
גינון ונטיעות 2

עבודות גינון והשקייה 41

129,000.00 סה"כ פיתוח נופי 40

129,000.00 סה"כ עבודות מתכת 8

129,000.00 סה"כ תת פרק  40.08.01 1

129,000.00 86.00 1,500.00 מ"א

מגולוון כל 30 ס"מ
מ"מ כל 5 מ' כולל חיזוקים פנימיים ופינתיים וחוטי תיל מ"מ כל 5 מ' כולל חיזוקים פנימיים ופינתיים וחוטי תיל 

גדר בקר בגובה 1.2 מ' כולל עמודים מברזל זוית 45/45/5 גדר בקר בגובה 1.2 מ' כולל עמודים מברזל זוית 45/45/5  40.08.01.001

תת פרק  40.08.01 1

עבודות מתכת 8

פיתוח נופי 40

241,153.00 סה"כ עבודות להתקנת מערכת סיבים אופטיים 8

73,375.00 סה"כ סיבים אופטיים - חומרה מחיר קבוע ללא הנחה 2

5,420.00 5,420.00 1.00 קומפלט רווח קבלן לעבודת קבלן מוכתב 08.02.01.007

2,500.00 2,500.00 1.00 יח' צוות בדיקות תשתיות תת"ק (יום העבודה) 08.02.00.006

1,080.00 45.00 24.00 יח' ריתוך סיב לסיב בארגונית קלוג'ר 08.02.00.005

900.00 450.00 2.00 יח' אספקה והתקנת פנל אופטי/ארונית עד 12 סיבים 08.02.00.004

28,000.00 16.00 1,750.00 מ"א
להתקנה חיצונית

אספקה והתקנה של כבל אופטי 72 סיבים סינגל מודל אספקה והתקנה של כבל אופטי 72 סיבים סינגל מודל  08.02.00.003

21,450.00 6.50 3,300.00 מ"א

ושלישית
1 תאים לצינור בתשתית צינור קיים - התקנה שניה 1 תאים לצינור בתשתית צינור קיים - התקנה שניה 

אספקה והתקנה בנשיפה של צנרת 16/12 מוקשחת בעלת אספקה והתקנה בנשיפה של צנרת 16/12 מוקשחת בעלת  08.02.00.002

14,025.00 8.50 1,650.00 מ"א
1 תאים לצינור בתשתית צינור קיים - התקנה ראשונה

אספקה והתקנה בנשיפה של צנרת 16/12 מוקשחת בעלת אספקה והתקנה בנשיפה של צנרת 16/12 מוקשחת בעלת  08.02.00.001

סיבים אופטיים - חומרה מחיר קבוע ללא הנחה 2

167,778.00 סה"כ שרוולים והכנות תקשורת לסיבים אופטיים 1

12,428.00 12,428.00 1.00 קומפלט רווח קבלן לעבודת קבלן מוכתב 08.01.01.005

700.00 350.00 2.00 יח' חיבור שרוול חדש לתא קיים 08.01.00.004

132,000.00 80.00 1,650.00 מ"א
להתקנה תת קרקעית כולל חפירה, מילוי והידוק

צינור פוליאתילן לפי ת"י 1531, יק"ע 13.6 בקוטר 50 מ"מ צינור פוליאתילן לפי ת"י 1531, יק"ע 13.6 בקוטר 50 מ"מ  08.01.00.003

6,900.00 2,300.00 3.00 יח'
D400 שכבת חצץ של 20 ס"מ, כולל מכסה ממין  

תא בקרה לכבלים טרומי בקוטר 80 ס"מ ובעומק 130 ס"מ,תא בקרה לכבלים טרומי בקוטר 80 ס"מ ובעומק 130 ס"מ, 08.01.00.002

15,750.00 1,750.00 9.00 יח' KS80 תא תקשורת דוגמת 08.01.00.001

שרוולים והכנות תקשורת לסיבים אופטיים 1

עבודות להתקנת מערכת סיבים אופטיים 8

שדרוג קווי הסניקה ממכון 1 למט"ש רעננה 434

סה"כ מחיר כמות יחידת 
מידה

תיאור מספר סעיף / מק'ט 
מחירון

הופק ע"י סלבה פירר באמצעות רמדור נט ע. יפה ניהול פרויקטים בע"מ
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9,400.00 4,700.00 2.00 יח' כנ"ל אבל בקוטר "24 \ "28 57.02.00.008

8,600.00 4,300.00 2.00 יח'

שכבתית בהתקנה תת קרקעית 
 ועם צביעה חיצונית בהתקנה עילית או עטיפה תלת  ועם צביעה חיצונית בהתקנה עילית או עטיפה תלת 

אספקה והתקנה של מעבר קוטר "20 \ "28 ללא ציפוי פניםאספקה והתקנה של מעבר קוטר "20 \ "28 ללא ציפוי פנים 57.02.00.007

1,700.00 850.00 2.00 מ"א כנ"ל אבל בקוטר "12 57.02.00.006

14,880.00 1,200.00 12.40 מ"א כנ"ל אבל בקוטר "16 57.02.00.005

22,000.00 2,200.00 10.00 מ"א כנ"ל אבל בקוטר "20 57.02.00.004

10,000.00 2,500.00 4.00 מ"א כנ"ל אבל בקוטר "24 57.02.00.003

6,400.00 3,200.00 2.00 מ"א

תלת שכבתית בהתקנה תת קרקעית בקוטר "28 
ציפוי פנים ועם צביעה חיצונית בהתקנה עילית או עטיפה ציפוי פנים ועם צביעה חיצונית בהתקנה עילית או עטיפה 
אספקה והתקנה של קטעי צנרת פלדה לסניקת ביוב ללא אספקה והתקנה של קטעי צנרת פלדה לסניקת ביוב ללא  57.02.00.002

צנרת וספיחים לביוב מפלדה 2

5,043,675.00 סה"כ צנרת וספיחים מפוליאתילן 1

78,000.00 6,500.00 12.00 יח'
חוץ 710 מ"מ באישור המפקח בלבד

אספקה והתקנת מופת ריתוך PE-100 SDR-17  בקוטר אספקה והתקנת מופת ריתוך PE-100 SDR-17  בקוטר  57.01.00.010

63,200.00 3,950.00 16.00 יח'
חוץ 710 מ"מ

אספקה והתקנת תותב אוגן PE-100 SDR-17  בקוטר אספקה והתקנת תותב אוגן PE-100 SDR-17  בקוטר  57.01.00.009

416,000.00 32,000.00 13.00 יח'
SDR-17  בקוטר חוץ 710 מ"מ

 PE-100 710-710-710 "אספקה והתקנת מסעף "טה PE-100 710-710-710 "אספקה והתקנת מסעף "טה 57.01.00.008

21,600.00 3,600.00 6.00 יח' כנ"ל אבל קשת 15 מעלות 57.01.00.007

18,125.00 3,625.00 5.00 יח' כנ"ל אבל קשת 30 מעלות 57.01.00.006

25,550.00 3,650.00 7.00 יח' כנ"ל אבל קשת 45 מעלות 57.01.00.005

23,000.00 5,750.00 4.00 יח' כנ"ל אבל קשת 60 מעלות 57.01.00.004

23,200.00 5,800.00 4.00 יח'
בקוטר חוץ 710 מ"מ

  PE-100 SDR-17 אספקה והתקנת קשת 90 מעלות  PE-100 SDR-17 אספקה והתקנת קשת 90 מעלות 57.01.00.003

4,130,000.00 2,950.00 1,400.00 מ"א
בחפירה משותפת

כנ"ל אבל עבור הצנרת כפולה - שני צינורות במקביל כנ"ל אבל עבור הצנרת כפולה - שני צינורות במקביל  57.01.00.002

245,000.00 1,750.00 140.00 מ"א

בהתאם להנחיות המפרט המיוחד והתכניות
מפוליאתילן SDR-17 PE-100 בעומק עד 2.5 מ', הכל מפוליאתילן SDR-17 PE-100 בעומק עד 2.5 מ', הכל 

אספקה והתקנה של צנרת ביוב בקוטר חוץ 710 מ"מ אספקה והתקנה של צנרת ביוב בקוטר חוץ 710 מ"מ  57.01.00.001

צנרת וספיחים מפוליאתילן 1

קו סניקה לביוב וקו מים 57

6,000.00 סה"כ עבודות גינון והשקייה 41

6,000.00 סה"כ גינון ונטיעות 2

6,000.00 סה"כ תת פרק  41.02.01 1

6,000.00 2.00 3,000.00 מ"ר הסרת צימחיה,ניקוי השטח וחישוף 41.02.01.001

תת פרק  41.02.01 1

סה"כ מחיר כמות יחידת 
מידה

תיאור מספר סעיף / מק'ט 
מחירון
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3,200.00 800.00 4.00 מ"א אספקה והתקנה של סולם ירידה מפלב"מ 316 על פי פרט 57.04.00.003

1,800.00 600.00 3.00 יח' אספקה והתקנה של מאחז יד מפלב"מ 316 על פי פרט 57.04.00.002

8,500.00 850.00 10.00 מ"א אספקה והתקנה של מעקה תקני מפלב"מ 316 על פי פרט 57.04.00.001

עבודות שונות 4

241,500.00 סה"כ אביזרים לביוב 3

8,750.00 250.00 35.00 יח' אספקה והתקנה של עמוד סימון לקו לביוב 57.03.00.008

45,000.00 45,000.00 1.00 יח'
פנים 300X300 ס"מ

אספקה והתקנה של תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר אספקה והתקנה של תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר  57.03.00.007

112,000.00 8,000.00 14.00 יח'

3"
"א.ר.י." או שווה איכות בקוטר "3 לרבות מגוף טריז בקוטר "א.ר.י." או שווה איכות בקוטר "3 לרבות מגוף טריז בקוטר 

אספקה והתקנה של שסתום אוויר לביוב דוגמת D26 של אספקה והתקנה של שסתום אוויר לביוב דוגמת D26 של  57.03.00.006

19,000.00 9,500.00 2.00 יח' כנ"ל אבל בקוטר "12 57.03.00.005

30,000.00 15,000.00 2.00 יח' אספקה והתקנה של מגוף טריז לביוב בקוטר "24 57.03.00.004

4,700.00 4,700.00 1.00 יח' כנ"ל אבל בקוטר "16 57.03.00.003

6,250.00 6,250.00 1.00 יח' כנ"ל אבל בקוטר "20 57.03.00.002

15,800.00 7,900.00 2.00 יח'
PAS 10 PN16 של Talis או שווה איכות בקוטר "24

 Uni Joint אספקה והתקנה של מחבר פירוק מאוגן דוגמת Uni Joint אספקה והתקנה של מחבר פירוק מאוגן דוגמת 57.03.00.001

אביזרים לביוב 3

197,260.00 סה"כ צנרת וספיחים לביוב מפלדה 2

1,400.00 700.00 2.00 יח' כנ"ל אבל בקוטר "12 57.02.00.021

8,750.00 1,250.00 7.00 יח' כנ"ל אבל בקוטר "16 57.02.00.020

2,100.00 2,100.00 1.00 יח' כנ"ל אבל בקוטר "20 57.02.00.019

40,300.00 3,100.00 13.00 יח' אספקה והתקנה של אוגן פלדה עיוור בקוטר "28 57.02.00.018

1,200.00 600.00 2.00 יח' כנ"ל אבל בקוטר "12 57.02.00.017

9,630.00 1,070.00 9.00 יח' כנ"ל אבל בקוטר "16 57.02.00.016

3,400.00 1,700.00 2.00 יח' כנ"ל אבל בקוטר "20 57.02.00.015

35,000.00 2,500.00 14.00 יח' אספקה והתקנה של אוגן פלדה בקוטר "28 57.02.00.014

3,400.00 3,400.00 1.00 יח' כנ"ל אבל בקוטר "16 57.02.00.013

4,800.00 4,800.00 1.00 יח' כנ"ל אבל בקוטר "20 57.02.00.012

5,400.00 5,400.00 1.00 יח'

קרקעית או צביעה חיצונית בהתקנה עילית 
לסניקת ביוב ללא ציפוי פנים ועם צביעה חיצונית בהטמנה לסניקת ביוב ללא ציפוי פנים ועם צביעה חיצונית בהטמנה 

אספקה והתקנה של קשת 90 מעלות "24 מצנרת פלדה אספקה והתקנה של קשת 90 מעלות "24 מצנרת פלדה  57.02.00.011

6,700.00 6,700.00 1.00 יח'

עילית או עטיפה תלת שכבתית בהתקנה תת קרקעית 
לסניקת ביוב ללא ציפוי פנים ועם צביעה חיצונית בהתקנה לסניקת ביוב ללא ציפוי פנים ועם צביעה חיצונית בהתקנה 

אספקה והתקנה של מסעף "טה" "24 מצנרת פלדה אספקה והתקנה של מסעף "טה" "24 מצנרת פלדה  57.02.00.010

2,200.00 2,200.00 1.00 יח' כנ"ל אבל בקוטר "16 \ "20 57.02.00.009

סה"כ מחיר כמות יחידת 
מידה

תיאור מספר סעיף / מק'ט 
מחירון
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3,500.00 3,500.00 1.00 יח' כנ"ל אבל בקוטר "6 57.06.00.008

9,600.00 4,800.00 2.00 יח'
עילית צבועה ושימוש ב-4 זויות 90 מעלות על פי פרט

פרט "גמל" מצינור פלדה בקוטר "8 הכולל מעבר לצנרת פרט "גמל" מצינור פלדה בקוטר "8 הכולל מעבר לצנרת  57.06.00.007

576,000.00 600.00 960.00 מ"א כנ"ל אבל בקוטר "14 57.06.00.006

17,160.00 520.00 33.00 מ"א

בתוך השרוול לרבות סנדלי סמך על פי פרט
 פלדה בעובי דופן "3/16 בקוטר "12 והשחלת צינור המים  פלדה בעובי דופן "3/16 בקוטר "12 והשחלת צינור המים 
תוספת למחיר צינור המים עבור אספקה והתקנה של שרוולתוספת למחיר צינור המים עבור אספקה והתקנה של שרוול 57.06.00.005

12,600.00 2,100.00 6.00 יח'
 משתי זוויות 45 מעלות וקטע צנרת

"למד" בקוטר "8 עם צפוי ועטיפה לעקיפת מכשולים, מורכב"למד" בקוטר "8 עם צפוי ועטיפה לעקיפת מכשולים, מורכב 57.06.00.004

20,700.00 230.00 90.00 מ"א כנ"ל אבל בקוטר "4 57.06.00.003

3,975.00 265.00 15.00 מ"א כנ"ל אבל בקוטר "6 57.06.00.002

294,000.00 300.00 980.00 מ"א

 טריו או ש"ע מונח בעומק עד 1.50 מטר כולל ספחים
ועטיפת פלסטיק משוחלת תלת שכבתית דוגמת APC-3 אוועטיפת פלסטיק משוחלת תלת שכבתית דוגמת APC-3 או

קו מים מפלדה בקוטר "8 ע.ד. "5/32 עם ציפוי פנים בטון קו מים מפלדה בקוטר "8 ע.ד. "5/32 עם ציפוי פנים בטון  57.06.00.001

צנרת ואביזרים לקו החקלאות 6

250,000.00 סה"כ חיבור מערכות ביוב 5

100,000.00 50,000.00 2.00 קומפלט
1

כנ"ל אבל חיבור לקו הסניקה הקיים במכון השאיבה מספר כנ"ל אבל חיבור לקו הסניקה הקיים במכון השאיבה מספר  57.05.00.003

75,000.00 75,000.00 1.00 קומפלט כנ"ל אבל חיבור לקו הקיים בסמוך לגדר המט"ש המערבית 57.05.00.002

75,000.00 75,000.00 1.00 קומפלט

הגלשת השפכים
השפכים לרבות כל העבודות הנלוות הנדרשות וללא השפכים לרבות כל העבודות הנלוות הנדרשות וללא 

חיבור קו הביוב החדש לקו הביוב הקיים במכון טיהור חיבור קו הביוב החדש לקו הביוב הקיים במכון טיהור  57.05.00.001

חיבור מערכות ביוב 5

157,295.00 סה"כ עבודות שונות 4

32,000.00 320.00 100.00 מ"ק CLSM אספקה ופיזור של בטון מהיר התקשות 57.04.00.010

6,000.00 1,500.00 4.00 מ"ר

אותיות 7.0 ס"מ לפחות על פי פרט
50X40 ס"מ, בעל רקע לבן וכיתוב בצבע אדום, גודל 50X40 ס"מ, בעל רקע לבן וכיתוב בצבע אדום, גודל 
שילוט תקני מפח להתקנה על גדרות ושערים בגודל שילוט תקני מפח להתקנה על גדרות ושערים בגודל  57.04.00.009

21,000.00 2,100.00 10.00 יח'

"גדרות אורל י בע"מ" או שווה איכות
 פלדה מרותכת המתאים לגדר דוגמת דגם "בזק" של  פלדה מרותכת המתאים לגדר דוגמת דגם "בזק" של 

לרבות עבודות התקנה, צביעה וכולי, דקורטיבי עשוי מרשתלרבות עבודות התקנה, צביעה וכולי, דקורטיבי עשוי מרשת
אספקה של שער פשפש על פי הנחיות המפרט המיוחד אספקה של שער פשפש על פי הנחיות המפרט המיוחד  57.04.00.008

72,000.00 600.00 120.00 מ"א

"גדרות אורלי בע"מ " או שווה איכות
עשוייה מרשת פלדה מרותכת דוגמת דגם "בזק" של עשוייה מרשת פלדה מרותכת דוגמת דגם "בזק" של 
לרבות עבודות התקנה, צביעה וכולי, גדר דקורטיבית לרבות עבודות התקנה, צביעה וכולי, גדר דקורטיבית 
אספקה של גדר רשת על פי הנחיות המפרט המיוחד אספקה של גדר רשת על פי הנחיות המפרט המיוחד  57.04.00.007

1,900.00 950.00 2.00 יח'
פרט

אספקה והתקנה של עמוד תמיכה לצנרת ואביזרים על פי אספקה והתקנה של עמוד תמיכה לצנרת ואביזרים על פי  57.04.00.006

10,320.00 120.00 86.00 מ"ק אספקה פיזור והידוק של מצע סוג א' 57.04.00.005

575.00 115.00 5.00 מ"ק אספקה פיזור והידוק של מצע חצץ 57.04.00.004

סה"כ מחיר כמות יחידת 
מידה

תיאור מספר סעיף / מק'ט 
מחירון

הופק ע"י סלבה פירר באמצעות רמדור נט ע. יפה ניהול פרויקטים בע"מ

אסמכתא: 

מספר מכרז: 434

שם עבודה: שדרוג קווי הסניקה ממכון 1 למט"ש רעננה

תאריך הפקת הדו"ח: 11/06/2019כתב כמויות

דף 4 מתוך 9



6,500.00 1,300.00 5.00 מ"ק
בשכבות

פירוק וסילוק מתקני מוצא מבטון מזויין ומילוי בחול מהודק פירוק וסילוק מתקני מוצא מבטון מזויין ומילוי בחול מהודק  57.07.00.007

17,600.00 320.00 55.00 מ"א

הביצוע, התקנת הגדר המקורית בשלמות בסיום העבודה
הביצוע, אספקה והתקנת גדר רשת זמנית לתקופת הביצוע, אספקה והתקנת גדר רשת זמנית לתקופת 

פירוק גדר קיימת מכל סוג, אחסנתה בשלמות לתקופת פירוק גדר קיימת מכל סוג, אחסנתה בשלמות לתקופת  57.07.00.006

33,350.00 230.00 145.00 יח'

על פי הנחיות המפרט המיוחד - לפי עץ.
או טרנצ'רף לרבות מריחת חומרי הגנה על קצות השורשים או טרנצ'רף לרבות מריחת חומרי הגנה על קצות השורשים 
חיתוך שורשים אופקי מקצועי על ידי שימוש במסור מכאני חיתוך שורשים אופקי מקצועי על ידי שימוש במסור מכאני  57.07.00.005

79,750.00 550.00 145.00 יח'

הגזומים
מריחת חומרי הגנה על פי הנחיות אגרונום על גבי הענפים מריחת חומרי הגנה על פי הנחיות אגרונום על גבי הענפים 

גיזום נוף של עץ קיים בכל גודל וגובה לרבות פינוי הגזם, גיזום נוף של עץ קיים בכל גודל וגובה לרבות פינוי הגזם,  57.07.00.004

9,000.00 3,000.00 3.00 יח' העתקה זמנית של עצי הדר על פי הנחיות המפרט המיוחד 57.07.00.003

24,000.00 8,000.00 3.00 קומפלט
החפירה עבור עבודה סביב עמוד חשמל קיים

תוספת למחיר הנחת צנרת הביוב עבות תמיכה ודיפון של תוספת למחיר הנחת צנרת הביוב עבות תמיכה ודיפון של  57.07.00.002

7,000.00 3,500.00 2.00 יח'

וכל הנדרש לביצוע מושלם תוך השבת מצב לקדמותו
מתחת לקיר תחנת השאיבה, כולל תמיכה ודיפון, חציבות מתחת לקיר תחנת השאיבה, כולל תמיכה ודיפון, חציבות 
תוספ למחיר צינור הסניקה לביוב עבור מעבר קו הסניקה תוספ למחיר צינור הסניקה לביוב עבור מעבר קו הסניקה  57.07.00.001

עבודות הכנה ופירוקים 7

1,017,585.00 סה"כ צנרת ואביזרים לקו החקלאות 6

3,500.00 250.00 14.00 יח' עמוד סימון לקו מים 57.06.00.019

3,600.00 900.00 4.00 יח'

וסגירה עם אוגן עיוור.
מעלות וזקף, זוית 90 מעלות נוספת, מגוף (נמדד בנפרד) מעלות וזקף, זוית 90 מעלות נוספת, מגוף (נמדד בנפרד) 

ראשי/משני, קו מים בשטח באורך עד 2.0 מ', זווית 90 ראשי/משני, קו מים בשטח באורך עד 2.0 מ', זווית 90 
ביצוע הכנה למגרש חקלאי לרבות חיבור לקו מים ביצוע הכנה למגרש חקלאי לרבות חיבור לקו מים  57.06.00.018

6,000.00 1,200.00 5.00 יח'

לביצוע מושלם ע"פ הפרט.
 לקו המים הפרטי במגרש לרבות כל האביזרים הנדרשים  לקו המים הפרטי במגרש לרבות כל האביזרים הנדרשים 

ים בשטח הפרטי אחרי השעון באורך עד 5.0 מ' והתחברותים בשטח הפרטי אחרי השעון באורך עד 5.0 מ' והתחברות
אספקת מד מים). כולל חיבור ללקו מים ראשי/משני, קו מ אספקת מד מים). כולל חיבור ללקו מים ראשי/משני, קו מ 

פרוק והרכבה של מד מים, מעבירי קוטר, ברגים, (לא כולל פרוק והרכבה של מד מים, מעבירי קוטר, ברגים, (לא כולל 
חידוש חיבור מים בודד למגרש חקלאי בקוטר "4 לרבות חידוש חיבור מים בודד למגרש חקלאי בקוטר "4 לרבות  57.06.00.017

5,700.00 1,900.00 3.00 יח'

 והחזרת המצב לקדמותו, הכל בתאום עם התאגיד
לרבות עבודות ההכנה הדרושות, איתור הקו, סגירתו, ניקוזולרבות עבודות ההכנה הדרושות, איתור הקו, סגירתו, ניקוזו

חיבור קו מים חדש בקוטר "6-"8 לקו מים קיים בכל קוטר חיבור קו מים חדש בקוטר "6-"8 לקו מים קיים בכל קוטר  57.06.00.016

3,700.00 3,700.00 1.00 יח' מסנן/מלכודת אבנים בקוטר "8 57.06.00.015

12,000.00 12,000.00 1.00 יח' אביזר מונע זרימה חוזרת - מז"ח - בקוטר "8 57.06.00.014

4,350.00 1,450.00 3.00 יח'
כדורי בקוטר "2 דוגמת "א.ר.י." דגם D-050 או שווה איכות

שסתום אויר משולב לקוי מים בקוטר "2 כולל זקף וברז שסתום אויר משולב לקוי מים בקוטר "2 כולל זקף וברז  57.06.00.013

27,750.00 1,850.00 15.00 יח' כנ"ל אבל בקוטר "4 57.06.00.012

2,600.00 2,600.00 1.00 יח' כנ"ל אבל בקוטר "6 57.06.00.011

8,600.00 4,300.00 2.00 יח'
EKO-S/L או ש"ע,

מגוף טריז בקוטר "8  דוגמת "רפאל" TRL/TRS ,"הכוכב" מגוף טריז בקוטר "8  דוגמת "רפאל" TRL/TRS ,"הכוכב"  57.06.00.010

2,250.00 2,250.00 1.00 יח' כנ"ל אבל בקוטר "4 57.06.00.009

סה"כ מחיר כמות יחידת 
מידה

תיאור מספר סעיף / מק'ט 
מחירון

הופק ע"י סלבה פירר באמצעות רמדור נט ע. יפה ניהול פרויקטים בע"מ

אסמכתא: 
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שם עבודה: שדרוג קווי הסניקה ממכון 1 למט"ש רעננה

תאריך הפקת הדו"ח: 11/06/2019כתב כמויות
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10,500.00 2,100.00 5.00 יום עבודת צוות מדידה 60.01.01.003

3,150.00 63.00 50.00 שעה עבודת פועל בלתי מקצועי 60.01.01.002

3,700.00 74.00 50.00 שעה עבודת פועל מקצועי 60.01.01.001

תת פרק  60.01.01 1

עבודת כח אדם 1

עבודות רג'י 60

7,642,965.00 סה"כ קו סניקה לביוב וקו מים 57

254,450.00 סה"כ שיקומים 8

42,000.00 70.00 600.00 מ"ר כנ"ל אבל באזור דרך מצעים 57.08.00.040

187,000.00 85.00 2,200.00 מ"ר כנ"ל אבל באזור דרך עם מצע אספלט גרוס 57.08.00.030

21,850.00 115.00 190.00 מ"ר כנ"ל אבל באזור מרוצף 57.08.00.020

3,600.00 120.00 30.00 מ"ר

ס"מ
אופן ב- 2 שכבות מצע א' בעובי 20 ס"מ כ"א ואספלט 10 אופן ב- 2 שכבות מצע א' בעובי 20 ס"מ כ"א ואספלט 10 
מים \ ביוב בכל עומק לרבות מבנה כביש על פי פרט ובכל מים \ ביוב בכל עומק לרבות מבנה כביש על פי פרט ובכל 
פתיחת כביש / מדרכה מאספלט ותיקונם לאחר הנחת קו פתיחת כביש / מדרכה מאספלט ותיקונם לאחר הנחת קו  57.08.00.010

שיקומים 8

481,200.00 סה"כ עבודות הכנה ופירוקים 7

22,500.00 1,500.00 15.00 יח'
מכאניים או חפירה ידנית בהתאם להחלטת המפקח

איתור וגישוש תשתיות קיימות באמצעות חפירה עם כלים איתור וגישוש תשתיות קיימות באמצעות חפירה עם כלים  57.07.00.017

12,750.00 850.00 15.00 יח'
 והתקנתם בסיום העבודה לרבות תמיכת התשתית העילית
תמיכה ו\או העתקה זמנית של עמודי תקשורת \ ערוב שבתתמיכה ו\או העתקה זמנית של עמודי תקשורת \ ערוב שבת 57.07.00.016

33,000.00 22.00 1,500.00 מ"ק
באישור בכתב מהמפקח

יישור תלוליות עפר ויצירתן מחדש בסיום העבודה - מותנה יישור תלוליות עפר ויצירתן מחדש בסיום העבודה - מותנה  57.07.00.015

161,500.00 95.00 1,700.00 מ"ק
- מותנה באישור בכתב מהמפקח

פינוי פסולת של אחרים לאתר פסולת מאושר ויישור השטח פינוי פסולת של אחרים לאתר פסולת מאושר ויישור השטח  57.07.00.014

32,000.00 40.00 800.00 מ"א כנ"ל אבל בקוטר "8-"10 57.07.00.013

1,500.00 30.00 50.00 מ"א

 בבקרה, פינוי פסולת ועודפי חפירה.
החפירה לגילוי הצינורות כולל מילוי חוזר בשכבות מהודקותהחפירה לגילוי הצינורות כולל מילוי חוזר בשכבות מהודקות
פירוק וסילוק קו מים בקוטר עד "6 בעומקים שונים לרבות פירוק וסילוק קו מים בקוטר עד "6 בעומקים שונים לרבות  57.07.00.012

31,500.00 450.00 70.00 מ"א
מאושר

כנ"ל אבל מאזבסט על ידי קבל מאושר ולאתר פסולת כנ"ל אבל מאזבסט על ידי קבל מאושר ולאתר פסולת  57.07.00.011

6,650.00 95.00 70.00 מ"א

הצינור הקיים.
PVC, לרבות החפירה לגילוי הצינורות כולל איטום קצוות PVC, לרבות החפירה לגילוי הצינורות כולל איטום קצוות 
פירוק וסילוק קו ביוב בקטרים ועומקים שונים, מפלדה או פירוק וסילוק קו ביוב בקטרים ועומקים שונים, מפלדה או  57.07.00.010

1,200.00 600.00 2.00 קומפלט
מאושר או למחסני התאגיד על פי הנחיית המפקח.

פירוק מגופי טריז לביוב בכל קוטר וסילוק לאתר פסולת פירוק מגופי טריז לביוב בכל קוטר וסילוק לאתר פסולת  57.07.00.009

1,400.00 1,400.00 1.00 קומפלט
מרכיביה ומילוי הבור בחול מהודק בשכבות

פירוק וסילוק שוחת אביזרים על קו הסניקה לביוב על כל פירוק וסילוק שוחת אביזרים על קו הסניקה לביוב על כל  57.07.00.008

סה"כ מחיר כמות יחידת 
מידה

תיאור מספר סעיף / מק'ט 
מחירון
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9,437,237.55 סה"כ כולל מע"מ 434

1,371,222.55 מע"מ 17% 434

8,066,015.00 סה"כ שדרוג קווי הסניקה ממכון 1 למט"ש רעננה 434

46,897.00 סה"כ עבודות רג'י 60

29,547.00 סה"כ עבודת ציוד מכני הנדסי 2

29,547.00 סה"כ תת פרק  60.02.01 1

12,075.00 2,415.00 5.00 יום עבודת "ביובית" לשטיפת קוי ביוב וניקוז 60.02.01.004

5,376.00 168.00 32.00 שעה עבודת מיני מחפרון אופני מסוג "בובקט" או מקביל 60.02.01.003

6,208.00 194.00 32.00 שעה עבודת מחפרון J.C.B-4 או מקביל 60.02.01.002

5,888.00 184.00 32.00 שעה עבודת משאית רכינה 15 מ"ק 60.02.01.001

תת פרק  60.02.01 1

עבודת ציוד מכני הנדסי 2

17,350.00 סה"כ עבודת כח אדם 1

17,350.00 סה"כ תת פרק  60.01.01 1

סה"כ מחיר כמות יחידת 
מידה

תיאור מספר סעיף / מק'ט 
מחירון

הופק ע"י סלבה פירר באמצעות רמדור נט ע. יפה ניהול פרויקטים בע"מ

אסמכתא: 

מספר מכרז: 434

שם עבודה: שדרוג קווי הסניקה ממכון 1 למט"ש רעננה

תאריך הפקת הדו"ח: 11/06/2019כתב כמויות
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7,642,965.00 סה"כ קו סניקה לביוב וקו מים 57

254,450.00 סה"כ שיקומים 8

שיקומים 8

481,200.00 סה"כ עבודות הכנה ופירוקים 7

עבודות הכנה ופירוקים 7

1,017,585.00 סה"כ צנרת ואביזרים לקו החקלאות 6

צנרת ואביזרים לקו החקלאות 6

250,000.00 סה"כ חיבור מערכות ביוב 5

חיבור מערכות ביוב 5

157,295.00 סה"כ עבודות שונות 4

עבודות שונות 4

241,500.00 סה"כ אביזרים לביוב 3

אביזרים לביוב 3

197,260.00 סה"כ צנרת וספיחים לביוב מפלדה 2

צנרת וספיחים לביוב מפלדה 2

5,043,675.00 סה"כ צנרת וספיחים מפוליאתילן 1

צנרת וספיחים מפוליאתילן 1

קו סניקה לביוב וקו מים 57

6,000.00 סה"כ עבודות גינון והשקייה 41

6,000.00 סה"כ גינון ונטיעות 2

גינון ונטיעות 2

עבודות גינון והשקייה 41

129,000.00 סה"כ פיתוח נופי 40

129,000.00 סה"כ עבודות מתכת 8

עבודות מתכת 8

פיתוח נופי 40

241,153.00 סה"כ עבודות להתקנת מערכת סיבים אופטיים 8

73,375.00 סה"כ סיבים אופטיים - חומרה מחיר קבוע ללא הנחה 2

סיבים אופטיים - חומרה מחיר קבוע ללא הנחה 2

167,778.00 סה"כ שרוולים והכנות תקשורת לסיבים אופטיים 1

שרוולים והכנות תקשורת לסיבים אופטיים 1

עבודות להתקנת מערכת סיבים אופטיים 8

שדרוג קווי הסניקה ממכון 1 למט"ש רעננה 434

דוח אומדן – דפי ריכוז

הופק ע"י סלבה פירר באמצעות רמדור נט ע. יפה ניהול פרויקטים בע"מ

אסמכתא: 

מספר מכרז: 434

שם עבודה: שדרוג קווי הסניקה ממכון 1 למט"ש רעננה

תאריך הפקת הדו"ח: 11/06/2019כתב כמויות

דף 8 מתוך 9



9,437,237.55 סה"כ כולל מע"מ 434

1,371,222.55 מע"מ 17% 434

8,066,015.00 סה"כ שדרוג קווי הסניקה ממכון 1 למט"ש רעננה 434

46,897.00 סה"כ עבודות רג'י 60

29,547.00 סה"כ עבודת ציוד מכני הנדסי 2

עבודת ציוד מכני הנדסי 2

17,350.00 סה"כ עבודת כח אדם 1

עבודת כח אדם 1

עבודות רג'י 60

סה"כ תיאור מספר

הופק ע"י סלבה פירר באמצעות רמדור נט ע. יפה ניהול פרויקטים בע"מ

אסמכתא: 

מספר מכרז: 434

שם עבודה: שדרוג קווי הסניקה ממכון 1 למט"ש רעננה

תאריך הפקת הדו"ח: 11/06/2019כתב כמויות

דף 9 מתוך 9


