
סה"כמחיר יחידהכמותיחידהתאורסעיף 
פרק 00 עבודות כלליות (הכנה והתארגנות)

הערה
הכמויות המפורטות צפויות בהתאם לתוכנית משוערת 

ועשויות להשתנות בהתאם לממצאים . הקבלן לא 
ידרוש כל תוספת המחירי היחידה בגין שינוי בכמויות 

(גדולות יותר או קטנות)
1קומפ'סתימת הבאר הישנה

1קומפ'הכנת דרך גישה למשטח עבודה00.010

00.020
גידור האתר מפח גלי איסכורית או ש"ע בגובה 2.0 מ' 

לרבות עמודים 3" כל 3 מ' פרופילים אורכיים לחיזוק 
100מטרהיסודות פירוק הגדר בגמר העבודה.

00.030

התארגנות באתר , כולל העמסה והובלת ציוד הקדיחה 
,כלים וחומרי עזר כולל צינורות עזר ,הרכבת הציוד 

באתר ,פריקתו , התקנתו וסילוק מהאתר בגמר 
1קומפ'העבודות

00.040
מילוי מצע סוג א' למשטח קדיחה כולל אספקה, הידוק 

210מ"ק ופירוק בגמר העבודה

00.050
מילוי מצע חומר נברר מובא למשטח הקדיחה 

210מ"ק ,אספקה,הידוק ופירוק בגמר העבודה

00.060
חפירת בור בנפח של לפחות 50 מ"ק  ועד 80  מ"ק 

הידוק ופירוקו בגמר העבודה כולל החזרת מצב 
1קומפ'לקדמותו.

00.065
סתימת קידוח 23 על פי הנדרש במפרט הטכני סעיף 

1קומפ'01.07.00

00.070
הסדרי תנועה כולל הכנת התוכנית אישורה  והעמדת 

1קומפ'כל האמצעים הנדרשים
1קומפ'שמירה00.080

סה"כ 00 עבודות כלליות

פרק 01 עבודות קדיחה, אספקת חומרים והתקנתם

01.010

קדיחה לפי התוכנית המשוערת כולל הורדת צנורות 
נירוסטה קבועים בקוטר ''16 עובי דופן 6.35 מ"מ. 

הורדת והוצאת כל צנורות העזר הפנימיים והחיצונים 
בהתאם לתוכנית הקדיחה וביצוע כל הריתוכים כנדרש 

130מ"אבמפרט הטכני.

01.020

אספקה והובלה של צנורות פלדה קבועים בקוטר ''26 
בעובי דופן '' 3/8 כמתואר במפרט הטכני התמורה 

כוללת הכנת פאזות לריתוך ואספקת אלקטרודות אל 
25מ"אחלד  בהתאם להנחיות המפקח

01.030
אספקה והובלה של צנורות פלדה קבועים בקוטר ''24 

בעובי דופן '' 3/8 כמתואר במפרט הטכני התמורה 
67מ"אכוללת  הכנת פאזות לריתוך בהתאם להנחיות המפקח

01.040
 L-316 אספקה והובלה של צנורות מפלדת אל חלד

בקוטר  ''16  ועובי דופן  6.35 מ"מ עם טבעות ריתוך 
95מ"אכמתואר במפרט הטכני

01.050 
-L אספקה והובלה של צנורות מסננת  מפלדת אל חלד
316 פתח 0.5 מ"מ בקוטר ''16 ועובי דופן 6.35 מ"מ 

35מ"אעם טבעות ריתוך כמתואר במפרט הטכני .

1קומפ'אספקת מים לפי צורך01.060

01.070
מובילים אל חלד L-316 בין צינורות בקוטר''22 

10יח'לצנורות  בקוטר ''16

01.071
-L מובילים בין צינור מסנן בקוטר 16" מפלדת אל חלד

8יח'316 לצנורות עזר בקוטר ''22
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כתב כמויות



אספקה והובלה של  כדורי זכוכית בקוטר 0.8-1.2 01.080
7מ"קמ"מ, שפיכתם לקידוח ובדיקות כנדרש במפרט הטכני

01.081
אספקה והובלה של  פתיתי בנטוניט ושל בטון מוכן  

1קומפ'כנדרש במפרט הטכני

1קומפ'סכינים  לצינורות בהתאם לקטרים שנבחרו01.090

01.100

הורדת צנרת סופית בקוטר ''16,מסננים ,שאיבת 
ביניים ודיגום, עבודות שאיבת ניקוי ופיתוח, הובלה 

,מדידות אנכיות ועקמומיות, חמצות לפי הצורך, ביצוע 
מבחנים הידרולוגים וניטור, צילום קידוח, כנדרש 

1קומפ'במפרט הטכני.

01.110

ביצוע 3 מילוטים- 
מחוץ לצנרת בקוטר ''30 

בין צנרת בקוטר ''30 לצנרת בקוטר ''24
בין צנרת בקוטר ''24 וקוטר ''16 בשני שלבים או יותר. 

כולל אספקה והובלה של  החומרים הנדרשים,ערבוב 
התערובת, הזרקה לתוך הקידוח עם צינורות ייעודיים 
מתחתית הקידוח כלפי מעלה.מובהר התמורה כוללת 

1קומפ'עבודה ואספקת חומרים בהתאם למפרט הטכני.

01.120
-L אספקה והתקנה של פתח קידוח  ומכסה אל חלק
304, ביצוע מדידת איזון על ידי מודד מוסמך, על פי 

1קומפ'הנדרש במפרט הטכני

01.130
עלות  "יחידת עבודה" (י"ע)   של מכונת קידוח.  יחידת 
עבודה מוגדרת כ 4 שעות עבודה רצופות. עלות כוללת 

5י"עצוות קידוח ומכונת קידוח

01.131
עלות  "יחידת עבודה" (י"ע)   של מכונת קידוח.  יחידת 
עבודה מוגדרת כ 4 שעות עבודה רצופות. עלות כוללת 

5י"עמכונת קידוח בלבד בזמן מנוחה

01.132
עלות  "שעת בטלה" (ש"ע)   של עבודת צוות ומכונת 

100ש"עקידוח.

01.133
עלות  "שעת בטלה" (ש"ע)  של עבודת צוות ללא 

100ש"עמכונת קידוח.

פרק 02 שאיבת פיתוח

02.010
הובלה ,הרכבה ופירוק של ציוד השאיבה וכל החומרים 

1קומפ'והציוד הנחוץ להרכבה ופירוק

3קומפ'ביצוע חמצות לפי הצורך ובהתאם למפרט הטכני02.020

02.030
שאיבת ניקוי ופיתוח עד ל100 שעות על פי המפורט 

1קומפ'במפרט הטכני

10שעהתוספת עבור כל שעת שאיבת פיתוח מעל 100  שעות 02.031

02.032
התקנת ציוד שאיבה במקרה בו  נדרשת שאיבה 

1קומפ'נוספת ולאחר הוצאת ציוד השאיבה מהאתר

02.040
פיקוח גיאולוגי במהלך הקדיחה על פי המפורט במפרט 

1קומפ'הטכני

02.050
אספקה ,הנחה  ופרוק של קו ניקוז בקוטר 8" להזרמת 
מי השאיבה למערכת הביוב. התמורה כוללת אחזקת 

100מ'הקו ותפעולו כל תקופת השאיבה.

סה"כ לפרק 01.00



02.060

ביצוע וטיפול בנושאי מבחני שאיבה עם ניטור רציף 
ומשדר (3 דרגות, בספיקה מירבית של 250 מק"ש)+ 
מבחן שיוב מלא +מבחני חול וביצוע דיגומים ובדיקות 

1קומפ'כולל שאיבה ל20 שעות

02.061
תוספת לשעת שאיבה במבחן שאיבה מעל 20 שעות 

5שעותכמפורט בסעיף 02.060 לעיל

02.062
תוספת בגין שאיבת ניסיון מעל 5 פעמים במהלך 

עבודת הקדיחה .המחיר כולל את כל העבודות והציוד 
1קומפ'הנדרשים לביצוע השאיבה

02.063

עלות שאיבת בינים באמצעות אויר דחוס או משאבה 
טבולה מעל  הנדרש במסמכי המכרז . העבודה כוללת  

הובלת הציוד ,כל העבודות ואספקת הציוד והפעלתו 
2קומפ'לביצוע העבודה, פרוקו והחזרתו .

סה"כ לפרק 02

סיכום
סעיף פרק 

 עבודות כלליות קדיחהפרק 00 
עבודות קדיחה ,אספקת חומרים והתקנתםפרק 01

 שאיבת פיתוח פרק 02 
סה"כ הצעה  (ללא מע"מ)

המחירים אינם כוללים מע"מ

מורשה חתימה 1:

תאריך
שם פרטי 
ומשפחה

חתימה

מורשה חתימה 2:

תאריך
שם פרטי 
ומשפחה

חתימה

סכום 


