'יח 620
 במורד מושלם רקורד זקיף כולל דרכי תלת ברזון כולל", 1.5

 .המגוף

96 

810 
 

 בקוטר" ברמד" ברונזה הידראולי מגוף של והתקנה אספקה 'יח
 במורד מושלם רקורד זקיף כולל דרכי תלת ברזון כולל", 2

 .המגוף

97 

למגוף הידראולי מברונזה  ברמדפלסטי תוצרת  נווטון תוספת 'יח 780
ע"פ ההנחיות המתכנן, כולל כל החיבורים וצינורות הפיקוד 

 הדרושים.

98 

 XR 4/4 סקורפיווהתקנה של יחידת קצה  אלחוטית  אספקה 'יח 7,200
 4. כולל: בקר,רדיו,onlineאו גלרון הפעלה  מוטורולה

  outdoorסוללה מארז  ארון חיצוני לבקר, כניסות, 4הפעלות,
התקנה על ידי מתקין  ,ההקפיים ולאביזרייםלבקר  CBן תק

,הדרכה,אחריות ושרות לשנה על אינטגרציהמורשה של היצרן, 
 ידי קבלן מורשה של היצרן לשירות.

99 



 

 

 XR 8/8 סקורפיווהתקנה של יחידת קצה  אלחוטית  אספקה 'יח 10,200
 8. כולל: בקר,רדיו,onlineאו גלרון הפעלה   מוטורולה

  outdoorסוללה מארז ארון חיצוני לבקר, כניסות, 8הפעלות,
,התקנה על ידי מתקין ההקפיים ולאביזרייםלבקר  CBתקן 

,הדרכה,אחריות ושרות לשנה על אינטגרציהמורשה של היצרן, 
 ידי קבלן מורשה של היצרן לשירות.

100 

 101 .בוטל  

  מוטורולה סקורפיודת קצה  אלחוטית והתקנה של יחי אספקה 'יח 10,200
כניסות  4הפעלות, 12:תקשורת, כולל. onlineאו גלרון הפעלה 
רישוי  מטען, ,מצבר ארון חיצוני לבקר, אנטנה, מארז, 

,התקנה ההקפיים ולאביזרייםלבקר  CBתקן   outdoorלקשר
 ,אינטגרציה,הדרכה,אחריותהיצרןשל  מורשהעל ידי מתקין 

 ושרות לשנה על ידי קבלן מורשה של היצרן לשירות

102 

כולל:  אירנט/סקרפיוחשמל מעמוד תאורה עבור בקר  הזנת 'יח 1,300
 N.Y.Y3X2.5,שקע כבל אוטומטעבודת חשמלאי מוסמך, חצי 

 ,מטען,סוללה ,התקנה ואחריות לשנה.מטר 15עד 

103 

" יציקה 2,מטר 4כולל: התקנה על תורן  W20סולרי   פנל 'יח 2,200
 התקנה ואחריות לשנה.  N.Y.Y, כבל לסקרפיווחיבור הפנל 

104 

 כולל. בלבד" אורלייט" או"ענבר"  מסוג מערכת ראש ארון 'יח 2200
 לפי מס' המגופים, סולונואידים, כולל VI-0  מסוג 1. "סוקל

 ממנהל לארון מראש אישור לקבל. )יש  הפעלות 3 עד
 .והתקנה הובלה כולל(, המחלקה

105 

 סוקל כולל בלבד" אורלייט" או"ענבר"  מסוג מערכת ראש ארון 'יח 2800

 לפי מס' המגופים, סולונואידים,כולל VI-1 מסוג 1"
 ממנהל   לארון מראש אישור לקבל. )יש הפעלות 5 עד

 .והתקנה הובלה כולל(, המחלקה

106 

 כולל בלבד" אורלייט" או"ענבר"  מסוג מערכת ראש ארון 'יח 2700
 לפי מס' המגופים, סולונואידים,כולל VI-2 מסוג 1. "סוקל

 ממנהל לארון מראש אישור לקבל.)יש הפעלות 7 עד
 .והרכבה הובלה(,כולל המחלקה

107 

" בלבד כולל אורלייט" או"ענבר"  מסוג מערכת ראש ארון 'יח 3500
 מסוג  1.5סוקל. "

2-FGI  הפעלות )יש  8לפי מס' מגופים עד  סולונואידיםכולל 
 לקבל אישור ממנהל המחלקה (, כולל הובלה והתקנה. 

108 

" בלבד כולל אורלייט" או"ענבר"  מסוג מערכת ראש ארון 'יח 5000

 מסוג  1.5סוקל. "
6422 OR  הפעלות ומעלה. 9לפי מס' מגופים  סולונואידיםכולל

 )יש לקבל אישור
 .והתקנה הובלה כולל(, המחלקה ממנהל לארון מראש

 

109 



 

 

 
 

 
 

250 
 

 צפיפות, מתפצל סיב"מ, מ 40דשא סינתטי   "רמ
 כולל הכנת תשתית, הרכבה והובלה .   בינונית

110 

165 
 

צפיפות בינונית כולל הכנת  ,מתפצל"מ, סיב מ 25דשא סינתטי   "רמ
 תשתית, הרכבה והובלה. 

111 

 , סיב בודד עם תמיכת "ממ 32דשא סינתטי   "רמ 200
,הרכבה תשתית,כולל הכנת סיליקטניילון ללא מילוי  סיבי

 והובלה. 

112 

"מ , סיב בודד מילוי פתיתי גומי, כולל הכנת מ 45דשא סינתטי   מ"ר 350
 ,הרכבה והובלה.תשתית

113 

, סיב בודד, מילוי גומי וסיליקט כולל  "ממ 60סינתטי  דשא "רמ 400

 הכנת תשתית, הרכבה והובלה

114 

שנה, זן סורי, גזע פיסולי,  300-450-עץ זית עתיק )פיסולי( כ  'יח 11000
' )יש לקבל מ 0.8-1.2מחורר, גזע מסובב וכו'. קוטר גזע בין 

 אישור ממנהל המחלקה על העצים במשתלה(.

115 

שנה. גזע פיסולי בעל צורות  40-80-עץ זית עתיק מזן סורי  כ  'יח 4000
ס"מ. )יש לקבל אישור ממנהל  30/40וחירור. קוטר גזע 

 המחלקה על העצים במשתלה(   

116 

1500 
 

או סורי, קוטר  מנזלינושנה, זן  30-40-עץ זית ממטע עתיק  כ  'יח
)יש לקבל אישור ממנהל המחלקה על העצים  "מס 30גזע 

 במשתלה(

117 

800 
 

 

 או סורי, מנזלינושנה ,זן  20-עץ זית ממטע כ  'יח
"מ )יש לקבל אישור ממנהל המחלקה על העצים ס 25גזע  קוטר

 במשתלה(

118 

 119 .ושתילה הובלה כולל הסוגים מכל" 6-"5 מעקירה הדר עצי 'יח 1000

 120 .ושתילה הובלה כולל", 10 -"8 מעקירה רימון עצי 'יח 1300

 121 .ושתילה הובלה כולל", 7-"6 גודל, מעקיה שקד עצי 'יח 1300

 הובלה כולל" 5-"4 גודל" מנזולינו" מזן אירופי זית עצי 'יח 400
 .ושתילה

122 

 123 .ושתילה הובלה כולל" 10-"8 גודל אירופי זית עצי 'יח 600

. מ' 1.00/1.5/1.5פתיחת מדרכות מרוצפות עבור צנרת השקייה  יח' 750
מילוי אדמה גננית והחזרת המדרכה לקדמותה, לרבות 

 .התיקונים הנדרשים

124 

כולל הסרת  ,מורשה לאתר עפרכולל פינוי עודפי  ,שטח חישוף "רמ 5
 צמחיה וניקוי השטח.
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