משה ארונס הנדסה ומחשוב בע"מ
טל  , 077- 4007637:פ ק ס 153- 8- 6495491:

רהט מתחם  - 6כביש  20ושטחים סמוכים
01/2022
29/07/2022
דף מס':

001

מבנה  01כביש 10

סעיף

תאור

יחידה

כמות

מחיר

סך הכל

פרק  08פרק  :08תשתיות חשמל ,תאורה
ותקשורת
תת פרק  08.01תאורת חוץ
מחיר הצינור כולל את כל החיזוקים ,התומכות,
השלות )חבקים( ,קשתות ,תיבות חיבורים,
תיבות מעבר ,אטמים וכד' ,חבל משיכה,
סגירת קצוות הצינור ,אספקה ,הובלה ,התקנה
ואחריות וכל העבודות הנדרשות על פי מסמכי
החוזה.
 08.01.0126שרוול לחציית כביש מצינור פי.וי.סי קשיח
קוטר  110מ"מ דרג  10בעובי דופן  4.2מ"מ
כולל סימון בר קיימא על קרקעי של קצוות
השרוול וסרט סימון תקני כולל כל הנדרש לפי
סעיף .08.1.021

מטר

 08.01.0171תא בקרה לכבלים /צינורות טרומי כולל כל
הנדרש לפי סעיף  08.1.162בקוטר פנימי 80
ס"מ ועומק  100ס"מ מסגרת ומכסה מסוג
 B125לפי ת"י .489

קומפ'

395.00

18.00

43.82

1,699.71

17,308.90

30,594.78

מחיר חפירה ו/או חציבה כולל מילוי מהודק
בשכבות בהתאם לפרטי מבנה
הכביש/מדרכה/שצ"פ ופרק  51במפרט הכללי,
חול לריפוד הכבלים או הצינורות ולכיסויים,
לרבות שכבות חול בין שכבות צינורות ,סרטי
סימון ,הידוק ,החזרת פני השטח לקדמותו
וסילוק עודפי חפירה ו/או חציבה.
 08.01.0261חפירה ו/או חציבה של תעלות לכבלים כולל כל
הנדרש לפי סעיף  08.1.252ברוחב  60ס"מ
ועומק  100ס"מ באמצעות כל כלי מכאני
שיידרש לרבות חופר-תעלות או בעבודת
ידיים ,בכל סוגי הקרקע.

מטר

 08.01.0276תוספת מחיר לסעיף  08.1.261עבור כל 20
ס"מ של העמקת החפירה ו/או חציבה לעומק
מעל  100ס"מ עבור תעלות ברוחב  60ס"מ.

מטר

סה"כ  08.01תאורת חוץ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.17.3

140.00

140.00

45.96

8.55

6,434.40

1,197.00
55,535.08

קובץ :כביש  20ושטחים סמוכי 002/...

משה ארונס הנדסה ומחשוב בע"מ
טל  , 077- 4007637:פ ק ס 153- 8- 6495491:

רהט מתחם  - 6כביש  20ושטחים סמוכים
01/2022
29/07/2022
דף מס'002 :
מבנה  01כביש 10

סעיף

תאור

יחידה

כמות

מחיר

סך הכל

תת פרק  08.07עבודות לחברת חשמל
 08.07.0477טיפול של הקבלן מול חברה מאושרת ע"י חח"י
לביצוע חדר שנאים ,כולל תאומים וכל
האישורים הדרושים ,הזמנת ביקורת ולווי
חח"י בזמן הביקורת וכל עבודות העזר והכנות
לפי דרישת חח"י ,עד לקבלת החיבור הנדרש
ואישור חח"י לחיבור המתקן ,כולל תשלום
עבור הבדיקות ,כולל קבלת היתר בניה
מוועדה לתכנון ובניה) .מגרשים 825, 811,
(835

קומפ'

2.00

10,690.00

סה"כ  08.07עבודות לחברת חשמל

21,380.00
21,380.00

תת פרק  08.08עבודות לתקשורת
לחברת בזק
 08.08.0030חפירת תעלה להנחת עד  3קנים בקוטר 110
מ"מ )" (4מ  P.V.C -קשיח לרבות חוט
משיכה כנדרש בעומק עד  120ס"מ לרבות
התמוכות )ספייסרים( ,ריפוד חול ומילוי חול
של  30ס"מ מעל לצנרת וסרט סימון תקני הכל
לפי המפרט הטכני המיוחד של בזק פרק
 ,1070ומפרט  08סעיפים 08.02.03-04 -
ולפי פרט בצוע.

מטר

 08.08.0063החלפת החומר החפור בתעלה בעומק עד
120ס"מ (עם 3קנים ) PVC " 4בחול מפמ"כ
444עד תחתית המצעים תוך הידוק מבוקר
בשכבות של 20ס"מ עד לקבלת צפיפות של
 98%,לרבות פינוי החומר החפור למקום
שיורה הפקוח ,הכל לפי פרט ולפי הנחיות
מפקח הבזק ומנהלת הפרוייקט באתר

מטר

 08.08.0900שרוול מצינור  P.V.Cקשיח בקוטר .858) "8
צינור קשיח " 200 8מ"מ לפי ת"י( סטנדרט
חברת הבזק כולל כל חומרי החיבור ,האטמים
התמוכות )ספייסרים( הכל לפי תקן ישראלי
 858לרבות חוט משיכה פוליפרופילן בקוטר 8
מ"מ מונח בחפירה מוכנה הכל לפי מפרט
מיוחד של בזק פרק . 1072ופרט .הביצוע
בהנחיית ובאישור בכתב מאת המפקח.

מטר

סה"כ  08.08עבודות לתקשורת לחברת בזק
סה"כ  08פרק  :08תשתיות חשמל ,תאורה ותקשורת

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.17.3

126.00

126.00

126.00

48.10

27.79

134.69

6,060.60

3,501.54

16,970.94
26,533.08
103,448.16

קובץ :כביש  20ושטחים סמוכי 003/...

משה ארונס הנדסה ומחשוב בע"מ
טל  , 077- 4007637:פ ק ס 153- 8- 6495491:

רהט מתחם  - 6כביש  20ושטחים סמוכים
01/2022
29/07/2022
דף מס'003 :
מבנה  01כביש 10

סעיף

תאור

יחידה

כמות

מחיר

סך הכל

פרק  40פיתוח האתר
תת פרק  40.01ריצוף שבילים ,מדרכות
 40.01.0540אבן שפה טרומה לעטרה במעגל תנועה
במידות  25/25/50ס"מ עם ספייסרים
וקיטום קטן בפאות דגם חריש של אקרשטיין
או ש"ע

מטר

 40.01.0640אבן שפה טרומה באורך  1מ' במידות
 25/100/17 , 30/100/15ס"מ) ,כנ"ל
(.המחיר כולל יסוד ומשענת בטון.

מטר

 40.01.0650אבן שפה טרומה משופעת במידות
 23/100/23ס"מ .המחיר כולל יסוד ומשענת
בטון.

מטר

 40.01.0660אבן שפה טרומה באורך  1/4מ' לאי תנועה
במידות  23/25/23ס"מ .המחיר כולל יסוד
ומשענת בטון.

מטר

 40.01.0670אבן שפה טרומה באורך  1/2מ' לאי תנועה
במידות  23/50/23ס"מ .המחיר כולל יסוד
ומשענת בטון.

מטר

100.00

1,000.00

400.00

60.00

60.00

133.62

74.83

80.17

103.47

74.29

13,362.00

74,830.00

32,068.00

6,208.20

4,457.40

 40.01.0680אבן שפה טרומה מונמכת לנכים במעבר
חציה במידות  23/50/15ס"מ בגוון אפור.
המחיר כולל יסוד ומשענת בטון.

מטר

121.00

71.51

8,652.71

 40.01.0700אבן גן טרומה במידות  10/100/20ס"מ בגוון
אפור .המחיר כולל יסוד משענת בטון.

מטר

70.00

51.73

3,621.10
143,199.41
143,199.41

סה"כ  40.01ריצוף שבילים ,מדרכות
סה"כ  40פיתוח האתר

פרק  41עבודות גינון והשקיה
תת פרק  41.02עבודות השקיה
 41.02.0220שרוול פוליאטילן בקוטר  110מ"מ בדרג .10

מטר

428.00

60.93

26,078.04

 41.02.0530שוחת אביזרים מבטון בקוטר  80ס"מ כולל
מכסה עם כיתוב השקייה.

קומפ'

15.00

1,763.85

26,457.75

סה"כ  41.02עבודות השקיה
סה"כ  41עבודות גינון והשקיה

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.17.3

52,535.79
52,535.79

קובץ :כביש  20ושטחים סמוכי 004/...

משה ארונס הנדסה ומחשוב בע"מ
טל  , 077- 4007637:פ ק ס 153- 8- 6495491:

רהט מתחם  - 6כביש  20ושטחים סמוכים
01/2022
29/07/2022
דף מס'004 :
מבנה  01כביש 10

תאור

סעיף

יחידה

כמות

מחיר

סך הכל

פרק  51עבודות עפר ,כבישים ופיתוח
תת פרק  51.01עבודות הכנה ופירוק
שונות
 51.01.0110פירוק אספלט בכבישים ומדרכות בכל עובי
שיידרש לרבות ניסור/קרצוף פינוי וסילוק.

מ"ר

 51.01.0400מילוי כלשהו מבטון)  CLSMבחנ"מ בעל
חוזק גבוה( בתעלות ,בחללים וכיו"ב .סעיף
זה מוגבל עד כמות של  100מ"ק ,מעבר לכך
יש להשתמש בסעיף51.1.405.

מ"ק

480.00

20.00

7.48

312.14

סה"כ  51.01עבודות הכנה ופירוק שונות

3,590.40

6,242.80
9,833.20

תת פרק  51.02עבודות עפר
 51.02.0160הידוק שטחים )שתית( בבקרה מלאה לאחר
חפירה/חישוף.

מ"ר

14,000.00

2.88

סה"כ  51.02עבודות עפר

40,320.00
40,320.00

תת פרק  51.03מצעים ומילוי מובא
 51.03.0010מצע סוג א' מפוזר בשכבות בעובי שכבה עד
 20ס"מ ,לאחר ההידוק בהידוק מבוקר של
 %100לפי מודיפייד אאשטו.

מ"ק

4,500.00

130.41

סה"כ  51.03מצעים ומילוי מובא

586,845.00
586,845.00

תת פרק  51.06עבודות תיעול וניקוז
 51.06.0028צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר  40ס"מ
דרג  3בעומק עד  2.0מ'.

מטר

10.00

370.62

3,706.20

 51.06.0048צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר  50ס"מ
דרג  3בעומק עד  2.0מ'.

מטר

147.00

545.61

80,204.67

 51.06.0108צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר  60ס"מ
דרג  3בעומק עד  2.0מ'.

מטר

128.00

698.05

89,350.40

 51.06.0528שוחה מלבנית במידות פנים  120/100ס"מ,
עם תא שיקוע ומכסה ב.ב .קוטר  60ס"מ 40
,טון ממין  D400,בעומק מעל  1.25מ' ועד
 1 .7 5מ'.

קומפ'

להעברה בתת פרק 01.51.06
הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.17.3

2.00

5,986.40

11,972.80

185,234.07
קובץ :כביש  20ושטחים סמוכי 005/...

משה ארונס הנדסה ומחשוב בע"מ
טל  , 077- 4007637:פ ק ס 153- 8- 6495491:

רהט מתחם  - 6כביש  20ושטחים סמוכים
01/2022
29/07/2022
דף מס'005 :
מבנה  01כביש 10

סעיף

יחידה

תאור

כמות

מחיר

מהעברה

סך הכל
185,234.07

 51.06.0532שוחה מלבנית במידות פנים  120/100ס"מ,
עם תא שיקוע ומכסה ב.ב .קוטר  60ס"מ 40
,טון ממין  D400,בעומק מעל  1.75מ' ועד
 2 .2 5מ'.

קומפ'

 51.06.0664קולטן ראשי עמוק צמוד לאבן שפה במידות
פנים  48/78ס"מ בגובה  140ס"מ עם חור
לצינור  40מבטון כדוגמת  MD-1של וולפמן
או ש"ע כולל מסגרת ורשת תיקנית מברזל
כבדה או חומרים מרוכבים בכפוף לדרישות
ת"י489.

י ח'

 51.06.0668קולטן צדדי צמוד לאבן שפה במידות פנים
 48/78בגובה  65ס"מ כדוגמת  MD-2של
וולפמן או ש"ע כולל מסגרת ורשת תיקנית
 C250מברזל כבדה או חומרים מרוכבים
בכפוף לדרישות ת"י489.

י ח'

 51.06.0708תוספת למחיר קולטן עבור אבן שפה מיצקת
ברזל בגובה  15ס"מ מהמיסעה דגם
 MZ-TL-90של וולפמן או ש"ע.

קומפ'

4.00

3.00

3.00

6.00

6,467.45

2,087.43

1,802.44

284.99

סה"כ  51.06עבודות תיעול וניקוז

25,869.80

6,262.29

5,407.32

1,709.94
224,483.42

תת פרק  51.09תמרורים ,צביעה ואביזרי
דרך
 51.09.0050צביעת קווי הפרדה או הדרכה ברוחב  10עד
 15ס"מ ,בצבע לבן/צהוב/כתום) .מדידה לפי
צביעה נטו(.

מטר

250.00

2.77

692.50

 51.09.0070צביעת מעברי חציה ,קו עצירה או אחרים,
ברוחב  30ס"מ ומעלה בצבע לבן/צהוב/כתום
מלא )מדידה לפי צביעה נטו(.

מ"ר

80.00

23.51

1,880.80

 51.09.0110צביעת אבני שפה.

מטר

800.00

4.70

3,760.00

סה"כ  51.09תמרורים ,צביעה ואביזרי דרך
סה"כ  51עבודות עפר ,כבישים ופיתוח

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.17.3

6,333.30
867,814.92

קובץ :כביש  20ושטחים סמוכי 006/...

משה ארונס הנדסה ומחשוב בע"מ
טל  , 077- 4007637:פ ק ס 153- 8- 6495491:

רהט מתחם  - 6כביש  20ושטחים סמוכים
01/2022
29/07/2022
דף מס'006 :
מבנה  01כביש 10

סעיף

יחידה

תאור

כמות

מחיר

סך הכל

פרק  52עבודות אספלט
תת פרק  52.01שכבות אספלטיות
במיסעות ומדרכות
 52.01.0120תא"צ  25בעובי  6ס"מ עם אגרגט גס
גירי/דולמיטי סוג א' וביטומןPG70-10.

מ"ר

3,500.00

38.91

136,185.00

 52.01.0250תא"צ 12.5בעובי  4ס"מ עם אגרגט גס
גירי/דולמיטי סוג א' וביטומןPG68-10.

מ"ר

3,500.00

32.07

112,245.00
248,430.00

סה"כ  52.01שכבות אספלטיות במיסעות ומדרכות

תת פרק  52.02שונות
 52.02.0010ציפוי יסוד באימולסיה ביטומנית בשיעור של
 0.8-1.2ליטר/מ''ר

מ"ר

 52.02.0050מישק התחברות אספלט קיים ואבן שפה
חדשה כולל ניסור ,ניקוי ,השלמת מצע וריסוס
ביטומן .עד רוחב  0.5מטר .

מטר

7,000.00

60.00

1.71

23.51

סה"כ  52.02שונות
סה"כ  52עבודות אספלט

11,970.00

1,410.60
13,380.60
261,810.60

פרק  57קווי מים וביוב
תת פרק  57.01קווי מים ומתקני מים
 57.01.0172צינורות פוליאתילן מצולב לפי ת"י  1519דרג
 ,10לרבות כל עבודות וספחים לריתוך חשמלי,
עטיפת חול ומילוי חוזר ,מונחים בקרקע בכל
עומק בקוטר  160מ"מ.

מטר

52.00

214.40

11,148.80

 57.01.0178צינורות פוליאתילן מצולב לפי ת"י  1519דרג
 ,10לרבות כל עבודות וספחים לריתוך חשמלי,
עטיפת חול ומילוי חוזר ,מונחים בקרקע בכל
עומק בקוטר  280מ"מ.

מטר

175.00

459.00

80,325.00

 57.01.0320מגוף טריז רחב/צר קוטר "6

קומפ'

2.00

3,302.10

6,604.20

 57.01.0324מגוף טריז רחב/צר קוטר "10

קומפ'

2.00

9,053.00

18,106.00

 57.01.0326מגוף טריז רחב/צר קוטר "12

קומפ'

1.00

11,502.00

11,502.00

להעברה בתת פרק 01.57.01
הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.17.3

127,686.00
קובץ :כביש  20ושטחים סמוכי 007/...

משה ארונס הנדסה ומחשוב בע"מ
טל  , 077- 4007637:פ ק ס 153- 8- 6495491:

רהט מתחם  - 6כביש  20ושטחים סמוכים
01/2022
29/07/2022
דף מס'007 :
מבנה  01כביש 10

סעיף

יחידה

תאור

כמות

מחיר

מהעברה

סך הכל
127,686.00

 57.01.0402ברז כיבוי אש )הידרנט( בקוטר " 3על זקיף
חרושתי בקוטר " 4לרבות מתקן שבירה
בהתאם לפרט.

קומפ'

 57.01.0422תא אביזרים מחולית בטון טרומית בקוטר 100
ס"מ בכל עומק לרבות תקרה טרומית לעומס
 12.5טון ומכסה לעומס  12.5טון עם פתח
בקוטר  60ס"מ וסגר יציקת ברזל עם כיתוב
ע"פ ובתיאום עם הרשות \ תאגיד שיכלול סמל,
שם הרשות\תאגיד,שם המערכת ורצפת חצץ.

י ח'

2.00

2.00

3,367.00

2,659.00

6,734.00

5,318.00

 57.01.0424תא אביזרים מחולית בטון טרומית בקוטר 125
ס"מ בכל עומק לרבות תקרה טרומית לעומס
 12.5טון ומכסה לעומס  12.5טון עם פתח
בקוטר  60ס"מ וסגר יציקת ברזל עם כיתוב
ע"פ ובתיאום עם הרשות\תאגיד שיכלול סמל,
שם הרשות\תאגיד,שם המערכת ורצפת חצץ.

י ח'

3.00

3,181.00

9,543.00

 57.01.0470חיבור קו מים חדש מסוג כלשהו בקוטר "10
לקו קיים מסוג כלשהו בקוטר "10" -12

קומפ'

1.00

2,334.00

2,334.00

 57.01.0488הכנה לחיבור ביתי בודד או חיבור להשקייה
בקוטר " 3או ") 4זקיף " (4לפי פרט
הסטנדרטי לרבות מעבר מתחת ו\או קיר בטון
ו\או גדר קיים עם שרוול  P.V.Cבקוטר 250
מ"מ במקום הנדרש

י ח'

 57.01.0504כיפה לריתוך הקצה קו מים בקוטר " 6עובי
דופן " 5/32לרבות עטיפה חיצונית חרושתית

י ח'

2.00

1.00

976.70

387.50

סה"כ  57.01קווי מים ומתקני מים

1,953.40

387.50
153,955.90

תת פרק  57.02צנרת ביוב ואביזרים
 57.02.0076צינורות  P.V.Cלביוב ,מסוג " "SN-8בקוטר
 200מ"מ ,לפי ת"י  ,884מונחים בקרקע
בעומק מ 1.26-ועד  1.75מ'

מטר

 57.02.0078צינורות  P.V.Cלביוב ,מסוג " "SN-8בקוטר
 200מ"מ ,לפי ת"י  ,884מונחים בקרקע
בעומק מ 1.76-ועד  2.25מ'

מטר

להעברה בתת פרק 01.57.02
הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.17.3

70.00

30.00

210.00

223.00

14,700.00

6,690.00

21,390.00
קובץ :כביש  20ושטחים סמוכי 008/...

משה ארונס הנדסה ומחשוב בע"מ
טל  , 077- 4007637:פ ק ס 153- 8- 6495491:

רהט מתחם  - 6כביש  20ושטחים סמוכים
01/2022
29/07/2022
דף מס'008 :
מבנה  01כביש 10

סעיף

יחידה

תאור

כמות

מחיר

מהעברה

21,390.00

 57.02.0452תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר  100ס"מ
ובעומק מ 1.76-עד  2.25מטר לרבות תקרה
טרומית לעומס  12.5טון ומכסה לעומס 12.5
טון עם פתח בקוטר  60ס"מ וסגר ב.ב ותוספת
טבעת פלטת פליז בקוטר  16ס"מ בה מוטבע
סמל ,שם הרשות\תאגיד ,שם המערכת וכו'.

י ח'

 57.02.0454תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר  100ס"מ
ובעומק מ 2.26-עד  2.75מטר לרבות תקרה
טרומית לעומס  12.5טון ומכסה לעומס 12.5
טון עם פתח בקוטר  60ס"מ וסגר ב.ב ותוספת
טבעת פלטת פליז בקוטר  16ס"מ בה מוטבע
סמל ,שם הרשות\תאגיד ,שם המערכת וכו'.

י ח'

 57.02.0458תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר  125ס"מ
ובעומק מ 2.76-עד  3.25מטר לרבות תקרה
טרומית לעומס  12.5טון ,מכסה לעומס 12.5
טון עם פתח בקוטר  60ס"מ וסגר ב.ב ותוספת
טבעת פלטת פליז בקוטר  16ס"מ בה מוטבע
סמל ,שם הרשות\תאגיד ,שם המערכת וכו'.

י ח'

 57.02.0478תוספת מחיר לתא בקרה בקוטר  100ס"מ
עבור תקרות ומכסים לעומס  40טון עם סגר
יציקת ברזל.

י ח'

 57.02.0480תוספת מחיר לתא בקרה בקוטר  125ס"מ
עבור תקרות ומכסים לעומס  40טון עם סגר
יציקת ברזל.

י ח'

 57.02.0510חיבור קו ביוב חדש בקוטר  200מ"מ לתא
בקרה קיים בכל קוטר ובכל עומק לרבות גילוי
התא הקיים אם ידרש ,כל הדרוש להפסקה
זמנית של הזרמת ביוב ,עבודה בשעות לא
שגרתיות ,בצוע קדח ,מחבר איטביב או ש"ע ,
סידור המתעלים ) עיבוד( ומילוי חוזר לפי פרט
הסטנדרטי לתא בקרה.

י ח'

 57.02.0532הכנה לחיבור מגרש לביוב מצינור פי וי סי
 SN8לפי ת"י  884בקוטר  200מ"מ ובכל
עומק לרבות סגירת קצה הצינור בפקק פי וי
סי ,מעבר דרך או מתחת לקיר בטון\גדר וכל
ההכנות והסידורים לצילום וידאו

מטר

להעברה בתת פרק 01.57.02
הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.17.3

סך הכל

1.00

3.00

1.00

4.00

1.00

1.00

10.00

3,513.00

3,893.00

4,358.00

764.00

764.00

977.00

266.00

3,513.00

11,679.00

4,358.00

3,056.00

764.00

977.00

2,660.00

48,397.00
קובץ :כביש  20ושטחים סמוכי 009/...

משה ארונס הנדסה ומחשוב בע"מ
טל  , 077- 4007637:פ ק ס 153- 8- 6495491:

רהט מתחם  - 6כביש  20ושטחים סמוכים
01/2022
29/07/2022
דף מס'009 :
מבנה  01כביש 10

סעיף

יחידה

תאור

כמות

מחיר

מהעברה

 57.02.0995כלונס בקוטר  40ס"מ עשוי בטון מזוין ב30 -
לרבות זיון בהתאם לתכנית להתקנה מתחת
לתאים במילוי כולל משטח בטון מתחת
לתא,הכל קומפלט כמפורט בתכנית
סה"כ  57.02צנרת ביוב ואביזרים
סה"כ  57קווי מים וביוב

סה"כ כביש 10
הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.17.3

סך הכל
48,397.00

מטר

1.00

600.00

600.00
48,997.00
202,952.90

1,631,761.78
קובץ :כביש  20ושטחים סמוכי 010/...

משה ארונס הנדסה ומחשוב בע"מ
טל  , 077- 4007637:פ ק ס 153- 8- 6495491:

רהט מתחם  - 6כביש  20ושטחים סמוכים
01/2022
29/07/2022
דף מס'010 :
מבנה 602 02

סעיף

תאור

יחידה

כמות

מחיר

סך הכל

פרק  08פרק  :08תשתיות חשמל ,תאורה
ותקשורת
תת פרק  08.01תאורת חוץ
מחיר הצינור כולל את כל החיזוקים ,התומכות,
השלות )חבקים( ,קשתות ,תיבות חיבורים,
תיבות מעבר ,אטמים וכד' ,חבל משיכה,
סגירת קצוות הצינור ,אספקה ,הובלה ,התקנה
ואחריות וכל העבודות הנדרשות על פי מסמכי
החוזה.
 08.01.0126שרוול לחציית כביש מצינור פי.וי.סי קשיח
קוטר  110מ"מ דרג  10בעובי דופן  4.2מ"מ
כולל סימון בר קיימא על קרקעי של קצוות
השרוול וסרט סימון תקני כולל כל הנדרש לפי
סעיף .08.1.021

מטר

 08.01.0171תא בקרה לכבלים /צינורות טרומי כולל כל
הנדרש לפי סעיף  08.1.162בקוטר פנימי 80
ס"מ ועומק  100ס"מ מסגרת ומכסה מסוג
 B125לפי ת"י .489

קומפ'

44.00

2.00

43.82

1,699.71

1,928.08

3,399.42

מחיר חפירה ו/או חציבה כולל מילוי מהודק
בשכבות בהתאם לפרטי מבנה
הכביש/מדרכה/שצ"פ ופרק  51במפרט הכללי,
חול לריפוד הכבלים או הצינורות ולכיסויים,
לרבות שכבות חול בין שכבות צינורות ,סרטי
סימון ,הידוק ,החזרת פני השטח לקדמותו
וסילוק עודפי חפירה ו/או חציבה.
 08.01.0261חפירה ו/או חציבה של תעלות לכבלים כולל כל
הנדרש לפי סעיף  08.1.252ברוחב  60ס"מ
ועומק  100ס"מ באמצעות כל כלי מכאני
שיידרש לרבות חופר-תעלות או בעבודת
ידיים ,בכל סוגי הקרקע.

מטר

 08.01.0276תוספת מחיר לסעיף  08.1.261עבור כל 20
ס"מ של העמקת החפירה ו/או חציבה לעומק
מעל  100ס"מ עבור תעלות ברוחב  60ס"מ.

מטר

סה"כ  08.01תאורת חוץ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.17.3

22.00

22.00

45.96

8.55

1,011.12

188.10
6,526.72

קובץ :כביש  20ושטחים סמוכי 011/...

משה ארונס הנדסה ומחשוב בע"מ
טל  , 077- 4007637:פ ק ס 153- 8- 6495491:

רהט מתחם  - 6כביש  20ושטחים סמוכים
01/2022
29/07/2022
דף מס'011 :
מבנה 602 02

סעיף

תאור

יחידה

כמות

מחיר

סך הכל

תת פרק  08.07עבודות לחברת חשמל
 08.07.0072גומחת בטון מקורה משותפת לחשמל
ותקשורת לשני מגרשים סטנדרט המגזר
הבדואי ,גובה כולל  225ס"מ עומק  40ס"מ
לפי פרט ולפי מפרט  08וסטנדרט חח"י כולל
חפירה/חציבה ביסוס ופילוס לרבות הכנת
שרוולים מארונות אל המגרשים ,תא תקשורת
יכלול גב עץ  20מ"מ ,טבעות ,מהדקים ,דלת
פוליאסטר מוגנת ,uvידית ומנעול סטנדרט
בזק/הוט.

קומפ'

2.00

3,794.95

סה"כ  08.07עבודות לחברת חשמל
סה"כ  08פרק  :08תשתיות חשמל ,תאורה ותקשורת

7,589.90
7,589.90
14,116.62

פרק  40פיתוח האתר
תת פרק  40.01ריצוף שבילים ,מדרכות
 40.01.0640אבן שפה טרומה באורך  1מ' במידות
 25/100/17 , 30/100/15ס"מ) ,כנ"ל
(.המחיר כולל יסוד ומשענת בטון.

מטר

150.00

74.83

11,224.50

 40.01.0680אבן שפה טרומה מונמכת לנכים במעבר
חציה במידות  23/50/15ס"מ בגוון אפור.
המחיר כולל יסוד ומשענת בטון.

מטר

8.00

71.51

572.08

 40.01.0700אבן גן טרומה במידות  10/100/20ס"מ בגוון
אפור .המחיר כולל יסוד משענת בטון.

מטר

8.00

51.73

413.84
12,210.42
12,210.42

סה"כ  40.01ריצוף שבילים ,מדרכות
סה"כ  40פיתוח האתר

פרק  41עבודות גינון והשקיה
תת פרק  41.02עבודות השקיה
 41.02.0220שרוול פוליאטילן בקוטר  110מ"מ בדרג .10

מטר

132.00

60.93

8,042.76

 41.02.0530שוחת אביזרים מבטון בקוטר  80ס"מ כולל
מכסה עם כיתוב השקייה.

קומפ'

6.00

1,763.85

10,583.10

סה"כ  41.02עבודות השקיה
סה"כ  41עבודות גינון והשקיה

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.17.3

18,625.86
18,625.86

קובץ :כביש  20ושטחים סמוכי 012/...

משה ארונס הנדסה ומחשוב בע"מ
טל  , 077- 4007637:פ ק ס 153- 8- 6495491:

רהט מתחם  - 6כביש  20ושטחים סמוכים
01/2022
29/07/2022
דף מס'012 :
מבנה 602 02

תאור

סעיף

יחידה

כמות

מחיר

סך הכל

פרק  51עבודות עפר ,כבישים ופיתוח
תת פרק  51.01עבודות הכנה ופירוק
שונות
מחירי ע"ע )לרבות חישוף ופירוקים( כוללים
הובלה והעברה לשטחי מילוי ו/או לאתר
שפיכה מאושר בכל מרחק שיידרש מגבולות
ביצוע של הפרויקט ,פיזור בשכבות ובאישור
המפקח לרבות אגרות הטמנה כם ישנן והסדרי
תנועה
מחירי כל הסעיפים כוללים פינוי וסילוק
למרחק כלשהו שיידרש
 51.01.0025חישוף לעומק של עד  20ס"מ ,כולל ניקוי
פסולת ,פינוי בולדרים והורדת צמחיה לרבות
פינוי וסילוק.

מ"ר

 51.01.0400מילוי כלשהו מבטון)  CLSMבחנ"מ בעל
חוזק גבוה( בתעלות ,בחללים וכיו"ב .סעיף
זה מוגבל עד כמות של  100מ"ק ,מעבר לכך
יש להשתמש בסעיף51.1.405.

מ"ק

1,550.00

6.00

3.95

312.14

סה"כ  51.01עבודות הכנה ופירוק שונות

6,122.50

1,872.84
7,995.34

תת פרק  51.03מצעים ומילוי מובא
 51.03.0010מצע סוג א' מפוזר בשכבות בעובי שכבה עד
 20ס"מ ,לאחר ההידוק בהידוק מבוקר של
 %100לפי מודיפייד אאשטו.

מ"ק

470.00

130.41

סה"כ  51.03מצעים ומילוי מובא

61,292.70
61,292.70

תת פרק  51.06עבודות תיעול וניקוז
 51.06.0028צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר  40ס"מ
דרג  3בעומק עד  2.0מ'.

מטר

2.00

370.62

741.24

 51.06.0048צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר  50ס"מ
דרג  3בעומק עד  2.0מ'.

מטר

60.00

545.61

32,736.60

 51.06.0128צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר  60ס"מ
דרג  3בעומק מ2.0-מ' עד  3.0מ'.

מטר

42.00

775.13

32,555.46

 51.06.0496תוספת עבור חיבור צינור ניקוז בקטרים
שונים עד  80ס"מ לתא קיים.

קומפ'

1.00

806.23

806.23

להעברה בתת פרק 02.51.06
הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.17.3

66,839.53
קובץ :כביש  20ושטחים סמוכי 013/...

משה ארונס הנדסה ומחשוב בע"מ
טל  , 077- 4007637:פ ק ס 153- 8- 6495491:

רהט מתחם  - 6כביש  20ושטחים סמוכים
01/2022
29/07/2022
דף מס'013 :
מבנה 602 02

סעיף

יחידה

תאור

כמות

מחיר

מהעברה

סך הכל
66,839.53

 51.06.0532שוחה מלבנית במידות פנים  120/100ס"מ,
עם תא שיקוע ומכסה ב.ב .קוטר  60ס"מ 40
,טון ממין  D400,בעומק מעל  1.75מ' ועד
 2 .2 5מ'.

קומפ'

 51.06.0664קולטן ראשי עמוק צמוד לאבן שפה במידות
פנים  48/78ס"מ בגובה  140ס"מ עם חור
לצינור  40מבטון כדוגמת  MD-1של וולפמן או
ש"ע כולל מסגרת ורשת תיקנית מברזל כבדה
או חומרים מרוכבים בכפוף לדרישות ת"י .489

י ח'

 51.06.0668קולטן צדדי צמוד לאבן שפה במידות פנים
 48/78בגובה  65ס"מ כדוגמת  MD-2של
וולפמן או ש"ע כולל מסגרת ורשת תיקנית
 C250מברזל כבדה או חומרים מרוכבים
בכפוף לדרישות ת"י .489

י ח'

2.00

1.00

1.00

6,467.45

2,087.43

1,802.44

12,934.90

2,087.43

1,802.44

 51.06.0708תוספת למחיר קולטן עבור אבן שפה מיצקת
ברזל בגובה  15ס"מ מהמיסעה דגם
 MZ-TL-90של וולפמן או ש"ע.

קומפ'

2.00

284.99

569.98

 51.06.0902פקק לסגירת קצה צינור.

י ח'

1.00

176.00

176.00
84,410.28

סה"כ  51.06עבודות תיעול וניקוז

תת פרק  51.09תמרורים ,צביעה ואביזרי
דרך
 51.09.0050צביעת קווי הפרדה או הדרכה ברוחב  10עד
 15ס"מ ,בצבע לבן/צהוב/כתום) .מדידה לפי
צביעה נטו(.

מטר

 51.09.0060צביעת איי תנועה ,קווים ברוחב מ -20ס"מ
עד  25ס"מ ,לבן/צהוב/כתום מלא )מדידה לפי
צביעה נטו(.

מ"ר

70.00

20.00

2.77

20.73

193.90

414.60

 51.09.0070צביעת מעברי חציה ,קו עצירה או אחרים,
ברוחב  30ס"מ ומעלה בצבע לבן/צהוב/כתום
מלא )מדידה לפי צביעה נטו(.

מ"ר

25.00

23.51

587.75

 51.09.0110צביעת אבני שפה.

מטר

180.00

4.70

846.00

סה"כ  51.09תמרורים ,צביעה ואביזרי דרך
סה"כ  51עבודות עפר ,כבישים ופיתוח

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.17.3

2,042.25
155,740.57

קובץ :כביש  20ושטחים סמוכי 014/...

משה ארונס הנדסה ומחשוב בע"מ
טל  , 077- 4007637:פ ק ס 153- 8- 6495491:

רהט מתחם  - 6כביש  20ושטחים סמוכים
01/2022
29/07/2022
דף מס'014 :
מבנה 602 02

סעיף

יחידה

תאור

כמות

מחיר

סך הכל

פרק  52עבודות אספלט
תת פרק  52.01שכבות אספלטיות
במיסעות ומדרכות
 52.01.0120תא"צ  25בעובי  6ס"מ עם אגרגט גס
גירי/דולמיטי סוג א' וביטומןPG70-10.

מ"ר

775.00

38.91

30,155.25

 52.01.0250תא"צ 12.5בעובי  4ס"מ עם אגרגט גס
גירי/דולמיטי סוג א' וביטומןPG68-10.

מ"ר

800.00

32.07

25,656.00
55,811.25

סה"כ  52.01שכבות אספלטיות במיסעות ומדרכות

תת פרק  52.02שונות
 52.02.0010ציפוי יסוד באימולסיה ביטומנית בשיעור של
 0.8-1.2ליטר/מ''ר

מ"ר

1,575.00

1.71

2,693.25

 52.02.0040מישק התחברות אספלט קיים לאספלט חדש
כולל ניסור.

מטר

30.00

23.51

705.30
3,398.55
59,209.80

סה"כ  52.02שונות
סה"כ  52עבודות אספלט

פרק  57קווי מים וביוב
תת פרק  57.01קווי מים ומתקני מים
 57.01.0162צינורות פוליאתילן מצולב לפי ת"י  1519דרג
 ,10לרבות כל עבודות וספחים לריתוך חשמלי,
עטיפת חול ומילוי חוזר ,מונחים בקרקע בכל
עומק בקוטר  63מ"מ.

מטר

 57.01.0164צינורות פוליאתילן מצולב לפי ת"י  1519דרג
 ,10לרבות כל עבודות וספחים לריתוך חשמלי,
עטיפת חול ומילוי חוזר ,מונחים בקרקע בכל
עומק בקוטר  75מ"מ.

מטר

12.00

15.00

98.00

107.20

1,176.00

1,608.00

 57.01.0172צינורות פוליאתילן מצולב לפי ת"י  1519דרג
 ,10לרבות כל עבודות וספחים לריתוך חשמלי,
עטיפת חול ומילוי חוזר ,מונחים בקרקע בכל
עומק בקוטר  160מ"מ.

מטר

65.00

214.40

13,936.00

 57.01.0316מגוף טריז רחב/צר קוטר "3

קומפ'

1.00

2,236.60

2,236.60

 57.01.0318מגוף טריז רחב/צר קוטר "4

קומפ'

1.00

2,609.40

2,609.40

 57.01.0320מגוף טריז רחב/צר קוטר "6

קומפ'

1.00

3,302.10

3,302.10

להעברה בתת פרק 02.57.01
הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.17.3

24,868.10
קובץ :כביש  20ושטחים סמוכי 015/...

משה ארונס הנדסה ומחשוב בע"מ
טל  , 077- 4007637:פ ק ס 153- 8- 6495491:

רהט מתחם  - 6כביש  20ושטחים סמוכים
01/2022
29/07/2022
דף מס'015 :
מבנה 602 02

סעיף

יחידה

תאור

כמות

מחיר

מהעברה

סך הכל
24,868.10

 57.01.0402ברז כיבוי אש )הידרנט( בקוטר " 3על זקיף
חרושתי בקוטר " 4לרבות מתקן שבירה
בהתאם לפרט.

קומפ'

 57.01.0420תא אביזרים מחולית בטון טרומית בקוטר 80
ס"מ בכל עומק לרבות תקרה טרומית לעומס
 12.5טון ומכסה לעומס  12.5טון עם פתח
בקוטר 60ס"מ וסגר יציקת ברזל עם כיתוב
ע"פ ובתיאום עם הרשות\תאגיד שיכלול סמל,
שם הרשות\תאגיד,שם המערכת ורצפת חצץ.

י ח'

 57.01.0422תא אביזרים מחולית בטון טרומית בקוטר 100
ס"מ בכל עומק לרבות תקרה טרומית לעומס
 12.5טון ומכסה לעומס  12.5טון עם פתח
בקוטר  60ס"מ וסגר יציקת ברזל עם כיתוב
ע"פ ובתיאום עם הרשות \ תאגיד שיכלול סמל,
שם הרשות\תאגיד,שם המערכת ורצפת חצץ.

י ח'

 57.01.0438תוספת מחיר לתא בקרה בקוטר  80ס"מ עבור
תקרות ומכסים לעומס  40טון )הביצוע
והתשלום מותנה בדרישה ובאישור המפקח
תוך רישום יומן עבודה(.

י ח'

1.00

1.00

2.00

1.00

3,367.00

2,155.00

2,659.00

438.00

3,367.00

2,155.00

5,318.00

438.00

 57.01.0484הכנה לחיבור ביתי בודד או חיבור להשקייה
בקוטר ") 2זקיף " (3לפי פרט הסטנדרטי
לרבות מעבר מתחת ו\או קיר בטון ו\או גדר
קיים עם שרוול  P.V.Cבקוטר 200מ"מ במקום
הנדרש

י ח'

3.00

683.50

2,050.50

 57.01.0504כיפה לריתוך הקצה קו מים בקוטר " 6עובי
דופן " 5/32לרבות עטיפה חיצונית חרושתית

י ח'

1.00

387.50

387.50

 57.01.0995גומחת בטון למערכת מים כולל מסגרת ברזל
ודלת

י ח'

3.00

2,000.00

סה"כ  57.01קווי מים ומתקני מים

6,000.00
44,584.10

תת פרק  57.02צנרת ביוב ואביזרים
 57.02.0078צינורות  P.V.Cלביוב ,מסוג " "SN-8בקוטר
 200מ"מ ,לפי ת"י  ,884מונחים בקרקע
בעומק מ 1.76-ועד  2.25מ'

להעברה בתת פרק 02.57.02
הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.17.3

מטר

70.00

223.00

15,610.00

15,610.00
קובץ :כביש  20ושטחים סמוכי 016/...

משה ארונס הנדסה ומחשוב בע"מ
טל  , 077- 4007637:פ ק ס 153- 8- 6495491:

רהט מתחם  - 6כביש  20ושטחים סמוכים
01/2022
29/07/2022
דף מס'016 :
מבנה 602 02

סעיף

יחידה

תאור

כמות

מחיר

מהעברה

15,610.00

 57.02.0080צינורות  P.V.Cלביוב ,מסוג " "SN-8בקוטר
 200מ"מ ,לפי ת"י  ,884מונחים בקרקע
בעומק מ 2.26-ועד  2.75מ'

מטר

 57.02.0454תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר  100ס"מ
ובעומק מ 2.26-עד  2.75מטר לרבות תקרה
טרומית לעומס  12.5טון ומכסה לעומס 12.5
טון עם פתח בקוטר  60ס"מ וסגר ב.ב ותוספת
טבעת פלטת פליז בקוטר  16ס"מ בה מוטבע
סמל ,שם הרשות\תאגיד ,שם המערכת וכו'.

י ח'

 57.02.0478תוספת מחיר לתא בקרה בקוטר  100ס"מ
עבור תקרות ומכסים לעומס  40טון עם סגר
יציקת ברזל.

י ח'

 57.02.0530הכנה לחיבור מגרש לביוב מצינור פי וי סי
 SN8לפי ת"י  884בקוטר  160מ"מ ובכל
עומק לרבות סגירת קצה הצינור בפקק פי וי
סי ,מעבר דרך או מתחת לקיר בטון\גדר וכל
ההכנות והסידורים לצילום וידאו

מטר

סה"כ  57.02צנרת ביוב ואביזרים
סה"כ  57קווי מים וביוב

סה"כ 602
הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.17.3

סך הכל

20.00

4.00

4.00

57.00

249.00

3,893.00

764.00

235.00

4,980.00

15,572.00

3,056.00

13,395.00
52,613.00
97,197.10

357,100.37
קובץ :כביש  20ושטחים סמוכי 017/...

משה ארונס הנדסה ומחשוב בע"מ
טל  , 077- 4007637:פ ק ס 153- 8- 6495491:

רהט מתחם  - 6כביש  20ושטחים סמוכים
01/2022
29/07/2022
דף מס'017 :
מבנה 611 03

סעיף

תאור

יחידה

כמות

מחיר

סך הכל

פרק  08פרק  :08תשתיות חשמל ,תאורה
ותקשורת
תת פרק  08.01תאורת חוץ
מחיר הצינור כולל את כל החיזוקים ,התומכות,
השלות )חבקים( ,קשתות ,תיבות חיבורים,
תיבות מעבר ,אטמים וכד' ,חבל משיכה,
סגירת קצוות הצינור ,אספקה ,הובלה ,התקנה
ואחריות וכל העבודות הנדרשות על פי מסמכי
החוזה.
 08.01.0126שרוול לחציית כביש מצינור פי.וי.סי קשיח
קוטר  110מ"מ דרג  10בעובי דופן  4.2מ"מ
כולל סימון בר קיימא על קרקעי של קצוות
השרוול וסרט סימון תקני כולל כל הנדרש לפי
סעיף .08.1.021

מטר

 08.01.0171תא בקרה לכבלים /צינורות טרומי כולל כל
הנדרש לפי סעיף  08.1.162בקוטר פנימי 80
ס"מ ועומק  100ס"מ מסגרת ומכסה מסוג
 B125לפי ת"י .489

קומפ'

294.00

12.00

43.82

1,699.71

12,883.08

20,396.52

מחיר חפירה ו/או חציבה כולל מילוי מהודק
בשכבות בהתאם לפרטי מבנה
הכביש/מדרכה/שצ"פ ופרק  51במפרט הכללי,
חול לריפוד הכבלים או הצינורות ולכיסויים,
לרבות שכבות חול בין שכבות צינורות ,סרטי
סימון ,הידוק ,החזרת פני השטח לקדמותו
וסילוק עודפי חפירה ו/או חציבה.
 08.01.0261חפירה ו/או חציבה של תעלות לכבלים כולל כל
הנדרש לפי סעיף  08.1.252ברוחב  60ס"מ
ועומק  100ס"מ באמצעות כל כלי מכאני
שיידרש לרבות חופר-תעלות או בעבודת
ידיים ,בכל סוגי הקרקע.

מטר

 08.01.0276תוספת מחיר לסעיף  08.1.261עבור כל 20
ס"מ של העמקת החפירה ו/או חציבה לעומק
מעל  100ס"מ עבור תעלות ברוחב  60ס"מ.

מטר

סה"כ  08.01תאורת חוץ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.17.3

147.00

147.00

45.96

8.55

6,756.12

1,256.85
41,292.57

קובץ :כביש  20ושטחים סמוכי 018/...

משה ארונס הנדסה ומחשוב בע"מ
טל  , 077- 4007637:פ ק ס 153- 8- 6495491:

רהט מתחם  - 6כביש  20ושטחים סמוכים
01/2022
29/07/2022
דף מס'018 :
מבנה 611 03

תאור

סעיף

יחידה

כמות

מחיר

סך הכל

תת פרק  08.08עבודות לתקשורת
לחברת בזק
 08.08.0024חפירת תעלה להנחת  2קנים בקוטר  110מ"מ
)" (4מ  P.V.C -קשיח לרבות חוט משיכה
כנדרש בעומק עד  120ס"מ לרבות התמוכות
)ספייסרים( ,ריפוד חול ומילוי חול של  30ס"מ
מעל לצנרת וסרט סימון תקני הכל לפי המפרט
הטכני המיוחד של בזק פרק  ,1070ומפרט 08
סעיפים  08.02.03-04 -ולפי פרט בצוע.

מטר

 08.08.0030חפירת תעלה להנחת עד  3קנים בקוטר 110
מ"מ )" (4מ  P.V.C -קשיח לרבות חוט
משיכה כנדרש בעומק עד  120ס"מ לרבות
התמוכות )ספייסרים( ,ריפוד חול ומילוי חול
של  30ס"מ מעל לצנרת וסרט סימון תקני הכל
לפי המפרט הטכני המיוחד של בזק פרק
 ,1070ומפרט  08סעיפים 08.02.03-04 -
ולפי פרט בצוע.

מטר

 08.08.0042חפירת תעלה להנחת עד  5קנים בקוטר 110
מ"מ )" (4מ  P.V.C -קשיח לרבות חוט
משיכה כנדרש בעומק עד  120ס"מ לרבות
התמוכות )ספייסרים( ,ריפוד חול ומילוי חול
של  30ס"מ מעל לצנרת וסרט סימון תקני הכל
לפי המפרט הטכני המיוחד של בזק פרק
 ,1070ומפרט  08סעיפים 08.02.03-04 -
ולפי פרט בצוע.

מטר

 08.08.0057החלפת החומר החפור בתעלה בעומק עד 100
ס"מ )עם  3קנים " (4 PVCבאדמה נקיה
מאבנים עד תחתית המצעים תוך הידוק
מבוקר בשכבות של  20ס"מ עד לקבלת
צפיפות של ,98%לרבות פינוי החומר החפור
למקום שיורה הפקוח ,הכל לפי פרט ולפי
הנחיות מפקח הבזק ומנהלת הפרויקט באתר
ומפרט בזק.

מטר

 08.08.0063החלפת החומר החפור בתעלה בעומק עד 120
ס"מ )עם  3קנים  (PVC " 4בחול מפמ"כ 444
עד תחתית המצעים תוך הידוק מבוקר
בשכבות של  20ס"מ עד לקבלת צפיפות של
,98%לרבות פינוי החומר החפור למקום
שיורה הפקוח ,הכל לפי פרט ולפי הנחיות
מפקח הבזק ומנהלת הפרוייקט באתר ומפרט
בזק.

מטר

להעברה בתת פרק 03.08.08
הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.17.3

38.00

39.00

15.00

38.00

39.00

38.48

48.10

80.17

19.24

27.79

1,462.24

1,875.90

1,202.55

731.12

1,083.81
6,355.62

קובץ :כביש  20ושטחים סמוכי 019/...

משה ארונס הנדסה ומחשוב בע"מ
טל  , 077- 4007637:פ ק ס 153- 8- 6495491:

רהט מתחם  - 6כביש  20ושטחים סמוכים
01/2022
29/07/2022
דף מס'019 :
מבנה 611 03

סעיף

יחידה

תאור

כמות

מחיר

מהעברה

סך הכל
6,355.62

 08.08.0075החלפת החומר החפור בתעלה בעומק עד 120
ס"מ )עם  5קנים " (4בחול מפמ"כ  444עד
תחתית המצעים תוך הידוק מבוקר בשכבות
של  20ס"מ עד לקבלת צפיפות של ,98%
לרבות פינוי החומר החפור למקום שיורה
הפקוח ,הכל לפי פרט ולפי הנחיות מפקח
הבזק ומנהלת הפרויקט באתר ומפרט בזק.

מטר

 08.08.0901שרוול לחציית כביש מצינור פי.וי.סי קשיח
בקוטר  160מ"מ " "6עובי דופן  7.7מ"מ ,כולל
סימון קואורדנטות של נקודת סיום הצנרת ע"י
מודד מוסמך .כולל סרט סימון תקני וסימון על
קרקעי בר קיימא בנקודות סיום השרוולים עד
 1מטר מעבר לקצה הכביש או בתוך תחום
המדרכה .הביצוע בהנחיית ובאישור בכתב
מאת המפקח.

מטר

15.00

38.00

47.03

66.28

סה"כ  08.08עבודות לתקשורת לחברת בזק
סה"כ  08פרק  :08תשתיות חשמל ,תאורה ותקשורת

705.45

2,518.64
9,579.71
50,872.28

פרק  40פיתוח האתר
תת פרק  40.01ריצוף שבילים ,מדרכות
 40.01.0640אבן שפה טרומה באורך  1מ' במידות
 25/100/17 , 30/100/15ס"מ) ,כנ"ל
(.המחיר כולל יסוד ומשענת בטון.

מטר

460.00

74.83

סה"כ  40.01ריצוף שבילים ,מדרכות
סה"כ  40פיתוח האתר

34,421.80
34,421.80
34,421.80

פרק  41עבודות גינון והשקיה
תת פרק  41.02עבודות השקיה
 41.02.0220שרוול פוליאטילן בקוטר  110מ"מ בדרג .10

מטר

152.00

60.93

9,261.36

 41.02.0530שוחת אביזרים מבטון בקוטר  80ס"מ כולל
מכסה עם כיתוב השקייה.

קומפ'

10.00

1,763.85

17,638.50

סה"כ  41.02עבודות השקיה
סה"כ  41עבודות גינון והשקיה

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.17.3

26,899.86
26,899.86

קובץ :כביש  20ושטחים סמוכי 020/...

משה ארונס הנדסה ומחשוב בע"מ
טל  , 077- 4007637:פ ק ס 153- 8- 6495491:

רהט מתחם  - 6כביש  20ושטחים סמוכים
01/2022
29/07/2022
דף מס'020 :
מבנה 611 03

תאור

סעיף

יחידה

כמות

מחיר

סך הכל

פרק  51עבודות עפר ,כבישים ופיתוח
תת פרק  51.01עבודות הכנה ופירוק
שונות
מחירי ע"ע )לרבות חישוף ופירוקים( כוללים
הובלה והעברה לשטחי מילוי ו/או לאתר
שפיכה מאושר בכל מרחק שיידרש מגבולות
ביצוע של הפרויקט ,פיזור בשכבות ובאישור
המפקח לרבות אגרות הטמנה כם ישנן והסדרי
תנועה
מחירי כל הסעיפים כוללים פינוי וסילוק
למרחק כלשהו שיידרש
 51.01.0025חישוף לעומק של עד  20ס"מ ,כולל ניקוי
פסולת ,פינוי בולדרים והורדת צמחיה לרבות
פינוי וסילוק.

מ"ר

 51.01.0400מילוי כלשהו מבטון)  CLSMבחנ"מ בעל
חוזק גבוה( בתעלות ,בחללים וכיו"ב .סעיף
זה מוגבל עד כמות של  100מ"ק ,מעבר לכך
יש להשתמש בסעיף51.1.405.

מ"ק

2,500.00

5.00

3.95

312.14

סה"כ  51.01עבודות הכנה ופירוק שונות

9,875.00

1,560.70
11,435.70

תת פרק  51.03מצעים ומילוי מובא
 51.03.0010מצע סוג א' מפוזר בשכבות בעובי שכבה עד
 20ס"מ ,לאחר ההידוק בהידוק מבוקר של
 %100לפי מודיפייד אאשטו.

מ"ק

1,100.00

130.41

סה"כ  51.03מצעים ומילוי מובא

143,451.00
143,451.00

תת פרק  51.06עבודות תיעול וניקוז
 51.06.0028צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר  40ס"מ
דרג  3בעומק עד  2.0מ'.

מטר

10.00

370.62

3,706.20

 51.06.0048צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר  50ס"מ
דרג  3בעומק עד  2.0מ'.

מטר

47.00

545.61

25,643.67

 51.06.0496תוספת עבור חיבור צינור ניקוז בקטרים
שונים עד  80ס"מ לתא קיים.

קומפ'

להעברה בתת פרק 03.51.06
הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.17.3

1.00

806.23

806.23

30,156.10
קובץ :כביש  20ושטחים סמוכי 021/...

משה ארונס הנדסה ומחשוב בע"מ
טל  , 077- 4007637:פ ק ס 153- 8- 6495491:

רהט מתחם  - 6כביש  20ושטחים סמוכים
01/2022
29/07/2022
דף מס'021 :
מבנה 611 03

סעיף

יחידה

תאור

כמות

מחיר

מהעברה

סך הכל
30,156.10

 51.06.0528שוחה מלבנית במידות פנים  120/100ס"מ,
עם תא שיקוע ומכסה ב.ב .קוטר  60ס"מ 40
,טון ממין  D400,בעומק מעל  1.25מ' ועד
 1 .7 5מ'.

קומפ'

 51.06.0664קולטן ראשי עמוק צמוד לאבן שפה במידות
פנים  48/78ס"מ בגובה  140ס"מ עם חור
לצינור  40מבטון כדוגמת  MD-1של וולפמן או
ש"ע כולל מסגרת ורשת תיקנית מברזל כבדה
או חומרים מרוכבים בכפוף לדרישות ת"י .489

י ח'

 51.06.0668קולטן צדדי צמוד לאבן שפה במידות פנים
 48/78בגובה  65ס"מ כדוגמת  MD-2של
וולפמן או ש"ע כולל מסגרת ורשת תיקנית
 C250מברזל כבדה או חומרים מרוכבים
בכפוף לדרישות ת"י .489

י ח'

 51.06.0708תוספת למחיר קולטן עבור אבן שפה מיצקת
ברזל בגובה  15ס"מ מהמיסעה דגם
 MZ-TL-90של וולפמן או ש"ע.

קומפ'

2.00

1.00

3.00

4.00

5,986.40

2,087.43

1,802.44

284.99

סה"כ  51.06עבודות תיעול וניקוז

11,972.80

2,087.43

5,407.32

1,139.96
50,763.61

תת פרק  51.09תמרורים ,צביעה ואביזרי
דרך
 51.09.0050צביעת קווי הפרדה או הדרכה ברוחב  10עד
 15ס"מ ,בצבע לבן/צהוב/כתום) .מדידה לפי
צביעה נטו(.

מטר

220.00

2.77

609.40

 51.09.0070צביעת מעברי חציה ,קו עצירה או אחרים,
ברוחב  30ס"מ ומעלה בצבע לבן/צהוב/כתום
מלא )מדידה לפי צביעה נטו(.

מ"ר

20.00

23.51

470.20

 51.09.0110צביעת אבני שפה.

מטר

280.00

4.70

1,316.00

סה"כ  51.09תמרורים ,צביעה ואביזרי דרך
סה"כ  51עבודות עפר ,כבישים ופיתוח

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.17.3

2,395.60
208,045.91

קובץ :כביש  20ושטחים סמוכי 022/...

משה ארונס הנדסה ומחשוב בע"מ
טל  , 077- 4007637:פ ק ס 153- 8- 6495491:

רהט מתחם  - 6כביש  20ושטחים סמוכים
01/2022
29/07/2022
דף מס'022 :
מבנה 611 03

סעיף

יחידה

תאור

כמות

מחיר

סך הכל

פרק  52עבודות אספלט
תת פרק  52.01שכבות אספלטיות
במיסעות ומדרכות
 52.01.0120תא"צ  25בעובי  6ס"מ עם אגרגט גס
גירי/דולמיטי סוג א' וביטומןPG70-10.

מ"ר

1,840.00

38.91

71,594.40

 52.01.0250תא"צ 12.5בעובי  4ס"מ עם אגרגט גס
גירי/דולמיטי סוג א' וביטומןPG68-10.

מ"ר

1,733.00

32.07

55,577.31
127,171.71

סה"כ  52.01שכבות אספלטיות במיסעות ומדרכות

תת פרק  52.02שונות
 52.02.0010ציפוי יסוד באימולסיה ביטומנית בשיעור של
 0.8-1.2ליטר/מ''ר

מ"ר

3,570.00

1.71

סה"כ  52.02שונות
סה"כ  52עבודות אספלט

6,104.70
6,104.70
133,276.41

פרק  57קווי מים וביוב
תת פרק  57.01קווי מים ומתקני מים
 57.01.0168צינורות פוליאתילן מצולב לפי ת"י  1519דרג
 ,10לרבות כל עבודות וספחים לריתוך חשמלי,
עטיפת חול ומילוי חוזר ,מונחים בקרקע בכל
עומק בקוטר  110מ"מ.

מטר

222.00

148.80

33,033.60

 57.01.0318מגוף טריז רחב/צר קוטר "4

קומפ'

5.00

2,609.40

13,047.00

 57.01.0402ברז כיבוי אש )הידרנט( בקוטר " 3על זקיף
חרושתי בקוטר " 4לרבות מתקן שבירה
בהתאם לפרט.

קומפ'

 57.01.0422תא אביזרים מחולית בטון טרומית בקוטר 100
ס"מ בכל עומק לרבות תקרה טרומית לעומס
 12.5טון ומכסה לעומס  12.5טון עם פתח
בקוטר  60ס"מ וסגר יציקת ברזל עם כיתוב
ע"פ ובתיאום עם הרשות \ תאגיד שיכלול סמל,
שם הרשות\תאגיד,שם המערכת ורצפת חצץ.

י ח'

להעברה בתת פרק 03.57.01
הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.17.3

3.00

5.00

3,367.00

2,659.00

10,101.00

13,295.00

69,476.60
קובץ :כביש  20ושטחים סמוכי 023/...

משה ארונס הנדסה ומחשוב בע"מ
טל  , 077- 4007637:פ ק ס 153- 8- 6495491:

רהט מתחם  - 6כביש  20ושטחים סמוכים
01/2022
29/07/2022
דף מס'023 :
מבנה 611 03

סעיף

יחידה

תאור

כמות

מחיר

מהעברה

סך הכל
69,476.60

 57.01.0484הכנה לחיבור ביתי בודד או חיבור להשקייה
בקוטר ") 2זקיף " (3לפי פרט הסטנדרטי
לרבות מעבר מתחת ו\או קיר בטון ו\או גדר
קיים עם שרוול  P.V.Cבקוטר 200מ"מ במקום
הנדרש

י ח'

1.00

683.50

683.50

 57.01.0488הכנה לחיבור ביתי בודד או חיבור להשקייה
בקוטר " 3או ") 4זקיף " (4לפי פרט
הסטנדרטי לרבות מעבר מתחת ו\או קיר בטון
ו\או גדר קיים עם שרוול  P.V.Cבקוטר 250
מ"מ במקום הנדרש

י ח'

4.00

976.70

3,906.80

 57.01.0995גומחת בטון למערכת מים כולל מסגרת ברזל
ודלת

י ח'

1.00

2,000.00

2,000.00

סה"כ  57.01קווי מים ומתקני מים
סה"כ  57קווי מים וביוב

סה"כ 611
הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.17.3

76,066.90
76,066.90

529,583.16
קובץ :כביש  20ושטחים סמוכי 024/...

משה ארונס הנדסה ומחשוב בע"מ
טל  , 077- 4007637:פ ק ס 153- 8- 6495491:

רהט מתחם  - 6כביש  20ושטחים סמוכים
01/2022
29/07/2022
דף מס'024 :
מבנה 625 04

סעיף

תאור

יחידה

כמות

מחיר

סך הכל

פרק  08פרק  :08תשתיות חשמל ,תאורה
ותקשורת
תת פרק  08.07עבודות לחברת חשמל
 08.07.0072גומחת בטון מקורה משותפת לחשמל
ותקשורת לשני מגרשים סטנדרט המגזר
הבדואי ,גובה כולל  225ס"מ עומק  40ס"מ
לפי פרט ולפי מפרט  08וסטנדרט חח"י כולל
חפירה/חציבה ביסוס ופילוס לרבות הכנת
שרוולים מארונות אל המגרשים ,תא תקשורת
יכלול גב עץ  20מ"מ ,טבעות ,מהדקים ,דלת
פוליאסטר מוגנת ,uvידית ומנעול סטנדרט
בזק/הוט.

קומפ'

 08.07.0075גומחת בטון מקורה משותפת לחשמל
ותקשורת למגרש אחד סטנדרט המגזר
הבדואי ,גובה כולל  225ס"מ עומק  40ס"מ
לפי פרט ולפי מפרט  08וסטנדרט חח"י כולל
חפירה/חציבה ביסוס ופילוס לרבות הכנת
שרוולים מארונות אל המגרשים ,תא תקשורת
יכלול גב עץ  20מ"מ ,טבעות ,מהדקים ,דלת
פוליאסטר מוגנת ,uvידית ומנעול סטנדרט
בזק/הוט.

קומפ'

4.00

2.00

3,794.95

2,371.04

סה"כ  08.07עבודות לחברת חשמל
סה"כ  08פרק  :08תשתיות חשמל ,תאורה ותקשורת

15,179.80

4,742.08
19,921.88
19,921.88

פרק  41עבודות גינון והשקיה
תת פרק  41.02עבודות השקיה
 41.02.0220שרוול פוליאטילן בקוטר  110מ"מ בדרג .10

מטר

112.00

60.93

6,824.16

 41.02.0530שוחת אביזרים מבטון בקוטר  80ס"מ כולל
מכסה עם כיתוב השקייה.

קומפ'

6.00

1,763.85

10,583.10

סה"כ  41.02עבודות השקיה
סה"כ  41עבודות גינון והשקיה

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.17.3

17,407.26
17,407.26

קובץ :כביש  20ושטחים סמוכי 025/...

משה ארונס הנדסה ומחשוב בע"מ
טל  , 077- 4007637:פ ק ס 153- 8- 6495491:

רהט מתחם  - 6כביש  20ושטחים סמוכים
01/2022
29/07/2022
דף מס'025 :
מבנה 625 04

תאור

סעיף

יחידה

כמות

מחיר

סך הכל

פרק  51עבודות עפר ,כבישים ופיתוח
תת פרק  51.03מצעים ומילוי מובא
 51.03.0010מצע סוג א' מפוזר בשכבות בעובי שכבה עד
 20ס"מ ,לאחר ההידוק בהידוק מבוקר של
 %100לפי מודיפייד אאשטו.

מ"ק

250.00

130.41

סה"כ  51.03מצעים ומילוי מובא
סה"כ  51עבודות עפר ,כבישים ופיתוח

32,602.50
32,602.50
32,602.50

פרק  52עבודות אספלט
תת פרק  52.01שכבות אספלטיות
במיסעות ומדרכות
 52.01.0120תא"צ  25בעובי  6ס"מ עם אגרגט גס
גירי/דולמיטי סוג א' וביטומןPG70-10.

מ"ר

600.00

38.91

סה"כ  52.01שכבות אספלטיות במיסעות ומדרכות

23,346.00
23,346.00

תת פרק  52.02שונות
 52.02.0010ציפוי יסוד באימולסיה ביטומנית בשיעור של
 0.8-1.2ליטר/מ''ר

מ"ר

600.00

1.71

סה"כ  52.02שונות
סה"כ  52עבודות אספלט

1,026.00
1,026.00
24,372.00

פרק  57קווי מים וביוב
תת פרק  57.01קווי מים ומתקני מים
 57.01.0162צינורות פוליאתילן מצולב לפי ת"י  1519דרג
 ,10לרבות כל עבודות וספחים לריתוך חשמלי,
עטיפת חול ומילוי חוזר ,מונחים בקרקע בכל
עומק בקוטר  63מ"מ.

מטר

 57.01.0164צינורות פוליאתילן מצולב לפי ת"י  1519דרג
 ,10לרבות כל עבודות וספחים לריתוך חשמלי,
עטיפת חול ומילוי חוזר ,מונחים בקרקע בכל
עומק בקוטר  75מ"מ.

מטר

 57.01.0168צינורות פוליאתילן מצולב לפי ת"י  1519דרג
 ,10לרבות כל עבודות וספחים לריתוך חשמלי,
עטיפת חול ומילוי חוזר ,מונחים בקרקע בכל
עומק בקוטר  110מ"מ.

מטר

להעברה בתת פרק 04.57.01
הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.17.3

59.00

28.00

24.00

98.00

107.20

148.80

5,782.00

3,001.60

3,571.20
12,354.80

קובץ :כביש  20ושטחים סמוכי 026/...

משה ארונס הנדסה ומחשוב בע"מ
טל  , 077- 4007637:פ ק ס 153- 8- 6495491:

רהט מתחם  - 6כביש  20ושטחים סמוכים
01/2022
29/07/2022
דף מס'026 :
מבנה 625 04

סעיף

יחידה

תאור

כמות

מחיר

מהעברה

סך הכל
12,354.80

 57.01.0316מגוף טריז רחב/צר קוטר "3

קומפ'

 57.01.0420תא אביזרים מחולית בטון טרומית בקוטר 80
ס"מ בכל עומק לרבות תקרה טרומית לעומס
 12.5טון ומכסה לעומס  12.5טון עם פתח
בקוטר 60ס"מ וסגר יציקת ברזל עם כיתוב
ע"פ ובתיאום עם הרשות\תאגיד שיכלול סמל,
שם הרשות\תאגיד,שם המערכת ורצפת חצץ.

י ח'

 57.01.0438תוספת מחיר לתא בקרה בקוטר  80ס"מ עבור
תקרות ומכסים לעומס  40טון )הביצוע
והתשלום מותנה בדרישה ובאישור המפקח
תוך רישום יומן עבודה(.

י ח'

1.00

1.00

1.00

2,236.60

2,155.00

438.00

2,236.60

2,155.00

438.00

 57.01.0484הכנה לחיבור ביתי בודד או חיבור להשקייה
בקוטר ") 2זקיף " (3לפי פרט הסטנדרטי
לרבות מעבר מתחת ו\או קיר בטון ו\או גדר
קיים עם שרוול  P.V.Cבקוטר 200מ"מ במקום
הנדרש

י ח'

10.00

683.50

6,835.00

 57.01.0995גומחת בטון למערכת מים כולל מסגרת ברזל
ודלת

י ח'

10.00

2,000.00

20,000.00
44,019.40

סה"כ  57.01קווי מים ומתקני מים

תת פרק  57.02צנרת ביוב ואביזרים
 57.02.0078צינורות  P.V.Cלביוב ,מסוג " "SN-8בקוטר
 200מ"מ ,לפי ת"י  ,884מונחים בקרקע
בעומק מ 1.76-ועד  2.25מ'

מטר

 57.02.0080צינורות  P.V.Cלביוב ,מסוג " "SN-8בקוטר
 200מ"מ ,לפי ת"י  ,884מונחים בקרקע
בעומק מ 2.26-ועד  2.75מ'

מטר

 57.02.0454תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר  100ס"מ
ובעומק מ 2.26-עד  2.75מטר לרבות תקרה
טרומית לעומס  12.5טון ומכסה לעומס 12.5
טון עם פתח בקוטר  60ס"מ וסגר ב.ב ותוספת
טבעת פלטת פליז בקוטר  16ס"מ בה מוטבע
סמל ,שם הרשות\תאגיד ,שם המערכת וכו'.

י ח'

להעברה בתת פרק 04.57.02
הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.17.3

40.00

15.00

3.00

223.00

249.00

3,893.00

8,920.00

3,735.00

11,679.00

24,334.00
קובץ :כביש  20ושטחים סמוכי 027/...

משה ארונס הנדסה ומחשוב בע"מ
טל  , 077- 4007637:פ ק ס 153- 8- 6495491:

רהט מתחם  - 6כביש  20ושטחים סמוכים
01/2022
29/07/2022
דף מס'027 :
מבנה 625 04

סעיף

יחידה

תאור

כמות

מחיר

מהעברה

24,334.00

 57.02.0458תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר  125ס"מ
ובעומק מ 2.76-עד  3.25מטר לרבות תקרה
טרומית לעומס  12.5טון ,מכסה לעומס 12.5
טון עם פתח בקוטר  60ס"מ וסגר ב.ב ותוספת
טבעת פלטת פליז בקוטר  16ס"מ בה מוטבע
סמל ,שם הרשות\תאגיד ,שם המערכת וכו'.

י ח'

 57.02.0478תוספת מחיר לתא בקרה בקוטר  100ס"מ
עבור תקרות ומכסים לעומס  40טון עם סגר
יציקת ברזל.

י ח'

 57.02.0480תוספת מחיר לתא בקרה בקוטר  125ס"מ
עבור תקרות ומכסים לעומס  40טון עם סגר
יציקת ברזל.

י ח'

 57.02.0530הכנה לחיבור מגרש לביוב מצינור פי וי סי
 SN8לפי ת"י  884בקוטר  160מ"מ ובכל
עומק לרבות סגירת קצה הצינור בפקק פי וי
סי ,מעבר דרך או מתחת לקיר בטון\גדר וכל
ההכנות והסידורים לצילום וידאו

מטר

 57.02.0995כלונס בקוטר  40ס"מ עשוי בטון מזוין ב30 -
לרבות זיון בהתאם לתכנית להתקנה מתחת
לתאים במילוי כולל משטח בטון מתחת
לתא,הכל קומפלט כמפורט בתכנית

מטר

 57.02.0997חוליות טרומיות לשוחות ביוב מלאות בCLSM
בהתאם לתכנית להתקנה מתחת לתאים
במילוי כולל משטח מצעים מהודק מתחת
לתא,הכל קומפלט כמפורט בפרט 201L

מטר

סה"כ  57.02צנרת ביוב ואביזרים
סה"כ  57קווי מים וביוב

סה"כ 625
הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.17.3

סך הכל

1.00

6.00

1.00

77.00

5.00

1.50

4,358.00

764.00

764.00

235.00

600.00

700.00

4,358.00

4,584.00

764.00

18,095.00

3,000.00

1,050.00
56,185.00
100,204.40

194,508.04
קובץ :כביש  20ושטחים סמוכי 028/...

משה ארונס הנדסה ומחשוב בע"מ
טל  , 077- 4007637:פ ק ס 153- 8- 6495491:

רהט מתחם  - 6כביש  20ושטחים סמוכים
01/2022
29/07/2022
דף מס'028 :
מבנה 626 05

סעיף

יחידה

תאור

כמות

מחיר

סך הכל

פרק  08פרק  :08תשתיות חשמל ,תאורה
ותקשורת
תת פרק  08.07עבודות לחברת חשמל
 08.07.0072גומחת בטון מקורה משותפת לחשמל
ותקשורת לשני מגרשים סטנדרט המגזר
הבדואי ,גובה כולל  225ס"מ עומק  40ס"מ
לפי פרט ולפי מפרט  08וסטנדרט חח"י כולל
חפירה/חציבה ביסוס ופילוס לרבות הכנת
שרוולים מארונות אל המגרשים ,תא תקשורת
יכלול גב עץ  20מ"מ ,טבעות ,מהדקים ,דלת
פוליאסטר מוגנת ,uvידית ומנעול סטנדרט
בזק/הוט.

קומפ'

 08.07.0075גומחת בטון מקורה משותפת לחשמל
ותקשורת למגרש אחד סטנדרט המגזר
הבדואי ,גובה כולל  225ס"מ עומק  40ס"מ
לפי פרט ולפי מפרט  08וסטנדרט חח"י כולל
חפירה/חציבה ביסוס ופילוס לרבות הכנת
שרוולים מארונות אל המגרשים ,תא תקשורת
יכלול גב עץ  20מ"מ ,טבעות ,מהדקים ,דלת
פוליאסטר מוגנת ,uvידית ומנעול סטנדרט
בזק/הוט.

קומפ'

4.00

2.00

3,794.95

2,371.04

סה"כ  08.07עבודות לחברת חשמל
סה"כ  08פרק  :08תשתיות חשמל ,תאורה ותקשורת

15,179.80

4,742.08
19,921.88
19,921.88

פרק  51עבודות עפר ,כבישים ופיתוח
תת פרק  51.03מצעים ומילוי מובא
 51.03.0010מצע סוג א' מפוזר בשכבות בעובי שכבה עד
 20ס"מ ,לאחר ההידוק בהידוק מבוקר של
 %100לפי מודיפייד אאשטו.

מ"ק

250.00

130.41

סה"כ  51.03מצעים ומילוי מובא
סה"כ  51עבודות עפר ,כבישים ופיתוח

32,602.50
32,602.50
32,602.50

פרק  52עבודות אספלט
תת פרק  52.01שכבות אספלטיות
במיסעות ומדרכות
 52.01.0120תא"צ  25בעובי  6ס"מ עם אגרגט גס
גירי/דולמיטי סוג א' וביטומןPG70-10.
סה"כ  52.01שכבות אספלטיות במיסעות ומדרכות
הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.17.3

מ"ר

600.00

38.91

23,346.00
23,346.00

קובץ :כביש  20ושטחים סמוכי 029/...

משה ארונס הנדסה ומחשוב בע"מ
טל  , 077- 4007637:פ ק ס 153- 8- 6495491:

רהט מתחם  - 6כביש  20ושטחים סמוכים
01/2022
29/07/2022
דף מס'029 :
מבנה 626 05

תאור

סעיף

יחידה

כמות

מחיר

סך הכל

תת פרק  52.02שונות
 52.02.0010ציפוי יסוד באימולסיה ביטומנית בשיעור של
 0.8-1.2ליטר/מ''ר

מ"ר

600.00

1.71

סה"כ  52.02שונות
סה"כ  52עבודות אספלט

1,026.00
1,026.00
24,372.00

פרק  57קווי מים וביוב
תת פרק  57.01קווי מים ומתקני מים
 57.01.0162צינורות פוליאתילן מצולב לפי ת"י  1519דרג
 ,10לרבות כל עבודות וספחים לריתוך חשמלי,
עטיפת חול ומילוי חוזר ,מונחים בקרקע בכל
עומק בקוטר  63מ"מ.

מטר

 57.01.0164צינורות פוליאתילן מצולב לפי ת"י  1519דרג
 ,10לרבות כל עבודות וספחים לריתוך חשמלי,
עטיפת חול ומילוי חוזר ,מונחים בקרקע בכל
עומק בקוטר  75מ"מ.

מטר

56.00

27.00

98.00

107.20

5,488.00

2,894.40

 57.01.0168צינורות פוליאתילן מצולב לפי ת"י  1519דרג
 ,10לרבות כל עבודות וספחים לריתוך חשמלי,
עטיפת חול ומילוי חוזר ,מונחים בקרקע בכל
עומק בקוטר  110מ"מ.

מטר

25.00

148.80

3,720.00

 57.01.0316מגוף טריז רחב/צר קוטר "3

קומפ'

1.00

2,236.60

2,236.60

 57.01.0420תא אביזרים מחולית בטון טרומית בקוטר 80
ס"מ בכל עומק לרבות תקרה טרומית לעומס
 12.5טון ומכסה לעומס  12.5טון עם פתח
בקוטר 60ס"מ וסגר יציקת ברזל עם כיתוב
ע"פ ובתיאום עם הרשות\תאגיד שיכלול סמל,
שם הרשות\תאגיד,שם המערכת ורצפת חצץ.

י ח'

 57.01.0438תוספת מחיר לתא בקרה בקוטר  80ס"מ עבור
תקרות ומכסים לעומס  40טון )הביצוע
והתשלום מותנה בדרישה ובאישור המפקח
תוך רישום יומן עבודה(.

י ח'

 57.01.0484הכנה לחיבור ביתי בודד או חיבור להשקייה
בקוטר ") 2זקיף " (3לפי פרט הסטנדרטי
לרבות מעבר מתחת ו\או קיר בטון ו\או גדר
קיים עם שרוול  P.V.Cבקוטר 200מ"מ במקום
הנדרש

י ח'

להעברה בתת פרק 05.57.01
הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.17.3

1.00

1.00

10.00

2,155.00

438.00

683.50

2,155.00

438.00

6,835.00
23,767.00

קובץ :כביש  20ושטחים סמוכי 030/...

משה ארונס הנדסה ומחשוב בע"מ
טל  , 077- 4007637:פ ק ס 153- 8- 6495491:

רהט מתחם  - 6כביש  20ושטחים סמוכים
01/2022
29/07/2022
דף מס'030 :
מבנה 626 05

סעיף

יחידה

תאור

כמות

מחיר

מהעברה

 57.01.0995גומחת בטון למערכת מים כולל מסגרת ברזל
ודלת

סך הכל
23,767.00

י ח'

10.00

2,000.00

סה"כ  57.01קווי מים ומתקני מים

20,000.00
43,767.00

תת פרק  57.02צנרת ביוב ואביזרים
 57.02.0078צינורות  P.V.Cלביוב ,מסוג " "SN-8בקוטר
 200מ"מ ,לפי ת"י  ,884מונחים בקרקע
בעומק מ 1.76-ועד  2.25מ'

מטר

 57.02.0080צינורות  P.V.Cלביוב ,מסוג " "SN-8בקוטר
 200מ"מ ,לפי ת"י  ,884מונחים בקרקע
בעומק מ 2.26-ועד  2.75מ'

מטר

 57.02.0454תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר  100ס"מ
ובעומק מ 2.26-עד  2.75מטר לרבות תקרה
טרומית לעומס  12.5טון ומכסה לעומס 12.5
טון עם פתח בקוטר  60ס"מ וסגר ב.ב ותוספת
טבעת פלטת פליז בקוטר  16ס"מ בה מוטבע
סמל ,שם הרשות\תאגיד ,שם המערכת וכו'.

י ח'

 57.02.0458תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר  125ס"מ
ובעומק מ 2.76-עד  3.25מטר לרבות תקרה
טרומית לעומס  12.5טון ,מכסה לעומס 12.5
טון עם פתח בקוטר  60ס"מ וסגר ב.ב ותוספת
טבעת פלטת פליז בקוטר  16ס"מ בה מוטבע
סמל ,שם הרשות\תאגיד ,שם המערכת וכו'.

י ח'

 57.02.0478תוספת מחיר לתא בקרה בקוטר  100ס"מ
עבור תקרות ומכסים לעומס  40טון עם סגר
יציקת ברזל.

י ח'

 57.02.0480תוספת מחיר לתא בקרה בקוטר  125ס"מ
עבור תקרות ומכסים לעומס  40טון עם סגר
יציקת ברזל.

י ח'

 57.02.0530הכנה לחיבור מגרש לביוב מצינור פי וי סי
 SN8לפי ת"י  884בקוטר  160מ"מ ובכל
עומק לרבות סגירת קצה הצינור בפקק פי וי
סי ,מעבר דרך או מתחת לקיר בטון\גדר וכל
ההכנות והסידורים לצילום וידאו

מטר

להעברה בתת פרק 05.57.02
הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.17.3

23.00

30.00

1.00

3.00

1.00

3.00

78.00

223.00

249.00

3,893.00

4,358.00

764.00

764.00

235.00

5,129.00

7,470.00

3,893.00

13,074.00

764.00

2,292.00

18,330.00

50,952.00
קובץ :כביש  20ושטחים סמוכי 031/...

משה ארונס הנדסה ומחשוב בע"מ
טל  , 077- 4007637:פ ק ס 153- 8- 6495491:

רהט מתחם  - 6כביש  20ושטחים סמוכים
01/2022
29/07/2022
דף מס'031 :
מבנה 626 05

סעיף

יחידה

תאור

כמות

מחיר

מהעברה

 57.02.0996כלונס בקוטר  40ס"מ עשוי בטון מזוין ב30 -
לרבות זיון בהתאם לתכנית להתקנה מתחת
לתאים במילוי כולל משטח בטון מתחת
לתא,הכל קומפלט כמפורט בתכנית
סה"כ  57.02צנרת ביוב ואביזרים
סה"כ  57קווי מים וביוב

סה"כ 626
הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.17.3

סך הכל
50,952.00

מטר

3.00

600.00

1,800.00
52,752.00
96,519.00

173,415.38
קובץ :כביש  20ושטחים סמוכי 032/...

משה ארונס הנדסה ומחשוב בע"מ
טל  , 077- 4007637:פ ק ס 153- 8- 6495491:

רהט מתחם  - 6כביש  20ושטחים סמוכים
01/2022
29/07/2022
דף מס'032 :
מבנה 627 06

סעיף

יחידה

תאור

כמות

מחיר

סך הכל

פרק  08פרק  :08תשתיות חשמל ,תאורה
ותקשורת
תת פרק  08.07עבודות לחברת חשמל
 08.07.0072גומחת בטון מקורה משותפת לחשמל
ותקשורת לשני מגרשים סטנדרט המגזר
הבדואי ,גובה כולל  225ס"מ עומק  40ס"מ
לפי פרט ולפי מפרט  08וסטנדרט חח"י כולל
חפירה/חציבה ביסוס ופילוס לרבות הכנת
שרוולים מארונות אל המגרשים ,תא תקשורת
יכלול גב עץ  20מ"מ ,טבעות ,מהדקים ,דלת
פוליאסטר מוגנת ,uvידית ומנעול סטנדרט
בזק/הוט.

קומפ'

 08.07.0075גומחת בטון מקורה משותפת לחשמל
ותקשורת למגרש אחד סטנדרט המגזר
הבדואי ,גובה כולל  225ס"מ עומק  40ס"מ
לפי פרט ולפי מפרט  08וסטנדרט חח"י כולל
חפירה/חציבה ביסוס ופילוס לרבות הכנת
שרוולים מארונות אל המגרשים ,תא תקשורת
יכלול גב עץ  20מ"מ ,טבעות ,מהדקים ,דלת
פוליאסטר מוגנת ,uvידית ומנעול סטנדרט
בזק/הוט.

קומפ'

2.00

1.00

3,794.95

2,371.04

סה"כ  08.07עבודות לחברת חשמל
סה"כ  08פרק  :08תשתיות חשמל ,תאורה ותקשורת

7,589.90

2,371.04
9,960.94
9,960.94

פרק  51עבודות עפר ,כבישים ופיתוח
תת פרק  51.03מצעים ומילוי מובא
 51.03.0010מצע סוג א' מפוזר בשכבות בעובי שכבה עד
 20ס"מ ,לאחר ההידוק בהידוק מבוקר של
 %100לפי מודיפייד אאשטו.

מ"ק

220.00

130.41

סה"כ  51.03מצעים ומילוי מובא
סה"כ  51עבודות עפר ,כבישים ופיתוח

28,690.20
28,690.20
28,690.20

פרק  52עבודות אספלט
תת פרק  52.01שכבות אספלטיות
במיסעות ומדרכות
 52.01.0120תא"צ  25בעובי  6ס"מ עם אגרגט גס
גירי/דולמיטי סוג א' וביטומןPG70-10.
סה"כ  52.01שכבות אספלטיות במיסעות ומדרכות
הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.17.3

מ"ר

500.00

38.91

19,455.00
19,455.00

קובץ :כביש  20ושטחים סמוכי 033/...

משה ארונס הנדסה ומחשוב בע"מ
טל  , 077- 4007637:פ ק ס 153- 8- 6495491:

רהט מתחם  - 6כביש  20ושטחים סמוכים
01/2022
29/07/2022
דף מס'033 :
מבנה 627 06

תאור

סעיף

יחידה

כמות

מחיר

סך הכל

תת פרק  52.02שונות
 52.02.0010ציפוי יסוד באימולסיה ביטומנית בשיעור של
 0.8-1.2ליטר/מ''ר

מ"ר

500.00

1.71

סה"כ  52.02שונות
סה"כ  52עבודות אספלט

855.00
855.00
20,310.00

פרק  57קווי מים וביוב
תת פרק  57.01קווי מים ומתקני מים
 57.01.0162צינורות פוליאתילן מצולב לפי ת"י  1519דרג
 ,10לרבות כל עבודות וספחים לריתוך חשמלי,
עטיפת חול ומילוי חוזר ,מונחים בקרקע בכל
עומק בקוטר  63מ"מ.

מטר

 57.01.0168צינורות פוליאתילן מצולב לפי ת"י  1519דרג
 ,10לרבות כל עבודות וספחים לריתוך חשמלי,
עטיפת חול ומילוי חוזר ,מונחים בקרקע בכל
עומק בקוטר  110מ"מ.

מטר

 57.01.0484הכנה לחיבור ביתי בודד או חיבור להשקייה
בקוטר ") 2זקיף " (3לפי פרט הסטנדרטי
לרבות מעבר מתחת ו\או קיר בטון ו\או גדר
קיים עם שרוול  P.V.Cבקוטר 200מ"מ במקום
הנדרש

י ח'

25.00

33.00

5.00

98.00

148.80

683.50

2,450.00

4,910.40

3,417.50

 57.01.0488הכנה לחיבור ביתי בודד או חיבור להשקייה
בקוטר " 3או ") 4זקיף " (4לפי פרט
הסטנדרטי לרבות מעבר מתחת ו\או קיר בטון
ו\או גדר קיים עם שרוול  P.V.Cבקוטר 250
מ"מ במקום הנדרש

י ח'

1.00

976.70

976.70

 57.01.0995גומחת בטון למערכת מים כולל מסגרת ברזל
ודלת

י ח'

5.00

2,000.00

10,000.00
21,754.60

סה"כ  57.01קווי מים ומתקני מים

תת פרק  57.02צנרת ביוב ואביזרים
 57.02.0076צינורות  P.V.Cלביוב ,מסוג " "SN-8בקוטר
 200מ"מ ,לפי ת"י  ,884מונחים בקרקע
בעומק מ 1.26-ועד  1.75מ'

מטר

 57.02.0078צינורות  P.V.Cלביוב ,מסוג " "SN-8בקוטר
 200מ"מ ,לפי ת"י  ,884מונחים בקרקע
בעומק מ 1.76-ועד  2.25מ'

מטר

להעברה בתת פרק 06.57.02
הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.17.3

20.00

13.00

210.00

223.00

4,200.00

2,899.00
7,099.00

קובץ :כביש  20ושטחים סמוכי 034/...

משה ארונס הנדסה ומחשוב בע"מ
טל  , 077- 4007637:פ ק ס 153- 8- 6495491:

רהט מתחם  - 6כביש  20ושטחים סמוכים
01/2022
29/07/2022
דף מס'034 :
מבנה 627 06

סעיף

יחידה

תאור

כמות

מחיר

מהעברה

7,099.00

 57.02.0082צינורות  P.V.Cלביוב ,מסוג " "SN-8בקוטר
 200מ"מ ,לפי ת"י  ,884מונחים בקרקע
בעומק מ 2.76-ועד  3.25מ'

מטר

 57.02.0428תוספת מחיר לתא בקרה בקוטר  150ס"מ
עבור תקרות ומכסים לעומס  40טון עם סגר
יציקת ברזל.

י ח'

 57.02.0452תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר  100ס"מ
ובעומק מ 1.76-עד  2.25מטר לרבות תקרה
טרומית לעומס  12.5טון ומכסה לעומס 12.5
טון עם פתח בקוטר  60ס"מ וסגר ב.ב ותוספת
טבעת פלטת פליז בקוטר  16ס"מ בה מוטבע
סמל ,שם הרשות\תאגיד ,שם המערכת וכו'.

י ח'

 57.02.0454תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר  100ס"מ
ובעומק מ 2.26-עד  2.75מטר לרבות תקרה
טרומית לעומס  12.5טון ומכסה לעומס 12.5
טון עם פתח בקוטר  60ס"מ וסגר ב.ב ותוספת
טבעת פלטת פליז בקוטר  16ס"מ בה מוטבע
סמל ,שם הרשות\תאגיד ,שם המערכת וכו'.

י ח'

 57.02.0470תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר  150ס"מ
ובעומק מ 4.26-עד  4.75מטר לרבות תקרה
טרומית לעומס  12.5טון ,מכסה לעומס 12.5
טון עם פתח בקוטר  60ס"מ וסגר ב.ב ותוספת
טבעת פלטת פליז בקוטר  16ס"מ בה מוטבע
סמל ,שם הרשות\תאגיד ,שם המערכת וכו'.

י ח'

 57.02.0478תוספת מחיר לתא בקרה בקוטר  100ס"מ
עבור תקרות ומכסים לעומס  40טון עם סגר
יציקת ברזל.

י ח'

 57.02.0498תוספת למחיר שוחה בכל קוטר עבור מפל
חיצוני לביוב בקוטר  200מ"מ ובכל עומק
בהתאם לפרט

י ח'

 57.02.0530הכנה לחיבור מגרש לביוב מצינור פי וי סי
 SN8לפי ת"י  884בקוטר  160מ"מ ובכל
עומק לרבות סגירת קצה הצינור בפקק פי וי
סי ,מעבר דרך או מתחת לקיר בטון\גדר וכל
ההכנות והסידורים לצילום וידאו

מטר

להעברה בתת פרק 06.57.02
הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.17.3

סך הכל

6.00

1.00

1.00

2.00

1.00

3.00

1.00

45.00

271.00

1,574.00

3,513.00

3,893.00

8,224.00

764.00

1,065.00

235.00

1,626.00

1,574.00

3,513.00

7,786.00

8,224.00

2,292.00

1,065.00

10,575.00

43,754.00
קובץ :כביש  20ושטחים סמוכי 035/...

משה ארונס הנדסה ומחשוב בע"מ
טל  , 077- 4007637:פ ק ס 153- 8- 6495491:

רהט מתחם  - 6כביש  20ושטחים סמוכים
01/2022
29/07/2022
דף מס'035 :
מבנה 627 06

סעיף

יחידה

תאור

כמות

מחיר

מהעברה

43,754.00

 57.02.0995כלונס בקוטר  40ס"מ עשוי בטון מזוין ב30 -
לרבות זיון בהתאם לתכנית להתקנה מתחת
לתאים במילוי כולל משטח בטון מתחת
לתא,הכל קומפלט כמפורט בתכנית

מטר

 57.02.0997חוליות טרומיות לשוחות ביוב מלאות בCLSM
בהתאם לתכנית להתקנה מתחת לתאים
במילוי כולל משטח מצעים מהודק מתחת
לתא,הכל קומפלט כמפורט בפרט 201L

מטר

סה"כ  57.02צנרת ביוב ואביזרים
סה"כ  57קווי מים וביוב

סה"כ 627
הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.17.3

סך הכל

26.00

1.00

600.00

700.00

15,600.00

700.00
60,054.00
81,808.60

140,769.74
קובץ :כביש  20ושטחים סמוכי 036/...

משה ארונס הנדסה ומחשוב בע"מ
טל  , 077- 4007637:פ ק ס 153- 8- 6495491:

רהט מתחם  - 6כביש  20ושטחים סמוכים
01/2022
29/07/2022
דף מס'036 :
מבנה  07כביש 20

סעיף

תאור

יחידה

כמות

מחיר

סך הכל

פרק  08פרק  :08תשתיות חשמל ,תאורה
ותקשורת
תת פרק  08.01תאורת חוץ
מחיר הצינור כולל את כל החיזוקים ,התומכות,
השלות )חבקים( ,קשתות ,תיבות חיבורים,
תיבות מעבר ,אטמים וכד' ,חבל משיכה,
סגירת קצוות הצינור ,אספקה ,הובלה ,התקנה
ואחריות וכל העבודות הנדרשות על פי מסמכי
החוזה.
 08.01.0126שרוול לחציית כביש מצינור פי.וי.סי קשיח
קוטר  110מ"מ דרג  10בעובי דופן  4.2מ"מ
כולל סימון בר קיימא על קרקעי של קצוות
השרוול וסרט סימון תקני כולל כל הנדרש לפי
סעיף .08.1.021

מטר

 08.01.0171תא בקרה לכבלים /צינורות טרומי כולל כל
הנדרש לפי סעיף  08.1.162בקוטר פנימי 80
ס"מ ועומק  100ס"מ מסגרת ומכסה מסוג
 B125לפי ת"י .489

קומפ'

500.00

27.00

43.82

1,699.71

21,910.00

45,892.17

מחיר חפירה ו/או חציבה כולל מילוי מהודק
בשכבות בהתאם לפרטי מבנה
הכביש/מדרכה/שצ"פ ופרק  51במפרט הכללי,
חול לריפוד הכבלים או הצינורות ולכיסויים,
לרבות שכבות חול בין שכבות צינורות ,סרטי
סימון ,הידוק ,החזרת פני השטח לקדמותו
וסילוק עודפי חפירה ו/או חציבה.
 08.01.0261חפירה ו/או חציבה של תעלות לכבלים כולל כל
הנדרש לפי סעיף  08.1.252ברוחב  60ס"מ
ועומק  100ס"מ באמצעות כל כלי מכאני
שיידרש לרבות חופר-תעלות או בעבודת
ידיים ,בכל סוגי הקרקע.

מטר

 08.01.0276תוספת מחיר לסעיף  08.1.261עבור כל 20
ס"מ של העמקת החפירה ו/או חציבה לעומק
מעל  100ס"מ עבור תעלות ברוחב  60ס"מ.

מטר

סה"כ  08.01תאורת חוץ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.17.3

224.00

224.00

45.96

8.55

10,295.04

1,915.20
80,012.41

קובץ :כביש  20ושטחים סמוכי 037/...

משה ארונס הנדסה ומחשוב בע"מ
טל  , 077- 4007637:פ ק ס 153- 8- 6495491:

רהט מתחם  - 6כביש  20ושטחים סמוכים
01/2022
29/07/2022
דף מס'037 :
מבנה  07כביש 20

תאור

סעיף

יחידה

כמות

מחיר

סך הכל

תת פרק  08.08עבודות לתקשורת
לחברת בזק
 08.08.0030חפירת תעלה להנחת עד  3קנים בקוטר 110
מ"מ )" (4מ  P.V.C -קשיח לרבות חוט
משיכה כנדרש בעומק עד  120ס"מ לרבות
התמוכות )ספייסרים( ,ריפוד חול ומילוי חול
של  30ס"מ מעל לצנרת וסרט סימון תקני הכל
לפי המפרט הטכני המיוחד של בזק פרק
 ,1070ומפרט  08סעיפים 08.02.03-04 -
ולפי פרט בצוע.

מטר

 08.08.0063החלפת החומר החפור בתעלה בעומק עד 120
ס"מ )עם  3קנים  (PVC " 4בחול מפמ"כ 444
עד תחתית המצעים תוך הידוק מבוקר
בשכבות של  20ס"מ עד לקבלת צפיפות של
,98%לרבות פינוי החומר החפור למקום
שיורה הפקוח ,הכל לפי פרט ולפי הנחיות
מפקח הבזק ומנהלת הפרוייקט באתר ומפרט
בזק.

מטר

 08.08.0900שרוול מצינור  P.V.Cקשיח בקוטר .858) "8
צינור קשיח " 200 8מ"מ לפי ת"י( סטנדרט
חברת הבזק כולל כל חומרי החיבור ,האטמים
התמוכות )ספייסרים( הכל לפי תקן ישראלי
 858לרבות חוט משיכה פוליפרופילן בקוטר 8
מ"מ מונח בחפירה מוכנה הכל לפי מפרט
מיוחד של בזק פרק . 1072ופרט .הביצוע
בהנחיית ובאישור בכתב מאת המפקח.

מטר

121.00

121.00

121.00

48.10

27.79

134.69

סה"כ  08.08עבודות לתקשורת לחברת בזק
סה"כ  08פרק  :08תשתיות חשמל ,תאורה ותקשורת

5,820.10

3,362.59

16,297.49
25,480.18
105,492.59

פרק  40פיתוח האתר
תת פרק  40.01ריצוף שבילים ,מדרכות
 40.01.0640אבן שפה טרומה באורך  1מ' במידות
 25/100/17 , 30/100/15ס"מ) ,כנ"ל
(.המחיר כולל יסוד ומשענת בטון.

מטר

 40.01.0650אבן שפה טרומה משופעת במידות
 23/100/23ס"מ .המחיר כולל יסוד ומשענת
בטון.

מטר

להעברה בתת פרק 07.40.01
הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.17.3

1,560.00

2,900.00

74.83

80.17

116,734.80

232,493.00

349,227.80
קובץ :כביש  20ושטחים סמוכי 038/...

משה ארונס הנדסה ומחשוב בע"מ
טל  , 077- 4007637:פ ק ס 153- 8- 6495491:

רהט מתחם  - 6כביש  20ושטחים סמוכים
01/2022
29/07/2022
דף מס'038 :
מבנה  07כביש 20

סעיף

יחידה

תאור

כמות

מחיר

מהעברה

סך הכל
349,227.80

 40.01.0670אבן שפה טרומה באורך  1/2מ' לאי תנועה
במידות  23/50/23ס"מ .המחיר כולל יסוד
ומשענת בטון.

מטר

120.00

74.29

8,914.80

 40.01.0680אבן שפה טרומה מונמכת לנכים במעבר
חציה במידות  23/50/15ס"מ בגוון אפור.
המחיר כולל יסוד ומשענת בטון.

מטר

50.00

71.51

3,575.50

 40.01.0700אבן גן טרומה במידות  10/100/20ס"מ בגוון
אפור .המחיר כולל יסוד משענת בטון.

מטר

50.00

51.73

2,586.50
364,304.60
364,304.60

סה"כ  40.01ריצוף שבילים ,מדרכות
סה"כ  40פיתוח האתר

פרק  41עבודות גינון והשקיה
תת פרק  41.02עבודות השקיה
 41.02.0220שרוול פוליאטילן בקוטר  110מ"מ בדרג .10

מטר

1,016.00

60.93

61,904.88

 41.02.0530שוחת אביזרים מבטון בקוטר  80ס"מ כולל
מכסה עם כיתוב השקייה.

קומפ'

28.00

1,763.85

49,387.80
111,292.68
111,292.68

סה"כ  41.02עבודות השקיה
סה"כ  41עבודות גינון והשקיה

פרק  51עבודות עפר ,כבישים ופיתוח
תת פרק  51.01עבודות הכנה ופירוק
שונות
מחירי ע"ע )לרבות חישוף ופירוקים( כוללים
הובלה והעברה לשטחי מילוי ו/או לאתר
שפיכה מאושר בכל מרחק שיידרש מגבולות
ביצוע של הפרויקט ,פיזור בשכבות ובאישור
המפקח לרבות אגרות הטמנה כם ישנן והסדרי
תנועה
מחירי כל הסעיפים כוללים פינוי וסילוק
למרחק כלשהו שיידרש
 51.01.0025חישוף לעומק של עד  20ס"מ ,כולל ניקוי
פסולת ,פינוי בולדרים והורדת צמחיה לרבות
פינוי וסילוק.
להעברה בתת פרק 07.51.01
הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.17.3

מ"ר

16,000.00

3.95

63,200.00
63,200.00

קובץ :כביש  20ושטחים סמוכי 039/...

משה ארונס הנדסה ומחשוב בע"מ
טל  , 077- 4007637:פ ק ס 153- 8- 6495491:

רהט מתחם  - 6כביש  20ושטחים סמוכים
01/2022
29/07/2022
דף מס'039 :
מבנה  07כביש 20

סעיף

יחידה

תאור

כמות

מחיר

מהעברה

 51.01.0400מילוי כלשהו מבטון)  CLSMבחנ"מ בעל
חוזק גבוה( בתעלות ,בחללים וכיו"ב .סעיף
זה מוגבל עד כמות של  100מ"ק ,מעבר לכך
יש להשתמש בסעיף51.1.405.

סך הכל
63,200.00

מ"ק

70.00

312.14

סה"כ  51.01עבודות הכנה ופירוק שונות

21,849.80
85,049.80

תת פרק  51.03מצעים ומילוי מובא
 51.03.0010מצע סוג א' מפוזר בשכבות בעובי שכבה עד
 20ס"מ ,לאחר ההידוק בהידוק מבוקר של
 %100לפי מודיפייד אאשטו.

מ"ק

8,000.00

130.41

סה"כ  51.03מצעים ומילוי מובא

1,043,280.00
1,043,280.00

תת פרק  51.06עבודות תיעול וניקוז
 51.06.0028צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר  40ס"מ
דרג  3בעומק עד  2.0מ'.

מטר

100.00

370.62

37,062.00

 51.06.0048צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר  50ס"מ
דרג  3בעומק עד  2.0מ'.

מטר

600.00

545.61

327,366.00

 51.06.0108צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר  60ס"מ
דרג  3בעומק עד  2.0מ'.

מטר

365.00

698.05

254,788.25

 51.06.0128צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר  60ס"מ
דרג  3בעומק מ-2.0מ' עד  3.0מ'.

מטר

40.00

775.13

31,005.20

 51.06.0168צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר  80ס"מ
דרג  3בעומק עד  2.0מ'.

מטר

123.00

1,009.34

124,148.82

 51.06.0268צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 100
ס"מ דרג  3בעומק מ-3.0מ' עד  4.0מ'.

מטר

50.00

1,485.37

74,268.50

 51.06.0496תוספת עבור חיבור צינור ניקוז בקטרים
שונים עד  80ס"מ לתא קיים.

קומפ'

1.00

806.23

806.23

 51.06.0528שוחה מלבנית במידות פנים  120/100ס"מ,
עם תא שיקוע ומכסה ב.ב .קוטר  60ס"מ 40
,טון ממין  D400,בעומק מעל  1.25מ' ועד
 1 .7 5מ'.

קומפ'

להעברה בתת פרק 07.51.06
הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.17.3

1.00

5,986.40

5,986.40

855,431.40
קובץ :כביש  20ושטחים סמוכי 040/...

משה ארונס הנדסה ומחשוב בע"מ
טל  , 077- 4007637:פ ק ס 153- 8- 6495491:

רהט מתחם  - 6כביש  20ושטחים סמוכים
01/2022
29/07/2022
דף מס'040 :
מבנה  07כביש 20

סעיף

יחידה

תאור

כמות

מחיר

מהעברה

855,431.40

 51.06.0532שוחה מלבנית במידות פנים  120/100ס"מ,
עם תא שיקוע ומכסה ב.ב .קוטר  60ס"מ 40
,טון ממין  D400,בעומק מעל  1.75מ' ועד
 2 .2 5מ'.

קומפ'

 51.06.0536שוחה מלבנית במידות פנים  120/100ס"מ,
עם תא שיקוע ומכסה ב.ב .קוטר  60ס"מ 40
,טון ממין  D400,בעומק מעל  2.25מ' ועד
 2 .7 5מ'.

קומפ'

 51.06.0564שוחה מלבנית במידות פנים  120/140ס"מ,
עם תא שיקוע ומכסה ב.ב .קוטר  60ס"מ40 ,
טון ממין  D400בעומק מעל מעל  2.25מ' ועד
 2 .7 5מ'.

קומפ'

 51.06.0604שוחה מרובעת במידות פנים  150/150ס"מ,
עם תא שיקוע ומכסה ב.ב .קוטר  60ס"מ 40
,טון ממין  D400,בעומק מעל  3.75מ' ועד
 4 .2 5מ'.

קומפ'

 51.06.0664קולטן ראשי עמוק צמוד לאבן שפה במידות
פנים  48/78ס"מ בגובה  140ס"מ עם חור
לצינור  40מבטון כדוגמת  MD-1של וולפמן
או ש"ע כולל מסגרת ורשת תיקנית מברזל
כבדה או חומרים מרוכבים בכפוף לדרישות
ת"י489.

י ח'

 51.06.0668קולטן צדדי צמוד לאבן שפה במידות פנים
 48/78בגובה  65ס"מ כדוגמת  MD-2של
וולפמן או ש"ע כולל מסגרת ורשת תיקנית
 C250מברזל כבדה או חומרים מרוכבים
בכפוף לדרישות ת"י489.

י ח'

 51.06.0680קולטן ראשי בינוני לא צמוד לאבן שפה
במידות פנים  37/76בגובה  110ס"מ עם
חור לצינור  40מבטון דוגמת  MD-21של
וולפמן או ש"ע כולל מסגרת ורשת תיקנית
 C250מברזל כבדה או חומרים מרוכבים
בכפוף לדרישות ת"י489.

י ח'

להעברה בתת פרק 07.51.06
הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.17.3

סך הכל

14.00

3.00

2.00

1.00

10.00

13.00

4.00

6,467.45

7,055.40

8,017.50

16,035.00

2,087.43

1,802.44

1,897.47

90,544.30

21,166.20

16,035.00

16,035.00

20,874.30

23,431.72

7,589.88

1,051,107.80
קובץ :כביש  20ושטחים סמוכי 041/...

משה ארונס הנדסה ומחשוב בע"מ
טל  , 077- 4007637:פ ק ס 153- 8- 6495491:

רהט מתחם  - 6כביש  20ושטחים סמוכים
01/2022
29/07/2022
דף מס'041 :
מבנה  07כביש 20

סעיף

יחידה

תאור

כמות

מחיר

מהעברה

סך הכל
1,051,107.80

 51.06.0684קולטן צדדי לא צמוד לאבן שפה במידות פנים
 37/76בגובה  65ס"מ כדוגמת  MD-22של
וולפמן או ש"ע כולל מסגרת ורשת
תיקנית C250מברזל כבדה או חומרים
מרוכבים בכפוף לדרישות ת"י489.

י ח'

 51.06.0708תוספת למחיר קולטן עבור אבן שפה מיצקת
ברזל בגובה  15ס"מ מהמיסעה דגם
 MZ-TL-90של וולפמן או ש"ע.

קומפ'

4.00

23.00

1,707.40

284.99

6,829.60

6,554.77

 51.06.0828מתקני כניסה ויציאה למעבירי מים מבטון
מזויין בהתאם למפורט בתכניות.כולל פלדת
זיון.

מ"ק

10.00

1,477.89

14,778.90

 51.06.0900איטום פני הבטון במריחת אספלט חם בכל
הפאות הבאות במגע עם הקרקע.

מ"ר

4.00

96.00

384.00

 51.06.0901ייצוב מדרונות בכוורת ביריעות גיאו  -תא עם
דפנות מחוספסים ומחוררים בעומק  10ס"מ
 / 40תאים למ"ר על יריעות גיאוטקסטיל
וכולל מילוי בטון מסוג ב-20

מ"ר

50.00

97.00

סה"כ  51.06עבודות תיעול וניקוז

4,850.00
1,084,505.07

תת פרק  51.09תמרורים ,צביעה ואביזרי
דרך
 51.09.0050צביעת קווי הפרדה או הדרכה ברוחב  10עד
 15ס"מ ,בצבע לבן/צהוב/כתום) .מדידה לפי
צביעה נטו(.

מטר

 51.09.0060צביעת איי תנועה ,קווים ברוחב מ -20ס"מ
עד  25ס"מ ,לבן/צהוב/כתום מלא )מדידה לפי
צביעה נטו(.

מ"ר

1,600.00

100.00

2.77

20.73

4,432.00

2,073.00

 51.09.0070צביעת מעברי חציה ,קו עצירה או אחרים,
ברוחב  30ס"מ ומעלה בצבע לבן/צהוב/כתום
מלא )מדידה לפי צביעה נטו(.

מ"ר

100.00

23.51

2,351.00

 51.09.0080צביעת חץ בודד.

י ח'

40.00

31.00

1,240.00

 51.09.0110צביעת אבני שפה.

מטר

3,400.00

4.70

15,980.00

סה"כ  51.09תמרורים ,צביעה ואביזרי דרך
סה"כ  51עבודות עפר ,כבישים ופיתוח
הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.17.3

26,076.00
2,238,910.87
קובץ :כביש  20ושטחים סמוכי 042/...

משה ארונס הנדסה ומחשוב בע"מ
טל  , 077- 4007637:פ ק ס 153- 8- 6495491:

רהט מתחם  - 6כביש  20ושטחים סמוכים
01/2022
29/07/2022
דף מס'042 :
מבנה  07כביש 20

סעיף

יחידה

תאור

כמות

מחיר

סך הכל

פרק  52עבודות אספלט
תת פרק  52.01שכבות אספלטיות
במיסעות ומדרכות
 52.01.0120תא"צ  25בעובי  6ס"מ עם אגרגט גס
גירי/דולמיטי סוג א' וביטומןPG70-10.

מ"ר

15,000.00

38.91

583,650.00

 52.01.0250תא"צ 12.5בעובי  4ס"מ עם אגרגט גס
גירי/דולמיטי סוג א' וביטומןPG68-10.

מ"ר

7,013.00

32.07

224,906.91
808,556.91

סה"כ  52.01שכבות אספלטיות במיסעות ומדרכות

תת פרק  52.02שונות
 52.02.0010ציפוי יסוד באימולסיה ביטומנית בשיעור של
 0.8-1.2ליטר/מ''ר

מ"ר

22,000.00

1.71

37,620.00

 52.02.0040מישק התחברות אספלט קיים לאספלט חדש
כולל ניסור.

מטר

20.00

23.51

470.20

 52.02.0070פסי האטה מאספלט תא"צ1/2".

מ"ר

400.00

161.41

64,564.00
102,654.20
911,211.11

סה"כ  52.02שונות
סה"כ  52עבודות אספלט

פרק  57קווי מים וביוב
תת פרק  57.01קווי מים ומתקני מים
 57.01.0178צינורות פוליאתילן מצולב לפי ת"י  1519דרג
 ,10לרבות כל עבודות וספחים לריתוך חשמלי,
עטיפת חול ומילוי חוזר ,מונחים בקרקע בכל
עומק בקוטר  280מ"מ.

מטר

1,621.00

459.00

744,039.00

 57.01.0366שסתום אל חוזר קוטר "8

קומפ'

1.00

10,560.00

10,560.00

 57.01.0368שסתום אל חוזר קוטר "10

קומפ'

3.00

13,620.00

40,860.00

 57.01.0402ברז כיבוי אש )הידרנט( בקוטר " 3על זקיף
חרושתי בקוטר " 4לרבות מתקן שבירה
בהתאם לפרט.

קומפ'

להעברה בתת פרק 07.57.01
הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.17.3

17.00

3,367.00

57,239.00

852,698.00
קובץ :כביש  20ושטחים סמוכי 043/...

משה ארונס הנדסה ומחשוב בע"מ
טל  , 077- 4007637:פ ק ס 153- 8- 6495491:

רהט מתחם  - 6כביש  20ושטחים סמוכים
01/2022
29/07/2022
דף מס'043 :
מבנה  07כביש 20

סעיף

יחידה

תאור

כמות

מחיר

מהעברה

סך הכל
852,698.00

 57.01.0424תא אביזרים מחולית בטון טרומית בקוטר 125
ס"מ בכל עומק לרבות תקרה טרומית לעומס
 12.5טון ומכסה לעומס  12.5טון עם פתח
בקוטר  60ס"מ וסגר יציקת ברזל עם כיתוב
ע"פ ובתיאום עם הרשות\תאגיד שיכלול סמל,
שם הרשות\תאגיד,שם המערכת ורצפת חצץ.

י ח'

4.00

3,181.00

12,724.00

 57.01.0488הכנה לחיבור ביתי בודד או חיבור להשקייה
בקוטר " 3או ") 4זקיף " (4לפי פרט
הסטנדרטי לרבות מעבר מתחת ו\או קיר בטון
ו\או גדר קיים עם שרוול  P.V.Cבקוטר 250
מ"מ במקום הנדרש

י ח'

4.00

976.70

3,906.80

 57.01.0510כיפה לריתוך הקצה קו מים בקוטר " 12עובי
דופן " 3/16לרבות עטיפה חיצונית חרושתית

י ח'

1.00

918.90

918.90

 57.01.0900הכנה לחיבור ביתי בודד או חיבור להשקייה
בקוטר " 6לפי פרט הסטנדרטי לרבות מעבר
מתחת ו\או קיר בטון ו\או גדר קיים עם שרוול
פי וי סיט בקוטר  250מ"מ במקום הנדרש

י ח'

2.00

1,500.00

סה"כ  57.01קווי מים ומתקני מים

3,000.00
873,247.70

תת פרק  57.02צנרת ביוב ואביזרים
 57.02.0074צינורות  P.V.Cלביוב ,מסוג " "SN-8בקוטר
 200מ"מ ,לפי ת"י  ,884מונחים בקרקע
בעומק עד  1.25מ'

מטר

 57.02.0076צינורות  P.V.Cלביוב ,מסוג " "SN-8בקוטר
 200מ"מ ,לפי ת"י  ,884מונחים בקרקע
בעומק מ 1.26-ועד  1.75מ'

מטר

 57.02.0078צינורות  P.V.Cלביוב ,מסוג " "SN-8בקוטר
 200מ"מ ,לפי ת"י  ,884מונחים בקרקע
בעומק מ 1.76-ועד  2.25מ'

מטר

 57.02.0080צינורות  P.V.Cלביוב ,מסוג " "SN-8בקוטר
 200מ"מ ,לפי ת"י  ,884מונחים בקרקע
בעומק מ 2.26-ועד  2.75מ'

מטר

 57.02.0082צינורות  P.V.Cלביוב ,מסוג " "SN-8בקוטר
 200מ"מ ,לפי ת"י  ,884מונחים בקרקע
בעומק מ 2.76-ועד  3.25מ'

מטר

להעברה בתת פרק 07.57.02
הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.17.3

53.00

405.00

130.00

50.00

65.00

196.00

210.00

223.00

249.00

271.00

10,388.00

85,050.00

28,990.00

12,450.00

17,615.00
154,493.00

קובץ :כביש  20ושטחים סמוכי 044/...

משה ארונס הנדסה ומחשוב בע"מ
טל  , 077- 4007637:פ ק ס 153- 8- 6495491:

רהט מתחם  - 6כביש  20ושטחים סמוכים
01/2022
29/07/2022
דף מס'044 :
מבנה  07כביש 20

סעיף

יחידה

תאור

כמות

מחיר

מהעברה

154,493.00

 57.02.0084צינורות  P.V.Cלביוב ,מסוג " "SN-8בקוטר
 200מ"מ ,לפי ת"י  ,884מונחים בקרקע
בעומק מ 3.26-ועד  3.75מ'

מטר

 57.02.0086צינורות  P.V.Cלביוב ,מסוג " "SN-8בקוטר
 200מ"מ ,לפי ת"י  ,884מונחים בקרקע
בעומק מ 3.76-ועד  4.25מ'

מטר

 57.02.0090צינורות  P.V.Cלביוב ,מסוג " "SN-8בקוטר
 200מ"מ ,לפי ת"י  ,884מונחים בקרקע
בעומק מ 4.76-ועד  5.25מ'

מטר

 57.02.0450תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר  100ס"מ
ובעומק מ 1.26-עד  1.75מטר לרבות תקרה
טרומית לעומס  12.5טון ומכסה לעומס 12.5
טון עם פתח בקוטר  60ס"מ וסגר ב.ב ותוספת
טבעת פלטת פליז בקוטר  16ס"מ בה מוטבע
סמל ,שם הרשות\תאגיד ,שם המערכת וכו'.

י ח'

 57.02.0452תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר  100ס"מ
ובעומק מ 1.76-עד  2.25מטר לרבות תקרה
טרומית לעומס  12.5טון ומכסה לעומס 12.5
טון עם פתח בקוטר  60ס"מ וסגר ב.ב ותוספת
טבעת פלטת פליז בקוטר  16ס"מ בה מוטבע
סמל ,שם הרשות\תאגיד ,שם המערכת וכו'.

י ח'

 57.02.0454תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר  100ס"מ
ובעומק מ 2.26-עד  2.75מטר לרבות תקרה
טרומית לעומס  12.5טון ומכסה לעומס 12.5
טון עם פתח בקוטר  60ס"מ וסגר ב.ב ותוספת
טבעת פלטת פליז בקוטר  16ס"מ בה מוטבע
סמל ,שם הרשות\תאגיד ,שם המערכת וכו'.

י ח'

 57.02.0458תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר  125ס"מ
ובעומק מ 2.76-עד  3.25מטר לרבות תקרה
טרומית לעומס  12.5טון ,מכסה לעומס 12.5
טון עם פתח בקוטר  60ס"מ וסגר ב.ב ותוספת
טבעת פלטת פליז בקוטר  16ס"מ בה מוטבע
סמל ,שם הרשות\תאגיד ,שם המערכת וכו'.

י ח'

להעברה בתת פרק 07.57.02
הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.17.3

סך הכל

68.00

47.00

45.00

1.00

8.00

10.00

1.00

295.00

338.00

404.00

3,038.00

3,513.00

3,893.00

4,358.00

20,060.00

15,886.00

18,180.00

3,038.00

28,104.00

38,930.00

4,358.00

283,049.00
קובץ :כביש  20ושטחים סמוכי 045/...

משה ארונס הנדסה ומחשוב בע"מ
טל  , 077- 4007637:פ ק ס 153- 8- 6495491:

רהט מתחם  - 6כביש  20ושטחים סמוכים
01/2022
29/07/2022
דף מס'045 :
מבנה  07כביש 20

סעיף

יחידה

תאור

כמות

מחיר

מהעברה

283,049.00

 57.02.0460תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר  125ס"מ
ובעומק מ 3.26-עד  3.75מטר לרבות תקרה
טרומית לעומס  12.5טון ,מכסה לעומס 12.5
טון עם פתח בקוטר  60ס"מ וסגר ב.ב ותוספת
טבעת פלטת פליז בקוטר  16ס"מ בה מוטבע
סמל ,שם הרשות\תאגיד ,שם המערכת וכו'.

י ח'

 57.02.0468תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר  150ס"מ
ובעומק מ 3.76-עד  4.25מטר לרבות תקרה
טרומית לעומס  12.5טון ,מכסה לעומס 12.5
טון עם פתח בקוטר  60ס"מ וסגר ב.ב ותוספת
טבעת פלטת פליז בקוטר  16ס"מ בה מוטבע
סמל ,שם הרשות\תאגיד ,שם המערכת וכו'.

י ח'

 57.02.0470תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר  150ס"מ
ובעומק מ 4.26-עד  4.75מטר לרבות תקרה
טרומית לעומס  12.5טון ,מכסה לעומס 12.5
טון עם פתח בקוטר  60ס"מ וסגר ב.ב ותוספת
טבעת פלטת פליז בקוטר  16ס"מ בה מוטבע
סמל ,שם הרשות\תאגיד ,שם המערכת וכו'.

י ח'

 57.02.0472תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר  150ס"מ
ובעומק מ 4.76-עד  5.25מטר לרבות תקרה
טרומית לעומס  12.5טון ,מכסה לעומס 12.5
טון עם פתח בקוטר  60ס"מ וסגר ב.ב ותוספת
טבעת פלטת פליז בקוטר  16ס"מ בה מוטבע
סמל ,שם הרשות\תאגיד ,שם המערכת וכו'.

י ח'

 57.02.0478תוספת מחיר לתא בקרה בקוטר  100ס"מ
עבור תקרות ומכסים לעומס  40טון עם סגר
יציקת ברזל.

י ח'

 57.02.0480תוספת מחיר לתא בקרה בקוטר  125ס"מ
עבור תקרות ומכסים לעומס  40טון עם סגר
יציקת ברזל.

י ח'

 57.02.0482תוספת מחיר לתא בקרה בקוטר  150ס"מ
עבור תקרות ומכסים לעומס  40טון עם סגר
יציקת ברזל.

י ח'

 57.02.0498תוספת למחיר שוחה בכל קוטר עבור מפל
חיצוני לביוב בקוטר  200מ"מ ובכל עומק
בהתאם לפרט

י ח'

להעברה בתת פרק 07.57.02
הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.17.3

סך הכל

1.00

3.00

1.00

2.00

19.00

2.00

7.00

1.00

4,795.00

7,512.00

8,224.00

8,974.00

764.00

764.00

1,574.00

1,065.00

4,795.00

22,536.00

8,224.00

17,948.00

14,516.00

1,528.00

11,018.00

1,065.00
364,679.00

קובץ :כביש  20ושטחים סמוכי 046/...

משה ארונס הנדסה ומחשוב בע"מ
טל  , 077- 4007637:פ ק ס 153- 8- 6495491:

רהט מתחם  - 6כביש  20ושטחים סמוכים
01/2022
29/07/2022
דף מס'046 :
מבנה  07כביש 20

סעיף

יחידה

תאור

כמות

מחיר

מהעברה

364,679.00

 57.02.0532הכנה לחיבור מגרש לביוב מצינור פי וי סי
 SN8לפי ת"י  884בקוטר  200מ"מ ובכל
עומק לרבות סגירת קצה הצינור בפקק פי וי
סי ,מעבר דרך או מתחת לקיר בטון\גדר וכל
ההכנות והסידורים לצילום וידאו

מטר

 57.02.0900תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר  150ס"מ
ובעומק מ 5.26-עד 6.00מטר לרבות תקרה
טרומית לעומס  12.5טון ומכסה לעומס 12.5
טון דוגמת דגם "כרמל  "33או "כרמל 55
 "B125עם פתח בקוטר  60ס"מ תוצרת
"ולפמן" או ש"ע וסגר ב.ב תוספת טבעת
פלטת פליז בקוטר  16ס"מ בה מוטבע סמל
,שם הרשות\תאגיד ,שם המערכת וכו'.

י ח'

 57.02.0995כלונס בקוטר  40ס"מ עשוי בטון מזוין ב30 -
לרבות זיון בהתאם לתכנית להתקנה מתחת
לתאים במילוי כולל משטח בטון מתחת
לתא,הכל קומפלט כמפורט בתכנית

מטר

 57.02.0996כלונס בקוטר  60ס"מ עשוי בטון מזוין ב30 -
לרבות זיון בהתאם לתכנית להתקנה מתחת
לתאים במילוי כולל משטח בטון מתחת
לתא,הכל קומפלט כמפורט בתכנית

מטר

 57.02.0997חוליות טרומיות לשוחות ביוב מלאות בCLSM
בהתאם לתכנית להתקנה מתחת לתאים
במילוי כולל משטח מצעים מהודק מתחת
לתא,הכל קומפלט כמפורט בפרט 201L

מטר

סה"כ  57.02צנרת ביוב ואביזרים
סה"כ  57קווי מים וביוב

סה"כ כביש 20
הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.17.3

סך הכל

239.00

1.00

57.00

3.00

4.00

266.00

23,000.00

600.00

700.00

700.00

63,574.00

23,000.00

34,200.00

2,100.00

2,800.00
490,353.00
1,363,600.70

5,094,812.55
קובץ :כביש  20ושטחים סמוכי 047/...

משה ארונס הנדסה ומחשוב בע"מ
טל  , 077- 4007637:פ ק ס 153- 8- 6495491:

רהט מתחם  - 6כביש  20ושטחים סמוכים
01/2022
29/07/2022
דף מס'047 :
מבנה  08כביש 12

סעיף

תאור

יחידה

כמות

מחיר

סך הכל

פרק  51עבודות עפר ,כבישים ופיתוח
תת פרק  51.01עבודות הכנה ופירוק
שונות
מחירי ע"ע )לרבות חישוף ופירוקים( כוללים
הובלה והעברה לשטחי מילוי ו/או לאתר
שפיכה מאושר בכל מרחק שיידרש מגבולות
ביצוע של הפרויקט ,פיזור בשכבות ובאישור
המפקח לרבות אגרות הטמנה כם ישנן והסדרי
תנועה
מחירי כל הסעיפים כוללים פינוי וסילוק
למרחק כלשהו שיידרש
 51.01.0010פירוק אספלט בכבישים ומדרכות בכל עובי
שיידרש לרבות ניסור/קרצוף פינוי וסילוק.

מ"ר

7,800.00

7.48

58,344.00

 51.01.0130פירוק אבן שפה קיימת לרבות פינוי וסילוק .

מטר

350.00

12.82

4,487.00

 51.01.0140פירוק אבן שפה קיימת והנחתה מחדש.

מטר

1,000.00

42.76

42,760.00

 51.01.0390מילוי מבטון מסוג ) CLSMבחנ"מ בעל חוזק
גבוה( בהיקף תאים בגודל כלשהו .סעיף זה
מוגבל עד כמות של  100מ"ק ,מעבר לכך יש
להשתמש בסעיף .51.1.405

מ"ק

 51.01.0405פירוק תא קליטה בודד )כולל אבן קולטת(
לרבות פינוי וסילוק ,איטום הצינור ומילוי הבור
הנוצר בתערובת ) CLSMבחנ"מ בעל חוזק
גבוה( .

י ח'

24.00

1,700.00

334.59

322.83

סה"כ  51.01עבודות הכנה ופירוק שונות

8,030.16

548,811.00
662,432.16

תת פרק  51.03מצעים ומילוי מובא
 51.03.0010מצע סוג א' מפוזר בשכבות בעובי שכבה עד
 20ס"מ ,לאחר ההידוק בהידוק מבוקר של
 100%לפי מודיפייד אאשטו.
סה"כ  51.03מצעים ומילוי מובא
סה"כ  51עבודות עפר ,כבישים ופיתוח

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.17.3

מ"ק

1,350.00

130.41

176,053.50
176,053.50
838,485.66

קובץ :כביש  20ושטחים סמוכי 048/...

משה ארונס הנדסה ומחשוב בע"מ
טל  , 077- 4007637:פ ק ס 153- 8- 6495491:

רהט מתחם  - 6כביש  20ושטחים סמוכים
01/2022
29/07/2022
דף מס'048 :
מבנה  08כביש 12

תאור

סעיף

יחידה

כמות

מחיר

סך הכל

פרק  57קווי מים וביוב
תת פרק  57.01קווי מים ומתקני מים
 57.01.0432תא אביזרים טרומי מחוליות בטון בקוטר 100
ס"מ בכל עומק לרבות מכסים משולבים לעומס
 12.5טון ופתח בקוטר  60ס"מ ,עם סגר ב.ב.
ובתוספת טבעת פלטת פליז בקוטר 16ס"מ
בה מוטבע סמל ,שם הרשות\תאגיד ,שם
המערכת וכו' ע"פ ובתיאום עם הרשות ורצפת
חצץ.

י ח'

 57.01.0434תא אביזרים טרומי מחוליות בטון בקוטר 125
ס"מ בכל עומק לרבות מכסים משולבים לעומס
 12.5טון ופתח בקוטר  60ס"מ ,עם סגר ב.ב.
ובתוספת טבעת פלטת פליז בקוטר 16ס"מ
בה מוטבע סמל ,שם הרשות\תאגיד ,שם
המערכת וכו' ע"פ ובתיאום עם הרשות ורצפת
חצץ.

י ח'

 57.01.0440תוספת מחיר לתא בקרה בקוטר  100ס"מ
עבור תקרות ומכסים לעומס  40טון )הביצוע
והתשלום מותנה בדרישה ובאישור המפקח
תוך רישום יומן עבודה(.

י ח'

2.00

1.00

1.00

2,184.00

3,038.00

456.50

4,368.00

3,038.00

456.50

 57.01.0442תוספת מחיר לתא בקרה בקוטר  125ס"מ
עבור תקרות ומכסים לעומס  40טון )הביצוע
והתשלום מותנה בדרישה ובאישור המפקח
תוך רישום יומן עבודה(.

י ח'

1.00

582.00

582.00

 57.01.0466חיבור קו מים חדש מסוג כלשהו בקוטר " 8לקו
קיים מסוג כלשהו בקוטר "8" -12

קומפ'

3.00

2,772.00

8,316.00

 57.01.0528סגירת צינור בסוף קו ע"י פקק קצה ארוך
)ספיגוט( לצינורות לחץ ((PE-100 H.D.P.E
דרג  ,(11-SDR) 16או לצינורות פוליאתילן
מצולב לרבות חיבור בריתוך ,קוטר  280מ"מ

י ח'

 57.01.0993מפרט מקטין לחץ בקוטר " (6") 8כולל מגופים
לפי פרט ,גידור ,משטח בטון וכו' לפי המפורט
בפרט S25

י ח'

 57.01.0994תוספת למפרט מקטין לחץ קוטר " 8עבור
גומחה עשויה בטון כולל דלתות דקורטיביות
עשויות פלדה מחוררת ,צירים ,מנעולים ,הכל
כמפורט בפרט S25

י ח'

להעברה בתת פרק 08.57.01
הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.17.3

1.00

1.00

1.00

1,236.00

45,000.00

13,000.00

1,236.00

45,000.00

13,000.00
75,996.50

קובץ :כביש  20ושטחים סמוכי 049/...

משה ארונס הנדסה ומחשוב בע"מ
טל  , 077- 4007637:פ ק ס 153- 8- 6495491:

רהט מתחם  - 6כביש  20ושטחים סמוכים
01/2022
29/07/2022
דף מס'049 :
מבנה  08כביש 12

סעיף

יחידה

תאור

כמות

מחיר

מהעברה

 57.01.0996ביטול תא פורק לחץ קיים

סך הכל
75,996.50

י ח'

1.00

5,000.00

סה"כ  57.01קווי מים ומתקני מים

5,000.00
80,996.50

תת פרק  57.02צנרת ביוב ואביזרים
 57.02.0078צינורות  P.V.Cלביוב ,מסוג " "SN-8בקוטר
 200מ"מ ,לפי ת"י  ,884מונחים בקרקע
בעומק מ 1.76-ועד  2.25מ'

מטר

 57.02.0080צינורות  P.V.Cלביוב ,מסוג " "SN-8בקוטר
 200מ"מ ,לפי ת"י  ,884מונחים בקרקע
בעומק מ 2.26-ועד  2.75מ'

מטר

 57.02.0082צינורות  P.V.Cלביוב ,מסוג " "SN-8בקוטר
 200מ"מ ,לפי ת"י  ,884מונחים בקרקע
בעומק מ 2.76-ועד  3.25מ'

מטר

 57.02.0094צינורות  P.V.Cלביוב ,מסוג " "SN-8בקוטר
 250מ"מ ,לפי ת"י  ,884מונחים בקרקע
בעומק מ 1.26-ועד  1.75מ'

מטר

 57.02.0096צינורות  P.V.Cלביוב ,מסוג " "SN-8בקוטר
 250מ"מ ,לפי ת"י  ,884מונחים בקרקע
בעומק מ 1.76-ועד  2.25מ'

מטר

 57.02.0098צינורות  P.V.Cלביוב ,מסוג " "SN-8בקוטר
 250מ"מ ,לפי ת"י  ,884מונחים בקרקע
בעומק מ 2.26-ועד  2.75מ'

מטר

 57.02.0100צינורות  P.V.Cלביוב ,מסוג " "SN-8בקוטר
 250מ"מ ,לפי ת"י  ,884מונחים בקרקע
בעומק מ 2.76-ועד  3.25מ'

מטר

 57.02.0102צינורות  P.V.Cלביוב ,מסוג " "SN-8בקוטר
 250מ"מ ,לפי ת"י  ,884מונחים בקרקע
בעומק מ 3.26-ועד  3.75מ'

מטר

 57.02.0104צינורות  P.V.Cלביוב ,מסוג " "SN-8בקוטר
 250מ"מ ,לפי ת"י  ,884מונחים בקרקע
בעומק מ 3.76-ועד  4.25מ'

מטר

 57.02.0106צינורות  P.V.Cלביוב ,מסוג " "SN-8בקוטר
 250מ"מ ,לפי ת"י  ,884מונחים בקרקע
בעומק מ 4.26-ועד  4.75מ'

מטר

להעברה בתת פרק 08.57.02
הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.17.3

103.00

270.00

40.00

33.00

42.00

600.00

115.00

55.00

20.00

53.00

223.00

249.00

271.00

255.00

271.00

306.00

324.00

349.00

393.00

432.00

22,969.00

67,230.00

10,840.00

8,415.00

11,382.00

183,600.00

37,260.00

19,195.00

7,860.00

22,896.00
391,647.00

קובץ :כביש  20ושטחים סמוכי 050/...

משה ארונס הנדסה ומחשוב בע"מ
טל  , 077- 4007637:פ ק ס 153- 8- 6495491:

רהט מתחם  - 6כביש  20ושטחים סמוכים
01/2022
29/07/2022
דף מס'050 :
מבנה  08כביש 12

סעיף

יחידה

תאור

כמות

מחיר

מהעברה

391,647.00

 57.02.0311פתיחת כביש ע"י ניסור אספלט ו\או פתיחת
מדרכה מאבנים משתלבות לרבות אבני שפה
לצורך הנחת צנרת ביוב בכל קוטר ובכל עומק
ותיקונם לאחר הנחת הצנרת למצב לפני
הפתיחה לרבות שחזור המבנה

מטר

 57.02.0450תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר  100ס"מ
ובעומק מ 1.26-עד  1.75מטר לרבות תקרה
טרומית לעומס  12.5טון ומכסה לעומס 12.5
טון עם פתח בקוטר  60ס"מ וסגר ב.ב ותוספת
טבעת פלטת פליז בקוטר  16ס"מ בה מוטבע
סמל ,שם הרשות\תאגיד ,שם המערכת וכו'.

י ח'

 57.02.0452תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר  100ס"מ
ובעומק מ 1.76-עד  2.25מטר לרבות תקרה
טרומית לעומס  12.5טון ומכסה לעומס 12.5
טון עם פתח בקוטר  60ס"מ וסגר ב.ב ותוספת
טבעת פלטת פליז בקוטר  16ס"מ בה מוטבע
סמל ,שם הרשות\תאגיד ,שם המערכת וכו'.

י ח'

 57.02.0454תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר  100ס"מ
ובעומק מ 2.26-עד  2.75מטר לרבות תקרה
טרומית לעומס  12.5טון ומכסה לעומס 12.5
טון עם פתח בקוטר  60ס"מ וסגר ב.ב ותוספת
טבעת פלטת פליז בקוטר  16ס"מ בה מוטבע
סמל ,שם הרשות\תאגיד ,שם המערכת וכו'.

י ח'

 57.02.0456תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר  125ס"מ
ובעומק מ 2.26-עד  2.75מטר לרבות תקרה
טרומית לעומס  12.5טון ,מכסה לעומס 12.5
טון עם פתח בקוטר  60ס"מ וסגר ב.ב תוספת
טבעת פלטת פליז בקוטר  16ס"מ בה מוטבע
סמל ,שם הרשות\תאגיד ,שם המערכת וכו'.

י ח'

 57.02.0458תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר  125ס"מ
ובעומק מ 2.76-עד  3.25מטר לרבות תקרה
טרומית לעומס  12.5טון ,מכסה לעומס 12.5
טון עם פתח בקוטר  60ס"מ וסגר ב.ב ותוספת
טבעת פלטת פליז בקוטר  16ס"מ בה מוטבע
סמל ,שם הרשות\תאגיד ,שם המערכת וכו'.

י ח'

להעברה בתת פרק 08.57.02
הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.17.3

סך הכל

2,600.00

1.00

7.00

27.00

1.00

5.00

97.70

3,038.00

3,513.00

3,893.00

3,964.00

4,358.00

254,020.00

3,038.00

24,591.00

105,111.00

3,964.00

21,790.00

804,161.00
קובץ :כביש  20ושטחים סמוכי 051/...

משה ארונס הנדסה ומחשוב בע"מ
טל  , 077- 4007637:פ ק ס 153- 8- 6495491:

רהט מתחם  - 6כביש  20ושטחים סמוכים
01/2022
29/07/2022
דף מס'051 :
מבנה  08כביש 12

סעיף

יחידה

תאור

כמות

מחיר

מהעברה

804,161.00

 57.02.0460תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר  125ס"מ
ובעומק מ 3.26-עד  3.75מטר לרבות תקרה
טרומית לעומס  12.5טון ,מכסה לעומס 12.5
טון עם פתח בקוטר  60ס"מ וסגר ב.ב ותוספת
טבעת פלטת פליז בקוטר  16ס"מ בה מוטבע
סמל ,שם הרשות\תאגיד ,שם המערכת וכו'.

י ח'

 57.02.0468תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר  150ס"מ
ובעומק מ 3.76-עד  4.25מטר לרבות תקרה
טרומית לעומס  12.5טון ,מכסה לעומס 12.5
טון עם פתח בקוטר  60ס"מ וסגר ב.ב ותוספת
טבעת פלטת פליז בקוטר  16ס"מ בה מוטבע
סמל ,שם הרשות\תאגיד ,שם המערכת וכו'.

י ח'

 57.02.0470תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר  150ס"מ
ובעומק מ 4.26-עד  4.75מטר לרבות תקרה
טרומית לעומס  12.5טון ,מכסה לעומס 12.5
טון עם פתח בקוטר  60ס"מ וסגר ב.ב ותוספת
טבעת פלטת פליז בקוטר  16ס"מ בה מוטבע
סמל ,שם הרשות\תאגיד ,שם המערכת וכו'.

י ח'

 57.02.0472תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר  150ס"מ
ובעומק מ 4.76-עד  5.25מטר לרבות תקרה
טרומית לעומס  12.5טון ,מכסה לעומס 12.5
טון עם פתח בקוטר  60ס"מ וסגר ב.ב ותוספת
טבעת פלטת פליז בקוטר  16ס"מ בה מוטבע
סמל ,שם הרשות\תאגיד ,שם המערכת וכו'.

י ח'

 57.02.0478תוספת מחיר לתא בקרה בקוטר  100ס"מ
עבור תקרות ומכסים לעומס  40טון עם סגר
יציקת ברזל.

י ח'

 57.02.0480תוספת מחיר לתא בקרה בקוטר  125ס"מ
עבור תקרות ומכסים לעומס  40טון עם סגר
יציקת ברזל.

י ח'

 57.02.0482תוספת מחיר לתא בקרה בקוטר  150ס"מ
עבור תקרות ומכסים לעומס  40טון עם סגר
יציקת ברזל.

י ח'

 57.02.0494תוספת לתא בקרה עגול בכל קוטר ובכל עומק
עבור מילוי מטר עליון אחרון עד למדרכה\כביש
ב  CLSMלפי הפרט הסטנדרטי.

י ח'

להעברה בתת פרק 08.57.02
הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.17.3

סך הכל

1.00

2.00

2.00

1.00

35.00

7.00

5.00

48.00

4,795.00

7,512.00

8,224.00

8,974.00

764.00

764.00

1,574.00

564.43

4,795.00

15,024.00

16,448.00

8,974.00

26,740.00

5,348.00

7,870.00

27,092.64
916,452.64

קובץ :כביש  20ושטחים סמוכי 052/...

משה ארונס הנדסה ומחשוב בע"מ
טל  , 077- 4007637:פ ק ס 153- 8- 6495491:

רהט מתחם  - 6כביש  20ושטחים סמוכים
01/2022
29/07/2022
דף מס'052 :
מבנה  08כביש 12

סעיף

יחידה

תאור

כמות

מחיר

מהעברה

916,452.64

 57.02.0496תוספת למחיר שוחה בכל קוטר עבור מפל
חיצוני לביוב בקוטר  160מ"מ ובכל עומק
בהתאם לפרט

י ח'

 57.02.0498תוספת למחיר שוחה בכל קוטר עבור מפל
חיצוני לביוב בקוטר  200מ"מ ובכל עומק
בהתאם לפרט

י ח'

 57.02.0500תוספת למחיר שוחה בכל קוטר עבור מפל
חיצוני לביוב בקוטר  250מ"מ ובכל עומק
בהתאם לפרט

י ח'

 57.02.0510חיבור קו ביוב חדש בקוטר  200מ"מ לתא
בקרה קיים בכל קוטר ובכל עומק לרבות גילוי
התא הקיים אם ידרש ,כל הדרוש להפסקה
זמנית של הזרמת ביוב ,עבודה בשעות לא
שגרתיות ,בצוע קדח ,מחבר איטביב או ש"ע ,
סידור המתעלים ) עיבוד( ומילוי חוזר לפי פרט
הסטנדרטי לתא בקרה.

י ח'

 57.02.0514חיבור קו ביוב חדש בקוטר  250מ"מ לתא
בקרה קיים בכל קוטר ובכל עומק לרבות גילוי
התא הקיים אם ידרש ,כל הדרוש להפסקה
זמנית של הזרמת ביוב ,עבודה בשעות לא
שגרתיות ,בצוע קדח ,מחבר איטביב או ש"ע ,
סידור המתעלים ) עיבוד( ומילוי חוזר לפי פרט
הסטנדרטי לתא בקרה.

י ח'

 57.02.0524תוספת מחיר עבור הקמת תא בקרה בכל
קוטר ובכל עומק על קו ביוב קיים ובכל קוטר
ובכל עומק לרבות כל הנדרש להתקנת מחברי
שוחה בכל הכניסות ויציאות ,כל הנדררש
להפסקה זמנית זרימת הביוב ,עבודה בשעות
לא שגרתיות ,סידור המתעלים )עיבוד( הכל
בהתאם לפרט סטנדרטי לתא בקרה.

י ח'

 57.02.0530הכנה לחיבור מגרש לביוב מצינור פי וי סי
 SN8לפי ת"י  884בקוטר  160מ"מ ובכל
עומק לרבות סגירת קצה הצינור בפקק פי וי
סי ,מעבר דרך או מתחת לקיר בטון\גדר וכל
ההכנות והסידורים לצילום וידאו

מטר

להעברה בתת פרק 08.57.02
הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.17.3

סך הכל

1.00

4.00

1.00

2.00

1.00

1.00

240.00

926.00

1,065.00

1,198.00

977.00

1,015.00

1,201.00

235.00

926.00

4,260.00

1,198.00

1,954.00

1,015.00

1,201.00

56,400.00

983,406.64
קובץ :כביש  20ושטחים סמוכי 053/...

משה ארונס הנדסה ומחשוב בע"מ
טל  , 077- 4007637:פ ק ס 153- 8- 6495491:

רהט מתחם  - 6כביש  20ושטחים סמוכים
01/2022
29/07/2022
דף מס'053 :
מבנה  08כביש 12

סעיף

יחידה

תאור

כמות

מחיר

מהעברה

 57.02.0910דיפון באמצעות תבניות פלדה כדוגמת חברת
"יונת" ברוחב כנדרש בעומר עד  5.5מ' בשטח
כביש קיים לביצוע שוחות עמוקות

סך הכל
983,406.64

מטר

1,540.00

900.00

סה"כ  57.02צנרת ביוב ואביזרים

1,386,000.00
2,369,406.64

תת פרק  57.09שונות
 57.09.0290שטיפה וניקוי של קוי ביוב קיימים בכל קוטר
ובקטעים ע"פ הוראת המפקח לרבות ניקוי תאי
ביוב בכל קוטר ועומק ) התשלום לאחר אישור
בכתב על ביצוע שטיפה וניקוי כנדרש בנוכחות
נציג העירייה\תאגיד.

מטר

300.00

22.00

6,600.00

 57.09.0370צילום קווי ביוב ו/או מים בכל קוטר שהוא

מטר

300.00

11.00

3,300.00

 57.09.0660שאיבת שפכים לצורך ניתוק זמני של קו ביוב
קיים באמצעות משאבה טבולה לשפכים
לספיקה של  200מק"ש בתא ביוב קיים לרבות
קטע צנור פוליאתילן 110-225בהתאם
לספיקתהביוב מעוגן בשלות לדופן התא וצנור
כנ"ל באורך  70מ' מונח על פני הקרקע,חיבור
מהיר למשאבה,אספקת חשמל,אחזקת
המערכת וכל הנדרש לצורך הפסקת זרימה
בהמשך הקו.

י"ע

סה"כ  57.09שונות
סה"כ  57קווי מים וביוב

סה"כ כביש 12
הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.17.3

3.00

1,660.00

4,980.00
14,880.00
2,465,283.14

3,303,768.80
קובץ :כביש  20ושטחים סמוכי 054/...

משה ארונס הנדסה ומחשוב בע"מ
טל  , 077- 4007637:פ ק ס 153- 8- 6495491:

רהט מתחם  - 6כביש  20ושטחים סמוכים
01/2022
29/07/2022
דף מס'054 :
מבנה  09עבודות עפר

תאור

סעיף

יחידה

כמות

מחיר

סך הכל

פרק  51עבודות עפר ,כבישים ופיתוח
תת פרק  51.01עבודות הכנה ופירוק
 51.01.0012הערה למתכנן :תוספת אגרה בגין הטמנת
פסולת מכל סוג שהוא במטמנה 50-90
ש"ח/מ"ק להחלטת המחוז על סמך נתוני אתרי
פסולת מתאימים .לא ישולם עבור הטמנה
במקום שאינו מאושר ע"י המשרד להגנת
הסביבה והרשות המקומית )כולל הובלה
למטמנה(

מ"ק

4,000.00

90.00

סה"כ  51.01עבודות הכנה ופירוק

360,000.00
360,000.00

תת פרק  51.02עבודות עפר
מחירי ע"ע )לרבות חישוף ופירוקים( כוללים
הובלה והעברה לשטחי מילוי ו/או לאתר
שפיכה מאושר בכל מרחק שיידרש מגבולות
ביצוע של הפרויקט ,פיזור בשכבות ובאישור
המפקח לרבות אגרות הטמנה כם ישנן והסדרי
תנועה
מחירי כל הסעיפים כוללים פינוי וסילוק
למרחק כלשהו שיידרש
 51.02.0040חפירה בכל סוגי קרקע מעל  10,000מ"ק.

מ"ק

40,000.00

19.77

790,800.00

 51.02.0070חפירה ו/או חציבה בכל סוגי סלע וקרקע מעל
 10,000מ"ק כולל הובלה לאזורי מילוי

מ"ק

26,400.00

24.58

648,912.00

 51.02.0160הידוק שטחים )שתית( בבקרה מלאה לאחר
חפירה/חישוף.

מ"ר

35,000.00

2.88

100,800.00

 51.02.0200הידוק מבוקר של מילוי בשטחים ובכבישים
בשכבות בעובי עד  20ס"מ לאחר הידוק.

מ"ק

34,400.00

4.81

165,464.00

 51.02.0220הידוק רגיל של מילוי בשטחים ובכבישים.
בשכבות בעובי עד  20ס"מ )לאחר הידוק)
(במגרשים בלבד(.

מ"ק

להעברה בתת פרק 09.51.02
הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.17.3

18,000.00

2.88

51,840.00

1,757,816.00
קובץ :כביש  20ושטחים סמוכי 055/...

משה ארונס הנדסה ומחשוב בע"מ
טל  , 077- 4007637:פ ק ס 153- 8- 6495491:

רהט מתחם  - 6כביש  20ושטחים סמוכים
01/2022
29/07/2022
דף מס'055 :
מבנה  09עבודות עפר

סעיף

יחידה

תאור

כמות

מחיר

מהעברה

סך הכל
1,757,816.00

 51.02.0250טיפול בחומר חפור ,לצורך שימוש חוזר כמילוי
באתר ,כולל מיון וניפוי ,הפרדת הפסולת )אם
ישנה( ,והתאמתו למילוי נברר או לדרישת
המפרט המיוחד .לרבות אחסונו ,העמסתו
הובלת החומר לאזור המילוי פיזור והידוק
מבוקר לפי המפרט הכללי בשכבות בעובי עד
 20ס"מ .ישולם לפי מ"ק מילוי מהודק בשטח.

מ"ק

 51.02.0260טיפול בחומר חפור/חצוב ,לצורך שימוש חוזר
כמילוי באתר ,כולל מיון וניפוי ,גריסה,
הפרדת הפסולת )אם ישנה( והתאמתו לחומר
נברר ,או לדרישת המפרט המיוחד,
לרבותלתו משטחי החפירה/גריסה לאזורי
המילוי ,פיזור והידוק מבוקר לפי המפרט
הכללי בשכבות בעובי עד  20ס"מ .ישולם
לפי מ"ק מילוי מהודק בשטח )למילוי
במגרשים בלבד(.

מ"ק

7,000.00

21,000.00

12.29

22.44

סה"כ  51.02עבודות עפר

86,030.00

471,240.00
2,315,086.00

תת פרק  51.03מצעים ומילוי מובא
 51.03.0110מילוי מובא מחומר נברר )מצע סוג ג'( ,מפוזר
בשכבות בעובי מקס' של  20ס"מ לאחר
ההידוק בהידוק מבוקר ,לפי הנדרש במפרט
הכללי פרק ) 51המחיר כולל ההידוק( .שימוש
בסעיף זה ייעשה באישור מנהל הפרויקט
והפיקוח בכתב בלבד ואין על החלטה זו עוררין

מ"ק

25,000.00

64.14

1,603,500.00

 51.03.0900שימוש בחומר ממוחזר ממפעל מאושר ע"י
המשרד להגנת הסביבה.

מ"ק

20,000.00

48.00

960,000.00

סה"כ  51.03מצעים ומילוי מובא
סה"כ  51עבודות עפר ,כבישים ופיתוח

סה"כ עבודות עפר
הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.17.3

2,563,500.00
5,238,586.00

5,238,586.00
קובץ :כביש  20ושטחים סמוכי 056/...

משה ארונס הנדסה ומחשוב בע"מ
טל  , 077- 4007637:פ ק ס 153- 8- 6495491:

רהט מתחם  - 6כביש  20ושטחים סמוכים
01/2022
29/07/2022
דף מס'056 :
מבנה  10דרך זמנית )זיאדנה(

תאור

סעיף

יחידה

כמות

מחיר

סך הכל

פרק  51עבודות עפר ,כבישים ופיתוח
תת פרק  51.02עבודות עפר
 51.02.0180יישור והידוק מבוקר של שטחים לגובה של עד
 40ס"מ בחפירה ו/או מילוי בשכבות )חומר
המילוי כלול במחיר היח'(.

מ"ר

 51.02.0240ייצוב שתית ע"י החדרת שברי אבן מגיר קשה
או דולומיט )"בקאלש" מאבנים זויתיות( ,גודל
אבן מקסימלית  20ס"מ כ"א וללא דקים,
בפיזור שכבה אחת ,לפי הנדרש במפרט הכללי
סעיף .51.04.12

מ"ר

4,800.00

200.00

7.48

26.72

סה"כ  51.02עבודות עפר

35,904.00

5,344.00
41,248.00

תת פרק  51.03מצעים ומילוי מובא
 51.03.0010מצע סוג א' מפוזר בשכבות בעובי שכבה עד
 20ס"מ ,לאחר ההידוק בהידוק מבוקר של
 100%לפי מודיפייד אאשטו.

מ"ק

1,440.00

130.41

סה"כ  51.03מצעים ומילוי מובא
סה"כ  51עבודות עפר ,כבישים ופיתוח

187,790.40
187,790.40
229,038.40

פרק  99פרק 99
תת פרק  99.01תת פרק 1
 99.01.0010ייצוב דרך ע"י טיפול בשכבה העליונה והתזת
מייצב פולימרי מסוג  POLISOILאו ש"ע,
כמות תרכיז  500גר'/מ"ר
סה"כ  99.01תת פרק 1
סה"כ  99פרק 99

סה"כ דרך זמנית )זיאדנה(
הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.17.3

מ"ר

4,800.00

12.00

57,600.00
57,600.00
57,600.00

286,638.40
קובץ :כביש  20ושטחים סמוכי 057/...

משה ארונס הנדסה ומחשוב בע"מ
טל  , 077- 4007637:פ ק ס 153- 8- 6495491:

רהט מתחם  - 6כביש  20ושטחים סמוכים
01/2022

)ריכוז(

29/07/2022
דף מס'057 :

סך תת פרק

סך פרק

סך מבנה

מבנה  01כביש 10
פרק  08פרק  :08תשתיות חשמל ,תאורה ותקשורת
תת פרק  08.01תאורת חוץ

55,535.08

תת פרק  08.07עבודות לחברת חשמל

21,380.00

תת פרק  08.08עבודות לתקשורת לחברת בזק

26,533.08
103,448.16

סה"כ  08פרק  :08תשתיות חשמל ,תאורה ותקשורת
פרק  40פיתוח האתר
תת פרק  40.01ריצוף שבילים ,מדרכות

143,199.41
143,199.41

סה"כ  40פיתוח האתר
פרק  41עבודות גינון והשקיה
תת פרק  41.02עבודות השקיה

52,535.79
52,535.79

סה"כ  41עבודות גינון והשקיה
פרק  51עבודות עפר ,כבישים ופיתוח
תת פרק  51.01עבודות הכנה ופירוק שונות

9,833.20

תת פרק  51.02עבודות עפר

40,320.00

תת פרק  51.03מצעים ומילוי מובא

586,845.00

תת פרק  51.06עבודות תיעול וניקוז

224,483.42

תת פרק  51.09תמרורים ,צביעה ואביזרי דרך

6,333.30
867,814.92

סה"כ  51עבודות עפר ,כבישים ופיתוח
פרק  52עבודות אספלט
תת פרק  52.01שכבות אספלטיות במיסעות
ומדרכות

248,430.00

תת פרק  52.02שונות

13,380.60

סה"כ  52עבודות אספלט

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.17.3

261,810.60

קובץ :כביש  20ושטחים סמוכי 058/...

משה ארונס הנדסה ומחשוב בע"מ
טל  , 077- 4007637:פ ק ס 153- 8- 6495491:

רהט מתחם  - 6כביש  20ושטחים סמוכים
01/2022
29/07/2022
דף מס'058 :

סך תת פרק

סך פרק

סך מבנה

פרק  57קווי מים וביוב
תת פרק  57.01קווי מים ומתקני מים

153,955.90

תת פרק  57.02צנרת ביוב ואביזרים

48,997.00
202,952.90

סה"כ  57קווי מים וביוב
סה"כ  01כביש 10

1,631,761.78

מבנה 602 02
פרק  08פרק  :08תשתיות חשמל ,תאורה ותקשורת
תת פרק  08.01תאורת חוץ

6,526.72

תת פרק  08.07עבודות לחברת חשמל

7,589.90
14,116.62

סה"כ  08פרק  :08תשתיות חשמל ,תאורה ותקשורת
פרק  40פיתוח האתר
תת פרק  40.01ריצוף שבילים ,מדרכות

12,210.42
12,210.42

סה"כ  40פיתוח האתר
פרק  41עבודות גינון והשקיה
תת פרק  41.02עבודות השקיה

18,625.86
18,625.86

סה"כ  41עבודות גינון והשקיה
פרק  51עבודות עפר ,כבישים ופיתוח
תת פרק  51.01עבודות הכנה ופירוק שונות

7,995.34

תת פרק  51.03מצעים ומילוי מובא

61,292.70

תת פרק  51.06עבודות תיעול וניקוז

84,410.28

תת פרק  51.09תמרורים ,צביעה ואביזרי דרך

2,042.25

סה"כ  51עבודות עפר ,כבישים ופיתוח

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.17.3

155,740.57

קובץ :כביש  20ושטחים סמוכי 059/...

משה ארונס הנדסה ומחשוב בע"מ
טל  , 077- 4007637:פ ק ס 153- 8- 6495491:

רהט מתחם  - 6כביש  20ושטחים סמוכים
01/2022
29/07/2022
דף מס'059 :

סך תת פרק

סך פרק

סך מבנה

פרק  52עבודות אספלט
תת פרק  52.01שכבות אספלטיות במיסעות
ומדרכות

55,811.25

תת פרק  52.02שונות

3,398.55
59,209.80

סה"כ  52עבודות אספלט
פרק  57קווי מים וביוב
תת פרק  57.01קווי מים ומתקני מים

44,584.10

תת פרק  57.02צנרת ביוב ואביזרים

52,613.00
97,197.10

סה"כ  57קווי מים וביוב
סה"כ 602 02

357,100.37

מבנה 611 03
פרק  08פרק  :08תשתיות חשמל ,תאורה ותקשורת
תת פרק  08.01תאורת חוץ

41,292.57

תת פרק  08.08עבודות לתקשורת לחברת בזק

9,579.71
50,872.28

סה"כ  08פרק  :08תשתיות חשמל ,תאורה ותקשורת
פרק  40פיתוח האתר
תת פרק  40.01ריצוף שבילים ,מדרכות

34,421.80
34,421.80

סה"כ  40פיתוח האתר
פרק  41עבודות גינון והשקיה
תת פרק  41.02עבודות השקיה

26,899.86
26,899.86

סה"כ  41עבודות גינון והשקיה
פרק  51עבודות עפר ,כבישים ופיתוח
תת פרק  51.01עבודות הכנה ופירוק שונות

11,435.70

תת פרק  51.03מצעים ומילוי מובא

143,451.00

תת פרק  51.06עבודות תיעול וניקוז

50,763.61

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.17.3

קובץ :כביש  20ושטחים סמוכי 060/...

משה ארונס הנדסה ומחשוב בע"מ
טל  , 077- 4007637:פ ק ס 153- 8- 6495491:

רהט מתחם  - 6כביש  20ושטחים סמוכים
01/2022
29/07/2022
דף מס'060 :

סך תת פרק
תת פרק  51.09תמרורים ,צביעה ואביזרי דרך

סך פרק

סך מבנה

2,395.60
208,045.91

סה"כ  51עבודות עפר ,כבישים ופיתוח
פרק  52עבודות אספלט
תת פרק  52.01שכבות אספלטיות במיסעות
ומדרכות

127,171.71

תת פרק  52.02שונות

6,104.70
133,276.41

סה"כ  52עבודות אספלט
פרק  57קווי מים וביוב
תת פרק  57.01קווי מים ומתקני מים

76,066.90
76,066.90

סה"כ  57קווי מים וביוב
סה"כ 611 03

529,583.16

מבנה 625 04
פרק  08פרק  :08תשתיות חשמל ,תאורה ותקשורת
תת פרק  08.07עבודות לחברת חשמל

19,921.88
19,921.88

סה"כ  08פרק  :08תשתיות חשמל ,תאורה ותקשורת
פרק  41עבודות גינון והשקיה
תת פרק  41.02עבודות השקיה

17,407.26
17,407.26

סה"כ  41עבודות גינון והשקיה
פרק  51עבודות עפר ,כבישים ופיתוח
תת פרק  51.03מצעים ומילוי מובא

32,602.50
32,602.50

סה"כ  51עבודות עפר ,כבישים ופיתוח
פרק  52עבודות אספלט
תת פרק  52.01שכבות אספלטיות במיסעות
ומדרכות

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.17.3

23,346.00

קובץ :כביש  20ושטחים סמוכי 061/...

משה ארונס הנדסה ומחשוב בע"מ
טל  , 077- 4007637:פ ק ס 153- 8- 6495491:

רהט מתחם  - 6כביש  20ושטחים סמוכים
01/2022
29/07/2022
דף מס'061 :

סך תת פרק
תת פרק  52.02שונות

סך פרק

סך מבנה

1,026.00
24,372.00

סה"כ  52עבודות אספלט
פרק  57קווי מים וביוב
תת פרק  57.01קווי מים ומתקני מים

44,019.40

תת פרק  57.02צנרת ביוב ואביזרים

56,185.00
100,204.40

סה"כ  57קווי מים וביוב
סה"כ 625 04

194,508.04

מבנה 626 05
פרק  08פרק  :08תשתיות חשמל ,תאורה ותקשורת
תת פרק  08.07עבודות לחברת חשמל

19,921.88
19,921.88

סה"כ  08פרק  :08תשתיות חשמל ,תאורה ותקשורת
פרק  51עבודות עפר ,כבישים ופיתוח
תת פרק  51.03מצעים ומילוי מובא

32,602.50
32,602.50

סה"כ  51עבודות עפר ,כבישים ופיתוח
פרק  52עבודות אספלט
תת פרק  52.01שכבות אספלטיות במיסעות
ומדרכות

23,346.00

תת פרק  52.02שונות

1,026.00
24,372.00

סה"כ  52עבודות אספלט
פרק  57קווי מים וביוב
תת פרק  57.01קווי מים ומתקני מים

43,767.00

תת פרק  57.02צנרת ביוב ואביזרים

52,752.00

סה"כ  57קווי מים וביוב
סה"כ 626 05

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.17.3

96,519.00
173,415.38

קובץ :כביש  20ושטחים סמוכי 062/...

משה ארונס הנדסה ומחשוב בע"מ
טל  , 077- 4007637:פ ק ס 153- 8- 6495491:

רהט מתחם  - 6כביש  20ושטחים סמוכים
01/2022
29/07/2022
דף מס'062 :

סך תת פרק

סך פרק

סך מבנה

מבנה 627 06
פרק  08פרק  :08תשתיות חשמל ,תאורה ותקשורת
תת פרק  08.07עבודות לחברת חשמל

9,960.94
9,960.94

סה"כ  08פרק  :08תשתיות חשמל ,תאורה ותקשורת
פרק  51עבודות עפר ,כבישים ופיתוח
תת פרק  51.03מצעים ומילוי מובא

28,690.20
28,690.20

סה"כ  51עבודות עפר ,כבישים ופיתוח
פרק  52עבודות אספלט
תת פרק  52.01שכבות אספלטיות במיסעות
ומדרכות

19,455.00

תת פרק  52.02שונות

855.00
20,310.00

סה"כ  52עבודות אספלט
פרק  57קווי מים וביוב
תת פרק  57.01קווי מים ומתקני מים

21,754.60

תת פרק  57.02צנרת ביוב ואביזרים

60,054.00
81,808.60

סה"כ  57קווי מים וביוב
סה"כ 627 06

140,769.74

מבנה  07כביש 20
פרק  08פרק  :08תשתיות חשמל ,תאורה ותקשורת
תת פרק  08.01תאורת חוץ

80,012.41

תת פרק  08.08עבודות לתקשורת לחברת בזק

25,480.18

סה"כ  08פרק  :08תשתיות חשמל ,תאורה ותקשורת

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.17.3

105,492.59

קובץ :כביש  20ושטחים סמוכי 063/...

משה ארונס הנדסה ומחשוב בע"מ
טל  , 077- 4007637:פ ק ס 153- 8- 6495491:

רהט מתחם  - 6כביש  20ושטחים סמוכים
01/2022
29/07/2022
דף מס'063 :

סך תת פרק

סך פרק

סך מבנה

פרק  40פיתוח האתר
תת פרק  40.01ריצוף שבילים ,מדרכות

364,304.60
364,304.60

סה"כ  40פיתוח האתר
פרק  41עבודות גינון והשקיה
תת פרק  41.02עבודות השקיה

111,292.68
111,292.68

סה"כ  41עבודות גינון והשקיה
פרק  51עבודות עפר ,כבישים ופיתוח
תת פרק  51.01עבודות הכנה ופירוק שונות

85,049.80

תת פרק  51.03מצעים ומילוי מובא

1,043,280.00

תת פרק  51.06עבודות תיעול וניקוז

1,084,505.07

תת פרק  51.09תמרורים ,צביעה ואביזרי דרך

26,076.00
2,238,910.87

סה"כ  51עבודות עפר ,כבישים ופיתוח
פרק  52עבודות אספלט
תת פרק  52.01שכבות אספלטיות במיסעות
ומדרכות

808,556.91

תת פרק  52.02שונות

102,654.20
911,211.11

סה"כ  52עבודות אספלט
פרק  57קווי מים וביוב
תת פרק  57.01קווי מים ומתקני מים

873,247.70

תת פרק  57.02צנרת ביוב ואביזרים

490,353.00

סה"כ  57קווי מים וביוב
סה"כ  07כביש 20

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.17.3

1,363,600.70
5,094,812.55

קובץ :כביש  20ושטחים סמוכי 064/...

משה ארונס הנדסה ומחשוב בע"מ
טל  , 077- 4007637:פ ק ס 153- 8- 6495491:

רהט מתחם  - 6כביש  20ושטחים סמוכים
01/2022
29/07/2022
דף מס'064 :

סך תת פרק

סך פרק

סך מבנה

מבנה  08כביש 12
פרק  51עבודות עפר ,כבישים ופיתוח
תת פרק  51.01עבודות הכנה ופירוק שונות

662,432.16

תת פרק  51.03מצעים ומילוי מובא

176,053.50
838,485.66

סה"כ  51עבודות עפר ,כבישים ופיתוח
פרק  57קווי מים וביוב
תת פרק  57.01קווי מים ומתקני מים

80,996.50

תת פרק  57.02צנרת ביוב ואביזרים

2,369,406.64

תת פרק  57.09שונות

14,880.00
2,465,283.14

סה"כ  57קווי מים וביוב
סה"כ  08כביש 12

3,303,768.80

מבנה  09עבודות עפר
פרק  51עבודות עפר ,כבישים ופיתוח
תת פרק  51.01עבודות הכנה ופירוק

360,000.00

תת פרק  51.02עבודות עפר

2,315,086.00

תת פרק  51.03מצעים ומילוי מובא

2,563,500.00
5,238,586.00

סה"כ  51עבודות עפר ,כבישים ופיתוח
סה"כ  09עבודות עפר

5,238,586.00

מבנה  10דרך זמנית )זיאדנה(
פרק  51עבודות עפר ,כבישים ופיתוח
תת פרק  51.02עבודות עפר

41,248.00

תת פרק  51.03מצעים ומילוי מובא

187,790.40

סה"כ  51עבודות עפר ,כבישים ופיתוח

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.17.3

229,038.40

קובץ :כביש  20ושטחים סמוכי 065/...

משה ארונס הנדסה ומחשוב בע"מ
טל  , 077- 4007637:פ ק ס 153- 8- 6495491:

רהט מתחם  - 6כביש  20ושטחים סמוכים
01/2022
29/07/2022
דף מס'065 :

סך תת פרק

סך פרק

סך מבנה

פרק  99פרק 99
57,600.00

תת פרק  99.01תת פרק 1

57,600.00

סה"כ  99פרק 99
סה"כ  10דרך זמנית )זיאדנה(

286,638.40

סך הכל
ס ה" כ כ ל ל י
 17%מע"מ
סה"כ כולל מע"מ

_______________________________
שם ,חתימה וחותמת הקבלן
הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.17.3

16,950,944.22
2,881,660.52
19,832,604.74

____________
תאריך
קובץ :כביש  20ושטחים סמוכי

