מאסף ביוב מזרחי וצפוני  -תאגיד מי שמש

01/09/2021

עמוד 1

כתב כמויות מתאריך 01.09.21
תאגיד מי שמש

סעיף

יח'

תאור

כמות

סה"כ

מחיר

 01מבנה מס'  1הקמת קו מאסף ביוב קטע
מזרחי משוחה  S000עד שוחה S054
01.00

הוראות כלליות
ככלל כל הסעיפים כוללים עבודות הובלה ,אספקה
והתקנה קומפלט.
עבודות חפירה מתייחסות לעבודות חפירה ו/או
חציבה בכל סוגי הקרקע.
בכל סעיף בו הוגדר מילוי )מכל סוג שהוא( הסעיף
כולל את חומר המילוי ,הובלת המילוי מכל מרחק
שנדרש לאתר ,אספקה ופיזור המילוי והידוקו
בהתאם לנדרש בתכניות.
בכל מקום בכתב הכמויות בו הוגדר עבודות
חפירה/חציבה העבודות כוללות בין היתר אך לא
רק :פינוי עודפי חפורת לאתר מורשה כולל הובלת
החומר למטמנה ,עירום זמני של חומר החפירה
למילוי חוזר באם יידרש ,ומילוי חוזר בהרטבה
לפי המפרט בסיום עבודות החפירה.
על הקבלן לנקוט באמצעים למניעת אבק בכל
שעות היממה כגון הרטבת דרכי עפר למשך כל
תקופת הביצוע.
מצורף דו"ח קרקע מטעם המזמין שהינו לעיון
בלבד .על הקבלן לפני ביצוע העבודות לערוך,
בדיקה גאולוגית ע"י יועץ קרקע ,הידרולוג וכו ,על
חשבונו .האחריות על המידע ועל שיטות ביצוע
חלות על הקבלן בלבד.
כל האמור לעיל כלול במחירי יח' בכתב הכמויות.
סה"כ להוראות כלליות

01.01

0.00

עבודות עפר

01.01.001
01.01.001.0010

דרך שירות ברוחב  5.0מ' על קו ביוב ממצע סוג
א',בשתי שכבות כל שכבה בעובי  20ס"מ לאחר
ההידוק )המבוקר( .העב' כוללת :חישוף,
חפירה/חציבה ,פינוי כפי שיידרש ,יישור והידוק
מבוקר של השתית  ,98%פיזור והידוק מבוקר
של המצע  98%מודיפייד א.א.אש.טו.
המחיר כולל את כל האמור לעיל לרבות מסירה
בסיום ביצוע המאסף כאשר הדרכים נקיות מכל
עשב/צמחייה.

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il

מספר פנימי18536 :

מ"ר

17,500.00

76.00

1,330,000.00

מאסף ביוב מזרחי וצפוני  -תאגיד מי שמש

01/09/2021

עמוד 2

כתב כמויות מתאריך 01.09.21
תאגיד מי שמש

סעיף

01.01.001.0020

תאור
ריבוד דרך שירות ברוחב  5.0מ' באספלט גרוס
מקורצף בעובי  10ס"מ.

יח'

כמות

מ"ר

17,500.00

מחיר
12.00

סה"כ
210,000.00

"אתרא קדישא"
01.01.001.0040

חפירות /או חציבות )עפ"י דרישה של אתרא
קדישא( .מחיר החפירה ו/או יהיה למ"ר יכלול
חישוף שטח עדין ע"י  JCBללא שיניים ,חפירה
בסלע ,עירום זמני ,מילוי חוזר ,פינוי וסילוק
עודפי עפר לאתר מורשה לכל מרחק כולל אגרות
הטמנה והשבת השטח לקדמותו ,הידוק על ידי
נסיעת הכלים )גלגלים של שופל( .רוחב החפירה
יהיה לא יותר מ 6-מ'.

מ"ר

600.00

60.00

36,000.00

01.01.001.0050

קידוחי דריל כל  4מ' ולעומק  5.0מ' )עפ"י דרישה
של אתרא קדישא  -כמות הקידוחים בהתאם
להנחיות המפקח(.

מ'

500.00

75.00

37,500.00

01.01.001.0060

פלטות מלוחות טרומיות מורכבות באתר בעובי
 20ס"מ וברוחב  1.2מ' ואורך  5.25מ' עם עומס
נוסף של  300ק"ג )עפ"י דרישה של אתרא קדישא
בהתאם להנחיות המפקח(.

מ"ר

200.00

403.00

80,600.00

01.01.001.0070

כלונסאות מיקרופיילס בטון ב 30 -בקוטר  35ס"מ
בעומק עד  12מ' כולל זיון בכמות של  120ק"ג
למ"ק )עפ"י דרישה של אתרא קדישא ובהתאם
להנחיות המפקח(.

מ'

600.00

316.00

189,600.00

01.02
01.02.001
01.02.001.0010

סה"כ ל

1,883,700.00

סה"כ לעבודות עפר

1,883,700.00

עבודות בטון
בלוקי עיגון מבטון CLSM,
עיגון קו בקוטר  710מ"מ ע"י מילוי בטון מזויין
רשת  ᶲ8@20ב 30-בתעלת הצינורות לכל רוחב
התעלה עד לגובה  50ס"מ מקודקוד הצינור
ולאורך  1.0מ' עפ"י הפרט כולל פלדת זיון.

יח'

67.00

1,900.00

127,300.00

המחיר קומפלט לביצוע מושלם.
01.02.001.0020

עיגון קו בקוטר  900מ"מ ע"י מילוי בטון מזויין
רשת  ᶲ8@20ב 30-בתעלת הצינורות לכל רוחב
התעלה עד לגובה  50ס"מ מקודקוד הצינור
ולאורך  1.0מ' עפ"י הפרט כולל פלדת זיון.
המחיר קומפלט לביצוע מושלם.

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il

מספר פנימי18536 :

יח'

16.00

2,400.00

38,400.00

מאסף ביוב מזרחי וצפוני  -תאגיד מי שמש

01/09/2021

עמוד 3

כתב כמויות מתאריך 01.09.21
תאגיד מי שמש

סעיף

תאור

יח'

01.02.001.0030

אספקה,הובלה ומילוי ב CLSM-רטוב לכל מטרה
למעט מילוי ב CLSM -בהנחת הקו  .המחיר כולל
תוסף להתקשות מהירה .סעיף זה באישור מפקח
בלבד.

מ"ק

כמות
2,000.00

מחיר
400.00

סה"כ
800,000.00

סה"כ לבלוקי עיגון מבטון CLSM,

965,700.00

סה"כ לעבודות בטון

965,700.00

 01.40פיתוח נופי
01.40.051
01.40.051.9010

עבודות עפר
שיקום דרכי עפר ,שלא במסגרת הנחת הקו ולפי
הוראות ואישור המפקח .העבודה כוללת חפירה
וחציבה ,הידוק שתית ,מילוי חוזר באדמה
מקומית ומנופה במידת הצורך עם גודל האבן עד
 7ס"מ .הבאת פני שטח עליון של הדרך לגובה
המקורי של דרך העפר לפני תחילת העבודות
ובדרכים חדשות לגובה פני הקרקע החדש .כיסוי
שכבה עליונה באדמה מקומית בהידוק 96%
מודיפיד אאשתו .המדידה לפי מ"ר דרכי עפר כולל
את כל המרכיבים .לפי פרט פ.8.2-

מ"ר

500.00

50.00

25,000.00

המחיר כולל את כל האמור לעיל לרבות מסירה
בסיום ביצוע המאסף כאשר הדרכים נקיות מכל
עשב/צמחייה.
סה"כ לעבודות עפר

01.40.052
01.40.052.9000

25,000.00

מדרגות וחגורות בטון
חגורת בטון ב 30 -כבסיס לגדר חצרות  -מידות
החגורה 20 :ס"מ מעל הקרקע 40 ,ס"מ מתחת
לקרקע  -עובי  40ס"מ .העבודה כוללת זיון ברזל
בהתאם לפרט פ -א .10המדידה לפי מ"א כולל את
כל המרכיבים.

מ'

96.00

130.00

סה"כ למדרגות וחגורות בטון

12,480.00

12,480.00

 01.40.080מסלעות גנניות
01.40.080.0013

מסלעה בגובה מעל  1.5מ' בשיפוע  2) 2:1אנכי,
 1אופקי( מגושי סלע מובאים ,טבעיים וקשיחים
בנפח מזערי של  0.5מ"ק ומשקל מינימלי 1.5
טון ,לרבות חפירה לצורך הכנת תושבת לסלעים.
מצע ו/או בד גאוטקסטיל נמדדים בנפרד .המדידה
לפי פני המסלעה הגלויים בשיפוע .לפי פרט פ-
 +3פרט פ.4-

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il

מספר פנימי18536 :

מ"ר

500.00

340.00

170,000.00

מאסף ביוב מזרחי וצפוני  -תאגיד מי שמש

01/09/2021

עמוד 4

כתב כמויות מתאריך 01.09.21
תאגיד מי שמש

סעיף

תאור

יח'

01.40.080.0900

הסתרה לשוחות ביוב בשטח פתוח :העבודה
כוללת עירום עפר מובא להסתרת השוחה  5 -מ"ק
לכל שוחה ,הידוק העפר ,הצבת סלעי לקט
מקומיים או מיובאים .הנחת כל סלע תתבצע
בשכבת טיט צמנט  3ס"מ .סה"כ סלעים נדרשים
להסתרת כל שוחה  16מ"ר  .גודל ממוצע של
הסלע 30-40 :ס"מ ,עומק  30ס"מ .המדידה לפי
קומפלט עבודות להסתרת שוחה ,כולל את כל
המרכיבים .לפי פרט פ.1-

קומפ

01.41

כמות
84.00

מחיר
4,000.00

סה"כ
336,000.00

סה"כ למסלעות גנניות

506,000.00

סה"כ לפיתוח נופי

543,480.00

גינון והשקיה

 01.41.011עיבוד הקרקע ואדמת גינון
01.41.011.9000

01.42

פיזור אדמת חישוף מערמות קיימות בצדי רצועת
הקו .יש לפזר בשתי שכבות של  20ס"מ כל שכבה
עד לעובי השכבה הנדרש  40 -ס"מ .ו/או לגובה
המתוכנן באתר .המדידה לפי מ"ק שינוע ופיזור
אדמת חישוף אדמת החישוף כוללת אדמה
מרצועת הקו ,אתר התארגנות ודרכי גישה
זמניות .אדמת החישוף תכלול את כל הצמחייה
שבתוכה ואלמנטים אורגניים אחרים .ראו הגדלה
 גיליון  .NOF-Dהמדידה לפי מ"ק פיזור אדמתחישוף ,כולל את כל המרכיבים.

מ"ק

37,320.00

25.00

933,000.00

סה"כ לעיבוד הקרקע ואדמת גינון

933,000.00

סה"כ לגינון והשקיה

933,000.00

סקר עצים

00 01.42.001
01.42.001.0010

כריתת עץ כולל סימון ושילוט ,טיפול בקבלת כל
ההיתרים הנדרשים ,תאום ואישור ,עבודות
בטיחות ,גיזום מקדים ,כריתה ,עקירת הגדם,
פינוי לאתר פסולת מורשה וניקוי.כולל כל הנדרש,
ציוד ,חומרים ועבודה לביצוע מושלם של
העבודה ,כולל הצגת אסמכתאות לגבי אתר
הפינוי.

יח'

356.00

270.00

96,120.00

01.42.001.0020

גיזום עץ ע"י גוזם מומחה מאושר ע"י האגרונום
מטעם המזמין ,כולל סימון ושילוט ,תאום ואישור,
עבודות בטיחות ,גיזום ענפים או שורשים ,מריחה
או ריסוס הפצעים ,קשירה ועיגון כנדרש ,פינוי
לאתר פסולת מורשה וניקוי .כולל כל הנדרש,ציוד,
חומרים ועבודה לביצוע מושלם של העבודה.

יח'

100.00

550.00

55,000.00

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il

מספר פנימי18536 :

מאסף ביוב מזרחי וצפוני  -תאגיד מי שמש

01/09/2021

עמוד 5

כתב כמויות מתאריך 01.09.21
תאגיד מי שמש

סעיף

תאור

יח'

כמות

מחיר

סה"כ

01.42.001.0030

העתקת עץ ע"י גנן מוסמך ומנוסה שיאושר ע"י
אגרונום מטעם המזמין כולל סימון ושילוט ,תאום
וקבלת כל האישורים והיתרים הנדרשים ,עבודות
בטיחות ,הכנת העצים להעתקה ,הכנת מקומות
השתילה מחדש ,ניתוק ,אריזה ,הנפה ,שתילה
מחדש ,מערכת השקיה,כולל
שינוע,העמסה,הובלה ופריקה .כולל כל הנדרש,
ציוד ,חומרים ועבודה לביצוע מושלם של
העבודה.

יח'

30.00

3,460.00

103,800.00

01.42.001.0040

אחזקה חודשית לעץ כולל כל עבודת תחזוקה
נדרשת לעץ ,מועתק ולא מועתק ,מחושב לפי 144
מ"ר לכל עץ )12מ'  X 12מ'( .המחיר כולל:
השקיה שבועית )כולל מערכת ההשקיה ומחיר
המים( ,גידור והגנה ,גיזום כנדרש .הכל לפי
מפרט האגרונום .כולל כל הנדרש ,ציוד ,חומרים
ועבודה לביצוע מושלם של העבודה .אחזקה
תשולם לפי עץ/חודש=יח'

יח'

360.00

150.00

54,000.00

01.42.001.0050

גידור עץ באיסכורית כולל סימון ,שילוט ,תאום
ואישור ,גיזום מקדים ,גדר מלוחות פח טרפזי
בעובי  0.6מ"מ מגולוון וצבוע ,דגם "איסכורית" או
ש"ע ,בעלי גובה גל של  38מ"מ ,בגובה עד 2.0
מ' ,לוחות פח איסכורית מונחים בכיוון הגדר,
לרבות אביזרי חיבור ,עמודים מברזל זוית X 50
 50מ"מ ,העמודים בכל גובה הגדר ולפחות 40
ס"מ בקרקע או כל פתרון כולל בטון כדי להבטיח
את יציבות הגדר ,תחזוקה עד למסירת העבודה
או אישור המפקח כולל סילוק למקום מורשה,
בסיום העבודה במקטע או מבנה לפי קביעת
האגרונום מטעם המזמין ,כולל כל הנדרש ,ציוד,
חומרים ועבודה לביצוע מושלם של העבודה.

מ'

500.00

180.00

90,000.00

01.42.001.0060

הובלת עצי זית ע"י משאיות עם מנוף  26טון,
אורך זרוע  14מ' ,כושר הרמה  1.2טון

י"ע

5.00

4,800.00

24,000.00

01.44

סה"כ ל00

422,920.00

סה"כ לסקר עצים

422,920.00

גידור תת פרק 44.0
הערות

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il

מספר פנימי18536 :

מאסף ביוב מזרחי וצפוני  -תאגיד מי שמש

01/09/2021

עמוד 6

כתב כמויות מתאריך 01.09.21
תאגיד מי שמש

סעיף

יח'

תאור

כמות

מחיר

סה"כ

גידור רצועת הקו בזמן ביצוע העבודות  -הגידור
יתבצע על ידי הקבלן על חשבונו ועל אחריותו -
כלול במחיר היחידה .הגידור יתבצע בשני צדי
הקו :בכיוון צד הכביש הגדר תהיה גדר רשת
פלסטי אדומה .בכיוון הנגדי הגדר תהיה גדר
אסכורית .המיקום המדויק להצבת הגדרות יקבע
בשטח לפני תחילת הביצוע .הקבלן אחראי
לאחזקת הגדר במשך כל תקופת הביצוע .מדי יום
במשך הביצוע במקרה של פגיעה כלשהי בגדר או
בלאי הקבלן יחליף את הקטע הנדרש .בגמר
העבודות הקבלן יפרק את הגדרות ויפנה אותם
למקום שפיכה מאושר על חשבונו.
גדר רשת פלסטי אדומה בגובה  3מטר  -ההצבה
על ידי קשירה לברזל זווית )בזנטים( בגבול
רצועת הקו ,כל  4מטר .הכל בהתאם לפרט פ.7-
גדר אסכורית  -הצבת עמודי מתכת בקוטר "3
ותומכות אחוריות ,אלכסניות וכו' לפי הנדרש ,עם
יסודות בטון לפי הנחיית יצרן האסכורית ,ותכנון
לאישור קונסטרוקטור רשוי מטעם ועל חשבון
הקבלן .פח אסכורית באורך  3מטר ,גובה  3מטר.
החיבור של פחי האסכורית לעמודי הגדר עם
חפיפה של  15ס"מ על ידי ברגי פיליפס
מגולוונים ,לפי הנחיות היצרן .לפי פרט פ11-

 01.44.012גדרות מוסדיות מפרופילי פלדה
01.44.012.0900

גדר סבכה  -גדר לחצר שירות דגם ציון משופר א'
מק"ט ) 8013עם איקסים( ,תוצרת חברת גדרות
אורלי בע"מ או שו"ע  .גובה כולל של  2.30מ'
במידות  4.00*4.00מטר ,כולל שער פשפש ציון
מק"ט  3003לכל חצר  -סה"כ  4חצרות ,כלומר 4
שערים נדרשים ביחידות ה-מ"א )כלול במחיר
היחידה( .הגדר מגלוונת וצבועה בתנור .המעקות
מתייחסות לעומס 75ק"ג למ"א בתקן ישראלי
 .2142המדידה לפי גדר במידות  4*4מטר ,כולל
עיגון ביסודות בטון  40*40*40ס"מ וכולל את כל
המרכיבים .פרט פ .10-ישולם לפי מ"א לאחר
ביצוע בהגשת תכנית עדות.
סה"כ לגדרות מוסדיות מפרופילי פלדה

01.44.013

גדרות ומעקות מרשתות פלדה מרותכות
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מ'

70.00

800.00

56,000.00

56,000.00

מאסף ביוב מזרחי וצפוני  -תאגיד מי שמש
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עמוד 7

כתב כמויות מתאריך 01.09.21
תאגיד מי שמש

יח'

סעיף

תאור

01.44.013.0020

גדרות מטעים :גדר רשת מרותכת מחוטי פלדה
קשה דגם "לירון" או "איילון" או ש"ע בגובה 2.00
מ' מפני הקרקע ,משבצות  150/50/4.5מ"מ מחוט
פלדה ועמודים מפרופיל  60/2/60מ"מ כל  3.0מ',
לרבות כיפות ואביזרי חיבור מנירוסטה ויסודות
בטון בודדים כולל סילוק ופירוק למקום מורשה
בסיום העבודה ,לפי פרט פ .5-סעיף זה באישור
המפקח בלבד.

מ'

כמות
200.00

מחיר
260.00

סה"כ
52,000.00

סה"כ לגדרות ומעקות מרשתות פלדה מרותכות

52,000.00

סה"כ לגידור תת פרק 44.0

108,000.00

 01.45ייצוב ,חיפוי ודיפון תעלות ומדרונותהערות
כלליות לפרק
הערות
מחירי ע"ע )לרבות חישוף ופירוקים( כוללים פינוי
עודפי החפירה/חציבה ,פסולת ,הובלה והעברה
לשטחי מילוי ו/או לאתר שפיכה מאושר בכל
מרחק שיידרש מגבולות ביצוע של הפרויקט
ופיזור בשכבות ובאישור ככל שיידרש ,לרבות
אגרות הטמנה ,היטלים וכו' לרשות כלשהי ,כולל
רמ"י.
איתור והתקשרות חוזית עם אתרי פינוי עבודות
עפר ופסולת הינם באחריות הקבלן .הקבלן מחויב
מדי חודש וחודשו להציג אסמכאתות לנפחי פינוי,
עודפי עפר ,פסולת וכו'לאתרי השפיכה/פינוי
מאושרים.

01.45.010
01.45.010.0005

עבודות הכנה ופירוק
חפירה ,עירום זמני וניפוי .פינוי פסולת )של
אחרים( הקיימת באתר  -לפני תחילת עבודות
הקבלן בשטח .הפינוי למקום שפך מאושר ע"י
הרשויות בכל כמות ובכל מרחק .המחיר כולל
העמסה וכולל תשלום אגרות .סעיף זה באישור
מפקח בלבד .על הקבלן להציג חישוב כמויות לפני
פינוי ותעודת שקילה מאתר פינוי מורשה.
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מ"ק
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100.00
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כתב כמויות מתאריך 01.09.21
תאגיד מי שמש

סעיף

תאור

יח'

כמות

מחיר

סה"כ

01.45.010.0020

חישוף שטחים כולל צמחייה ,שיחים ומינים
פולשים לעומק  20ס"מ ,כולל ניקיון התוואי ואזור
הנדרש לעבודות מפסולת ובולדרים ופינוים
וסילוקם ועירום בערמות ,כולל הצמחייה ,במיקום
ע"פ תכנית ושמירת הערמות לצורך החזרתן
בשתי שכבות עליונות של  20ס"מ כל אחד בסיום
העבודה .רוחב רצועת החישוף עד  20מטר
מקסימום ולא תשולם תוספת מחיר עבור חישוף
נוסף .הסעיף ישולם בהגשת תכנית עדות .החזרת
ערמות החישוף נמדדה בסעיף נפרד .לפי פרט
פ6-

מ"ר

100,000.00

4.60

460,000.00

01.45.010.0474

פירוק מסלעה ,לרבות פינוייה .סעיף זה באישור
המפקח בלבד.

מ"ר

170.00

80.00

13,600.00

01.45.010.0475

פירוק זהיר של מסלעה לשימוש חוזר ,לרבות מיון
הסלעים ואיחסונם באתר.

מ"ר

150.00

90.00

13,500.00

01.45.010.0510

פירוק ופינוי גדר רשת קיימת של מטעים בלבד ,
בכל גובה.

מ'

110.00

30.00

3,300.00

01.45.010.0511

פירוק ואחסון גדר רשת קיימת של מטעים בלבד
בכל גובה ,לשימוש חוזר .לשימוש חוזר.

מ'

110.00

39.00

4,290.00

01.45.010.0516

פירוק ופינוי גדר מפרופילי פלדה או רשתות
פלדה מרותכות ,בגובה עד  2מ'

מ'

80.00

40.00

3,200.00

01.45.010.9000

תוספת של עומק שכבת חישוף  20ס''מ בהתאם
לסעיף  51.10.0020של הספר הכחול .הערה:
עבודות החישוף הן לאזורים כדלקמן :חישוף
רצועת הקו ,חישוף שטח התארגנות ,חישוף שטח
ודרכי גישה לפי תכנית משה כרמין .המדידה לפי
מ"ר חישוף ,כולל את כל המרכיבים .לפי פרט פ6-

מ"ר

93,300.00

3.00

279,900.00

01.45.010.9010

פירוק דרכי כניסה זמניים מאספלט בהתאם
לתכנית בגמר העבודות .העבודה כוללת פירוק
האספלט ,כולל מבנה המצעים וסילוקם למקום
שפיכה מאושר .הסעיף ישולם בהגשת תכנית
עדות לפני ואחרי פירוק.

מ"ר

100.00

50.00

5,000.00

סה"כ לעבודות הכנה ופירוק

01.45.020
01.45.020.9000

832,790.00

עבודות עפר
החלפת קרקע בכל שטחי ההתארגנות של הקבלן
לאחר סיום ביצוע העבודה וסילוק שטחי
ההתארגנות בעובי  30ס"מ לקרקע פוריה בשטחי
ההתארגנות של הקבלן בגמר העבודות .הקרקע
של שטחי ההתארגנות תפונה למקום שפיכה
מאושר .על הקבלן להחזיר את שטחי ההתארגנות
לקדמותם .העבודה תימדד קומפלט.
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7,000.00
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כתב כמויות מתאריך 01.09.21
תאגיד מי שמש

סעיף

יח'

תאור

כמות

מחיר

סה"כ לעבודות עפר

01.45.071
01.45.071.0536

סה"כ
14,000.00

ייצוב ,חיפוי ודיפון תעלות ומדרונות
יריעות גיאוטכניותף למסלעה ,מבד ארוג במשקל
 250גר'/מ"ר ,לרבות עיגון

מ"ר

220.00

11.00

2,420.00

סה"כ לייצוב ,חיפוי ודיפון תעלות ומדרונות

2,420.00

סה"כ לייצוב ,חיפוי ודיפון תעלות ומדרונותהערות
כלליות לפרק

849,210.00

 01.51עבודות סלילה )תכנון אצטק הנדסה(
הסעיפים המפורטים במבנה  01פרק ,1.51
יבוצעו אך ורק לפי תכניות  200-528-11עד 200-
528-62
ולא ישמשו לתכניות אחרות.

 01.51.001ריצוף באבנים משתלבות )סלילת כבישים(
01.51.001.0312

ריצוף באבנים משתלבות בעובי  6ס"מ ,מלבניות
במידות  10/20ס"מ או רבועיות במידות 20/20
ס"מ ,לרבות חול  5ס"מ )לא כולל מצע( ,גוון
צבעוני  -על בסיס מלט לבן )סופר סטון( ו/או גוון
לבן ו/או גווני קוקטייל

מ"ר

4,400.00

125.00

550,000.00

01.51.001.0322

ריצוף באבנים משתלבות בעובי  8ס"מ ,מלבניות
במידות  10/20ס"מ או רבועיות במידות 20/20
ס"מ ,לרבות חול  5ס"מ )לא כולל מצע( ,גוון
צבעוני  -על בסיס מלט לבן )סופר סטון( ו/או גוון
לבן ו/או גווני קוקטייל

מ"ר

200.00

148.00

29,600.00

579,600.00

סה"כ לריצוף באבנים משתלבות )סלילת
כבישים(

 01.51.002אבני שפה וגן ,אבני תיחום )סלילת כבישים(
01.51.002.0029

אבן אי תנועה משופעת ,במידות  23/23/100ס"מ
לרבות יסוד ומשענת בטון ,גוון אפור

מ'

140.00

87.00

12,180.00

01.51.002.0163

נגיש -אבן שפה מונמכת במעבר חציה לאנשים
עם מוגבלות ,במידות  20/25/50ס"מ דגם
"חריש" ,ללא פאזה ,לרבות יסוד ומשענת בטון,
גוון אפור

מ'

40.00

102.00

4,080.00

01.51.002.0250

אבן שפה כביש דגם "חריש" או "עירון" או ש"ע
במידות  20/25/100ס"מ ו/או  20/25/50ס"מ,
לרבות יסוד ומשענת בטון ,גווני אפור

מ'

1,800.00

93.00

167,400.00
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כתב כמויות מתאריך 01.09.21
תאגיד מי שמש

סעיף

01.51.002.0600

יח'

תאור
אבן גן במידות  10/20/100ס"מ לרבות יסוד
ומשענת בטון ,גוון אפור

מ'

כמות
1,600.00

מחיר
73.00

סה"כ לאבני שפה וגן ,אבני תיחום )סלילת
כבישים(

סה"כ
116,800.00

300,460.00

 01.51.003מעקות הולכה והפרדה להולכי רגל )סלילת
כבישים(
01.51.003.0010

מעקה הולכה להולכי רגל דגם "מוצקין" או ש"ע
בגובה  1.1מ' מעל פני המדרכה ,עשוי ממסגרת
צינורות קוטר " 1.5עובי דופן  2.2מ"מ ובתוכה
צינורות קוטר  10או  12מ"מ במרווח של  99מ"מ
וכן ברזל אופקי תחתון שטוח  35/5מ"מ ,ביחידות
של  2.0מ' ,לרבות יסודות בטון בודדים

מ'

100.00

510.00

סה"כ למעקות הולכה והפרדה להולכי רגל
)סלילת כבישים(

51,000.00

51,000.00

 01.51.004עבודות הכנה ופירוק )סלילת כבישים(
01.51.004.0011

פינוי פסולת )של אחרים( הקיימת באתר  -לפני
תחילת עבודות הקבלן בשטח .פינוי והובלת
הפסולת ע"י מכולה בנפח  12-15מ"ק .המחיר
כולל העמסה ואגרת פינוי .העבודה תבוצע עפ"י
דרישת המפקח בלבד.

קומפ

1.00

1,600.00

1,600.00

01.51.004.0020

חישוף השטח בעובי עד  20ס"מ

מ"ר

13,500.00

4.00

54,000.00

01.51.004.0048

עקירת עצים בשלמותם )כריתת עצים ועקירת
גדמי עצים( שהיקף גזעם הנמדד בגובה  1.0מ'
מעל פני הקרקע הינו מעל  30ס"מ ועד  40ס"מ
וגובהם עד  6.0מ')כופר ע"ח המזמין( ,לרבות
ריסוס הבור ,מילוי הבור והידוק

יח'

10.00

410.00

4,100.00

01.51.004.0060

ריסוס שטחים בחומר הדברה לקטילת שורשי
צמחיה ועשבי בר

מ"ר

13,500.00

1.30

17,550.00

01.51.004.0224

התאמת גובה תאי מים או ביוב עד קוטר 100-
 125ס"מ לגובה עד  30ס"מ )ללא פירוק תקרה(,
כולל פרוק והרכבה מחדש של מכסה או רשת
קיימים

יח'

10.00

500.00

5,000.00

01.51.004.0310

הריסת מתקני כניסה או יציאה של מעבירי מים
)מובל סגור(

יח'

2.00

1,500.00

3,000.00

01.51.004.0400

פירוק מיסעת אספלט/בטון בעובי עד  8ס"מ

מ"ר

2,800.00

12.00

33,600.00

01.51.004.0406

פירוק מיסעת בטון מזויין בעובי מעל  10ס"מ ועד
 15ס"מ

מ"ר

60.00

66.00

3,960.00
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סעיף

יח'

תאור

כמות

מחיר

סה"כ

01.51.004.0432

ניסור קצה אספלט בעובי עד  10ס"מ

מ'

20.00

12.00

240.00

01.51.004.0474

פירוק מסלעה ,לרבות פינוייה

מ"ר

150.00

80.00

12,000.00

01.51.004.0910

פירוק והתקנת עמוד עם תמרור )על עמוד אחד(,
לרבות יסוד חדש

יח'

4.00

190.00

760.00

סה"כ לעבודות הכנה ופירוק )סלילת כבישים(

01.51.005

135,810.00

עבודות עפר )סלילת כבישים(

01.51.005.0009

חפירה כללית בשטח לרבות העמסה ,הובלה,
פיזור ,הידוק רגיל ופינוי עודפי חפירה מאתר
העבודה לכמות של עד  5000מ"ק

מ"ק

4,800.00

36.00

172,800.00

01.51.005.0020

ישור שטחים ע"י חפירה ו/או מילוי בגובה מעל
 20ס"מ ועד  50ס"מ באתר העבודה

מ"ר

13,500.00

14.00

189,000.00

01.51.005.0050

חפירת תעלות פתוחות מעובדות

מ"ק

1,000.00

44.00

44,000.00

01.51.005.0080

מילוי מובא מחומר נברר )סוג ג'( ,לרבות פיזור
והידוק רגיל

מ"ק

1,300.00

75.00

97,500.00

01.51.005.0100

הידוק מבוקר של מילוי

מ"ק

5,600.00

6.00

33,600.00

01.51.005.0110

הובלה של חומר חפור המתאים לצרכי מילוי
למרחק של מעל  2ק"מ באתר העבודה ,מחיר
למ"ק עבור כל ק"מ נוסף

מ"ק

1,500.00

2.00

3,000.00

01.51.005.0130

יישור והידוק מבוקר של שתית לכבישים ומדרכות
)צורת דרך( עד גובה  20ס"מ )(±

מ"ר

13,500.00

8.00

108,000.00

01.51.005.0142

עיבוד שתית קרקע קיימת לרבות חפירה בעומק
 60ס"מ ,שמירת החומר החפור באתר ,הידוק
שתית הקרקע ,מילוי מקומי חוזר והידוק בשכבות
של  20ס"מ לכמות של מעל  500מ"ר ועד 2000
מ"ר

מ"ר

8,000.00

36.00

288,000.00

935,900.00

סה"כ לעבודות עפר )סלילת כבישים(

 01.51.006מצעים ותשתיות )סלילת כבישים(
01.51.006.0010

מצע סוג א' לרבות פיזור והידוק מבוקר ,המצע
יסופק ממחצבה מאושרת .המחיר הינו לכמות
מעל  500מ"ק

מ"ק

3,000.00

144.00

432,000.00

01.51.006.0025

מצע מחומר נברר )סוג ג'( מובא ,לרבות פיזור
והידוק מבוקר

מ"ק

2,800.00

80.00

224,000.00

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il

מספר פנימי18536 :

מאסף ביוב מזרחי וצפוני  -תאגיד מי שמש

01/09/2021

עמוד 12

כתב כמויות מתאריך 01.09.21
תאגיד מי שמש

סעיף

תאור

יח'

01.51.006.0046

טיפול בחומר חפור/חצוב ,לצורך שימוש חוזר
כמילוי באתר ,כולל מיון וניפוי )ללא גריסה(,
הפרדת הפסולת אם ישנה ,והתאמתו להגדרת
מילוי נברר ,לרבות הובלת החומרלמרחק עד 5
ק"מ באתר העבודה ,פיזורו בשכבות בעובי עד
 20ס"מ והידוק רגיל .ישולם לפי מ"ק מילוי מהודק
בשטח .המחיר הינו לכמות של עד  2500מ"ק

מ"ק

כמות
1,500.00

מחיר
43.00

סה"כ למצעים ותשתיות )סלילת כבישים(

סה"כ
64,500.00

720,500.00

 01.51.007עבודות אספלט )סלילת כבישים(
01.51.007.0011

ציפוי יסוד באימולסיה ביטומנית בשיעור של 1
ליטר/מ''ר

מ"ר

7,000.00

2.50

17,500.00

01.51.007.0014

ציפוי מאחה באימולסיה ביטומנית בשיעור של
 0.25ליטר/מ''ר

מ"ר

7,000.00

2.00

14,000.00

01.51.007.0023

שכבה מקשרת מבטון אספלט בעובי  6ס"מ
מתערובת עם אבן דולומיט גודל מקסימלי  25מ"מ
)" ,(1ביטומן  ,PG 68-10לרבות פיזור והידוק

מ"ר

7,000.00

48.00

336,000.00

01.51.007.0043

שכבה נושאת עליונה בכבישים מבטון אספלט
בעובי  4ס"מ מתערובת עם אבן דולומיט גודל
מקסימלי  19מ"מ )" ,(3/4ביטומן ,PG 68-10
לרבות פיזור והידוק

מ"ר

7,000.00

39.00

273,000.00

01.51.007.0210

מישק התחברות אספלט קיים לאספלט חדש

מ'

40.00

35.00

1,400.00
641,900.00

סה"כ לעבודות אספלט )סלילת כבישים(

 01.51.008מעבירי מים )מובל סגור( ותעלות )סלילת
כבישים(
01.51.008.0010

מעבירי מים )מובל סגור( ארגזיים ,מבטון מזוין
ב 30-במידות  1.50/1.50מ' .המחיר כולל זיון
)לפי  80ק"ג/מ"ק(

מ"ק

65.00

1,900.00

123,500.00

01.51.008.0050

חפירת תעלות פתוחות מעובדות

מ"ק

310.00

44.00

13,640.00

01.51.008.0150

מגלש לניקוז שולי הכביש מבטון ב 30-יצוק
באתר ,מזוין ברשת פלדה מרחבית בגובה  8ס"מ
מסוג "  "JKתוצרת חב' "רתם רשתות פלדה
בע"מ" או ש"ע ,לרבות משפך כניסה עליון ומשטח
פיזור תחתון ,שומרי מרחק ,יריעות  LDPEבעובי
 0.1מ"מ ,עיגון הרשתות לקרקע

מ"ק

30.00

1,350.00

40,500.00

01.51.008.0350

מתקני כניסה ויציאה למעבירי מים )מובל סגור(
מבטון מזויין .המחיר כולל זיון )לפי  80ק"ג/מ"ק(

מ"ק

10.00

1,870.00

18,700.00

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il

מספר פנימי18536 :

מאסף ביוב מזרחי וצפוני  -תאגיד מי שמש

01/09/2021

עמוד 13

כתב כמויות מתאריך 01.09.21
תאגיד מי שמש

סעיף

תאור

יח'

01.51.008.0680

דיפון תעלות ומעברים בבטון ב 20-צבעוני מזוין
ברשתות פלדה מרותכות קוטר  5.5מ"מ גודל
עין 20/20ס"מ כדוגמת "קוטקריט" או ש"ע ,לרבות
תושבות ויריעות הפרדה מסוג " "Coatcreteאו
ש"ע

מ"ר

כמות
815.00

מחיר
125.00

סה"כ למעבירי מים )מובל סגור( ותעלות )סלילת
כבישים(

סה"כ
101,875.00

298,215.00

 01.51.009תמרור ושילוט )סלילת כבישים(
01.51.009.0010

עמוד מגולוון כולל תמרור מסוג עירוני ,דרגה
 ,E.Gלרבות יסוד

יח'

10.00

340.00

סה"כ לתמרור ושילוט )סלילת כבישים(

3,400.00

3,400.00

 01.51.010צביעה וסימון דרכים )סלילת כבישים(
01.51.010.0010

צביעת קווים ברוחב  12ס"מ או  15ס"מ בצבע
לבן מלא/מקווקו

מ'

700.00

3.00

2,100.00

01.51.010.0040

צביעת שני קווים במקביל ברוחב  12ס"מ או 15
ס"מ כל קו ,בצבע לבן מלא/מקווקו

מ'

50.00

5.00

250.00

01.51.010.0210

צביעת מעברי חצייה )קווים ברוחב  50ס"מ(

מ"ר

50.00

22.00

1,100.00

01.51.010.0220

צביעת קווי עצירה ברוחב  50ס"מ

מ"ר

40.00

24.00

960.00

01.51.010.0300

צביעת חץ בודד

יח'

6.00

27.00

162.00

01.51.010.0310

צביעת חץ כפול

יח'

6.00

37.00

222.00

01.51.010.0400

צביעת אבני שפה

מ'

1,850.00

6.00

11,100.00

סה"כ לצביעה וסימון דרכים )סלילת כבישים(

01.51.011

15,894.00

מעקות בטיחות מפלדה )סלילת כבישים(

01.51.011.0015

מעקה בטיחות קבוע מפלדה חד צדדי )קורה דו
גלית  (Wדגם " "ESP 2.00או ש"ע לרמת תפקוד
 N-2ורוחב פעיל נדרש  ,W-5לרבות עמודים כל
 2.0מ'

מ'

600.00

220.00

132,000.00

01.51.011.0950

פרט קצה )גלישה( למעקה בטיחות קבוע מפלדה
דגם " "ESP 4.00או ש"ע באורך  4מ'

יח'

8.00

1,950.00

15,600.00

סה"כ למעקות בטיחות מפלדה )סלילת כבישים(

 01.51.012עבודות הכנה ופירוק )שדרוג כבישים קיימים(

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il

מספר פנימי18536 :

147,600.00

מאסף ביוב מזרחי וצפוני  -תאגיד מי שמש

01/09/2021

עמוד 14

כתב כמויות מתאריך 01.09.21
תאגיד מי שמש

סעיף

יח'

תאור

כמות

מחיר

סה"כ

01.51.012.0011

פינוי פסולת )של אחרים( הקיימת באתר  -לפני
תחילת עבודות הקבלן בשטח .פינוי והובלת
הפסולת ע"י מכולה בנפח  12-15מ"ק .המחיר
כולל העמסה ואגרת פינוי .העבודה תבוצע לפי
דרישה בלבד.

קומפ

1.00

1,600.00

1,600.00

01.51.012.0020

חישוף השטח בעובי עד  20ס"מ

מ"ר

670.00

4.00

2,680.00

01.51.012.0224

התאמת גובה תאי מים או ביוב עד קוטר 100-
 125ס"מ לגובה עד  30ס"מ )ללא פירוק תקרה(,
כולל פרוק והרכבה מחדש של מכסה או רשת
קיימים

יח'

12.00

500.00

6,000.00

01.51.012.0400

פירוק מיסעת אספלט/בטון בעובי עד  8ס"מ

מ"ר

450.00

12.00

5,400.00

01.51.012.0407

קרצוף מיסעת אספלט קיים בעובי  2-5ס"מ.
המחיר הינו לשטח עד  1000מ"ר

מ"ר

700.00

16.00

11,200.00

01.51.012.0432

ניסור קצה אספלט בעובי עד  10ס"מ

מ'

20.00

12.00

240.00

01.51.012.0910

פירוק והתקנת עמוד עם תמרור )על עמוד אחד(,
לרבות יסוד חדש

יח'

4.00

190.00

760.00

27,880.00

סה"כ לעבודות הכנה ופירוק )שדרוג כבישים
קיימים(

 01.51.013עבודות עפר )שדרוג כבישים קיימים(
01.51.013.0009

חפירה כללית בשטח לרבות העמסה ,הובלה,
פיזור ,הידוק רגיל ופינוי עודפי חפירה מאתר
העבודה לכמות של עד  5000מ"ק

מ"ק

200.00

36.00

7,200.00

01.51.013.0020

ישור שטחים ע"י חפירה ו/או מילוי בגובה מעל
 20ס"מ ועד  50ס"מ באתר העבודה

מ"ר

670.00

14.00

9,380.00

01.51.013.0136

עיבוד שתית קרקע קיימת לרבות חפירה בעומק
 40ס"מ ,שמירת החומר החפור באתר ,הידוק
שתית הקרקע ,מילוי מקומי חוזר והידוק בשכבות
של  20ס"מ לכמות של מעל  500מ"ר ועד 2000
מ"ר

מ"ר

670.00

30.00

20,100.00

36,680.00

סה"כ לעבודות עפר )שדרוג כבישים קיימים(

 01.51.014מצעים ותשתיות )שדרוג כבישים קיימים(
01.51.014.0010

מצע סוג א' לרבות פיזור והידוק מבוקר ,המצע
יסופק ממחצבה מאושרת .המחיר הינו לכמות
מעל  500מ"ק
סה"כ למצעים ותשתיות )שדרוג כבישים קיימים(

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il

מספר פנימי18536 :

מ"ק

150.00

144.00

21,600.00

21,600.00

מאסף ביוב מזרחי וצפוני  -תאגיד מי שמש

01/09/2021

עמוד 15

כתב כמויות מתאריך 01.09.21
תאגיד מי שמש

סעיף

יח'

תאור

כמות

מחיר

סה"כ

 01.51.015עבודות אספלט )שדרוג כבישים קיימים(
01.51.015.0011

ציפוי יסוד באימולסיה ביטומנית בשיעור של 1
ליטר/מ''ר

מ"ר

670.00

2.50

1,675.00

01.51.015.0014

ציפוי מאחה באימולסיה ביטומנית בשיעור של
 0.25ליטר/מ''ר

מ"ר

670.00

2.00

1,340.00

01.51.015.0016

ציפוי מאחה באימולסיה ביטומנית בשיעור של
 0.5ליטר/מ''ר

מ"ר

700.00

2.30

1,610.00

01.51.015.0023

שכבה מקשרת מבטון אספלט בעובי  6ס"מ
מתערובת עם אבן דולומיט גודל מקסימלי  25מ"מ
)" ,(1ביטומן  ,PG 68-10לרבות פיזור והידוק

מ"ר

670.00

48.00

32,160.00

01.51.015.0043

שכבה נושאת עליונה בכבישים מבטון אספלט
בעובי  4ס"מ מתערובת עם אבן דולומיט גודל
מקסימלי  19מ"מ )" ,(3/4ביטומן ,PG 68-10
לרבות פיזור והידוק

מ"ר

670.00

39.00

26,130.00

01.51.015.0090

ריבוד שכבה נושאת עליונה מבטון אספלט בעובי
משתנה ,מתערובת עם אבן דולומיט גודל
מקסימלי  19מ"מ )" ,(3/4ביטומן ,PG 68-10
לרבות פיזור והידוק

טון

105.00

340.00

35,700.00

01.51.015.0210

מישק התחברות אספלט קיים לאספלט חדש

מ'

40.00

35.00

1,400.00
100,015.00

סה"כ לעבודות אספלט )שדרוג כבישים קיימים(

 01.51.016תמרור ושילוט )שדרוג כבישים קיימים(
01.51.016.0010

עמוד מגולוון כולל תמרור מסוג עירוני ,דרגה
 ,E.Gלרבות יסוד

יח'

4.00

340.00

סה"כ לתמרור ושילוט )שדרוג כבישים קיימים(

1,360.00

1,360.00

 01.51.017עבודות הכנה ופירוק )סלילת כבישים
ורחבות(
01.51.017.0077

ביטול כניסות או יציאות בכל קוטר בתא בקרה
בכל קוטר לרבות סגירת הכניסות ו/או היציאות
בפקק בטון ,כל הנדרש לספסקה זמנית של זרימת
ביוב ,עבודה בשעות לא שגרתיות ,סידור
המתעלים )עיבוד( ומילוי חוזר לפי הפרט

יח'

3.00

580.00

1,740.00

01.51.017.0079

פירוק צינור מים /ביוב קוטר " 6" - 14לא כולל
ניתוק קו ,חפירה והידוק חוזר

מ'

110.00

57.00

6,270.00

01.51.017.0243

תוספת לסעיפי פירוק תאי קליטה או תאי בקרה
עבור מילוי הבור בתערובת  CLSMבמקום מילוי
בשכבות חול/מצע מהודק

מ"ק

30.00

180.00

5,400.00

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il

מספר פנימי18536 :

מאסף ביוב מזרחי וצפוני  -תאגיד מי שמש

01/09/2021

עמוד 16

כתב כמויות מתאריך 01.09.21
תאגיד מי שמש

סעיף

יח'

תאור
סה"כ לעבודות הכנה ופירוק )סלילת כבישים
ורחבות(

כמות

סה"כ

מחיר

13,410.00

 01.51.018עבודות עפר )סלילת כבישים ורחבות(
סה"כ לעבודות עפר )סלילת כבישים ורחבות(

0.00

 01.51.019ייצוב ,חיפוי ודיפון תעלות ומדרונות )סלילת
כבישים ורחבות(
סה"כ לייצוב ,חיפוי ודיפון תעלות ומדרונות
)סלילת כבישים ורחבות(

0.00

סה"כ לעבודות סלילה )תכנון אצטק הנדסה(

4,031,224.00

 01.57צנרת ביוב בקטע מזרחי באורך כולל כ4.8-
ק"מ בקטרים  900-710מ"מ
 01.57.001ביצוע קו ראשי  ,PE100+בקטרים  710מ"מ,
 900מ"מ
אספקת צנרת כוללת כל הספחים וחומרי עזר,
כולל תעודת איכות מהמפעל ,הובלה מהמפעל עד
לאתר ,פריקה ואחסון ע"פ הוראות המפעל ,ליווי
שירותי שדה ותעודת אחריות יצרן על כל צינור
בסיום ההנחה לרבות בדיקה לכל הריתוכים וכל
בדיקות האיכות והקבלה ללא יוצא מהכלל.
עב' חפירת תעלה מתייחסות לחפירה ו/או חציבה
בקרקע .יש לקחת בחשבון שבתוואי הנחת קו
הביוב ישנה קרקע מעורבת בשכבות סלע בהתאם
לדו"ח קרקע וכן מי תהום.
מחירי יח' כוללים בין היתר עבודות שאיבת
להשפלת מים לפי הצורך.
הנחת קווי ביוב כוללת בין היתר אך לא רק:
אספקה ,הובלה ,אחסון חומרים ,חפירה ו/או
חציבה ו/או חפירה ידנית זהירה של התעלה,
לרבות עבודה בשטחים מוגבלים עם מכשולים על
ותת"ק ,תשתיות "חיות" ופעילות ,חציית תשתיות
מעל ומתחת ,תיאום ואישור מול כל הגופים
והרשויות ,הידוק שתית תעלה ,ריפוד ,מילוי
עטיפה לפי פרטי תכנון כולל סומסום וכל פרטי
מילוי חתך התעלה לפי תכניות וחתכים טיפוסיים
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מאסף ביוב מזרחי וצפוני  -תאגיד מי שמש

01/09/2021

כתב כמויות מתאריך 01.09.21
תאגיד מי שמש

סעיף

יח'

תאור
יש לבצע חפירה עם שיפועים המבטיחים את
יציבות דפנות החפירה ידרש הקבלן לבצע דיפון
זמני ע"י מערכות דיפון מתועשות לחפירת
התעלה,עלות הדיפון כלולה בעלות הנחת הקו ולא
ישולם עבורה בנפרד .מודגש כי הצורך בשימוש
בדיפון דפנות התעלה הינו באחריות הקבלן בלבד
וכולל העסקת מהנדס קרקע מטעמו ועל חשבונו.
הנחת הקו כוללת ביצוע שכבת בקלש בעובי 40
ס"מ בתחתית התעלה לרבות העמקת התעלה,
עלות ביצוע הבקלש כלולה בעלות הנחת הקו ולא
ישולם עבורה בנפרד.
עבודות ומחיר הנחת הקו כוללות טיפול בחומר
החפור /חצוב לצורך שימוש חוזר כמילוי ביניים
וסופי,לתעלת הצינורות  ,באתר כולל  :חומר
המילוי ,מיון וניפוי )ללא גריסה(,הפרדת הפסולת
והתאמות להגדרות המילוי לפי הדו"ח הגיאוטכני
לרבות הובלת החומר החפור למרחק כלשהו
לאתר מורשה ,הנחה בשכבות והידוק.
הנחת הקו כוללת אספקה והנחת זוג צינורות
שרשוריים בקוטר  110מ"מ כ"א
הנחת הצנרת כוללת את כל הציוד הנדרש ,לרבות
ספחים וריתוך הצנרת ובדיקת כל הריתוכים
והוצאה ומסירת פלט כולל בדיקות האיכות ,איטום
וכל הנדרש קומפלט ,לרבות הכנת שיפועי תעלה
נדרשים ו/או דיפון זמני ע"י מערכות דיפון
חרושתיות לפי הנחיות יועץ קרקע מטעמו של
הקבלן ,הידוק שתית ,בקלש וסומסום בתחתית
התעלה ,ריפוד וכיסוי צנרת בסומסום בגובה 50
ס"מ מעל קודקוד הצנרת ,סרטי סימון עם כיתוב
"ביוב" ,מילוי "נברר מובא"  A-2-4בעובי  60ס"מ
ע"ג שכבת מילוי סומסום והשלמת מילוי התעלה
ע"פ חתכים טיפוסיים ,וכל מרכיבי העבודה
והחומרים לפי המפרט הכללי פרק  57ובהתאם
לדו"ח יועץ קרקע ,מפרט מיוחד ותוכניות.
בכל ביצוע של כל תורם ו/או התחברות זמנית או
תמידית לקו ביוב קיים ו/או עבודה בסמוך לקו
ביוב קיים ,על הקבלן לכלול במחירי היחידה
ביובית שתימצא בשטח למשך כל זמן הביצוע עד
להשלמת החיבור/ניתוק ולא ישולם על כך בנפרד.
ניתוק או חיבור קו קיים באופן זמני או תמידי :על
הקבלן להודיע מראש לקבלת אישור על ידי תאגיד
מי שמש וביצוע ניתוק/חיבור אך ורק בנוכחות
מפקח ונציג מי שמש בהודעה מראש בכתב 72
שעה טרם תחילת הביצוע.
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כמות

מחיר

סה"כ

עמוד 17

מאסף ביוב מזרחי וצפוני  -תאגיד מי שמש
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עמוד 18

כתב כמויות מתאריך 01.09.21
תאגיד מי שמש

סעיף

יח'

תאור

כמות

מחיר

סה"כ

מודגש כי לאורך הקו ישנן ערימות חול או חומרים
אחרים הקיימים לאורך התוואי קו ביוב מתוכנן.
על הקבלן לתאם מול הבעלים את מיקום סילוק
הערימות ,הובלה ,פריקה ושינוע הערימות עבור
הנחת הקו המתוכנן .מודגש כי העלות עבור
עבודה זו כלולה במחירי יחידה להנחת קו הביוב.
עבודות ומחיר הנחת הקו כוללות חציית תשתיות
עיליות ו/או תת"ק כולל תימוך התשתית לרבות
תכנון התמיכה ע"י הקבלן כדוגמת תמיכות בטון,
פלדה וכד' עב' גישוש וחפירה ידנית לאיתור
התשתיות טרם התחלת העבודות ,תיאומים מול
הגורמים הרלוונטיים ,קבלת אישורים בכתב באם
נדרש וכל מרכיבי העבודה הדרושים לביצוע
תמיכת התשתית הקיימת כל משך זמן ביצוע קו
ביוב לרבות נוכחות מפקח מטעם הרשות )כגון:
הוט ,רכבת ישראל וכו' ( .ולא ישולם עליהם
בנפרד.
עומק הנחת צינורות המצוין בסעיפים הינו עומק
 I.Lשל רום תחתית פנים הצינור .סעיפי הנחת
צנרת כוללים את העמקת חפירה )מעבר לעומק
הנחת הצינור המצוין בסעיפים(לתחתית התעלה
עבור שכבת בקלש ,שכבת ריפוד סומסום וכד' ולא
תתקבל תמורה נוספת עבור העמקת התעלה
מעבר לרום  I.Lבסעיפי עבודות הנחת צנרת.
מחיר הנחת הצנרת כולל את הבדיקה
ההידראולית בסיום הנחה לרבות כל התיקונים
הנדרשים והבדיקות ההידראוליות החוזרות עד
להשלמת הבדיקה בצורה מושלמת.
המחיר כולל שטיפה וצילום קווים.
סעיף אספקת צינורות מתייחס לאספקת צנרת
לפרקים  57.02 ,57.01לפי כתב כמויות זה.
כל ההערות המפורטות לעיל ,חלות על כל סעיפי
פרק  57וכלולות במחיר היחידה לא ישולם עבורן
בנפרד.
הובלה ואספקת הצנרת  710מ"מ
מ'

01.57.001.0030
הובלה ואספקת צינורות פוליאתילן SDR -17
 PE100+ HDPEבקוטר  710מ"מ )חיצוני ( -
אורך המוט  8מ'.
הנחת הצנרת  710מ"מ .SDR 17, PE100+
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עמוד 19

כתב כמויות מתאריך 01.09.21
תאגיד מי שמש

סעיף

תאור

יח'

כמות

מחיר

סה"כ

01.57.001.0035

צינורות פוליאתילן ) PE 100+אורך המוט  8מ' (
בקוטר  710מ"מ לביוב ותיעול מונחים בקרקע עד
לעומק  3.75מ'

מ'

265.40

2,215.00

587,861.00

01.57.001.0040

צינורות פוליאתילן ) PE 100+אורך המוט  8מ' (
בקוטר  710מ"מ לביוב ותיעול מונחים בקרקע
בעומק  3.75עד  4.25מ'.

מ'

79.30

2,300.00

182,390.00

01.57.001.0050

צינורות פוליאתילן ) PE 100+אורך המוט  8מ' (
בקוטר  710מ"מ לביוב ותיעול מונחים בקרקע
בעומק  4.25עד  4.75מ'

מ'

729.00

2,400.00

1,749,600.00

01.57.001.0060

צינורות פוליאתילן ) PE 100+אורך המוט  8מ' (
בקוטר  710מ"מ לביוב ותיעול מונחים בקרקע
בעומק  4.75עד  5.25מ'

מ'

547.00

2,500.00

1,367,500.00

01.57.001.0070

צינורות פוליאתילן ) PE 100+אורך המוט  8מ' (
בקוטר  710מ"מ לביוב ותיעול מונחים בקרקע
בעומק  5.25מ' עד 5.75

מ'

538.40

2,650.00

1,426,760.00

01.57.001.0080

צינורות פוליאתילן ) PE 100+אורך המוט  8מ' (
בקוטר  710מ"מ לביוב ותיעול מונחים בקרקע
בעומק  5.75מ' עד .6.25

מ'

207.70

2,800.00

581,560.00

01.57.001.0090

צינורות פוליאתילן ) PE 100+אורך המוט  8מ' (
בקוטר  710מ"מ לביוב ותיעול מונחים בקרקע
בעומק  6.25מ' עד .6.75

מ'

79.20

2,950.00

233,640.00

01.57.001.0100

צינורות פוליאתילן ) PE 100+אורך המוט  8מ' (
בקוטר  710מ"מ לביוב ותיעול מונחים בקרקע
בעומק עד  5.25מ' מושחלים בתוך שרוול פלדה
 GR-Bבקוטר " .36" *3/8כולל אספקה ,הובלה
הנחה וריתוך השרוול מצנרת פלדה בין שוחות
 S000ו .S001 -לרבות אספקה והרכבת נעלי
סמך  ,איטום קצוות והרחבת חתך חפירת התעלה
ומילוי כנדרש ,הכל קומפלט בהתאם למפרט
ולתוכנית מס' .125350-1310-002-101

מ'

28.00

3,600.00

100,800.00

01.57.001.0110

תוספת עבור כיסוי לתעלת הקו בקוטר  710מ"מ
ב CLSM -במקום סומסום באישור המפקח.
הסעיף ישולם לפי מ' הנחת הצנרת שבוצע בו
מילוי CLSM

מ'

2,475.00

525.00

1,299,375.00

01.57.001.0120

יריעות גיאוטכניות לעטיפת מילוי הסומסום בקו
בקוטר  710מ"מ )חיצוני ( כולל חפיפה של  2מ'
בין כל קטעי הבד .ישולם לפי מ' הנחת הקו
שנעטף ביריעות.

מ'

2,475.00

123.00

304,425.00

הובלה ואספקת צנרת  900מ"מ

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
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עמוד 20

כתב כמויות מתאריך 01.09.21
תאגיד מי שמש

סעיף

01.57.001.0130

יח'

תאור
הובלה ואספקת צינורות פוליאתילן SDR -17
 PE100+ HDPEבקוטר  900מ"מ )חיצוני ( -
אורך המוט  8מ' -

מ'

כמות
1,272.00

מחיר
1,164.00

סה"כ
1,480,608.00

הנחת צנרת  900מ"מ .SDR 17, PE100+
01.57.001.0140

צינורות פוליאתילן ) PE 100+אורך המוט  8מ' (
בקוטר  900מ"מ לביוב ותיעול מונחים בקרקע
מעומק  4.75עד  5.25מ'.

מ'

137.70

3,000.00

413,100.00

01.57.001.0150

צינורות פוליאתילן ) PE 100+אורך המוט  8מ' (
בקוטר  900מ"מ לביוב ותיעול מונחים בקרקע
מעומק  5.25מ' עד 5.75

מ'

98.90

3,100.00

306,590.00

01.57.001.0160

צינורות פוליאתילן ) PE 100+אורך המוט  8מ' (
בקוטר  900מ"מ לביוב ותיעול מונחים בקרקע
מעומק  5.75מ' עד  6.25מ'.

מ'

70.00

3,200.00

224,000.00

01.57.001.0170

צינורות פוליאתילן ) PE 100+אורך המוט  8מ' (
בקוטר  900מ"מ לביוב ותיעול מונחים בקרקע
מעומק  6.25מ' עד  6.75מ'.

מ'

164.40

3,300.00

542,520.00

01.57.001.0180

צינורות פוליאתילן ) PE 100+אורך המוט  8מ' (
בקוטר  900מ"מ לביוב ותיעול מונחים בקרקע
מעומק  6.75מ' עד  7.25מ'.

מ'

81.60

3,450.00

281,520.00

01.57.001.0190

צינורות פוליאתילן ) PE 100+אורך המוט  8מ' (
בקוטר  900מ"מ לביוב ותיעול מונחים בקרקע
מעומק  7.25מ' עד  7.75מ'.

מ'

66.70

3,600.00

240,120.00

01.57.001.0200

תוספת עבור כיסוי לתעלת הקו בקוטר  900מ"מ
ב CLSM -במקום סומסום באישור
המפקח.הסעיף ישולם לפי מ' הנחת הצנרת
שבוצע בו מילוי .CLSM

מ'

620.00

650.00

403,000.00

01.57.001.0210

אספקה הובלה והנחת יריעות גיאוטכניות
לעטיפת מילוי הסומסום בקו בקוטר  900מ"מ
)חיצוני ( כולל חפיפה של  2מ' בין כל קטעי הבד.
ישולם לפי מ' הנחת הקו שנעטף ביריעות.

מ'

620.00

175.00

108,500.00

01.57.001.0220

עמודי סימון ליד שוחות עפ"י פרט התאגיד.

יח'

110.00

400.00

44,000.00

סה"כ לביצוע קו ראשי  ,PE100+בקטרים 710
מ"מ 900 ,מ"מ

 01.57.002עבודות מנהור וקידוח אופקי לקו הראשי
באורך כולל כ 1900-מ'
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14,470,949.00

מאסף ביוב מזרחי וצפוני  -תאגיד מי שמש
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כתב כמויות מתאריך 01.09.21
תאגיד מי שמש

סעיף

יח'

תאור
עבודות מנהור וקידוח אופקי לקו ראשי כוללים
את כל מרכיבי העבודה קומפלט לתכנון וביצוע
מושלם של העבודה במפורט בתכניות ובמפרט
המיוחד .העבודה כוללת בין היתר אך לא רק את
כל המפורט מטה :
המחיר כולל :הקמת אתרי התארגנות ,תכנון צנרת
הדחיקה בין אם זה בטון או פלדה ,הגשת תכניות
לאישור ,חפירה /חציבה והכנת בורות כניסה
ויציאה )קומפלט( ,ביצוע מנהור בכל סוג ותנאי
קרקע ובהתאם לעומק הנדרש ע"פ תכניות ,בניית
קיר תגובה ,דיפון הבורות כלונסאות וכו' .אספקת
השרוול מבטון או פלדה כולל ריתוך ,וכולל כל
העבודות הנדרשות לביצוע חיבור אטום בין
צינורות השרוול ,ריתוך והשחלת קו הביוב
 PE100+בשרוול ,אספקה והתקנת מסילות,
הזרקת בנטונייט ,בדיקה הידראולית לרבות כל
התיקונים הנדרשים והבדיקות ההדראוליות
החוזרות עד להשלמת הבדיקה בצורה מושלמת,
צנרת עם פיות הזרקה ,איטומים ,אטמים ,מילוי
בורות כניסה ויציאה  ,החזרת השטח לקדמותו
וכל הנדרש לביצוע מושלם של הקידוח והנחת
הקו במלואו )אספקת צינור ביוב ימדד בנפרד(.
והכל בהתאם לתכניות ולמפרט המיוחד.
העבודות כוללת בין היתר אך לא רק :מילוי בורות
כניסה ויציאה ע"י  CLSMבגובה  50ס"מ מקודקוד
שרוול ויתר שכבות המילוי בבורות הקידוח
בהתאם להנחיות דו"ח קרקע לרבות אספקה,
הובלה מילוי מובא ,הידוק מבוקר לצפיפות
נדרשת וכו' והכל בהתאם להנחיות יועץ הקרקע
מטעם הקבלן והמפקח .בנוסף העבודה כוללת בין
היתר אך לא רק ניטור שקיעות על פני השטח של
כבישים ,מסילות ,מבנים ,תשתיות וכל הדרוש.
הניטור יבוצע ע"י מודד מוסמך מטעם הקבלן עפ"י
הנחיות יועץ הקרקע כמפורט בתכניות ,במפרט
המיוחד ומפרט נתיבי ישראל.
מילוי רווח בין שרוול לצינור בדייס לפי מפרט
נת"י תוך נקיטת אמצעים למניעת ציפת צינור
הביוב .לא תשולם לקבלן תמורה נוספת עבור
עבודה זו.
החזרת השטח לקדמותו בסיום ביצוע עבודות
מנהור/קידוח כולל ניסור כלונסאות דיפון הבורות
ל 3.0-מ' מפני הקרקע ,פינוי כל פסולת במלואה
לאתר פסולת מורשה כולל הצגת תעודות שקילה
וחשבוניות מאתר הפסולת.

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il

מספר פנימי18536 :

כמות

מחיר

סה"כ

עמוד 21

מאסף ביוב מזרחי וצפוני  -תאגיד מי שמש

01/09/2021

עמוד 22

כתב כמויות מתאריך 01.09.21
תאגיד מי שמש

סעיף

יח'

תאור

כמות

מחיר

סה"כ

על הקבלן להכין תוכניות מנהור ותכניות להשחלה
לכל קטע וקטע ע"י קונסטרוקטור רשוי מטעמו
ועל חשבונו ,ולהציג למזמין תכנית חתומה ע"י
קונסטרוקטור מטעם הקבלן לאישור המתכנן
בטרם יחל בביצוע.
באחריות הקבלן לתכנן את האורך הסופי של
קידוח/מנהור ,מיקום סופי לפירי כניסה/יציאה
ואופן התקנה השוחות בפירים והכל פי המפורט
בתכניות והמפרט המיוחד.
דוחות יועץ קרקע הינם לעיון בלבד ועל הקבלן
לבדוק את המידע ולהשלימו כולל קידוחים,
בדיקות קרקע וכל הנדרש על חשבונו .לא תשולם
תוספת בעבור סוג הקרקע לרבות סלע ,מי תהום
וכו'.
יש לקחת בחשבון שבתוואי מנהור/קידוח אופקי
ישנה קרקע עם התכנות למי תהום או מים
שעוניים ,כל עבודות סילוק המים ,לרבות שאיבה,
פנוי עודפי מים ,היתר הזרמה וכל העבודות
הדרושות לשאיבת מים כלולות במחירי יח'
לעבודות מנהור/קידוח אופקי.
המחיר יכלול את כל המתואר לעיל לרבות הוצאת
רישיונות לחציית כבישים ,נחלים ורכבת ישראל
וכולל עדכונים ושינויים בתוכניות עד לאישורן ע"י
המזמין והגורמים הרלוונטיים כגוון נת"י ,רשות
הניקוז ,משטרת ישראל ,רכבת ישראל וכו' .לא
תשולם לקבלן תמורה נוספת עבור שינויים
בתכניות.
על הקבלן לקחת בחשבון גמישות במיקום
השוחות בפירי הכניסה והיציאה ולתכנן את שלבי
הביצוע בהתאם וכל המשתמע מכך .לא תשולם
לקבלן תמורה נוספת עבור שינויים בתכניות.
כל ההערות המפורטות לעיל ,חלות על כל סעיפי
פרק .57
המחיר כולל את כל האמור לעיל ואספקת השרוול.
אספקת צינור מושחל ,ראה סעיפים אספקת
צנרת.
01.57.002.0015

מנהור  Micro Tunnelingבין שוחות  S001עד
 S002בשרוול בטון בקוטר  1200מ"מ )פנימי(,
השחלת קו הביוב  PE100+בקוטר  710מ"מ
בשרוול בהתאם לתוכנית:
.125350-1310-002-101

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il

מספר פנימי18536 :

מ'

208.30

23,000.00

4,790,900.00

מאסף ביוב מזרחי וצפוני  -תאגיד מי שמש

01/09/2021

עמוד 23

כתב כמויות מתאריך 01.09.21
תאגיד מי שמש

סעיף

01.57.002.0020

יח'

תאור
מנהור  Micro Tunnelingבין שוחות  S006עד
 S007בשרוול בטון בקוטר  1200מ"מ )פנימי(,
והשחלת קו הביוב  PE100+בקוטר  710מ"מ
בשרוול בהתאם לתוכנית:

מ'

כמות
299.50

מחיר

סה"כ

23,000.00

6,888,500.00

.125350-1310-002-102
01.57.002.0030

קידוח אופקי ") "Auger Boringקידוח ספירלה(
בשרוול פלדה בקוטר  "3/8*"36בין שוחות S019
עד  ,S020והשחלת קו הביוב  PE100+בקוטר
 710מ"מ בשרוול ,בהתאם לתוכנית:

מ'

80.20

15,000.00

1,203,000.00

.125350-1310-002-105
01.57.002.0040

קידוח אופקי ") "Auger Boringקידוח ספירלה(
בשרוול פלדה בקוטר  "3/8*"36בין שוחות S022
עד  ,S023והשחלת קו הביוב  PE100+בקוטר
 710מ"מ בשרוול ,בהתאם לתוכנית:
.125350-1310-002-105

מ'

57.00

15,000.00

855,000.00

01.57.002.0050

מנהור  Micro Tunnelingבין שוחות  S032עד
 S033בשרוול בטון בקוטר  1200מ"מ )פנימי(,
והשחלת קו הביוב  PE100+בקוטר  710מ"מ
בשרוול בהתאם לתוכנית:
.125350-1310-002-107

מ'

134.70

23,000.00

3,098,100.00

01.57.002.0060

מנהור  Micro Tunnelingבין שוחות  S034עד
 S035בשרוול בטון בקוטר  1200מ"מ )פנימי(,
והשחלת קו הביוב  PE100+בקוטר  710מ"מ
בשרוול בהתאם לתוכנית:
.125350-1310-002-108

מ'

267.60

23,000.00

6,154,800.00

01.57.002.0070

מנהור  Micro Tunnelingבין שוחות  S044עד
 S045בשרוול בטון בקוטר  1200מ"מ )פנימי(,
והשחלת קו הביוב  PE100+בקוטר  900מ"מ
בשרוול בהתאם לתוכנית:
.125350-1310-002-109

מ'

151.20

24,000.00

3,628,800.00

01.57.002.0080

מנהור  Micro Tunnelingבין שוחות  S045עד
 S046בשרוול בטון בקוטר  1200מ"מ )פנימי(,
והשחלת קו הביוב  PE100+בקוטר  900מ"מ
בשרוול בהתאם לתוכנית:
.125350-1310-002-110

מ'

235.00

24,000.00

5,640,000.00

01.57.002.0090

מנהור  Micro Tunnelingבין שוחות  S046עד
 S047בשרוול בטון בקוטר  1200מ"מ )פנימי(,
והשחלת קו הביוב  PE100+בקוטר  900מ"מ
בשרוול בהתאם לתוכנית:
.125350-1310-002-110

מ'

195.70

24,000.00

4,696,800.00

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il

מספר פנימי18536 :

מאסף ביוב מזרחי וצפוני  -תאגיד מי שמש

01/09/2021

עמוד 24

כתב כמויות מתאריך 01.09.21
תאגיד מי שמש

יח'

סעיף

תאור

01.57.002.0100

מנהור  Micro Tunnelingבשרוול פלדה בקוטר
 "5/8*"48או שרוול בטון בקוטר  1200מ"מ
)פנימי( בין שוחות  S051עד  S052עבור חציית
רכבת בשרוול פלדה והשחלת קו הביוב PE100+
בקוטר  900מ"מ בשרוול בהתאם לתוכנית
 125350-1310-002-111כולל תיאום ואישור
חצייה מול רכבת ישראל ,עד לקבלת רישיון
לחציה והיתר לביצוע מרכבת ישראל לרבות
עדכונים ושינויים בתכניות עקב דרישות רכבת
ישראל לביצוע החצייה .הכל בהתאם לתכניות
ומפרט טכני מיוחד כולל נספח הנחיות רכבת
ישראל לחצייה.

מ'

כמות
63.70

מחיר

סה"כ

24,000.00

1,528,800.00

המחיר לא ישתנה לפי סוג השרוול.
38,484,700.00

סה"כ לעבודות מנהור וקידוח אופקי לקו הראשי
באורך כולל כ 1900-מ'

 01.57.003מנהור לקווים משנים לקו ביוב ראשי
עבודות מנהור לקווים משניים כוללים את כל
מרכיבי העבודה קומפלט לביצוע מושלם של
העבודה והכל בהתאם להערות לעבודות
מנהור/קידוח בפרק  57.02בכתב כמויות זה.
המחיר כולל אספקת צינור הקו המושחל
01.57.003.0010

מנהור  Micro Tunnelingבין שוחות  S033עד
) S033-1לתורם מס'  (3בשרוול בטון בקוטר 800
מ"מ )פנימי( אספקה ,הובלה והשחלת קו הביוב
בקוטר  355מ"מ בשרוול בהתאם לתכנית:
125350-1310-002-107,017-207

מ'

97.50

16,200.00

1,579,500.00

01.57.003.0015

קידוח אופקי ") "Auger Boringקידוח ספירלה(
בשרוול פלדה בקוטר  GR-B "5/16*"20בין
שוחות  S033-1עד  ,S033-0Aוהשחלת קו
הביוב  PE100+בקוטר  250מ"מ בשרוול,
בהתאם לתוכנית.125350-1310-002-107 :

מ'

37.70

4,000.00

150,800.00

01.57.003.0016

מנהור  Micro Tunnelingבין שוחות  S040עד
) S040-1לתורם מס'  ( 4בשרוול בטון בקוטר
 800מ"מ )פנימי( ,אספקה ,הובלה והשחלת קו
הביוב בקוטר  400מ"מ בשרוול בהתאם לתכנית:
.125350-1310-002-209

מ'

112.40

17,300.00

1,944,520.00

01.57.003.0030

מנהור  Micro Tunnelingבין שוחות  S049עד
 ) S049-1לתורם מס'  ( 6בשרוול בטון בקוטר
 800מ"מ )פנימי( אספקה ,הובלה והשחלת קו
הביוב בקוטר  400מ"מ בשרוול בהתאם לתכנית:
125350-1310-002-111,017-211A

מ'

101.40

17,300.00

1,754,220.00

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il

מספר פנימי18536 :

מאסף ביוב מזרחי וצפוני  -תאגיד מי שמש

01/09/2021

עמוד 25

כתב כמויות מתאריך 01.09.21
תאגיד מי שמש

סעיף

יח'

תאור

כמות

מחיר

סה"כ

01.57.003.0040

קידוח אופקי ") "Auger Boringקידוח ספירלה(
בשרוול פלדה בקוטר  "5/16*"20בין שוחות
 S049-5עד  ,S049-4והשחלת קו הביוב
 PE100+בקוטר  315מ"מ בשרוול ,בהתאם
לתוכנית:
.25350-1310-002-111

מ'

28.70

4,000.00

114,800.00

01.57.003.0050

קידוח אופקי ") "Auger Boringקידוח ספירלה(
בשרוול פלדה בקוטר  "5/16*"20בין שוחות
 S049-6עד  ,S049-4והשחלת קו הביוב
 PE100+בקוטר  315מ"מ בשרוול ,בהתאם
לתוכנית:
.125350-1310-002-111

מ'

37.60

4,000.00

150,400.00

סה"כ למנהור לקווים משנים לקו ביוב ראשי

 01.57.004שוחות בקרה לקווי ביוב
אספקה ,הובלה ,הנחה והתקנת שוחות בקרה
טרומיות לפי התכניות בחפירה פתוחה ,פירי
דחיקה וכו' לרבות אספקה ,הובלה ,התקנה לכל
האביזרים ,הציוד וכל הדרוש לביצועבהתאם
למפורט בתכניות ובמפרט המיוחד.השוחות
תהיינה חרושתיות ,תעשייתות במידות כמוצג
בפרטים בתכניות ועפ"י המפרט המיוחד תוצרת
חברת "וולפמן"" ,אקרשטיין" אוש"ע.השוחות
יחושבו לעמוד בעומסי הקרקע בהתאם לעומק
המתכונן ומעבר כלים כבדים כאשר התקרה
ומכסה יצקת פלדה ומסגרת יהיו לעומס 40
טון.תאי הביקורת ישולמו לפי קומפלט בהתאם
למידותיהם הפנימיות ועומקם שימדד מפני
המכסה ועד לתחתית הפנימית של צינור המוצא
מהתא.
על הקבלן להגיש באמצעות מתכנן קונסטרוקציה
מטעמו את תכניות השוחות הטרומיות בהתאם
למפורט בתכניות לאישור המתכנן בצירוף
חישובים סטטיים בין אם זה שוחה טרומית
מחוליות בטון או שוחה אינטגרלית מחומר
הצינור .בנוסף על הקבלן להכין ולתכנן תכניות
וחישובים סטטיים עבור על האבזור ,הציוד וכל
המפורט בתכניות לאישור המתכנן )shop
.(drawing

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il

מספר פנימי18536 :

5,694,240.00

מאסף ביוב מזרחי וצפוני  -תאגיד מי שמש

01/09/2021

כתב כמויות מתאריך 01.09.21
תאגיד מי שמש

סעיף

יח'

תאור
המחיר כולל בין היתר )אך לא רק( :חפירה ו/או
חציבה בכלים מכניים עד לתחתית מפלס חפירה
הנדרש ליישום שכבות בקלש ,סומסום מתחת
לשוחה ואו החלפת קרקע מתחת לשוחה.
חפירה/חציבה בכל סוגי קרקע כולל סלע  ,כולל
חפירה בידיים ,כולל יריעות פוליאתילן ,בטון רזה,
דייס צמנטי בלתי מתכווץ ,אספקה והתקנת
מחברי איטוביב תוצרת "וולפמן" או שווה ערך,
כולל טבעת סגירה מנירוסטה מתוברגת בברגי
נירוסטה .מילוי בור מסביב לשוחה בסומסום לפי
פרט ,שלבי ירידה ו/או סולם מפיברגלס ומשטחי
ביניים ומשטחי מנוחה .לרבות מחברי שוחה,
עיבוד מתעל )בנצ'יק(.מחיר שוחה כולל התקנה
של סרט איטופלסט חרושתי בין חוליה
לחוליה/תיקרה עם חפיפה של  10ס"מ לפחות.
מחיר שוחה כולל מכסה מסוג "קליק לוק" דגם
"טניה" וסמל תאגיד וכולל כיתוב ביוב  .בנוסף
המחיר כולל שמירה על חפירות תעלה יבשה
לאורך כל תקופת ביצוע העבודה כולל שאיבת
מים בעבודות במים.
הבטון ליצירת החוליות טרומיות לשוחות יהיה
בטון רב סיגים חסין סולפטים עם מוסף אטימות
פנטרון  0.8%או זייפקס  .1.25%השוחות תהיה
אטומות באופן מוחלט לכניסת מים ,מי תהום,
מים שעוניים וכו'.חוליה תחתונה בגובה מינימום
 2.0מ' .ושאר החוליות עפ"י מידות מתוכננות.
המחיר כולל איטום תאים עפ"י מפרט ובדיקת
אטימות לשוחות בקרה בטיפוס "רטוב" עפ"י
המפרט המיוחד .הכנת תשתית מיציקת בטון
שיבוצע בזמן הנחת הצינור עפ"י פרט .הדבקת
סרט על צינור לפני הרכבת התא ,סרט מחומר
מתנפח )דגם סיקה סוויל  (pבשני סיבובים בשני
צדדים של פתחי השוחה למניעת חדירת מים
לתוך השוחה .על הקבלן לדאוג שפתחי הצינור
בחוליה יהיו במידות מתאימות לבניית שיפוע
צינור .הדבקת על תחתית הבטון סרט
פרוסטיק/איטופלסט לפי הוראות ספק השוחות.
צביעת בטון בחומר איטום ביטומני מתוצרת
חברת סיקא או שו"ע בשתי שכבות עפ"י דרישת
המפקח .איטום מסוג  topSeal 107סיקא או ש"ע
בשתי שכבות יבוצע בין כל חוליה וחוליה בשתי
שכבות.

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il
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כתב כמויות מתאריך 01.09.21
תאגיד מי שמש

סעיף

יח'

תאור
מחיר שוחה כולל יציקת רצפת בטון מזוין בעובי
 25ס"מ לכל השוחות עם או בלי תחתית טרומית
והמחיר כולל יציקת חגורות בטון מזוין בתוסף
פינטרון מסביב לשוחה וכולל נקיטת והתקנת כל
אמצעי הבטיחות הנדרשים .כל הבטונים יהיו
בטון רב סיגים חסין סולפטים עם מוסף אטימות
פנטרון  0.8%או זייפקס .1.25%שכבת בקלש
)בעובי  40ס"מ( ומעליה שכבה מיישרת של
סומסום לפי פרט כלולה במחיר הנחת הצנרת.
מחיר השוחה כולל בין היתר יריעות פוליאתילן
שכבת בקלש ,סומסום ושכבת בטון רזה.
לכל שוחה יותקנו שני מכסים בקוטר  60ו40/50 -
ס"מ לרבות מוטות נעילה ומנעול והכל בהתאם
לתכניות פרטים .המחיר של השוחות כולל כל
עבודות האיטום ועבודות חגורות בטון מזוין
לרבות תוסף פינטרון או שו"ע כמפורט לעיל.
המחיר של השוחות כולל את ביצוע בדיקת
אטימות בטרם יבוצע מילוי חוזר סביב השוחה
לרבות כל ההשלמות הנדרשות לביצוע מושלם של
בדיקת האטימות.
מחיר השוחות כולל העמקת חפירה לתחתית
שוחה ומצעים .פיזור בקלש בתחתית השוחה,
שכבות סומסום ,ומילוי חוזר לשוחה מסוג A-2-4
מהודק בבקרה מלאה לצפיפות הנדרש והכל
בהתאם להוראות בתכניות.
המחיר כולל אספקה ,הובלה והתקנת כל
האביזרים ,הציוד וכל הנמצא בשוחה לרבות
התחברויות לצנרת חדשה או קיימת מסביב
לשוחה לרבות תכנון ,אספקה והתקנה של
סולמות ,מעקות ,פרטי עיגון ,פודסטים ,מפלים,
משטחי ביניים והכל לביצוע מושלם של הפרט
בהתאם למפורט בתכניות והמפרט המיוחד.
עבור תחתיות יצוקות באתר )כדוגמא עבור
פרטים  (1,3לא ישולם בנפרד והמחיר כולל את כל
הנדרש לביצוע מושלם.
פרט מס'  3כולל אספקה ,הובלה ,אחסנה ,ריתוך,
ספחים ,מסעף  Tחרושתי ,צינור אנכי והכל
בהתאם למפורט בפרט ובתכנית .על כל אלו לא
ישולם בנפרד והמחיר כולל את כל הנדרש לביצוע
מושלם.
המחיר כולל אספקה ,הובלה ,התקנה ,ריתוך
צינורות איוורור לשוחה והכל בהתאם למפורט
בתכניות.

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il
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סעיף

יח'

תאור

כמות

מחיר

סה"כ

המחיר כולל בין היתר את מחיר החוליות,
תקרה,מכסים ,מחברים ,פודסטים ,סולמות ,שלבי
טיפוס ,מעקות ,פרטי עיגון וכו' לרבות תכנון,
אספקה ,הובלה ,התקנה וביצועמושלם לפי
המפורט בתכניות.
סעיפי שוחות בפירי מנהור/קידוח אופקי כוללים
בין היתר חיבור צינור מנהור/שרוול קידוח אל
השוחה לרבות יציקות בטון מסביב ,איטום
בכניסה לשוחה וכו' הכל בהתאםלפרטים בתכניות
עומק השוחות המצוין בסעיפים הינו ההפרש בין
 .T.Lלעומק  I.Lשל רום תחתית צינור הפנימי.
סעיפי השוחות כוללים את העמקת חפירה
לתחתית השוחה עבור עבודות עפר,מצעים
בתחתית שוחה ,בטונים וכד' ולא תתקבל תמורה
נוספת עבור העמקת השוחה מעבר לרום  I.Lשל
השוחה לצורך עבודות נוספות בהתאם לפרטים
ותכניות.
כל ההערות המפורטות לעיל ,חלות על כל סעיפי
פרק .57
01.57.004.0095

תא בקרה לפי פרט  1מחוליות טרומיות בקוטר
 200ס"מ מעומק  3.75עד  4.25מ' הכל בהתאם
לתוכנית .125350-1310-026-401

יח'

1.00

42,000.00

42,000.00

01.57.004.0100

תא בקרה לפי פרט  1מחוליות טרומיות בקוטר
 200ס"מ מעומק  4.75עד  5.25מ' הכל בהתאם
לתוכנית .125350-1310-026-401

יח'

1.00

44,500.00

44,500.00

01.57.004.0110

תא בקרה לפי פרט  2מחוליות טרומיות בקוטר
 200ס"מ מעומק  2.75מ' עד  3.25מ' ,הכל
בהתאם לתוכנית .125350-1310-026-401

יח'

2.00

36,000.00

72,000.00

01.57.004.0130

תא בקרה לפי פרט  2מחוליות טרומיות בקוטר
 200ס"מ מעומק  3.25מ' עד  3.75מטר והכל
בהתאם לתוכנית .125350-1310-026-401

יח'

3.00

42,000.00

126,000.00

01.57.004.0140

תא בקרה לפי פרט  2מחוליות טרומיות בקוטר
 200ס"מ מעומק  3.75עד  4.25מ' ,הכל בהתאם
לתוכנית .125350-1310-026-401

יח'

1.00

44,000.00

44,000.00

01.57.004.0150

תא בקרה לפי פרט  2מחוליות טרומיות בקוטר
 200ס"מ מעומק  4.25עד  4.75מ' ,הכל בהתאם
לתוכנית .125350-1310-026-401

יח'

1.00

46,000.00

46,000.00

01.57.004.0160

תא בקרה לפי פרט  2מחוליות טרומיות בקוטר
 200ס"מ מעומק  4.75עד  5.25מ' ,הכל בהתאם
לתוכנית 125350-1310-026-401

יח'

6.00

48,000.00

288,000.00

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il
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סעיף

תאור

יח'

כמות

מחיר

סה"כ

01.57.004.0170

תא בקרה לפי פרט  2מחוליות טרומיות בקוטר
 200ס"מ מעומק  5.25עד  5.75מ' ,הכל בהתאם
לתוכנית 125350-1310-026-401

יח'

5.00

55,000.00

275,000.00

01.57.004.0180

תא בקרה לפי פרט  2מחוליות טרומיות בקוטר
 200ס"מ מעומק  5.75עד  6.25מ' ,הכל בהתאם
לתוכנית .125350-1310-026-401

יח'

4.00

59,000.00

236,000.00

01.57.004.0190

תא בקרה לפי פרט  2מחוליות טרומיות בקוטר
 200ס"מ מעומק  6.25עד  6.75מ' ,הכל בהתאם
לתוכנית .125350-1310-026-401

יח'

3.00

64,000.00

192,000.00

01.57.004.0200

תא בקרה לפי פרט  2מחוליות טרומיות בקוטר
 200ס"מ מעומק  6.75עד  7.75מ' ,הכל בהתאם
לתוכנית 125350-1310-026-401

יח'

2.00

67,000.00

134,000.00

01.57.004.0210

תא בקרה לפי פרט  3מחוליות טרומיות בקוטר
 125ס"מ כאשר הקו הראשי נמצא בעומק עד
 7.75מ' בהתאם לתוכנית 125350-1310-026-
.401

יח'

19.00

18,000.00

342,000.00

01.57.004.0220

תוספת עבור תא בקרה לפי פרט  3עבור עומק
לכל  0.5מ' נוסף בהתאם לתוכנית 125350-
.1310-026-401

יח'

1.00

1,500.00

1,500.00

01.57.004.0260

תא בקרה לפי פרט  6בקוטר  240ס"מ ובעומק מ-
 5.75עד  6.25מ' לרבות כניסה צדדית בצורת T
,הכל בהתאם לתוכנית .125350-1310-026-402

יח'

1.00

80,000.00

80,000.00

01.57.004.0262

תא בקרה לפי פרט  10מחוליות טרומיות בקוטר
 200ס"מ ובעומק  5.75עד  6.25מטר הכל
בהתאם לתוכנית מס' 125350-1310-026-406

יח'

1.00

92,000.00

92,000.00

01.57.004.0263

תא בקרה לפי פרט  14מחוליות טרומיות בקוטר
 320ס"מ ובעומק  7.25עד  7.75מטר הכל
בהתאם לתוכנית מס' 125350-1310-026-408

יח'

1.00

120,000.00

120,000.00

01.57.004.0264

תא בקרה לפי פרט  11מחוליות טרומיות בקוטר
 200ס"מ ובעומק  4.75עד  5.25מטר הכל
בהתאם לתוכנית מס' 125350-1310-026-406

יח'

1.00

80,000.00

80,000.00

01.57.004.0265

תא בקרה לפי פרט  12מחוליות טרומיות בקוטר
 320ס"מ ובעומק  7.75עד  8.25מטר הכל
בהתאם לתוכנית מס' 125350-1310-026-407

יח'

1.00

120,000.00

120,000.00

01.57.004.0266

תא בקרה לפי פרט  22מחוליות טרומיות במידות
מרובעות  300X300ס"מ ובעומק  5.75עד 6.25
מטר הכל בהתאם לתוכנית מס' 125350-1310-
026-412

יח'

1.00

150,000.00

150,000.00

סה"כ לשוחות בקרה לקווי ביוב
הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il
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סעיף

יח'

תאור

כמות

מחיר

סה"כ

 01.57.005ביצוע חיבור תורם מס'  1שכ' ה' ושכ'
משקפים
01.57.005.0010

תוספת לביצוע שוחה חדשה  S000על קו קיים
בכל עומק ובכל קוטר בו זורמים מי ביוב כולל
שאיבה רצופה בין שוחה לשוחה,עלות כל ציוד
השאיבה ) משאבה ,דיזל גנרטור,מעקף זמני בין
שוחות קיימות בכל קוטר ואורך,אביזרים ( וביצוע
כל ההסדרים הדרושים למניעת הצפת רצפת
השוחה בזמן העבודה  ,הכל בהתאם לתוכניות:

קומפ

1.00

5,000.00

5,000.00

125350-1310-026-401
125350-1310-002-101
01.57.005.0020

החלפת קטע צינור קיים ע"י צינור חדש באורך עד
 10מ' מפוליאתילן  PE100+בקוטר עד  710מ"מ,
בין השוחה הקיימת לשוחה המתוכננת לרבות
חפירה בצמוד לשוחה הקיימת ,פרוק והחלפת
צינור קיים ,עבודות החיבור ,שאיבות ,הטיית
שפכים ,מחבר שוחה וכולל חיבורי הצינור
לשוחות ,עיבוד המתעל )בנצ'ק( וכל החומרים
הדרושים ,מותקן קומפלט מושלם באישור
המפקח.

קומפ

1.00

8,800.00

סה"כ לביצוע חיבור תורם מס'  1שכ' ה' ושכ'
משקפים

01.57.006

8,800.00

13,800.00

ביצוע חיבור תורם מס'  2מושב זנוח
בכל תורם יותקנו שוחות עם סגר קיר בצמוד לתא
מלכודת אבנים בהתאם לתכניות .עלות הסגר כלול
במחיר השוחה.
הערות כלליות לתת פרק  57.01חלות על פרק
זה .המחיר כולל בין היתר :אספקה ,הובלה,
אחסנה ,הנחה וביצוע מלא של הקו לפי תכנית

01.57.006.0010

צינורות  P.V.Cלביוב ,מסוג "מריביב עבה" SN-8
או ש"ע ,קוטר  315מ"מ ,לפי ת"י  ,884מונחים
בקרקע בעומק עד  3.25מ' ,לרבות עבודות
חפירה/חציבה פינוי  ,עטיפת סומסום ומילוי חוזר

מ'

90.00

486.00

43,740.00

01.57.006.0015

צינורות  P.V.Cלביוב ,מסוג "מריביב עבה" SN-8
או ש"ע ,קוטר  200מ"מ ,לפי ת"י  ,884מונחים
בקרקע בעומק עד  3.25מ' ,לרבות עבודות
חפירה/חציבה פינוי  ,עטיפת סומסום ומילוי חוזר

מ'

6.00

250.00

1,500.00

01.57.006.0020

תא בקרה  S021-0לפי פרט  7מחוליות טרומיות
בקוטר  125ס"מ ובעומק  1.75עד  2.25הכל
בהתאם לתוכנית .125350-1310-026-403

יח'

1.00

10,000.00

10,000.00

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
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01.57.006.0030

תא בקרה  S021-1לפי פרט  7מחוליות טרומיות
בקוטר  180ס"מ ובעומק  1.75עד  2.25הכל
בהתאם לתוכנית .125350-1310-026-403

יח'

1.00

18,000.00

18,000.00

01.57.006.0040

תא בקרה  S021-2לפי פרט  7מחוליות טרומיות
בקוטר  125ס"מ ובעומק  1.75עד  2.25מ' הכל
בהתאם לתוכנית 125350-1310-026-403

יח'

1.00

10,000.00

10,000.00

01.57.006.0050

תא בקרה  S021-3כולל אספקה והתקנת סגר לפי
פרט  7Aמחוליות טרומיות בקוטר  180ס"מ
ובעומק  2.75עד  3.25מטר הכל בהתאם לפרט
 7Aבתוכנית .125350-1310-026-403

יח'

1.00

37,000.00

37,000.00

01.57.006.0060

תא בקרה  S021-4לפי פרט  7מחוליות טרומיות
בקוטר  125ס"מ ובעומק  2.25עד  2.75מ' הכל
בהתאם לתוכנית 125350-1310-026-403

יח'

1.00

10,000.00

10,000.00

01.57.006.0070

תוספת לביצוע שוחה חדשה  S021-4על קו קיים
בכל עומק ובכל קוטר בו זורמים מי ביוב כולל
שאיבה רצופה בין שוחה לשוחה,עלות כל ציוד
השאיבה ) משאבה ,דיזל גנרטור,מעקף זמני בין
שוחות קיימות בכל קוטר ואורך,אביזרים ( וביצוע
כל ההסדרים הדרושים למניעת הצפת רצפת
השוחה בזמן העבודה  ,הכל בהתאם לתכנית:
125350-1310-026-305

קומפ

1.00

5,000.00

5,000.00

01.57.006.0080

תא למלכודת אבנים מבטון טרום במידות פנימיות
 3X2.5מ' לגובה  3.5מ' כולל תחתית שוחה,
חוליות ,תקרה ומכסים צבועים באפוקסי עמיד
לשפכים ,שלבי טיפוס עבודות חפירה/חציבה,
פינוי ומילוי במצעים וכל יתר מרכיבי הפרט
הדרושים לביצוע מלא של העבודה קומפלט.

קומפ

1.00

70,000.00

70,000.00

01.57.006.0090

החלפת קטע צינור קיים ע"י צינור חדש באורך עד
 10מ' ,מ P.V.C -בקוטר  315מ"מ בין השוחה
הקיימת לשוחה המתוכננת לרבות חפירה בצמוד
לשוחה הקיימת ,פרוק והחלפת צינור קיים,
עבודות החיבור ,שאיבות ,הטיית שפכים ,מחבר
שוחה ,כולל חיבורי הצינור לשוחות ,עיבוד
המתעל )בנצ'ק( וכל החומרים הדרושים ,מותקן
קומפלט מושלם באישור המפקח

קומפ

1.00

3,500.00

3,500.00

סה"כ לביצוע חיבור תורם מס'  2מושב זנוח

01.57.007

ביצוע חיבור תורם מס'  3שכונה ב'
בכל תורם יותקנו שוחות עם סגר קיר בצמוד לתא
מלכודת אבנים בהתאם לתכניות .עלות הסגר כלול
במחיר השוחה.

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il

מספר פנימי18536 :

208,740.00

מאסף ביוב מזרחי וצפוני  -תאגיד מי שמש

01/09/2021

עמוד 32

כתב כמויות מתאריך 01.09.21
תאגיד מי שמש

סעיף

יח'

תאור

כמות

מחיר

סה"כ

הערות כלליות לתת פרק  57.01חלות על פרק
זה .המחיר כולל בין היתר :אספקה ,הובלה,
אחסנה ,הנחה וביצוע מלא של הקו לפי תכנית
01.57.007.0010

צינורות  PVCלביוב ,מסוג "מריביב עבה" SN-8
או ש"ע ,קוטר  315מ"מ ,לפי ת"י  ,884מונחים
בקרקע בעומק  3.25מ' ,לרבות עבודות
חפירה/חציבה פינוי ,עטיפת סומסום ומילוי חוזר.

מ'

76.00

500.00

38,000.00

01.57.007.0020

צינורות מסוג  +PE100לביוב ,SDR-17 ,דרג 10
או ש"ע ,קוטר  250מ"מ ,לפי ת"י  ,884מונחים
בקרקע בעומק  3.75מ' ומושחלים בשרוול פלדה
" GR-B 5/16"*20כולל עבודות חפירה/חציבה
פינוי ,עטיפת  CLSMומילוי חוזר,ריתוך השרוול,
הנחת השרוול והשחלת הקו בתוכו כולל אספקה
והרכבת נעלי סמך ,איטום קצוות והרחבת חתך
חפירת התעלה ומילוי כנדרש בהתאם למפרט
ולתוכנית.

מ'

9.00

1,500.00

13,500.00

01.57.007.0030

צינורות פוליאתילן  H.D.P.Eלביוב ותיעול מסוג
 SDR 17, PE100+דרג  10או ש"ע ,קוטר 355
מ"מ ,מיוצרים לפי ת"י כולל ספחים מונחים
בקרקע בעומק עד  3.25מ' ,לרבות עבודות
חפירה/חציבה ,פינוי ,עטיפת סומסום ומילוי
חוזר.

מ'

55.00

918.00

50,490.00

01.57.007.0040

צינורות פוליאתילן  H.D.P.Eלביוב ותיעול מסוג
 ,PE-100, SDR-17+דרג  10או ש"ע ,קוטר 355
מ"מ ,מיוצרים לפי ת"י כולל ספחים מונחים
בקרקע בעומק מעל  3.25מ' ועד  ,7.25לרבות
עבודות חפירה/חציבה ,פינוי ,עטיפת סומסום
ומילוי חוזר.

מ'

60.00

1,500.00

90,000.00

01.57.007.0060

תא בקרה  S033-0Aלפי פרט  7Bמחוליות
טרומיות בקוטר  180ס"מ ובעומק  3.25עד 3.75
מטר ,הכל לפי תוכנית .125350-1310-026-403

קומפ

1.00

25,000.00

25,000.00

01.57.007.0080

תא בקרה  S033-1לפי פרט  9מחוליות טרומיות
בקוטר  240ס"מ ובעומק  11.75עד  12.25מטר,
הכל לפי תוכנית 125350-1310-026-405

קומפ

1.00

130,000.00

130,000.00

01.57.007.0090

תא בקרה  S033-2לפי פרט  7מחוליות טרומיות
בקוטר  150ס"מ ובעומק  4.75עד  5.25מטר,
הכל לפי תוכנית 125350-1310-026-403

קומפ

1.00

24,000.00

24,000.00

01.57.007.0100

תא בקרה  S033-3לפי פרט  7מחוליות טרומיות
בקוטר  125ס"מ ובעומק  2.25עד  2.75מטר,
הכל לפי תוכנית 125350-1310-026-403

קומפ

1.00

10,500.00

10,500.00

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il

מספר פנימי18536 :

מאסף ביוב מזרחי וצפוני  -תאגיד מי שמש

01/09/2021

עמוד 33

כתב כמויות מתאריך 01.09.21
תאגיד מי שמש

סעיף

תאור

יח'

כמות

מחיר

סה"כ

01.57.007.0110

תא בקרה  S033-4לפי פרט  7מחוליות טרומיות
בקוטר  180ס"מ ובעומק  2.25עד  2.75מטר,
הכל לפי תוכנית 125350-1310-026-403

קומפ

1.00

18,000.00

18,000.00

01.57.007.0120

תא בקרה  S033-5לפי פרט  7מחוליות טרומיות
בקוטר  125ס"מ ובעומק  2.25עד  2.75מטר,
הכל לפי תוכנית 125350-1310-026-403

קומפ

1.00

10,500.00

10,500.00

01.57.007.0130

תא בקרה  S033-6לפי פרט  7Aכולל אספקה
והתקנת סגר מחוליות טרומיות בקוטר  180ס"מ
ובעומק  2.25עד  2.75מטר ,הכל לפי תוכנית
125350-1310-026-403

קומפ

1.00

20,000.00

20,000.00

01.57.007.0140

תא בקרה  S033-7לפי פרט  7מחוליות טרומיות
בקוטר  125ס"מ ובעומק  2.25עד  2.75מטר
,הכל לפי תוכנית 125350-1310-026-403

קומפ

1.00

10,500.00

10,500.00

01.57.007.0160

תוספת לביצוע שוחה חדשה  S033-7על קו קיים
בכל עומק ובכל קוטר בו זורמים מי ביוב כולל
שאיבה רצופה בין שוחה לשוחה ,עלות כל ציוד
השאיבה ) משאבה ,דיזל גנרטור,מעקף זמני בין
שוחות קיימות בכל קוטר ואורך ,אביזרים (
וביצוע כל ההסדרים הדרושים למניעת הצפת
רצפת השוחה בזמן העבודה  ,הכל קומפלט
בהתאם לתוכניות125350-1310-026-307 :

יח'

1.00

5,000.00

5,000.00

01.57.007.0170

תא למלכודת אבנים מבטון טרום במידות פנימיות
 3X2.5מ' לגובה  3.5מ' כולל תחתית שוחה,
חוליות ,תקרה ומכסים צבועים באפוקסי עמיד
לשפכים ,שלבי טיפוס עבודותחפירה/חציבה,
פינוי ומילוי במצעים וכל יתר מרכיבי הפרט
הדרושים לביצוע מלא של העבודה קומפלט.

קומפ

1.00

70,000.00

70,000.00

01.57.007.0190

החלפת קטע צינור קיים ע"י צינור חדש באורך עד
 10מ' מפוליאתילן  PE100+בקוטר  250מ"מ ,בין
השוחה הקיימת לשוחה המתוכננת לרבות חפירה
בצמוד לשוחה הקיימת ,פרוק והחלפת צינור
קיים ,עבודות החיבור ,שאיבות ,הטיית שפכים,
מחבר שוחה וכולל חיבורי הצינור לשוחות ,עיבוד
המתעל )בנצ'ק( וכל החומרים הדרושים ,מותקן
קומפלט מושלם באישור המפקח.

קומפ

1.00

2,500.00

2,500.00

01.57.007.0201

פירוק תחנת שאיבה קיימת ופירוק וביטול כל
המתקנים לרבות עבודות חפירה/חציבה ,לוחות
חשמל ,בטונים ,אביזרים ,מכשירים ,וסילוק
בהתאם להנחיות התאגיד בשטח ,מילוי כל
הבורות כולל תיאום וקבלת אישורים מהתאגיד
טרם התחלת העבודות.

יח'

1.00

80,000.00

80,000.00

01.57.007.0202

גידור מדגם "קורנס בטחון" או שו"ע מסביב לחצר
תחנת שאיבה קיימת.

מ'

80.00

350.00

28,000.00

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il

מספר פנימי18536 :

מאסף ביוב מזרחי וצפוני  -תאגיד מי שמש

01/09/2021

עמוד 34

כתב כמויות מתאריך 01.09.21
תאגיד מי שמש

סעיף

01.57.007.0203

יח'

תאור
שער כדומת הגדר ברוחב  5.0מ' כולל מנעול.

יח'

כמות
1.00

מחיר
4,000.00

סה"כ לביצוע חיבור תורם מס'  3שכונה ב'

01.57.008

סה"כ
4,000.00
629,990.00

ביצוע חיבור תורם מס'  4שכ' חפציבה
בכל תורם יותקנו שוחות עם סגר קיר בצמוד לתא
מלכודת אבנים בהתאם לתכניות .עלות הסגר כלול
במחיר השוחה.
הערות כלליות לתת פרק  57.01חלות על פרק
זה .המחיר כולל בין היתר :אספקה ,הובלה,
אחסנה ,הנחה וביצוע מלא של הקו לפי תכנית

01.57.008.0010

צינורות פוליאתילן  H.D.P.Eלביוב ותיעול מסוג
 SDR 17, PE100+דרג  10או ש"ע ,קוטר 400
מ"מ ,מיוצרים לפי ת"י כולל ספחים מונחים
בקרקע בעומק עד  2.75מ' ,לרבות עבודות
חפירה/חציבה ,פינוי ,עטיפת סומסום ומילוי
חוזר.

מ'

10.00

1,188.00

11,880.00

01.57.008.0020

צינורות  P.V.Cלביוב ,מסוג "מריביב עבה" SN-8
או ש"ע ,קוטר  355מ"מ ,לפי ת"י  ,884מונחים
בקרקע בעומק עד  3.25מ' ,לרבות עבודות
חפירה/חציבה ,פינוי ,עטיפת סומסום ומילוי חוזר

מ'

51.00

582.00

29,682.00

01.57.008.0030

תא בקרה  S040-1לפי פרט  8מחוליות טרומיות
בקוטר  240ס"מ ובעומק  6.75עד  7.25מטר,הכל
לפי תוכנית 125350-1310-026-404

קומפ

1.00

90,000.00

90,000.00

01.57.008.0040

תא בקרה  S040-2לפי פרט  7מחוליות טרומיות
בקוטר  180ס"מ ועומק  2.25עד  2.75מטר הכל
לפי תוכנית 125350-1310-026-403

קומפ

1.00

18,000.00

18,000.00

01.57.008.0050

תא בקרה  S040-3לפי פרט  7מחוליות טרומיות
בקוטר  125ס"מ ועומק  2.25עד  2.75מטר הכל
לפי תוכנית 125350-1310-026-403

קומפ

1.00

10,000.00

10,000.00

01.57.008.0060

תא בקרה  S040-4כולל אספקה והתקנת סגר לפי
פרט  7Aמחוליות טרומיות בקוטר  180ס"מ
ובעומק  2.25עד  2.75מטר ,הכל לפי תוכנית
125350-1310-026-403

קומפ

1.00

35,000.00

35,000.00

01.57.008.0070

תא בקרה  S040-5לפי פרט  7מחוליות טרומיות
בקוטר  125ס"מ ובעומק  2.25עד  2.75מ' הכל
בהתאם לתוכנית .125350-1310-026-403

קומפ

1.00

10,000.00

10,000.00

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il

מספר פנימי18536 :

מאסף ביוב מזרחי וצפוני  -תאגיד מי שמש

01/09/2021

עמוד 35

כתב כמויות מתאריך 01.09.21
תאגיד מי שמש

סעיף

תאור

יח'

כמות

מחיר

סה"כ

01.57.008.0080

תוספת לביצוע שוחה חדשה  S040-5על קו קיים
בכל עומק ובכל קוטר בו זורמים מי ביוב כולל
שאיבה רצופה בין שוחה לשוחה,עלות כל ציוד
השאיבה ) משאבה ,דיזל גנרטור,מעקף זמני בין
שוחות קיימות בכל קוטר ואורך,אביזרים ( וביצוע
כל ההסדרים הדרושים למניעת הצפת רצפת
השוחה בזמן העבודה  ,הכל קומפלט בהתאם
לתוכניות12530-1310-026-309 :

יח'

1.00

5,000.00

5,000.00

01.57.008.0090

תא למלכודת אבנים מבטון טרום במידות פנימיות
 3.0X2.5מ' לגובה  3.5מ' כולל תחתית שוחה,
חוליות ,תקרה ומכסים צבועים באפוקסי עמיד
לשפכים ,שלבי טיפוס עבודות חפירה ומילוי
במצעים וכל יתר מרכיבי הפרט הדרושים לביצוע
מלא של העבודה קומפלט.

קומפ

1.00

70,000.00

70,000.00

01.57.008.0100

החלפת קטע צינור קיים ע"י צינור חדש באורך עד
 10מ' מ PVC-בקוטר  355מ"מ ,בין השוחה
הקיימת לשוחה המתוכננת לרבות חפירה בצמוד
לשוחה הקיימת ,פרוק והחלפת צינור קיים,
עבודות החיבור ,שאיבות ,הטיית שפכים ,מחבר
שוחה וכולל חיבורי הצינור לשוחות ,עיבוד
המתעל )בנצ'ק( וכל החומרים הדרושים ,מותקן
קומפלט מושלם באישור המפקח.

קומפ

1.00

4,000.00

4,000.00

סה"כ לביצוע חיבור תורם מס'  4שכ' חפציבה

01.57.010

283,562.00

ביצוע חיבור תורם מס'  6שכ' יגאל אלון
בכל תורם יותקנו שוחות עם סגר קיר בצמוד לתא
מלכודת אבנים בהתאם לתכניות .עלות הסגר כלול
במחיר השוחה.
הערות כלליות לתת פרק  57.01חלות על פרק
זה .המחיר כולל בין היתר :אספקה ,הובלה,
אחסנה ,הנחה וביצוע מלא של הקו לפי תכנית

01.57.010.0010

צינורות פוליאתילן  H.D.P.Eלביוב ותיעול מסוג
 SDR 17, PE100+דרג  10או ש"ע ,קוטר 400
מ"מ ,מיוצרים לפי ת"י כולל ספחים מונחים
בקרקע בעומק עד  4.25מ' ,לרבות עבודות
חפירה/חציבה ,עטיפת סומסום ומילוי חוזר.

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il

מספר פנימי18536 :

מ'

62.00

1,188.00

73,656.00

מאסף ביוב מזרחי וצפוני  -תאגיד מי שמש

01/09/2021

עמוד 36

כתב כמויות מתאריך 01.09.21
תאגיד מי שמש

סעיף

תאור

יח'

כמות

מחיר

סה"כ

01.57.010.0020

צינורות פוליאתילן  H.D.P.Eלביוב ותיעול מסוג
 , SDR 17, PE100+דרג  10או ש"ע ,בקוטר
 315מ"מ ,מונחים בקרקע בעומק עד  5.25מ'
ומושחלים בשרוול פלדה " GR-B 5/16"*2כולל
עבודות חפירה/חציבה פינוי ,עטיפת CLSM
ומילוי חוזר ,ריתוך השרוול ,הנחת השרוול
והשחלת הקו בתוכו כולל אספקה והרכבת נעלי
סמך ,איטום קצוות והרחבת חתך חפירת התעלה
ומילוי כנדרש בהתאם למפרט ולתוכנית.

מ'

30.00

2,000.00

60,000.00

01.57.010.0030

תא בקרה  S049-0לפי פרט  2מחוליות טרומיות
בקוטר  200ס"מ ובעומק  7.25עד  7.75מטר ,
הכל לפי תוכנית 125350-1310-026-401

קומפ

1.00

67,000.00

67,000.00

01.57.010.0031

תא בקרה  S049-1לפי פרט  8מחוליות טרומיות
בקוטר  240ס"מ ובעומק  13.75עד  14.25מטר ,
הכל לפי תוכנית 125350-1310-026-404

קומפ

1.00

150,000.00

150,000.00

01.57.010.0041

תא בקרה  S049-1Aלפי פרט  7מחוליות
טרומיות בקוטר  180ס"מ ובעומק  2.25עד 2.75
מטר ,הכל לפי תוכנית 125350-1310-026-403

קומפ

1.00

20,000.00

20,000.00

01.57.010.0051

תא בקרה  S049-2לפי פרט  7מחוליות טרומיות
בקוטר  125ס"מ ובעומק  2.25עד  2.75מטר
,הכל לפי תוכנית 125350-1310-026-403

יח'

1.00

10,500.00

10,500.00

01.57.010.0061

תא בקרה  S049-3כולל אספקה והתקנת סגר לפי
פרט  7Aמחוליות טרומיות בקוטר  180ס"מ
ובעומק  2.75עד  3.25מטר הכל לפי תוכנית
125350-1310-026-403

קומפ

1.00

37,000.00

37,000.00

01.57.010.0071

תא בקרה  S049-4לפי פרט  7מחוליות טרומיות
בקוטר  125ס"מ ובעומק  3.75עד  4.25מטר ,
הכל לפי תוכנית 125350-1310-026-403

קומפ

1.00

13,000.00

13,000.00

01.57.010.0081

תא בקרה  S049-5לפי פרט  7Bמחוליות
טרומיות בקוטר  180ס"מ ובעומק  4.75עד 5.25
מטר ,הכל לפי תוכנית 125350-1310-026-403

יח'

1.00

42,000.00

42,000.00

01.57.010.0091

תא בקרה  S049-6לפי פרט  2מחוליות טרומיות
בקוטר  150ס"מ ובעומק  1.75עד  2.25מ' הכל
בהתאם לתוכנית .125350-1310-026-401

קומפ

1.00

25,000.00

25,000.00
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סעיף

תאור

יח'

כמות

מחיר

סה"כ

01.57.010.0101

תוספת לביצוע שוחה חדשה  S049-5,S049-6על
קו קיים בכל עומק ובכל קוטר בו זורמים מי ביוב
כולל שאיבה רצופה בין שוחה לשוחה,עלות כל
ציוד השאיבה )משאבה ,דיזל גנרטור,מעקף זמני
בין שוחות קיימות בכל קוטר ואורך,אביזרים (
וביצוע כל ההסדרים הדרושים למניעת הצפת
רצפת השוחה בזמן העבודה ,פירוק וסילוק שוחה
קיימת הכל קומפלט בהתאם לתכניות 125350-
1310-026-311

קומפ

2.00

17,000.00

34,000.00

01.57.010.0111

תא למלכודת אבנים מבטון טרום במידות פנימיות
 3.0X2.5מ' לגובה  3.5מ' כולל תחתית שוחה,
חוליות ,תקרה ומכסים צבועים באפוקסי עמיד
לשפכים ,שלבי טיפוס עבודות חפירה ומילוי
במצעים וכל יתר מרכיבי הפרט הדרושים לביצוע
מלא של העבודה קומפלט.

קומפ

1.00

70,000.00

70,000.00

602,156.00

סה"כ לביצוע חיבור תורם מס'  6שכ' יגאל אלון

 01.57.011חיבורים זמניים ,ביטול קווים קיימים ושונות
הערה :כל הסעיפים בפרק זה יופעלו אך ורק
באישור ובהוראת המפקח
כל עבודות הסדרי תנועה יבוצעו בהתאם
למפרטים טכנים של נתיבי ישראל.
01.57.011.0010

צינורות פוליאתילן  H.D.P.Eלביוב ותיעול מסוג
 SDR 17, PE100+דרג  10או ש"ע ,קוטר 315
מ"מ ,מיוצרים לפי ת"י כולל ספחים מונחים
בקרקע בעומק מעל עד  3.25מ' ,לרבות עבודות
חפירה/חציבה ,פינוי ,עטיפת סומסום ,מילוי חוזר
,פירוק וסילוק הצנרת בגמר העבודה.

מ'

200.00

738.00

147,600.00

01.57.011.0020

תא בקרה בהתאם לפרט  7מחוליות טרומיות
בקוטר  125ס"מ ובעומק  3.25עד  3.75מטר הכל
לפי תוכנית .125350-1310-026-403

יח'

10.00

12,000.00

120,000.00

01.57.011.0030

תוספת לביצוע שוחה חדשה על קו קיים בכל
עומק ובכל קוטר בו זורמים מי ביוב כולל שאיבה
רצופה בין שוחה לשוחה ,עלות כל ציוד השאיבה
) משאבה ,דיזל גנרטור ,מעקף זמני בין שוחות
קיימות בכל קוטר ואורך ,אביזרים ( וביצוע כל
ההסדרים הדרושים למניעת הצפת רצפת השוחה
בזמן העבודה ,פירוק וסילוק שוחה קיימת הכל
קומפלט.

יח'

5.00

5,000.00

25,000.00
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סעיף

תאור

יח'

כמות

מחיר

סה"כ

01.57.011.0050

פירוק מכסה וחוליה עליונה לשוחת ביוב קיימת
המיועדת לביטול בכל קוטר כלשהו .העבודה
כוללת :חפירה/חציבה גילוי מיקום השוחה ,פירוק
מכסה וחוליה עליונה ,מילוי תחתית השוחה
בבטון ב 20-עד לגובה מעל צינורות כניסה ויציאה
לרבות סתימה בבטון ב 20-של כל הכניסות
לשוחה ,מילוי חוזר וכיסוי בתוך ומעל השוחה ע"י
אדמה מקומית מהודקת ,החזרת השטח לקדמותו
וסילוק הפסולת לאתר מטמנה מורשה לכל מרחק
שיידרש )בטון למילוי יימדד בנפרד(.

קומפ

100.00

500.00

50,000.00

01.57.011.0055

פירוק מכסה וחוליה עליונה לשוחת ביוב קיימת
המיועדת לביטול בכל קוטר כלשהו בכביש אספלט
קיים )באחזקת נת"י ו/או עירייה כולל תיאום
וקבלת אישור בכתב טרם העבודות ,כולל הסדרי
תנועה זמניים עבור עבודות אלו( .העבודה
כוללת :ניסור כביש אספלט ,פירוק מכסה וחוליה
עליונה ,מילוי תחתית השוחה בבטון ב 20-מעל
צינורות כניסה ויציאה לרבות סתימה בבטון של
כל הכניסות לשוחה ובהמשך ב CLSM-עד למבנה
הכביש ,החזרת שכבות מצעים של הכביש כולל
שכבות אספלט קיימות בעובי וסוג זהה לכביש
הקיים ,וסילוק הפסולת לאתר מטמנה מורשה לכל
מרחק שיידרש )בטון למילוי יימדד בנפרד( כל
העבודות יבוצעו בהתאם למפרטים טכניים של
נתיבי ישראל.

קומפ

100.00

1,000.00

100,000.00

01.57.011.0060

בטון ב 20-למילוי לכל מטרה באישור מפקח
בלבד.

מ"ק

700.00

700.00

490,000.00

01.57.011.0070

ביטול קווי ביוב קיימים הכולל עבודות גישוש,
חפירה/חציבה ,הוצאת הצינור הקיים ,פינוי
פסולת לאתר מטמנה מורשה לכל מרחק שיידרש,
מילוי חוזר לתעלת הקו ע"י אדמה מקומית
מהודקת והחזרת השטח לקדמותו.

מ'

200.00

300.00

60,000.00

01.57.011.0080

אספקה,הובלה והנחת שרוול להעתקת תשתיות
מצינורות פלדה בקוטר "  10לרבות עבודות עפר
ולכל עומק שיידרש.

מ'

200.00

520.00

104,000.00

01.57.011.0090

אספקה,הובלה והנחת שרוול להעתקת תשתיות
מצינורות  PVCבקוטר  250מ"מ לרבות עבודות
עפר ולכל עומק שיידרש.

מ'

200.00

265.00

53,000.00

01.57.011.0100

חפירה לגישוש וגילוי תשתיות קיימות
)תקשורת,מים,ביוב וכו' ( הסעיף יופעל רק לפי
הוראת המפקח בכתב.

מ"ק

1,000.00

80.00

80,000.00

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
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סעיף

יח'

תאור

כמות

מחיר

סה"כ

תיאום תשתיות ע"י מפקח באתר לכל גורם
שיידרש כדוגמת רט"ג ,HOT ,בזק  ,חח"י וכד'
באישור המזמין ובהתאם לנדרש לביצוע הקו.
תשלום עפ"י חשבוניות ללא רווח קבלן.
01.57.011.0130

הסדרי תנועה בשלבי ביצוע :כולל העבודות
הכרוכות בתכנון ,תיאום ,אישור ובביצוע הסדרי
התנועה ,לרבות תכנון וטיפול קומפלט ע"י מהנדס
תנועה מטעם הקבלן עד לקבלת כל האישורים
מכל הרשויות )משטרה ,מועצה מקומית מטה
יהודה ,עיריית בית שמש ,נת"י וכו'(.
הביצוע יכלול :פירוקים ,סלילה ,מילוי וכל אביזרי
הבטיחות הנדרשים כגון תמרורים ,מעקי בטיחות,
עמודים ,שלטים וכו' ,המחיר כולל אספקה,
התקנה ,ניוד ,תחזוקה ,פירוק ,פינוי כל הסדרי
התנועה שיהיה על הקבלן לבצע במשך כל משך
הפרויקט ,כולל הסדרי תנועה מקומיים לכל צורך
שהוא ,כולל עבודות לילה ,תאורה זמנית ,עגלות
חץ ,תמרורים ,מעקות בטיחות ,גדרות ,נצנצים,
שילוט והכוונה וצביעה זמנית ,צוותי אבטחה ,וכו'
וכל מה שיידרש ע"י הגורמים המאשרים) ,כל
הסדרי התנועה יבוצעו בהתאם למפרטים טכניים
של נתיבי ישראל(.

קומפ

1.00

380,000.00

380,000.00

התשלום קומפלט עבור כל הסדרי התנועה עבור
מבנה  01לכל תקופת הביצוע ולא תשולם תוספת
בנפרד.
סה"כ במבנה מס'  1יתוכננו ויבוצעו ע"י הקבלן 12
הסדרי תנועה כמופיעים בתכניות יועץ התנועה
מטעם המזמין והסדר תנועה נוסף ,גישה לקו דרך
כביש רח' יגאל אלון.
01.57.011.0140

תשלום ליועץ קרקע של המזמין יבוצע לפי
חשבונית מס באישור המפקח  .לא ישולם רווח
קבלני.

קומפ

1.00

150,000.00

לא לסיכום

01.57.011.0150

תשלום לשוטרים ,לפי הצורך ישולם לפי חשבונית
מס באישור מפקח בשטח מראש ובכתב ,לא
ישולם רווח קבלני.

קומפ

1.00

75,000.00

לא לסיכום

01.57.011.0160

פועל מקצועי בכל המקצועות

ש"ע

40.00

66.00

2,640.00

01.57.011.0170

פועל פשוט בכל המקצועות

ש"ע

40.00

54.00

2,160.00

01.57.011.0190

קבוצת מדידה כולל עבודות משרד

י"ע

10.00

3,500.00

35,000.00

01.57.011.0210

צוות ריתוך כולל ציוד ריתוך

ש"ע

20.00

185.00

3,700.00

01.57.011.0220

רתך מקצועי כולל ציוד ריתוך

ש"ע

20.00

108.00

2,160.00

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
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סעיף

יח'

תאור

כמות

מחיר

סה"כ

01.57.011.0230

יעה אופני דגם  950או מקביל

ש"ע

25.00

235.00

5,875.00

01.57.011.0240

טרקטור עם דחפור ורוטר הידראולי דגם  D9Lאו
מקביל

ש"ע

20.00

540.00

10,800.00

01.57.011.0250

מחפר הידראולי אופנים )גלגלים( עם פטיש
חציבה ,משקל הכלי  16-21טון

ש"ע

35.00

400.00

14,000.00

01.57.011.0260

מחפר הידראולי זחלי עם פטיש שבירה וכף דגם
קטרפילר  330או מקביל

ש"ע

25.00

500.00

12,500.00

01.57.011.0270

מחפרון אופני עם כף דגם  JCB 3CXאו מקביל

ש"ע

50.00

175.00

8,750.00

01.57.011.0280

מיני מחפרון זחלי עם כף פטיש שבירה ומקדח
קרקע דגם בובקט או מקביל

ש"ע

25.00

135.00

3,375.00

01.57.011.0290

מיני מחפרון אופני עם כף פטיש שבירה ומקדח
קרקע דגם בובקט או מקביל

ש"ע

25.00

145.00

3,625.00

01.57.011.0300

מכבש רוטט טנדס על  2גלגלי  7-9טון

י"ע

5.00

1,430.00

7,150.00

01.57.011.0310

מכבש רוטט ממונע מעל  17טון דגם BOMAG
 217או מקביל

י"ע

5.00

1,700.00

8,500.00

01.57.011.0320

מכבש ידני דו גלגלי  75ס"מ כולל מפעיל
)(BOMAG75

י"ע

5.00

990.00

4,950.00

01.57.011.0330

מכבש רוטט )ג'בקה(

י"ע

5.00

540.00

2,700.00

01.57.011.0340

משאית מיכלית מים שני צירים לא פחות מ5 -
מ"ק.

ש"ע

10.00

225.00

2,250.00

01.57.011.0350

משאית רכינה שני צירים לא פחות מ 12-מ"ק

י"ע

2.00

1,930.00

3,860.00

01.57.011.0360

משאית הובלה עם מנוף  12טון

ש"ע

8.00

315.00

2,520.00

01.57.011.0370

מנוף עם סל לאנשים בגובה עד  15מ'

ש"ע

8.00

315.00

2,520.00

01.57.011.0380

מנוף הידראולי  200טון

ש"ע

8.00

750.00

6,000.00

01.57.011.0390

במת הרמה זרוע פרקית גובה עבודה עד  14מ'

י"ע

2.00

680.00

1,360.00

01.57.011.0410

ביובית ,בנוסף לנדרש מהקבלן בסעיפים האחרים
בהם הביובית כלולה במחירי היחידה.

ש"ע

100.00

260.00

26,000.00

01.57.011.0441

אספקה והתקנה של מד גובה רציף לשוחת ביוב
מדגם  cello 4S -תוצרת  .TECNHOLOGהמד
גובה כולל משדר אולטרסוני לאנרגיה נמוכנה כולל
סוללה פנימית ל 5-שנים ודמימנוי לשנתיים .כמו
כן העבודה כוללת בניית ממשק והצגת
הפרמטרים ושילוב במרכז הבקרה הקיים מבוסס
ריאליטק .

יח'

10.00

7,400.00

74,000.00
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יח'

תאור

כמות

מחיר

סה"כ

סה"כ לחיבורים זמניים ,ביטול קווים קיימים
ושונות

1,855,995.00

סה"כ לצנרת ביוב בקטע מזרחי באורך כולל
כ 4.8-ק"מ בקטרים  900-710מ"מ

64,729,132.00

 01.58תורם מס' ) 5תכנון אצטק הנדסה(
 01.58.002מתקנים
01.58.002.0921

ביצוע מתקני שיקוע חרושתי תוצרת וולפמן או
ש"ע במידות  2.5מ' על  3מ' ,בעומק עד  3.5מ',
כולל כל הביזרים לפי תכניות מצורפות.

קומפ

1.00

95,000.00

95,000.00

01.58.002.0937

הובלת והתקנת שוחת סגר חרושתי תוצרת
וולפמן או ש"ע לפי התוכנית המצורפת בעומק עד
 3.75ובקוטר  180ס"מ ,כולל גדר ושער

יח'

1.00

30,000.00

30,000.00

01.58.002.0947

אספקת והתקנת סגר קיר תוצרת חב'  ZETאו
ש"ע מפלבד  316בקוטר  200מ"מ.

יח'

1.00

12,000.00

12,000.00

סה"כ למתקנים

01.58.009
01.58.009.0093

137,000.00

פתיחת כביש/מדרכה
פתיחת מדרכה מרוצפת או כביש אספלט לצורך
הנחת צנרת  /תא מים ו/או ביוב והחזרת המצב
לקדמותו .המדידה לפי אורך קו הצנרת )לרבות
שחזור המבנה( ,ברוחב עד  80ס"מ ועד  1.20מ'
ובעומק עד  1.50מ'

יח'

4.00

214.50

סה"כ לפתיחת כביש/מדרכה

858.00

858.00

 01.58.019הכנות לחיבורי מגרש
01.58.019.0100

הכנה לחיבור ביוב בודד למגרש ,קוטר  160מ"מ,
לרבות  3מ' צינור  ,P.V.Cמסוג " "SN-8או ש"ע
עם עטיפת חול ,סתימה זמנית של קצה הצינור
לרבות גוש בטון ותו סימון)חיבור לשוחה קיימת,
במידה ונדרש ,ימדד בנפרד(

יח'

2.00

950.00

סה"כ להכנות לחיבורי מגרש

1,900.00

1,900.00

 01.58.032צינורות  P.V.Cופוליאתילן לביוב ותיעול
01.58.032.0020

צינורות  P.V.Cלביוב ,מסוג "מריביב עבה" SN-8
או ש"ע ,קוטר  160מ"מ ,לפי ת"י  ,884לא כולל
ספחים למעט מחברים ,מונחים בקרקע בעומק
מעל  1.25מ' ועד  1.75מ',לרבות עבודות חפירה,
עטיפת חול ומילוי חוזר
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כתב כמויות מתאריך 01.09.21
תאגיד מי שמש

סעיף

תאור

יח'

כמות

מחיר

סה"כ

01.58.032.0030

צינורות  P.V.Cלביוב ,מסוג "מריביב עבה" SN-8
או ש"ע ,קוטר  160מ"מ ,לפי ת"י  ,884לא כולל
ספחים למעט מחברים ,מונחים בקרקע בעומק
מעל  1.75מ' ועד  2.25מ',לרבות עבודות חפירה,
עטיפת חול ומילוי חוזר

מ'

80.00

175.00

14,000.00

01.58.032.0040

צינורות  P.V.Cלביוב ,מסוג "מריביב עבה" SN-8
או ש"ע ,קוטר  160מ"מ ,לפי ת"י  ,884לא כולל
ספחים למעט מחברים ,מונחים בקרקע בעומק
מעל  2.25מ' ועד  2.75מ',לרבות עבודות חפירה,
עטיפת חול ומילוי חוזר

מ'

115.00

195.00

22,425.00

01.58.032.0050

צינורות  P.V.Cלביוב ,מסוג "מריביב עבה" SN-8
או ש"ע ,קוטר  160מ"מ ,לפי ת"י  ,884לא כולל
ספחים למעט מחברים ,מונחים בקרקע בעומק
מעל  2.75מ' ועד  3.25מ',לרבות עבודות חפירה,
עטיפת חול ומילוי חוזר

מ'

10.00

215.00

2,150.00

01.58.032.0060

צינורות  P.V.Cלביוב ,מסוג "מריביב עבה" SN-8
או ש"ע ,קוטר  160מ"מ ,לפי ת"י  ,884לא כולל
ספחים למעט מחברים ,מונחים בקרקע בעומק
מעל  3.25מ' ועד  3.75מ',לרבות עבודות חפירה,
עטיפת חול ומילוי חוזר

מ'

10.00

245.00

2,450.00

01.58.032.0220

צינורות  P.V.Cלביוב ,מסוג "מריביב עבה" SN-8
או ש"ע ,קוטר  200מ"מ ,לפי ת"י  ,884לא כולל
ספחים למעט מחברים ,מונחים בקרקע בעומק
מעל  1.75מ' ועד  2.25מ',לרבות עבודות חפירה,
עטיפת חול ומילוי חוזר

מ'

50.00

205.00

10,250.00

01.58.032.0230

צינורות  P.V.Cלביוב ,מסוג "מריביב עבה" SN-8
או ש"ע ,קוטר  200מ"מ ,לפי ת"י  ,884לא כולל
ספחים למעט מחברים ,מונחים בקרקע בעומק
מעל  2.25מ' ועד  2.75מ',לרבות עבודות חפירה,
עטיפת חול ומילוי חוזר

מ'

20.00

225.00

4,500.00

סה"כ לצינורות  P.V.Cופוליאתילן לביוב ותיעול

01.58.042

שוחות בקרה עגולות לביוב מחוליות טרומיות

01.58.042.0030

שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות
מבטון לפי ת"י  658בקוטר פנימי  100ס"מ עם
תקרה בינונית ומכסה ב.ב .קוטר  50ס"מ ממין
 B125 (12.5טון( ,שלבי דריכהוכל האביזרים,
לרבות שני קידוחי פתחים לחיבור צינורות כניסה
ויציאה של קו ראשי עם אטם חדירה מסוג "-910
 "Fאו " "910CSואטימה בין החוליות מסוג
"איטופלסט" או" F200פרו-סטיק" או ש"ע ,בעומק
מעל  1.25מ' ועד  1.75מ' לרבות עבודות חפירה
ומילוי חוזר
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65,375.00

יח'

2.00

4,400.00

8,800.00
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כתב כמויות מתאריך 01.09.21
תאגיד מי שמש

סעיף

תאור

יח'

כמות

מחיר

סה"כ

01.58.042.0040

שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות
מבטון לפי ת"י  658בקוטר פנימי  100ס"מ עם
תקרה בינונית ומכסה ב.ב .קוטר  50ס"מ ממין
 B125 (12.5טון( ,שלבי דריכהוכל האביזרים,
לרבות שני קידוחי פתחים לחיבור צינורות כניסה
ויציאה של קו ראשי עם אטם חדירה מסוג "-910
 "Fאו " "910CSואטימה בין החוליות מסוג
"איטופלסט" או" F200פרו-סטיק" או ש"ע ,בעומק
מעל  1.75מ' ועד  2.25מ' לרבות עבודות חפירה
ומילוי חוזר

יח'

4.00

4,860.00

19,440.00

01.58.042.0050

שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות
מבטון לפי ת"י  658בקוטר פנימי  100ס"מ עם
תקרה בינונית ומכסה ב.ב .קוטר  50ס"מ ממין
 B125 (12.5טון( ,שלבי דריכהוכל האביזרים,
לרבות שני קידוחי פתחים לחיבור צינורות כניסה
ויציאה של קו ראשי עם אטם חדירה מסוג "-910
 "Fאו " "910CSואטימה בין החוליות מסוג
"איטופלסט" או" F200פרו-סטיק" או ש"ע ,בעומק
מעל  2.25מ' ועד  2.75מ' לרבות עבודות חפירה
ומילוי חוזר

יח'

2.00

5,320.00

10,640.00

01.58.042.0100

שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות
מבטון לפי ת"י  658בקוטר פנימי  125ס"מ עם
תקרה בינונית ומכסה ב.ב .קוטר  50ס"מ ממין
 B125 (12.5טון( ,שלבי דריכהוכל האביזרים,
לרבות שני קידוחי פתחים לחיבור צינורות כניסה
ויציאה של קו ראשי עם אטם חדירה מסוג "-910
 "Fאו " "910CSואטימה בין החוליות מסוג
"איטופלסט" או" F200פרו-סטיק" או ש"ע ,בעומק
מעל  2.75מ' ועד  3.25מ' לרבות עבודות חפירה
ומילוי חוזר

יח'

2.00

7,940.00

15,880.00

01.58.042.1020

ביטול שוחות בקרה בקוטר  150ס"מ ובעומק עד
 ,1.75לרבות פירוק התקרה ,מילוי הבור עם חול
או מצע מהודק ,ניתוק מצינור בכניסה ושאיבת
המים מתוכו

קומפ

5.00

710.00

3,550.00

01.58.042.1040

תוספת לסעיפי ביטול שוחות בקרה עבור עומק
נוסף של  0.5מ'  -לכל עומק מעל  1.75מ'.
התוספת הינה  10%לביטול שוחות בקרה

קומפ

3,550.00

0.10

355.00

58,665.00

סה"כ לשוחות בקרה עגולות לביוב מחוליות
טרומיות

 01.58.043תוספות לשוחות בקרה לביוב
01.58.043.0102

תוספת לשוחה מבטון בקוטר  100ס"מ עבור
תקרה כבדה ומכסה ב.ב .בקוטר  60ס"מ D400
 (40טון( במקום  B125 (12.5טון(.
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2.00

750.00
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כתב כמויות מתאריך 01.09.21
תאגיד מי שמש

סעיף

תאור

01.58.043.0112

יח'

תוספת לשוחה מבטון בקוטר  125ס"מ עבור
תקרה כבדה ומכסה ב.ב .בקוטר  60ס"מ D400
 (40טון( במקום  B125 (12.5טון(.

יח'

כמות
3.00

מחיר
860.00

סה"כ לתוספות לשוחות בקרה לביוב

01.58.046
01.58.046.0055

סה"כ
2,580.00

4,080.00

מפלי ביוב ,חיצוני ופנימי
מפל חיצוני קוטר  200מ"מ )" (8עם עטיפת בטון
מזויין ,צנרת ואביזרים מ  ,P.V.C -לרבות עיבוד
מיתעל ,גובה המפל )הפרש גובה( מעל  1.5מ'
ועד  3.0מ'

יח'

1.00

1,390.00

סה"כ למפלי ביוב ,חיצוני ופנימי

1,390.00

1,390.00

 01.58.047חיבור צינורות ביוב לשוחות קיימות
01.58.047.0310

חיבור צינור ביוב  P.V.Cקוטר  200מ"מ לשוחה
קיימת ,ללא ביצוע שאיבות והטיית שפכים,
לרבות חפירה בצמוד לשוחה הקיימת ,עבודות
החיבור ,מחבר שוחה ,עיבוד המתעלוכל החומרים
הדרושים ,מותקן מושלם

קומפ

1.00

930.00

סה"כ לחיבור צינורות ביוב לשוחות קיימות

01.58.090

930.00

930.00

שרוול

01.58.090.0081

אספקת של צינורות פלדה שחורים ללא ציפוי
פנימי וללא עטיפה חיצונית ,עובי דופן ",1/4
קוטר " 12המחיר כולל עבודות חפירה והנחה
למטר ,תוצרת אברות או ש"ע

מ'

30.00

412.00

12,360.00

01.58.090.0090

תוספת מחיר עבור השחלת צנרת מפלדה או
פוליאתילן )הנמדד בנפרד( קוטר "12"-18
בשרוול ,לרבות טבעות שומרות מרחק וסתימת
הקצוות

מ'

30.00

270.00

8,100.00

סה"כ לשרוול

20,460.00

סה"כ לתורם מס' ) 5תכנון אצטק הנדסה(

290,658.00

סה"כ למבנה מס'  1הקמת קו מאסף ביוב קטע
מזרחי משוחה  S000עד שוחה S054

74,757,024.00

 02מבנה מס' -02הקמת קו מאסף ביוב קטע
צפוני- -משוחה  S054עד S068
02.00

הוראות כלליות
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כתב כמויות מתאריך 01.09.21
תאגיד מי שמש

סעיף

יח'

תאור

כמות

סה"כ

מחיר

ככלל כל הסעיפים כוללים עבודות הובלה ,אספקה
והתקנה קומפלט.
עבודות חפירה מתייחסות לעבודות חפירה ו/או
חציבה בכל סוגי הקרקע.
בכל סעיף בו הוגדר מילוי )מכל סוג שהוא( הסעיף
כולל את חומר המילוי ,הובלת המילוי מכל מרחק
שנדרש לאתר ,אספקה ופיזור המילוי והידוקו
בהתאם לנדרש בתכניות.
בכל מקום בכתב הכמויות בו הוגדר עבודות
חפירה/חציבה העבודות כוללות בין היתר אך לא
רק :פינוי עודפי חפורת לאתר מורשה כולל הובלת
החומר למטמנה ,עירום זמני של חומר החפירה
למילוי חוזר באם יידרש ,ומילוי חוזר בהרטבה
לפי המפרט בסיום עבודות החפירה.
על הקבלן לנקוט באמצעים למניעת אבק בכל
שעות היממה כגון הרטבת דרכי עפר למשך כל
תקופת הביצוע.
מצורף דו"ח קרקע מטעם המזמין שהינו לעיון
בלבד .על הקבלן לפני ביצוע העבודות לערוך,
בדיקה גאולוגית ע"י יועץ קרקע ,הידרולוג וכו ,על
חשבונו .האחריות על המידע ועל שיטות ביצוע
חלות על הקבלן בלבד.
כל האמור לעיל כלול במחירי יח' בכתב הכמויות.
סה"כ להוראות כלליות

02.01

0.00

עבודות עפר

. 02.01.001
02.01.001.0210

דרך שירות ברוחב  5.0מ' על קו ביוב ממצע סוג
א',בשתי שכבות כל שכבה בעובי  20ס"מ לאחר
ההידוק )המבוקר( .העב' כוללת :חישוף,
חפירה/חציבה ,פינוי כפי שיידרש ,יישור והידוק
מבוקר של השתית  ,98%פיזור והידוק מבוקר
של המצע  98%מודיפייד א.א.אש.טו.
המחיר כולל את כל האמור לעיל לרבות מסירה
בסיום ביצוע המאסף כאשר הדרכים נקיות מכל
עשב/צמחייה.

מ"ר

2,300.00

76.00

174,800.00

02.01.001.0220

ריבוד דרך שירות ברוחב  5.0מ' באספלט גרוס
מקורצף בעובי  10ס"מ

מ"ר

2,300.00

12.00

27,600.00

"אתרא קדישא"
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אתר דקל www.dekel.co.il

מספר פנימי18536 :

מאסף ביוב מזרחי וצפוני  -תאגיד מי שמש

01/09/2021

עמוד 46
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תאגיד מי שמש

סעיף

יח'

תאור

כמות

מחיר

סה"כ

02.01.001.0240

חפירות /או חציבות )עפ"י דרישה של אתרא
קדישא( .מחיר החפירה ו/או יהיה למ"ר יכלול
חישוף שטח עדין ע"י  JCBללא שיניים ,חפירה
בסלע ,עירום זמני ,מילוי חוזר ,פינוי וסילוק
עודפי עפר לאתר מורשה לכל מרחק כולל אגרות
הטמנה והשבת השטח לקדמותו ,הידוק על ידי
נסיעת הכלים )גלגלים של שופל( .רוחב החפירה
יהיה לא יותר מ 6-מ'.

מ"ר

150.00

60.00

9,000.00

02.01.001.0250

קידוחי דריל כל  4מ' ולעומק  5.0מ' )עפ"י דרישה
של אתרא קדישא  -כמות הקידוחים בהתאם
להנחיות המפקח(.

מ'

125.00

75.00

9,375.00

02.01.001.0260

פלטות מלוחות טרומיות מורכבות באתר בעובי
 20ס"מ וברוחב  1.2מ' ואורך  5.25מ' עם עומס
נוסף של  300ק"ג )עפ"י דרישה של אתרא קדישא
בהתאם להנחיות המפקח(.

מ"ר

50.00

403.00

20,150.00

02.01.001.0270

כלונסאות מיקרופיילס בטון ב 30 -בקוטר  35ס"מ
בעומק עד  12מ' כולל זיון בכמות של  120ק"ג
למ"ק
)עפ"י דרישה של אתרא קדישא ובהתאם להנחיות
המפקח(.

מ'

150.00

316.00

47,400.00

02.02

סה"כ ל.

288,325.00

סה"כ לעבודות עפר

288,325.00

עבודות בטון

02.02.001
02.02.001.0220

אספקה,הובלה ומילוי ב CLSM-רטוב לכל מטרה
למעט מילוי ב CLSM -בהנחת הקו  .המחיר כולל
תוסף להתקשות מהירה .סעיף זה באישור מפקח
בלבד.
סה"כ ל

80,000.00

סה"כ לעבודות בטון

80,000.00

 02.40פיתוח נופי
02.40.051

מ"ק

200.00

400.00

80,000.00

עבודות עפר
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סעיף

תאור

יח'

02.40.051.9000

שיקום דרכי עפר שלא במסגרת הנחת הקו ולפי
הוראות ואישור המפקח .העבודה כוללת חפירה
וחציבה ,הידוק שתית ,מילוי חוזר באדמה
מקומית ומנופה במידת הצורך עם גודלהאבן עד
 7ס"מ .הבאת פני שטח עליון של הדרך לגובה
המקורי של דרך העפר לפני תחילת העבודות
ובדרכים חדשות לגובה פני הקרקע החדש .כיסוי
שכבה עליונה באדמה מקומית בהידוק 96%
מודיפיד אאשטו .המדידה לפי מ"ר דרכי עפרה.
כולל את כל המרכיבים .המדידה לפי מ"ר דרכי
עפר ,כולל את כל המרכיבים .לפי פרט פ.8.2-

מ"ר

כמות
50.00

מחיר
50.00

סה"כ
2,500.00

המחיר כולל את כל האמור לעיל לרבות מסירה
בסיום ביצוע המאסף כאשר הדרכים נקיות מכל
עשב/צמחייה.
סה"כ לעבודות עפר

02.40.052
02.40.052.9000

2,500.00

מדרגות וחגורות בטון
חגורת בטון ב 30-כבסיס לגדר חצרות  -מידות
החגורה 20 :ס"מ מעל הקרקע 40 ,ס"מ מתחת
לקרקע  -עובי  40ס"מ .העבודה כוללת זיון ברזל
בהתאם לפרט פ -א .10המדידה לפי מ"א כולל את
כל המרכיבים.

מ'

16.00

130.00

סה"כ למדרגות וחגורות בטון

2,080.00

2,080.00

 02.40.080מסלעות גנניות
02.40.080.9000

הסתרה לשוחות ביוב בשטח פתוח :העבודה
כוללת עירום עפר מובא להסתרת השוחה  5 -מ"ק
לכל שוחה ,הידוק העפר ,הצבת סלעי לקט
מקומיים או מיובאים .הנחת כל סלע תתבצע
בשכבת טיט צמנט  3ס"מ .סה"כ סלעים נדרשים
להסתרת כל שוחה  16מ"ר  .גודל ממוצע של
הסלע 30-40 :ס"מ ,עומק  30ס"מ .המדידה לפי
קומפלט עבודות להסתרת שוחה ,כולל את כל
המרכיבים לפי פרט פ.1-

קומפ

28.00

4,000.00

112,000.00

סה"כ למסלעות גנניות

112,000.00

סה"כ לפיתוח נופי

116,580.00

 02.41עבודות גינוןתת פרק 41.0
הערות
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סעיף

יח'

תאור

כמות

מחיר

סה"כ

השתילה תתבצע בשרוולים בפתחים שבין ריצוף
אבן הבקלה .השתילה תתבצע בתקופת החורף,
לאחר שירדו לפחות  70מ"מ של מי גשם .לאחר
השתילה הקבלן ישקה כל צמח בנפרד על ידי
מכלית או הנחת טפטפות זמניות בכמות של 5
ליטר לצמח .אחזקה והשקיה של הצמחייה הן
לתקופה של  3חודשים ,כלול במחיר היחידה.
בתקופת הקיץ הקבלן ישקה פעמים בחודש
בכמות של  10ליטר לצמח לתקופה של 6
חודשים .סה"כ  12מועדי ההשקיה .סעיף זה
נמדד בנפרד  -בהתאם לסעיף 41.020.9010
בכתב כמויות זה.

 02.41.011עיבוד הקרקע ואדמת גינון
02.41.011.9000

פיזור אדמת חישוף מערמות קיימות בצדי רצועת
הקו .יש לפזר בשתי שכבות של  20ס"מ כל
שכבה ,עד לעובי השכבה הנדרש  40 -ס"מ ו/או
לגובה המתוכנן באתר .המדידה לפימ"ק שינוע
ופיזור אדמת חישוף .אדמת החישוף כוללת אדמה
מרצועת הקו ,אתר התארגנות ודרכי גישה
זמניות .אדמת החישוף תכלול את כל הצמחייה
שבתוכה ואלמנטים אורגניים אחרים .ראו הגדלה
 גיליון  .NOF-Dהמדידה לפי מ"ק פיזור אדמתחישוף ,כולל את כל המרכיבים.

מ"ק

4,320.00

25.00

סה"כ לעיבוד הקרקע ואדמת גינון

02.41.020

108,000.00

108,000.00

גינון ונטיעה

02.41.020.0030

נטיעת שתילים גודל מס'  .3לפי פרט פ12-

יח'

200.00

12.00

2,400.00

02.41.020.9000

שרוול נטיעה לעצים  -העבודה כוללת אספקה
והצבת שרוול הגנה לעצים דגם מ.ש.ק .אלמור
בע"מ או ש"ע כולל יריעה קשוחה מפוליאסטר
מחורץ בגובה  1מטר ,קוטר  250מ"מ +שתי
סמוכות לעיגון השרוול .השרוול יוצב לבין אבני
הבקלה .המדידה לפי יחידות שרוולים כולל את כל
המרכיבים .לפי פרט פ12-

יח'

200.00

35.00

7,000.00

02.41.020.9010

חודשי אחזקה של  1דונם גינון אינטנסיבי בהתאם
להנחיות המזמין והמפרט הכללי ,כולל תשלום
עבור מים ומועדי השקיה במכליות .המדידה לפי
קומפלט חודש אחזקה ,כולל את כל המרכיבים.

יח'

12.00

1,000.00

12,000.00

02.42

סה"כ לגינון ונטיעה

21,400.00

סה"כ לעבודות גינוןתת פרק 41.0

129,400.00

סקר עצים
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סעיף

יח'

תאור

כמות

מחיר

סה"כ

00 02.42.001
02.42.001.0210

כריתת עץ כולל סימון ושילוט ,טיפול בקבלת כל
ההיתרים הנדרשים ,תאום ואישור ,עבודות
בטיחות ,גיזום מקדים ,כריתה ,עקירת הגדם,
פינוי לאתר פסולת מורשה וניקוי.כולל כל הנדרש,
ציוד ,חומרים ועבודה לביצוע מושלם של
העבודה ,כולל הצגת אסמכתאות לגבי אתר
הפינוי.

יח'

10.00

270.00

2,700.00

02.42.001.0220

גיזום עץ ע"י גוזם מומחה מאושר ע"י האגרונום
מטעם המזמין ,כולל סימון ושילוט ,תאום ואישור,
עבודות בטיחות ,גיזום ענפים או שורשים ,מריחה
או ריסוס הפצעים ,קשירה ועיגון כנדרש ,פינוי
לאתר פסולת מורשה וניקוי .כולל כל הנדרש,ציוד,
חומרים ועבודה לביצוע מושלם של העבודה.

יח'

50.00

550.00

27,500.00

02.42.001.0250

גידור עץ באיסכורית כולל סימון ,שילוט ,תאום
ואישור ,גיזום מקדים ,גדר מלוחות פח טרפזי
בעובי  0.6מ"מ מגולוון וצבוע ,דגם "איסכורית" או
ש"ע ,בעלי גובה גל של  38מ"מ ,בגובה עד 2.0
מ' ,לוחות פח איסכורית מונחים בכיוון הגדר,
לרבות אביזרי חיבור ,עמודים מברזל זוית X 50
 50מ"מ ,העמודים בכל גובה הגדר ולפחות 40
ס"מ בקרקע או כל פתרון כולל בטון כדי להבטיח
את יציבות הגדר ,תחזוקה עד למסירת העבודה
או אישור המפקח כולל סילוק למקום מורשה,
בסיום העבודה במקטע או מבנה לפי קביעת
האגרונום מטעם המזמין ,כולל כל הנדרש ,ציוד,
חומרים ועבודה לביצוע מושלם של העבודה.

מ'

50.00

180.00

9,000.00

סה"כ ל00

39,200.00

סה"כ לסקר עצים

39,200.00

 02.44גידורתת פרק 44.0
הערות
גידור רצועת הקו בזמן ביצוע העבודות  -הגידור
יתבצע על ידי הקבלן על חשבונו ועל אחריותו -
כלול במחיר היחידה .הגידור יתבצע בשני צדי
הקו :בכיוון צד הכביש הגדר תהיה גדר רשת
פלסטי אדומה .בכיוון הנגדי הגדר תהיה גדר
אסכורית .המיקום המדויק להצבת הגדרות יקבע
בשטח לפני תחילת הביצוע .הקבלן אחראי
לאחזקת הגדר במשך כל תקופת הביצוע .מדי יום
במשך הביצוע במקרה של פגיעה כלשהי בגדר או
בלאי הקבלן יחליף את הקטע הנדרש .בגמר
העבודות הקבלן יפרק את הגדרות ויפנה אותם
למקום שפיכה מאושר על חשבונו.
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סעיף

יח'

תאור

כמות

מחיר

סה"כ

גדר רשת פלסטי אדומה בגובה  3מטר  -ההצבה
על ידי קשירה לברזל זווית )בזמטים( בגבול
רצועת הקו כל  4מטר ,בהתאם לפרט פ.7-
גדר אסכורית  -הצבת עמודי מתכת בקוטר "3
ותומכות אחוריות ,אלכסוניות וכו' לפי הנדרש עם
יסודות בטון לפי הנחיית יצרן האסכורית ותכנון
לאישור קונסטרוקטור רשוי מטעם ועל חשבון
הקבלן .פח אסכורית באורך  3מטר ,גובה  3מטר.
החיבור של פחי האסכורית לעמודי הגדר עם
חפיפה של  15ס"מ על ידי ברגי פיליפס
מגולוונים ,לפי הנחיות היצרן .לפי פרט פ11-

 02.44.012גדרות מוסדיות מפרופילי פלדה
02.44.012.9000

גדר סבכה  -גדר לחצר שירות דגם ציון משופר א'
מק"ט ) 8013עם איקסים( ,תוצרת חברת גדרות
אורלי בע"מ או שו"ע .גובה כולל של  2.30מ'
במידות  4.00*4.00מטר כולל פשפש ציון מק"ט
 ,3003לכל חצר  -סה"כ  2חצרות ,כלומר 2
שערים נדרשים ביחידות ה-מ"א )כלול במחיר
היחידה( .הגדר מגלוונת וצבועה בתנור .המעקות
מתייחסות לעומס  75ק"גלמ"א בתקן ישראלי
 .2142המדידה לפי קומפלט הצבת גדר במידות
 4*4מטר ,כולל עיגון ביסודות בטון 40*40*40
ס"מ וכולל את כל המרכיבים .פרט פ .10-ישולם
לפי מ"א לאחר ביצוע והגשת תכנית עדות.

מ'

35.00

800.00

סה"כ לגדרות מוסדיות מפרופילי פלדה

02.44.013

28,000.00

28,000.00

גדרות ומעקות מרשתות פלדה מרותכות

02.44.013.0020

גדרות מטעים :גדר רשת מרותכת מחוטי פלדה
קשה דגם "לירון" או "איילון" או ש"ע בגובה 2.00
מ' מפני הקרקע ,משבצות  150/50/4.5מ"מ מחוט
פלדה ועמודים מפרופיל  60/2/60מ"מ כל  3.0מ',
לרבות כיפות ואביזרי חיבור מנירוסטה ויסודות
בטון בודדים כולל סילוק ופירוק למקום מורשה
בסיום העבודה ,לפי פרט פ .5-סעיף זה באישור
המפקח בלבד.

מ'

320.00

260.00

83,200.00

02.44.013.9000

גדר ביטחון מק"ט  ,8012תוצרת חברת אורלי או
ש"ע .מתאים לתקן  .4273פרופילים 80*40.2.2
מ"מ .הגדר מעוגן לקרקע ביסודות בטון במידות
 40*50 *50ס"מ .יש לקבל אישור קונסטרוקטור
לעיגון הגדר .לפי פרט פ13-

מ'

80.00

330.00

26,400.00

סה"כ לגדרות ומעקות מרשתות פלדה מרותכות

109,600.00

סה"כ לגידורתת פרק 44.0

137,600.00
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סעיף

02.45

יח'

תאור

כמות

מחיר

סה"כ

עבודות הכנה ופירוק
הערות
מחירי ע"ע )לרבות חישוף ופירוקים( כוללים פינוי
עודפי החפירה /חציבה ,פסולת ,הובלה והעברה
לשטחי מילוי ו/או לאתר שפיכה מאושר בכל
מרחק שיידרש מגבולות ביצועשל הפרויקט ופיזור
בשכבות ובאישור המפקח לרבות אגרות
הטמנה,היטלים וכו' לרשות כלשהי ,כולל רמ"י.
איתור והתקשרות חוזית עם אתרי פינוי עבודות
עפר ופסולת הינם באחריות הקבלן .הקבלן מחויב
מדי חודש וחודשו להציג אסמכתאות לנפחי פינוי,
עודפי עפר ,פסולת וכו' לאתרי השפיכה/פינוי
מאושרים.

02.45.010

עבודות הכנה ופירוק

02.45.010.0005

חפירה ,עירום זמני וניפוי :פינוי פסולת )של
אחרים( הקיימת באתר  -לפני תחילת עבודות
הקבלן בשטח .הפינוי למקום שפך מאושר ע"י
הרשויות לכל כמות ולכל מרחק .המחיר כולל
העמסה וכולל תשלום אגרות .סעיף זה באישור
המפקח בלבד .על הקבלן להציג חישוב כמויות
לפני פינוי ותעודת שקילה מאתר פינוי מורשה.

מ"ק

100.00

36.00

3,600.00

02.45.010.0020

חישוף שטחים כולל צמחייה ,שיחים ומינים
פולשים לעומק  20ס"מ כולל ניקיון התוואי ואזור
הנדרש לעבודות מספולת ובולדרים וסילוקם.
עירום העפר בערמות כולל הצמחייה במיקום על
פי תכנית ושמירת הערמות ,לצורך החזרתן,
בשתי שכבות עליונות של  20ס"מ כל אחד ,בסיום
העבודה .החזרת ערמות החישוף נמדדה בסעיף
נפרד.

מ"ר

10,800.00

4.60

49,680.00

02.45.010.9000

תוספת של עומק שכבת חישוף  20ס''מ בהתאם
לסעיף  51.010.0020של הספר הכחול ,הערה:
עבודות החישוף הן לאזורים כדלקמן :חישוף
רצועת הקו ,חישוף שטח התארגנות ,חישוף שטח
ודרכיגישה לפי תכנית משה כרמין .המדידה לפי
מ"ר חישוף ,כולל את כל המרכיבים .לפי פרט פ6-

מ"ר

10,800.00

3.00

32,400.00

סה"כ לעבודות הכנה ופירוק

85,680.00

סה"כ לעבודות הכנה ופירוק

85,680.00

 02.51כבישים קיימים לאחר ביצוע הקו )כ1000-
מ"ר(
02.51.002

עבודות הכנה ופירוק

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
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כתב כמויות מתאריך 01.09.21
תאגיד מי שמש

סעיף

יח'

תאור

כמות

מחיר

סה"כ

מחירי אספקת החומרים לרבות עבודות אספלט
מצעים ומילוי מובא מסוגים שונים כוללים הובלה
ממרחק כלשהו שיידרש.
מחירי כל הסעיפים כוללים פינוי וסילוק למרחק
כלשהו שיידרש.
מחירי כל הסעיפים כוללים פינוי וסילוק לאתר
מורשה לכל מרחק לרבות תשלום כל האגרות
הנדרשות.
02.51.002.0280

ריסוס שטחים בחומר קוטל עשבים ,הדברה
וחיטוי קרקע ,אך ורק בהוראת מפקח.

מ"ר

1,000.00

1.80

1,800.00

02.51.002.0290

פירוק אספלט בכבישים ומדרכות בכל עובי
שיידרש לרבות ניסור פינוי וסילוק ,אך ורק
בהוראת מפקח.

מ"ר

1,000.00

7.00

7,000.00

סה"כ לעבודות הכנה ופירוק

02.51.003

8,800.00

עבודות עפר
במחיר הנחת הקו קו ביוב נכללות בין היתר
עבודות עפר,חפירה/חציבה ,פינוי לאתר מורשה,
ריפוד ומילוי וכד' .הסעיפים מטה הינם עבור
עבודות משלימות בסביבת עבודה וע"פ הוראות
המפקח בכתב בלבד.

02.51.003.0010

מיון ניפוי והפרדת הפסולת מעודפי עפר בולדרים
ואבנים ,לרבות עבודת ידיים אם נדרש ,עירום
הפסולת בנפרד העמסה ופינוי לאתר שפיכה
מאושר .תשלום יאושר רק לאחר מדידת המערום
של חומר הפסולת ע"י מודד האתר וקבלת אישור
המפקח לפני הפינוי .סעיף זה באישור מפקח
בלבד ,המחיר כולל אגרות הטמנה.

מ"ק

50.00

25.00

1,250.00

02.51.003.0060

חפירה ו/או חציבה בכל סוגי סלע וקרקע.

מ"ק

200.00

25.50

5,100.00

02.51.003.0160

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

מ"ר

1,000.00

2.70

2,700.00

02.51.003.0260

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

מ"ק

50.00

21.00

1,050.00

סה"כ לעבודות עפר
הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il
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עמוד 53

כתב כמויות מתאריך 01.09.21
תאגיד מי שמש

סעיף

יח'

תאור

כמות

מחיר

סה"כ

 02.51.004מצעים ומילוי מובא
במחיר הנחת הקו קו ביוב נכללות בין היתר
עבודות עפר ,חפירה/חציבה ,פינוי לאתר מורשה,
ריפוד ומילוי וכד' .הסעיפים מטה הינם עבור
עבודות משלימות בסביבת עבודה וע"פ הוראות
המפקח בכתב בלבד.
02.51.004.0010

מצע סוג א' מפוזר בשכבות בעובי שכבה עד 20
ס"מ ,לאחר ההידוק בהידוק מבוקר של  100%לפי
מודיפייד אאשטו.

מ"ק

200.00

122.00

24,400.00

02.51.004.0100

מילוי 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 לצפיפות .(98%

מ"ק

200.00

66.00

13,200.00

סה"כ למצעים ומילוי מובא

02.51.006

37,600.00

תמרורים ,צביעה ואביזרי דרך
על התקני התנועה ואביזרי הבטיחות להיות
מאושרים ובתוקף כנדרש ע"י הועדה הבין
משרדית לבחינת התקני תנועה ובטיחות .

02.51.006.0030

אספקה והתקנה של עמוד מגולוון לתמרורי דרך
מסוג עירוני.

יח'

2.00

174.20

348.40

02.51.006.0040

אספקה והתקנה של תמרורים מסוג עירוני ללא
עמוד.

יח'

2.00

135.50

271.00

02.51.006.0050

צביעת קווי הפרדה או הדרכה ברוחב  10עד 15
ס"מ ,בצבע לבן/צהוב/כתום) .מדידה לפי צביעה
נטו(.

מ'

50.00

2.60

130.00

749.40

סה"כ לתמרורים ,צביעה ואביזרי דרך

 02.51.007שכבות אספלטיות במיסעות ומדרכות
מחירי האספלטים כוללים הובלה ,פיזור והידוק
02.51.007.0110

תא"צ  25בעובי  6ס"מ עם אגרגט גס
גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן .PG68-10

מ"ר

1,000.00

36.40

36,400.00

02.51.007.0180

תא"צ  19בעובי  4ס"מ עם אגרגט גס
גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן .PG70-10

מ"ר

1,000.00

29.00

29,000.00

סה"כ לשכבות אספלטיות במיסעות ומדרכות

02.51.008

שונות

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il
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כתב כמויות מתאריך 01.09.21
תאגיד מי שמש

סעיף

תאור

יח'

כמות

מחיר

סה"כ

02.51.008.0010

ציפוי יסוד באימולסיה ביטומנית בשיעור של 0.8-
 1.2ליטר/מ''ר

מ"ר

1,000.00

1.60

1,600.00

02.51.008.0020

ציפוי מאחה באימולסיה ביטומנית בשיעור של
 0.3ליטר/מ''ר

מ"ר

1,000.00

1.30

1,300.00

02.51.008.0040

מישק התחברות אספלט קיים לאספלט חדש כולל
ניסור.

מ'

50.00

22.00

1,100.00

סה"כ לשונות

4,000.00

סה"כ לכבישים קיימים לאחר ביצוע הקו )כ1000-
מ"ר(

126,649.40

 02.57צנרת ביוב בקטע צפוני באורך כולל 1.40
ק"מ  GRP 1200מ"מ
02.57.001

צנרת ביוב בקטע צפוני באורך  26מ'
אספקת צנרת כוללת כל הספחים וחומרי עזר,
כולל תעודת איכות מהמפעל ,הובלה מהמפעל עד
לאתר ,פריקה ואחסון ע"פ הוראות המפעל ,ליווי
שירותי שדה ותעודת אחריות יצרן על כל צינור
בסיום ההנחה לרבות בדיקה לכל הריתוכים וכל
בדיקות האיכות והקבלה ללא יוצא מהכלל.
עב' חפירת תעלה מתייחסות לחפירה ו/או חציבה
בקרקע .יש לקחת בחשבון שבתוואי הנחת קו
הביוב ישנה קרקע מעורבת בשכבות סלע בהתאם
לדו"ח קרקע וכן מי תהום
מחירי יח' כוללים בין היתר עבודות שאיבת
להשפלת מים לפי הצורך
הנחת קווי ביוב כוללת בין היתר אך לא רק:
אספקה,הובלה ,אחסון חומרים ,חפירה ו/או
חציבה ו/או חפירה ידנית זהירה של התעלה,
לרבות עבודה בשטחים מוגבלים עם מכשולים על
ותת"ק ,תשתיות "חיות" ופעילות ,חציית תשתיות
מעל ומתחת ,תיאום ואישור מול כל הגופים
והרשויות ,הידוק שתית תעלה,ריפוד ,מילוי
עטיפה לפי פרטי תכנון כולל סומסום וכל פרטי
מילוי חתך התעלה לפי תכניות וחתכים טיפוסיים.

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
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תאגיד מי שמש

סעיף

יח'

תאור
יש לבצע חפירה עם שיפועים המבטיחים את
יציבות דפנות החפירה ידרש הקבלן לבצע דיפון
זמני ע"י מערכות דיפון מתועשות לחפירת
התעלה ,עלות הדיפון כלולה בעלות הנחת הקו
ולא ישולם עבורה בנפרד .מודגש כי הצורך
בשימוש בדיפון דפנות התעלה הינו באחריות
הקבלן בלבד וכולל העסקת מהנדס קרקע מטעמו
ועל חשבונו.
הנחת הקו כוללת ביצוע שכבת בקלש בעובי 40
ס"מ בתחתית התעלה לרבות העמקת התעלה,
עלות ביצוע הבקלש כלולה בעלות הנחת הקו ולא
ישולם עבורה בנפרד.
עבודות ומחיר הנחת הקו כוללות טיפול בחומר
החפור /חצוב לצורך שימוש חוזר כמילוי ביניים
וסופי ,לתעלת הצינורות  ,באתר כולל  :חומר
המילוי ,מיון וניפוי )ללא גריסה(,הפרדת הפסולת
והתאמות להגדרות המילוי לפי הדו"ח הגיאוטכני
לרבות הובלת החומר החפור למרחק כלשהו
לאתר מורשה ,הנחה בשכבות והידוק.
הנחת הקו כוללת אספקה והנחת זוג צינורות
שרשוריים בקוטר  110מ"מ כ"א
הנחת הצנרת כוללת את כל הציוד הנדרש ,לרבות
ספחים וריתוך הצנרת ובדיקת כל הריתוכים
והוצאה ומסירת פלט כולל בדיקות האיכות ,איטום
וכל הנדרש קומפלט ,לרבות הכנת שיפועי תעלה
נדרשים ו/או דיפון זמני ע"י מערכות דיפון
חרושתיות לפי הנחיות יועץ קרקע מטעמו של
הקבלן,הידוק שתית ,בקלש וסומסום בתחתית
התעלה ,ריפוד וכיסוי צנרת בסומסום בגובה 50
ס"מ מעל קודקוד הצנרת ,סרטי סימון עם כיתוב
"ביוב" ,מילוי "נברר מובא"  A-2-4בעובי  60ס"מ
ע"ג שכבת מילוי סומסום והשלמת מילוי התעלה
ע"פ חתכים טיפוסים ,וכל מרכיבי העבודה
והחומרים לפי המפרט הכללי פרק  57ובהתאם
לדו"ח יועץ קרקע ,מפרט מיוחד ותוכניות
בכל ביצוע של כל תורם ו/או התחברות זמנית או
תמידית לקו ביוב קיים ו/או עבודה בסמוך לקו
ביוב קיים ,על הקבלן לכלול במחירי היחידה
ביובית שתימצא בשטח למשך כל זמן הביצוע עד
להשלמת החיבור/ניתוק ולא ישולם על כך בנפרד.
ניתוק או חיבור קו קיים באופן זמני או תמידי :על
הקבלן להודיע מראש לקבלת אישור על ידי תאגיד
מי שמש וביצוע ניתוק/חיבור אך ורק בנוכחות
מפקח ונציג מי שמש בהודעה מראש בכתב 72
שעה טרם תחילת הביצוע.

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
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עמוד 56

כתב כמויות מתאריך 01.09.21
תאגיד מי שמש

סעיף

יח'

תאור

כמות

מחיר

סה"כ

מודגש כי לאורך הקו ישנן ערימות חול או חומרים
אחרים הקיימים לאורך התוואי קו ביוב מתוכנן.
על הקבלן לתאם מול הבעלים את מיקום סילוק
הערימות ,הובלה ,פריקה ושינוע הערימות עבור
הנחת הקו המתוכנן .מודגש כי העלות עבור
עבודה זו כלולה במחירי יחידה להנחת קו הביוב.
עבודות ומחיר הנחת הקו כוללות חציית תשתיות
עיליות ו/או תת"ק כולל תימוך התשתית לרבות
תכנון התמיכה כדוגמת תמיכות בטון ,פלדה וכד'
עב' גישוש וחפירה ידנית לאיתור התשתיות טרם
התחלת העבודות ,תיאומים מול הגורמים
הרלוונטיים ,קבלת אישורים בכתב באם נדרש וכל
מרכיבי העבודה הדרושים לביצוע תמיכת
התשתית הקיימת כל משך זמן ביצוע קו ביוב.
עומק הנחת צינורות המצוין בסעיפים הינו עומק
 I.Lשל רום תחתית פנים הצינור .סעיפי הנחת
צנרת כוללים את העמקת חפירה )מעבר לעומק
הנחת הצינור המצוין בסעיפים(לתחתית התעלה
עבור שכבת בקלש ,שכבת ריפוד סומסום וכד' ולא
תתקבל תמורה נוספת עבור העמקת התעלה
מעבר לרום  I.Lבסעיפי עבודות הנחת צנרת.
מחיר הנחת הצנרת כולל את הבדיקה
ההידראולית בסיום הנחה לרבות כל התיקונים
הנדרשים והבדיקות ההידראוליות החוזרות עד
להשלמת הבדיקה בצורה מושלמת.
המחיר כולל שטיפה וצילום קווים.
כל ההערות המפורטות לעיל ,חלות על כל סעיפי
פרק  57וכלולות במחיר היחידה לא ישולם עבורן
בנפרד.
סעיף אספקת צינורות מתייחס לאספקת צנרת
לפרקים  57.02 ,57.01לפי כתב כמויות זה.
02.57.001.0300

אספקת צינורות מפוליאסטר משוריין )פיברגלס
 (GRPקשיחות  10000פסקל ,קוטר  1200מ"מ
לרבות  FLEXIBLE LINERואטם /מחבר  ,אורך
הצינור  5.7מ'

מ'

1,395.00

2,067.00

2,883,465.00

02.57.001.0340

צינורות מפוליאסטר משוריין קוטר 1200
מ"מ,מונחים בקרקע בעומק עד  4.25מ' מושחלים
בתוך שרוול מבטון  1600מ"מ כולל אספקה,
הובלה הנחה בין שוחות  S059וS061 -לרבות
אספקה והרכבת נעלי סמך ,איטום קצוות והרחבת
חתך חפירת התעלה ומילוי כנדרש בהתאם
לתוכנית מס' ) 125350-1310-002-112בחציית
נחל שורק(.

מ'

26.00

12,000.00

312,000.00

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il
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מאסף ביוב מזרחי וצפוני  -תאגיד מי שמש

01/09/2021

עמוד 57

כתב כמויות מתאריך 01.09.21
תאגיד מי שמש

סעיף

יח'

תאור

כמות

מחיר

סה"כ

02.57.001.0370

תוספת עבור כיסוי ראשון לתעלת הקו בקוטר
 1200מ"מ ב CLSM -במקום סומסום באישור
המפקח .הסעיף ישולם לפי מ' הנחת הצנרת
שבוצע בו מילוי .CLSM

מ'

26.00

1,150.00

29,900.00

02.57.001.0380

אספקה ,הובלה והתקנת צינור קשתי מGPR -
 10,000פסקל בקוטר  1200מ"מ מונח בקרקע
לכל עומק לרבות חפירה ומילוי בהתאם לפרט
מילוי הקו באישור המפקח בלבד.

יח'

5.00

15,100.00

75,500.00

02.57.001.0390

אספקה הובלה והנחת יריעות גיאוטכניות
לעטיפת מילוי הסומסום בקו בקוטר  1200מ"מ
)חיצוני ( כולל חפיפה של  2מ' בין כל קטעי הבד.
ישולם לפי מ' הנחת הקו שנעטף ביריעות.

מ'

26.00

200.00

5,200.00

02.57.001.0400

עמודי סימון ליד שוחות עפ"י פרט התאגיד.

יח'

14.00

400.00

5,600.00

סה"כ לצנרת ביוב בקטע צפוני באורך  26מ'

 02.57.002עבודות מנהור לאורך תוואי קו ביוב ראשי
באורך כולל  1.4ק"מ
עבודות מנהור וקידוח אופקי לקו ראשי כוללים
את כל מרכיבי העבודה קומפלט לתכנון וביצוע
מושלם של העבודה במפורט בתכניות ובמפרט
המיוחד .העבודה כוללת בין היתר אך לא רק את
כל המפורט מטה :
המחיר כולל :הקמת אתרי התארגנות ,תכנון צנרת
הדחיקה בין אם זה בטון או פלדה ,הגשת תכניות
לאישור ,חפירה /חציבה והכנת בורות כניסה
ויציאה )קומפלט( ,ביצוע מנהור בכל סוג ותנאי
קרקע ובהתאם לעומק הנדרש ע"פ תכניות ,בניית
קיר תגובה ,דיפון הבורות כלונסאות וכו' .אספקת
השרוול מבטון או פלדה כולל ריתוך ,וכולל כל
העבודות הנדרשות לביצוע חיבור אטום בין
צינורות השרוול ,ריתוך והשחלת קו הביוב
 PE100+בשרוול ,אספקה והתקנת מסילות,
הזרקת בנטונייט ,בדיקה הידראולית לרבות כל
התיקונים הנדרשים והבדיקות ההדראוליות
החוזרות עד להשלמת הבדיקה בצורה מושלמת,
צנרת עם פיות הזרקה ,איטומים ,אטמים ,מילוי
בורות כניסה ויציאה  ,החזרת השטח לקדמותו
וכל הנדרש לביצוע מושלם של הקידוח והנחת
הקו במלואו )אספקת צינור ביוב ימדד בנפרד(.
והכל בהתאם לתכניות ולמפרט המיוחד.

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il

מספר פנימי18536 :

3,311,665.00

מאסף ביוב מזרחי וצפוני  -תאגיד מי שמש

01/09/2021

כתב כמויות מתאריך 01.09.21
תאגיד מי שמש

סעיף

יח'

תאור
העבודות כוללת בין היתר אך לא רק :מילוי בורות
כניסה ויציאה ע"י  CLSMבגובה  50ס"מ מקודקוד
שרוול ויתר שכבות המילוי בבורות הקידוח
בהתאם להנחיות דו"ח קרקע לרבות אספקה,
הובלה מילוי מובא ,הידוק מבוקר לצפיפות
נדרשת וכו' והכל בהתאם להנחיות יועץ הקרקע
מטעם הקבלן והמפקח .בנוסף העבודה כוללת בין
היתר אך לא רק ניטור שקיעות על פני השטח של
כבישים ,מסילות ,מבנים ,תשתיות וכל הדרוש.
הניטור יבוצע ע"י מודד מוסמך מטעם הקבלן עפ"י
הנחיות יועץ הקרקע כמפורט בתכניות ,במפרט
המיוחד ומפרט נתיבי ישראל.
מילוי רווח בין שרוול לצינור בדייס לפי מפרט
נת"י תוך נקיטת אמצעים למניעת ציפת צינור
הביוב .לא תשולם לקבלן תמורה נוספת עבור
עבודה זו.
החזרת השטח לקדמותו בסיום ביצוע עבודות
מנהור/קידוח כולל ניסור כלונסאות דיפון הבורות
ל 3.0-מ' מפני הקרקע ,פינוי כל פסולת במלואה
לאתר פסולת מורשה כולל הצגת תעודות שקילה
וחשבוניות מאתר הפסולת.
על הקבלן להכין תוכניות מנהור ותכניות להשחלה
לכל קטע וקטע ע"י קונסטרוקטור רשוי מטעמו
ועל חשבונו ,ולהציג למזמין תכנית חתומה ע"י
קונסטרוקטור מטעם הקבלן לאישור המתכנן
בטרם יחל בביצוע.
באחריות הקבלן לתכנן את האורך הסופי של
קידוח/מנהור ,מיקום סופי לפירי כניסה/יציאה
ואופן התקנה השוחות בפירים והכל פי המפורט
בתכניות והמפרט המיוחד.
דוחות יועץ קרקע הינם למידע בלבד ועל הקבלן
לבדוק את המידע ולהשלימו כולל
קידוחים,בדיקות קרקע וכל הנדרש על חשבונו.
לא תשולם תוספת בעבור סוג הקרקע לרבות
סלע ,מי תהום וכו'.
יש לקחת בחשבון שבתוואי מנהור/קידוח אופקי
ישנה קרקע עם התכנות למי תהום או מים
שעוניים ,כל עבודות סילוק המים ,לרבות שאיבה,
פנוי עודפי מים ,היתר הזרמה וכל העבודות
הדרושות לשאיבת מים כלולות במחירי יח'
לעבודות מנהור/קידוח אופקי.

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il

מספר פנימי18536 :

כמות

מחיר

סה"כ

עמוד 58

מאסף ביוב מזרחי וצפוני  -תאגיד מי שמש

01/09/2021

עמוד 59

כתב כמויות מתאריך 01.09.21
תאגיד מי שמש

סעיף

יח'

תאור

כמות

מחיר

סה"כ

המחיר יכלול את כל המתואר לעיל לרבות הוצאת
רישיונות לחציית כבישים ,נחלים ורכבת ישראל
וכולל עדכונים ושינויים בתוכניות עד לאישורן ע"י
המזמין והגורמים הרלוונטיים כגוון נת"י ,רשות
הניקוז ,משטרת ישראל ,רכבת ישראל וכו' .לא
תשולם לקבלן תמורה נוספת עבור שינויים
בתכניות.
על הקבלן לקחת בחשבון גמישות במיקום
השוחות בפירי הכניסה והיציאה ולתכנן את שלבי
הביצוע בהתאם וכל המשתמע מכך .לא תשולם
לקבלן תמורה נוספת עבור שינויים בתכניות.
כל ההערות המפורטות לעיל ,חלות על כל סעיפי
פרק .57
המחיר כולל את כל האמור לעיל ואספקת השרוול.
אספקת צינור מושחל ,ראה סעיפים אספקת
צנרת.
02.57.002.0271

מנהור  Micro Tunnelingבין שוחות  S054עד
 S059בשרוול בטון בקוטר  1600מ"מ )פנימי(,
השחלת קו הביוב  GRPבקוטר  1200מ"מ
בשרוול ראה תוכנית:

מ'

314.00

30,000.00

9,420,000.00

12350-1310-002-112
02.57.002.0272

מנהור  Micro Tunnelingבין שוחות  S059עד
 S061בשרוול בטון בקוטר  1600מ"מ )פנימי(,
השחלת קו הביוב  GRPבקוטר  1200מ"מ
בשרוול ראה תוכנית:
.12350-1310-002-112

מ'

134.60

30,000.00

4,038,000.00

02.57.002.0280

מנהור  Micro Tunnelingבין שוחות  S061עד
 S062בשרוול בטון בקוטר  1600מ"מ )פנימי(,
השחלת קו הביוב  GRPבקוטר  1200מ"מ
בשרוול ראה תוכנית:

מ'

167.20

30,000.00

5,016,000.00

12350-1310-002-113
02.57.002.0290

מנהור  Micro Tunnelingבין שוחות  S062עד
 S063בשרוול בטון בקוטר  1600מ"מ )פנימי(,
השחלת קו הביוב  GRPבקוטר  1200מ"מ
בשרוול ראה תוכנית:
.12350-1310-002-113

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il

מספר פנימי18536 :

מ'

222.60

30,000.00

6,678,000.00

מאסף ביוב מזרחי וצפוני  -תאגיד מי שמש

01/09/2021

עמוד 60

כתב כמויות מתאריך 01.09.21
תאגיד מי שמש

סעיף

02.57.002.0300

יח'

תאור
מנהור  Micro Tunnelingבין שוחות  S063עד
 S064בשרוול בטון בקוטר  1600מ"מ )פנימי(,
השחלת קו הביוב  GRPבקוטר  1200מ"מ
בשרוול ראה תוכנית:

מ'

כמות
137.00

מחיר

סה"כ

30,000.00

4,110,000.00

12350-1310-002-114
02.57.002.0310

מנהור  Micro Tunnelingבין שוחות  S064עד
 S065בשרוול בטון בקוטר  1600מ"מ )פנימי(,
השחלת קו הביוב  GRPבקוטר  1200מ"מ
בשרוול ראה תוכנית:

מ'

207.80

30,000.00

6,234,000.00

.12350-1310-002-114
02.57.002.0320

מנהור  Micro Tunnelingבין שוחות  S065עד
 S068בשרוול בטון בקוטר  1600מ"מ )פנימי(,
השחלת קו הביוב  GRPבקוטר  1200מ"מ
בשרוול ראה תוכנית:
.12350-1310-002-114
סה"כ לעבודות מנהור לאורך תוואי קו ביוב ראשי
באורך כולל  1.4ק"מ

 02.57.003שוחות בקרה לקווי ביוב
אספקה ,הובלה ,הנחה והתקנת שוחות בקרה
טרומיות/אינטגרליות לפי התכניות בחפירה
פתוחה ,פירי דחיקה וכו' לרבות אספקה ,הובלה,
התקנה לכל האביזרים ,הציוד וכל הדרוש לביצוע
בהתאם למפורט בתכניות ובמפרט
המיוחד.השוחות תהיינה חרושתיות ,תעשייתות
במידות כמוצג בפרטים בתכניות ועפ"י המפרט
המיוחד תוצרת חברת "וולפמן"" ,אקרשטיין" או
ש"ע.השוחות יחושבו לעמוד בעומסי הקרקע
בהתאם לעומק המתכונן ומעבר כלים כבדים
כאשר התקרה ומכסה יצקת פלדה ומסגרת יהיו
לעומס  40טון.תאי הביקורת ישולמו לפי קומפלט
בהתאם למידותיהם הפנימיות ועומקם שימדד
מפני המכסה ועד לתחתית הפנימית של צינור
המוצא מהתא.

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
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מ'

185.00

30,000.00

5,550,000.00

41,046,000.00

מאסף ביוב מזרחי וצפוני  -תאגיד מי שמש

01/09/2021

כתב כמויות מתאריך 01.09.21
תאגיד מי שמש

סעיף

יח'

תאור
על הקבלן להגיש באמצעות מתכנן קונסטרוקציה
מטעמו את תכניות השוחות הטרומיות בהתאם
למפורט בתכניות לאישור המתכנן בצירוף
חישובים סטטיים בין אם זה שוחה טרומית
מחוליות בטון או שוחה אינטגרלית מחומר
הצינור .בנוסף על הקבלן להכין ולתכנן תכניות
וחישובים סטטיים עבור על האבזור ,הציוד וכל
המפורט בתכניות לאישור המתכנן )shop
.(drawing
המחיר כולל בין היתר )אך לא רק( :חפירה ו/או
חציבה בכלים מכניים עד לתחתית מפלס חפירה
הנדרש ליישום שכבות בקלש ,סומסום מתחת
לשוחה ואו החלפת קרקע מתחת לשוחה.
חפירה/חציבה בכל סוגי קרקע כולל סלע  ,כולל
חפירה בידיים ,כולל יריעות פוליאתילן ,בטון רזה,
דייס צמנטי בלתי מתכווץ ,אספקה והתקנת
מחברי איטוביב תוצרת "וולפמן" או שווה ערך,
כולל טבעת סגירה מנירוסטה מתוברגת בברגי
נירוסטה .מילוי בור מסביב לשוחה בסומסום לפי
פרט ,שלבי ירידה ו/או סולם מפיברגלס ומשטחי
ביניים ומשטחי מנוחה .לרבות מחברי שוחה,
עיבוד מתעל )בנצ'יק(.מחיר שוחה כולל התקנה
של סרט איטופלסט חרושתי בין חוליה
לחוליה/תיקרה עם חפיפה של  10ס"מ לפחות.
מחיר שוחה כולל מכסה מסוג "קליק לוק" דגם
"טניה" וסמל תאגיד וכולל כיתוב ביוב  .בנוסף
המחיר כולל שמירה על חפירות תעלה יבשה
לאורך כל תקופת ביצוע העבודה כולל שאיבת
מים בעבודות במים.

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il

מספר פנימי18536 :

כמות

מחיר

סה"כ

עמוד 61

מאסף ביוב מזרחי וצפוני  -תאגיד מי שמש

01/09/2021

כתב כמויות מתאריך 01.09.21
תאגיד מי שמש

סעיף

יח'

תאור
הבטון ליצירת החוליות טרומיות לשוחות יהיה
בטון רב סיגים חסין סולפטים עם מוסף אטימות
פנטרון  0.8%או זייפקס  .1.25%השוחות תהיה
אטומות באופן מוחלט לכניסת מים ,מי תהום,
מים שעוניים וכו'.חוליה תחתונה בגובה מינימום
 2.0מ' .ושאר החוליות עפ"י מידות מתוכננות.
המחיר כולל איטום תאים עפ"י מפרט ובדיקת
אטימות לשוחות בקרה בטיפוס "רטוב" עפ"י
המפרט המיוחד .הכנת תשתית מיציקת בטון
שיבוצע בזמן הנחת הצינור עפ"י פרט .הדבקת
סרט על צינור לפני הרכבת התא ,סרט מחומר
מתנפח )דגם סיקה סוויל  (pבשני סיבובים בשני
צדדים של פתחי השוחה למניעת חדירת מים
לתוך השוחה .על הקבלן לדאוג שפתחי הצינור
בחוליה יהיו במידות מתאימות לבניית שיפוע
צינור .הדבקת על תחתית הבטון סרט
פרוסטיק/איטופלסט לפי הוראות ספק השוחות.
צביעת בטון בחומר איטום ביטומני מתוצרת
חברת סיקא או שו"ע בשתי שכבות עפ"י דרישת
המפקח .איטום מסוג  topSeal 107סיקא או
ש"עבשתי שכבות יבוצע בין כל חוליה וחוליה
בשתי שכבות.
מחיר שוחה כולל יציקת רצפת בטון מזוין בעובי
 25ס"מ לכל השוחות עם או בלי תחתית טרומית
והמחיר כולל יציקת חגורות בטון מזוין בתוסף
פינטרון מסביב לשוחה וכולל נקיטת והתקנת כל
אמצעי הבטיחות הנדרשים .כל הבטונים יהיו
בטון רב סיגים חסין סולפטים עם מוסף אטימות
פנטרון  0.8%או זייפקס .1.25%שכבת בקלש
)בעובי  40ס"מ( ומעליה שכבה מיישרת של
סומסום לפי פרט כלולה במחיר הנחת הצנרת.
מחיר השוחה כולל בין היתר יריעות פוליאתילן
שכבות בקלש ,סומסום ,ושכבת בטון רזה.
לכל שוחה יותקנו שני מכסים בקוטר  60ו40/50 -
ס"מ לרבות מוטות נעילה ומנעול והכל בהתאם
לתכניות פרטים .המחיר של השוחות כולל כל
עבודות האיטום ועבודות חגורות בטון מזוין
לרבות תוסף פינטרון או שו"ע כמפורט לעיל.
המחיר של השוחות כולל את ביצוע בדיקת
אטימות בטרם יבוצע מילוי חוזר סביב השוחה
לרבות כל ההשלמות הנדרשות לביצוע מושלם של
בדיקת האטימות.
מחיר השוחות כולל העמקת חפירה לתחתית
שוחה ומצעים .פיזור בקלש בתחתית השוחה,
שכבות סומסום ,ומילוי חוזר לשוחה מסוג A-2-4
מהודק בבקרה מלאה לצפיפות הנדרש והכל
בהתאם להוראות בתכניות.
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סעיף

יח'

תאור
המחיר כולל אספקה ,הובלה והתקנת כל
האביזרים ,הציוד וכל הנמצא בשוחה לרבות
התחברויות לצנרת חדשה או קיימת מסביב
לשוחה לרבות תכנון ,אספקה והתקנה של
סולמות ,מעקות ,פרטי עיגון ,פודסטים ,מפלים,
משטחי ביניים והכל לביצוע מושלם של הפרט
בהתאם למפורט בתכניות והמפרט המיוחד.
עבור תחתיות יצוקות באתר )כדוגמא עבור
פרטים  ,(1,3לא ישולם בנפרד והמחיר כולל את
כל הנדרש לביצוע מושלם.
פרט מס'  3כולל אספקה ,הובלה ,אחסנה ,ריתוך,
ספחים ,מסעף  Tחרושתי ,צינור אנכי והכל
בהתאם למפורט בפרט ובתכנית .על כל אלו לא
ישולם בנפרד והמחיר כולל את כל הנדרש לביצוע
מושלם.
המחיר כולל אספקה ,הובלה ,התקנה ,ריתוך
צינורות איוורור לשוחה והכל בהתאם למפורט
בתכניות.
המחיר כולל בין היתר את מחיר החוליות,
תקרה,מכסים ,מחברים ,פודסטים ,סולמות ,שלבי
טיפוס ,מעקות ,פרטי עיגון וכו' לרבות תכנון,
אספקה ,הובלה ,התקנה וביצועמושלם לפי
המפורט בתכניות.
סעיפי שוחות בפירי מנהור/קידוח אופקי כוללים
בין היתר חיבור צינור מנהור/שרוול קידוח אל
השוחה לרבות יציקות בטון מסביב ,איטום
בכניסה לשוחה וכו' הכל בהתאםלפרטים בתכניות
עומק השוחות המצוין בסעיפים הינו ההפרש בין
 .T.Lלעומק  I.Lשל רום תחתית צינור הפנימי.
סעיפי השוחות כוללים את העמקת חפירה
לתחתית השוחה עבור עבודות עפר,מצעים
בתחתית שוחה ,בטונים וכד' ולא תתקבל תמורה
נוספת עבור העמקת השוחה מעבר לרום  I.Lשל
השוחה לצורך עבודות נוספות בהתאם לפרטים
ותכניות.
כל ההערות המפורטות לעיל ,חלות על כל סעיפי
פרק .57
בכל מקום בו נזכר "שוחה טרומית" יש להתייחס
לשוחה טרומית ו/או לשוחה אינטגרלית בהתאם
לשוחות המתוכננות לאורך הקו וכל תכולת
העבודות החלות על שוחות טרומיות חלות על
שוחות איטגרליות ללא יוצא מן הכלל.
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סעיף

יח'

תאור

כמות

מחיר

סה"כ

02.57.003.0110

תא בקרה לפי פרט  20מחוליות טרומיות
מרובעות במידות  2.5*2.5מ' ובעומק  7.75עד
 8.25מ' הכל בהתאם לתוכנית 12535-1310-
026-410

קומפ

1.00

100,000.00

100,000.00

02.57.003.0120

תא בקרה לפי פרט  20מחוליות טרומיות
מרובעות במידות  2.5*2.5מ' ובעומק  8.75עד
 9.25מ' הכל בהתאם לתוכנית 12535-1310-
026-410

קומפ

1.00

120,000.00

120,000.00

02.57.003.0130

תא בקרה לפי פרט  20מחוליות טרומיות
מרובעות במידות  2.5*2.5מ' ובעומק  10.75עד
 11.25מ' הכל בהתאם לתוכנית 12535-1310-
026-410

קומפ

1.00

150,000.00

150,000.00

02.57.003.0160

שוחה אינטגרלית לפי פרט  21בקוטר  2.4מ'
ובעומק  6.25עד  6.75מ' הכל בהתאם לתוכנית
12535-1310-026-411

קומפ

1.00

85,000.00

85,000.00

02.57.003.0170

שוחה אינטגרלית לפי פרט  21בקוטר  2.4מ'
ובעומק  8.75עד  9.25מ' הכל בהתאם לתוכנית
12535-1310-026-411

יח'

1.00

100,000.00

100,000.00

02.57.003.0180

שוחה אינטגרלית לפי פרט  21בקוטר  2.4מ'
ובעומק  9.25עד  9.75מ' הכל בהתאם לתוכנית
12535-1310-026-411

יח'

1.00

105,000.00

105,000.00

02.57.003.0190

שוחה אינטגרלית לפי פרט  21בקוטר  2.4מ'
ובעומק  10.25עד  10.75מ' הכל בהתאם
לתוכנית 12535-1310-026-411

יח'

1.00

110,000.00

110,000.00

סה"כ לשוחות בקרה לקווי ביוב

02.57.004

770,000.00

ביצוע חיבור תורם מס'  7א' מפעל הר טוב
הקמת תורם מס'  7Aהינו בשטח מפעל הר טוב,
על הקבלן לקחת בחשבון כי יידרש לתאם מול
מפעל הר טוב תיאום מלא ,כולל הסדרי בטיחות,
חפירות גישוש לגילוי תשתיות קיימות ובדגש על
גישוש ומדידה למערכת ביוב קיימת של המפעל.
על קבלן טרם תחילת העבודות להעביר את
הנתונים למתכנן לבדיקה והתאמת תכנון למצב
קיים במידת הצורך.מודגש כי פירוט תכולת
העבודות הנ"ל כלולים בסעיפי כתב כמויות
להקמת התורם.

02.57.004.0100

אספקת צינורות מפוליאסטר משוריין )פיברגלס
 (GRPקשיחות  10000פסקל ,קוטר  1200מ"מ
לרבות  FLEXIBLE LINERואטם /מחבר  ,אורך
הצינור  5.7מ'

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
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סעיף

תאור

יח'

כמות

מחיר

סה"כ

02.57.004.0101

הובלה והנחת צינורות מפוליאסטר משוריין קוטר
 1200מ"מ ,מונחים בקרקע עד לעומק 6.75
בהתאם לתוכנית )עבור חיבור עתידי(

מ'

10.00

2,750.00

27,500.00

02.57.004.0210

צינורות פוליאתילן  H.D.P.Eלביוב ותיעול מסוג
 SDR 17, PE100+או ש"ע ,קוטר  250מ"מ ,לפי
ת"י  ,884מונחים בקרקע בעומק עד  3.25מ',
לרבות עבודות חפירה/חציבה פינוי ,עטיפת
סומסום ומילוי חוזר.

מ'

97.00

500.00

48,500.00

02.57.004.0230

תא בקרה מס'  S061-1לפי פרט  7מחוליות
טרומיות בקוטר  180ס"מ ובעומק  2.75עד 3.25
מ' הכל בהתאם לתוכנית 125350-1310-026-
403

קומפ

1.00

20,000.00

20,000.00

02.57.004.0240

תא בקרה מס'  S061-2לפי פרט  7Aכולל אספקה
והתקנת סגר מחוליות טרומיות בקוטר  180ס"מ
ובעומק  2.75עד  3.25מ' הכל בהתאם לתוכנית
125350-1310-026-403

קומפ

1.00

37,000.00

37,000.00

02.57.004.0241

תא בקרה מס'  S061-2Aלפי פרט  7מחוליות
טרומיות בקוטר  125ס"מ ובעומק  2.75עד 3.25
מ' הכל בהתאם לתוכנית 125350-1310-026-
403

קומפ

1.00

10,500.00

10,500.00

02.57.004.0250

תא בקרה מס'  S061-3Aלפי פרט  7מחוליות
טרומיות בקוטר  125ס"מ ובעומק  2.75עד 3.25
מ' הכל בהתאם לתוכנית 125350-1310-026-
403

קומפ

1.00

10,500.00

10,500.00

02.57.004.0251

תא בקרה מס'  S061-3Bלפי פרט  7מחוליות
טרומיות בקוטר  125ס"מ ובעומק  2.75עד 3.25
מ' הכל בהתאם לתוכנית 125350-1310-026-
403

קומפ

1.00

10,500.00

10,500.00

02.57.004.0252

תא בקרה מחוליות טרומיות מרובעות במידות
 2.5X2.5מס'  S061-0לפי פרט  23בקוטר  2.4מ'
לעומק  6.75עד  7.25מ' בהתאם לתכנית
125350-1310-026-413

יח'

1.00

90,000.00

90,000.00

02.57.004.0300

תוספת לביצוע שוחה חדשה S061-3B , S061-
 3Aעל קו קיים בכל עומק ובכל קוטר בו זורמים
מי ביוב כולל שאיבה רצופה בין שוחה
לשוחה,עלות כל ציוד השאיבה ) משאבה,דיזל
גנרטור,מעקף זמני בין שוחות קיימות בכל קוטר
ואורך,אביזרים ( וביצוע כל ההסדרים הדרושים
למניעת הצפת רצפת השוחה בזמן העבודה  ,הכל
בהתאם לתוכניות 402-125350-1310-026

קומפ

2.00

5,000.00

10,000.00

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
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סעיף

תאור

יח'

כמות

מחיר

סה"כ

02.57.004.0310

תא למלכודת אבנים במידות פנימיות  3.0X2.5מ'
לגובה  3.5מ' כולל תחתית שוחה ,חוליות ,תקרה
ומכסים צבועים באפוקסי עמיד לשפכים ,שלבי
טיפוס עבודות חפירה ומילויבמצעים וכל יתר
מרכיבי הפרט הדרושים לביצוע מלא של העבודה
קומפלט.

קומפ

1.00

70,000.00

70,000.00

02.57.004.0320

חיבור צינור ביוב  PEבקוטר עד  250מ"מ,בין
השוחה הקיימת לשוחה המתוכננת לרבות חפירה
בצמוד לשוחה הקיימת ,פרוק והחלפת צינור
קיים ,עבודות החיבור ,שאיבות ,הטיית שפכים,
מחבר שוחה ,עיבוד המתעל )בנצ'ק( וכל החומרים
הדרושים ,מותקן מושלם באישור המפקח

קומפ

2.00

3,500.00

7,000.00

סה"כ לביצוע חיבור תורם מס'  7א' מפעל הר
טוב

02.57.005

362,170.00

ביצוע חיבור תורם מס'  7א.ת .נשר וישוב נחם
בכל תורם יותקנו שוחות עם סגר קיר בצמוד לתא
מלכודת אבנים בהתאם לתכניות .עלות הסגר כלול
במחיר השוחה.

02.57.005.0210

צינורות  P.V.Cלביוב ,מסוג "מריביב עבה" SN-8
או ש"ע ,קוטר  250מ"מ ,לפי ת"י  ,884מונחים
בקרקע בעומק עד  5.75מ' ,לרבות עבודות
חפירה/חציבה פינוי ,עטיפת סומסום ומילוי חוזר.

מ'

110.00

550.00

60,500.00

02.57.005.0220

צינורות  P.V.Cלביוב ,מסוג "מריביב עבה" SN-8
או ש"ע ,קוטר  315מ"מ ,לפי ת"י  ,884מונחים
בקרקע בעומק עד  4.75מ' ,לרבות עבודות
חפירה/חציבה פינוי ,עטיפת סומסום ומילוי חוזר.

מ'

75.00

612.00

45,900.00

02.57.005.0225

צינורות  P.V.Cלביוב ,מסוג "מריביב עבה" SN-8
או ש"ע ,קוטר  315מ"מ ,לפי ת"י  ,884מונחים
בקרקע בעומק מ 4.75-מ' עד  6.25מ' ,לרבות
עבודות חפירה/חציבה פינוי ,עטיפת סומסום
ומילוי חוזר.

מ'

50.00

710.00

35,500.00

02.57.005.0226

צינורות  P.V.Cלביוב ,מסוג "מריביב עבה" SN-8
או ש"ע ,קוטר  200מ"מ ,לפי ת"י  ,884מונחים
בקרקע בעומק עד  3.25מ' ,לרבות עבודות
חפירה/חציבה פינוי  ,עטיפת סומסום ומילוי חוזר

מ'

5.00

250.00

1,250.00

02.57.005.0230

תא בקרה מס'  S063-1לפי פרט  7מחוליות
טרומיות בקוטר  180ס"מ ובעומק  4.25עד 4.75
מ' הכל בהתאם לתוכנית 125350-1310-026-
403

קומפ

1.00

25,000.00

25,000.00
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יח'
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סה"כ

02.57.005.0240

תא בקרה מס'  S063-2לפי פרט  7מחוליות
טרומיות בקוטר  180ס"מ ובעומק  2.75עד 3.25
מ' הכל בהתאם לתוכנית 125350-1310-026-
403

קומפ

1.00

22,000.00

22,000.00

02.57.005.0250

תא בקרה מס'  S063-3לפי פרט  7Aכולל אספקה
והתקנת סגר מחוליות טרומיות בקוטר  180ס"מ
ובעומק  3.75עד  4.25מ' הכל בהתאם לתוכנית
125350-1310-026-403

קומפ

1.00

50,000.00

50,000.00

02.57.005.0260

תא בקרה מס'  S063-4לפי פרט  7מחוליות
טרומיות בקוטר  125ס"מ ובעומק  5.25עד 5.75
מ' הכל בהתאם לתוכנית 125350-1310-026-
403

קומפ

1.00

17,000.00

17,000.00

02.57.005.0261

תא בקרה מס'  S063-5לפי פרט  7Bמחוליות
טרומיות בקוטר  180ס"מ ובעומק  5.75עד 6.25
מ' הכל בהתאם לתוכנית 125350-1310-026-
403

קומפ

1.00

50,000.00

50,000.00

02.57.005.0262

תא בקרה מס'  S063-6לפי פרט  7מחוליות
טרומיות בקוטר  125ס"מ ובעומק  5.25עד 5.75
מ' הכל בהתאם לתוכנית 125350-1310-026-
403

קומפ

1.00

17,000.00

17,000.00

02.57.005.0263

תא בקרה מס'  S063-7לפי פרט  7Bמחוליות
טרומיות בקוטר  180ס"מ ובעומק  5.25עד 5.75
מ' הכל בהתאם לתוכנית 125350-1310-026-
403

קומפ

1.00

32,000.00

32,000.00

02.57.005.0264

תא בקרה מס'  S063-8לפי פרט  7מחוליות
טרומיות בקוטר  125ס"מ ובעומק  3.75עד 4.25
מ' הכל בהתאם לתוכנית 125350-1310-026-
403

קומפ

1.00

14,000.00

14,000.00

02.57.005.0265

תא בקרה מס'  S063-9לפי פרט  7מחוליות
טרומיות בקוטר  125ס"מ ובעומק  4.25עד 4.75
מ' הכל בהתאם לתוכנית 125350-1310-026-
403

קומפ

1.00

15,000.00

15,000.00

02.57.005.0270

תוספת לביצוע שוחה חדשה  S063-9,5,6,7,8על
קו קיים בכל עומק ובכל קוטר בו זורמים מי ביוב
כולל שאיבה רצופה בין שוחה לשוחה,עלות כל
ציוד השאיבה ) משאבה ,דיזל גנרטור,מעקף זמני
בין שוחות קיימות בכל קוטר ואורך,אביזרים (
וביצוע כל ההסדרים הדרושים למניעת הצפת
רצפת השוחה בזמן העבודה  ,הכל בהתאם
לתוכניות -026-402125350-1310

קומפ

5.00

5,000.00

25,000.00
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סעיף

תאור

יח'

כמות

מחיר

סה"כ

02.57.005.0340

תא למלכודת אבנים במידות פנימיות  3.0X2.5מ'
לגובה  3.5מ' כולל תחתית שוחה ,חוליות ,תקרה
ומכסים צבועים באפוקסי עמיד לשפכים ,שלבי
טיפוס עבודות חפירה ומילויבמצעים וכל יתר
מרכיבי הפרט הדרושים לביצוע מלא של העבודה
קומפלט.

קומפ

1.00

70,000.00

70,000.00

02.57.005.0350

חיבור צינור ביוב  PVCבקוטר עד  315מ"מ,בין
השוחה הקיימת לשוחה המתוכננת לרבות חפירה
בצמוד לשוחה הקיימת ,פרוק והחלפת צינור
קיים ,עבודות החיבור ,שאיבות,הטיית שפכים,
מחבר שוחה ,עיבוד המתעל )בנצ'ק( וכל החומרים
הדרושים ,מותקן מושלם באישור המפקח

קומפ

2.00

3,500.00

7,000.00

02.57.005.0355

חיבור צינור ביוב  PVCבקוטר עד  250מ"מ,בין
השוחה הקיימת לשוחה המתוכננת לרבות חפירה
בצמוד לשוחה הקיימת ,פרוק והחלפת צינור
קיים ,עבודות החיבור ,שאיבות,הטיית שפכים,
מחבר שוחה ,עיבוד המתעל )בנצ'ק( וכל החומרים
הדרושים ,מותקן מושלם באישור המפקח

קומפ

3.00

3,500.00

10,500.00

497,650.00

סה"כ לביצוע חיבור תורם מס'  7א.ת .נשר וישוב
נחם

 02.57.006חיבורים זמניים ,ביטול קווים קיימים ושונות
הערה :כל הסעיפים בפרק זה יופעלו אך ורק
באישור ובהוראת המפקח
כל עבודות הסדרי תנועה יבוצעו בהתאם
למפרטים טכנים של נתיבי ישראל.
02.57.006.0010

צינורות פוליאתילן  H.D.P.Eלביוב ותיעול מסוג
 ,SDR 17, PE100+דרג  10או ש"ע ,קוטר 315
מ"מ ,מיוצרים לפי ת"י כולל ספחים מונחים
בקרקע בעומק מעל עד  3.25מ' ,לרבות עבודות
חפירה/חציבה פינוי ,עטיפת סומסום ,מילוי חוזר
,פירוק וסילוק הצנרת בגמר העבודה

מ'

200.00

738.00

147,600.00

02.57.006.0020

תא בקרה בהתאם לפרט  7מחוליות טרומיות
בקוטר  125ס"מ ובעומק  3.25עד  3.75מטר הכל
לפי תוכנית 125350-1310-026-403

יח'

10.00

12,000.00

120,000.00

02.57.006.0030

תוספת לביצוע שוחה חדשה על קו קיים בכל
עומק ובכל קוטר בו זורמים מי ביוב כולל שאיבה
רצופה בין שוחה לשוחה ,עלות כל ציוד השאיבה
) משאבה ,דיזל גנרטור ,מעקף זמני בין שוחות
קיימות בכל קוטר ואורך ,אביזרים ( וביצוע כל
ההסדרים הדרושים למניעת הצפת רצפת השוחה
בזמן העבודה ,פירוק וסילוק שוחה קיימת.

יח'

5.00

5,000.00

25,000.00
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סעיף

תאור

יח'

כמות

מחיר

סה"כ

02.57.006.0040

חיבור צינור ביוב מ  P.V.Cבקוטר  315מ"מ בין
השוחה הקיימת לשוחה המתוכננת לרבות חפירה
בצמוד לשוחה הקיימת ,פרוק והחלפת צינור
קיים ,עבודות החיבור ,שאיבות,הטיית שפכים,
מחבר שוחה ,עיבוד המתעל )בנצ'ק( וכל החומרים
הדרושים ,מותקן מושלם באישור המפקח

קומפ

5.00

3,500.00

17,500.00

02.57.006.0050

פירוק מכסה וחוליה עליונה לשוחת ביוב קיימת
המיועדת לביטול בכל קוטר כלשהו .העבודה
כוללת :חפירה/חציבה גילוי מיקום השוחה ,פירוק
מכסה וחוליה עליונה ,מילוי תחתית השוחה
בבטון ב 20-עד לגובה מעל צינורות כניסה ויציאה
לרבות סתימה בבטון ב 20-של כל הכניסות
לשוחה ,מילוי חוזר וכיסוי בתוך ומעל השוחה ע"י
אדמה מקומית מהודקת ,החזרת השטח לקדמותו
וסילוק הפסולת לאתר מטמנה מורשה לכל מרחק
שיידרש )בטון למילוי יימדד בנפרד(.

קומפ

100.00

500.00

50,000.00

02.57.006.0055

פירוק מכסה וחוליה עליונה לשוחת ביוב קיימת
המיועדת לביטול בכל קוטר כלשהו בכביש אספלט
קיים )באחזקת נת"י ו/או עירייה כולל תיאום
וקבלת אישור בכתב טרם העבודות ,כולל הסדרי
תנועה זמניים עבור עבודות אלו( .העבודה
כוללת :ניסור כביש אספלט ,פירוק מכסה וחוליה
עליונה ,מילוי תחתית השוחה בבטון ב 20-מעל
צינורות כניסה ויציאה לרבות סתימה בבטון של
כל הכניסות לשוחה ובהמשך ב CLSM-עד למבנה
הכביש ,החזרת שכבות מצעים של הכביש כולל
שכבות אספלט קיימות בעובי וסוג זהה לכביש
הקיים ,וסילוק הפסולת לאתר מטמנה מורשה לכל
מרחק שיידרש )בטון למילוי יימדד בנפרד( כל
העבודות יבוצעו בהתאם למפרטים טכניים של
נתיבי ישראל.

קומפ

100.00

1,000.00

100,000.00

02.57.006.0056

ביטול קווי ביוב קיימים הכולל עבודות גישוש,
חפירה/חציבה ,הוצאת הצינור הקיים ,פינוי
פסולת לאתר מטמנה מורשה לכל מרחק שיידרש,
מילוי חוזר לתעלת הקו ע"י אדמה מקומית
מהודקת והחזרת השטח לקדמותו

מ'

200.00

700.00

140,000.00

02.57.006.0060

בטון ב 20-למילוי לכל מטרה באישור מפקח
בלבד.

מ"ק

700.00

700.00

490,000.00

02.57.006.0070

ביטול קווי ביוב קיימים הכולל עבודות גישוש,
חפירה/חציבה ,הוצאת הצינור הקיים ,פינוי
פסולת לאתר מטמנה מורשה לכל מרחק שיידרש,
מילוי חוזר לתעלת הקו ע"י אדמה מקומית
מהודקת והחזרת השטח לקדמותו.

מ'

200.00

300.00

60,000.00

02.57.006.0080

אספקה,הובלה והנחת שרוול להעתקת תשתיות
מצינורות פלדה בקוטר "  10לרבות עבודות עפר

מ'

200.00

520.00

104,000.00
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סעיף

יח'

תאור

כמות

מחיר

סה"כ

02.57.006.0090

אספקה,הובלה והנחת שרוול להעתקת תשתיות
מצינורות  PVCבקוטר  250מ"מ לרבות עבודות
עפר

מ'

200.00

265.00

53,000.00

02.57.006.0100

חפירה לגישוש וגילוי תשתיות קיימות
)תקשורת,מים,ביוב וכו' (

מ"ק

1,000.00

80.00

80,000.00

תיאום תשתיות ע"י מפקח באתר לכל גורם
שיידרש כדוגמת רט"ג ,HOT ,בזק  ,חח"י וכד'
באישור המזמין ובהתאם לנדרש לביצוע הקו.
תשלום עפ"י חשבוניות ללא רווח קבלן.
02.57.006.0130

הסדרי תנועה בשלבי ביצוע :כולל העבודות
הכרוכות בתכנון ,תיאום ,אישור ובביצוע הסדרי
התנועה ,לרבות תכנון וטיפול קומפלט ע"י מהנדס
תנועה מטעם הקבלן עד לקבלת כל האישורים
מכל הרשויות )משטרה ,מועצה מקומית מטה
יהודה ,עיריית בית שמש ,נת"י וכו'(.
הביצוע יכלול :פירוקים ,סלילה ,מילוי וכל אביזרי
הבטיחות הנדרשים כגון תמרורים ,מעקי בטיחות,
עמודים ,שלטים וכו' ,המחיר כולל אספקה,
התקנה ,ניוד ,תחזוקה ,פירוק ,פינוי כל הסדרי
התנועה שיהיה על הקבלן לבצע במשך כל משך
הפרויקט ,כולל הסדרי תנועה מקומיים לכל צורך
שהוא ,כולל עבודות לילה ,תאורה זמנית ,עגלות
חץ ,תמרורים ,מעקות בטיחות ,גדרות ,נצנצים,
שילוט והכוונה וצביעה זמנית ,צוותי אבטחה ,וכו'
וכל מה שיידרש ע"י הגורמים המאשרים) ,כל
הסדרי התנועה יבוצעו בהתאם למפרטים טכניים
של נתיבי ישראל(.

קומפ

1.00

130,000.00

130,000.00

התשלום קומפלט עבור כל הסדרי התנועה עבור
מבנה  02לכל תקופת הביצוע ולא תשולם תוספת
בנפרד.
סה"כ במבנה מס'  2יתוכננו ויבוצעו ע"י הקבלן 4
הסדרי תנועה כמופיעים בתכניות יועץ התנועה
מטעם המזמין לרבות גישה לשוחות  S068עד
שוחה  S071ותורם.
02.57.006.0135

סילוק והטמנה של כל חומר ,צמחייה ,בולדרים
וכל הפסולת והגרוטאות של אחרים לאתר מורשה
לכל מרחק שהוא ,כולל תשלום כל האגרות.
המדידה לסעיף זה לפי מ"ק )במשאיות(.

מ"ק

4,000.00

150.00

600,000.00

02.57.006.0140

תשלום ליועץ קרקע של המזמין יבוצע לפי
חשבונית מס באישור המפקח  .לא ישולם רווח
קבלני.

קומפ

1.00

150,000.00

לא לסיכום
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סעיף

תאור

יח'

כמות

מחיר

סה"כ

02.57.006.0150

תשלום לשוטרים ,לפי הצורך ישולם לפי חשבונית
מס באישור מפקח בשטח מראש ובכתב ,לא
ישולם רווח קבלני.

קומפ

1.00

75,000.00

לא לסיכום

02.57.006.0160

פועל מקצועי בכל המקצועות

ש"ע

40.00

66.00

2,640.00

02.57.006.0170

פועל פשוט בכל המקצועות

ש"ע

40.00

54.00

2,160.00

02.57.006.0180

מנהל עבודה

ש"ע

13.00

100.00

1,300.00

02.57.006.0190

קבוצת מדידה

י"ע

3.00

2,200.00

6,600.00

02.57.006.0210

צוות ריתוך כולל ציוד ריתוך

ש"ע

20.00

185.00

3,700.00

02.57.006.0220

רתך מקצועי כולל ציוד ריתוך

ש"ע

20.00

108.00

2,160.00

02.57.006.0230

יעה אופני דגם  950או מקביל

ש"ע

10.00

235.00

2,350.00

02.57.006.0240

טרקטור עם דחפור ורוטר הידראולי דגם  D9Lאו
מקביל

ש"ע

10.00

540.00

5,400.00

02.57.006.0250

מחפר הידראולי אופנים )גלגלים( עם פטיש
חציבה ,משקל הכלי  16-21טון

ש"ע

13.00

400.00

5,200.00

02.57.006.0260

מחפר הידראולי זחלי עם פטיש שבירה וכף דגם
קטרפילר  330או מקביל

ש"ע

13.00

500.00

6,500.00

02.57.006.0270

מחפרון אופני עם כף דגם  JCB 3CXאו מקביל

ש"ע

20.00

175.00

3,500.00

02.57.006.0280

מיני מחפרון זחלי עם כף פטיש שבירה ומקדח
קרקע דגם בובקט או מקביל

ש"ע

10.00

135.00

1,350.00

02.57.006.0290

מיני מחפרון אופני עם כף פטיש שבירה ומקדח
קרקע דגם בובקט או מקביל

ש"ע

10.00

145.00

1,450.00

02.57.006.0300

מכבש רוטט טנדס על  2גלגלי  7-9טון

י"ע

2.00

1,430.00

2,860.00

02.57.006.0310

מכבש רוטט ממונע מעל  17טון דגם BOMAG
 217או מקביל

י"ע

2.00

1,700.00

3,400.00

02.57.006.0320

מכבש ידני דו גלגלי  75ס"מ כולל מפעיל
)(BOMAG75

י"ע

2.00

990.00

1,980.00

02.57.006.0330

מכבש רוטט )ג'בקה(

י"ע

2.00

540.00

1,080.00

02.57.006.0340

משאית מיכלית מים שני צירים לא פחות מ5 -
מ"ק.

ש"ע

10.00

225.00

2,250.00

02.57.006.0350

משאית רכינה שני צירים לא פחות מ 12-מ"ק

י"ע

2.00

1,930.00

3,860.00

02.57.006.0360

משאית הובלה עם מנוף  12טון

ש"ע

8.00

315.00

2,520.00

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
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סעיף

יח'

תאור

כמות

מחיר

סה"כ

02.57.006.0370

מנוף עם סל לאנשים בגובה עד  15מ'

ש"ע

8.00

315.00

2,520.00

02.57.006.0380

מנוף הידראולי  200טון

ש"ע

8.00

750.00

6,000.00

02.57.006.0390

במת הרמה זרוע פרקית גובה עבודה עד  14מ'

י"ע

2.00

680.00

1,360.00

02.57.006.0410

ביובית ,בנוסף לנדרש מהקבלן בסעיפים האחרים
בהם הביובית כלולה במחירי היחידה.

ש"ע

100.00

260.00

26,000.00

02.57.006.0441

אספקה והתקנה של מד גובה רציף לשוחת ביוב
מדגם  cello 4S -תוצרת  .TECNHOLOGהמד
גובה כולל משדר אולטרסוני לאנרגיה נמוכנה כולל
סוללה פנימית ל 5-שנים ודמימנוי לשנתיים .כמו
כן העבודה כוללת בניית ממשק והצגת
הפרמטרים ושילוב במרכז הבקרה הקיים מבוסס
ריאליטק .

יח'

5.00

7,400.00

37,000.00

2,252,240.00

סה"כ לחיבורים זמניים ,ביטול קווים קיימים
ושונות

 02.57.007חיבור זמני לקו בית שמש קיים )בשוחה
(S065
02.57.007.0001

צינורות פוליאתילן ) PE 100+אורך המוט  8מ' (
בקוטר  710מ"מ לביוב ותיעול מונחים בקרקע
בעומק עד  7.25מ' )כולל אספקת צינורות(

מ'

35.00

3,800.00

133,000.00

02.57.007.0002

תא בקרה  S065-0מחוליות טרומיות בקוטר 200
ס"מ ועומק  6.25עד  6.75מטר הכל לפי תוכנית:

יח'

1.00

64,000.00

64,000.00

 ,12350-1310-002-114כולל ביטול התא לאחר
השלמת הפרויקט באישור בכתב מהמזמין.
02.57.007.0003

תא בקרה  S065-1מחוליות טרומיות בקוטר 200
ס"מ ועומק  4.75עד  5.25מטר הכל לפי תוכנית,
כולל ביטול התא לאחר השלמת הפרויקט באישור
בכתב מהמזמין.

יח'

1.00

48,000.00

48,000.00

סה"כ לחיבור זמני לקו בית שמש קיים )בשוחה
(S065

245,000.00

סה"כ לצנרת ביוב בקטע צפוני באורך כולל 1.40
ק"מ  GRP 1200מ"מ

48,484,725.00

02.59

עבודות ניקוז

02.59.001

עבודות עפר
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סעיף

יח'

תאור

כמות

מחיר

סה"כ

הסדרת נחל שורק הזורם כל השנה
כל הסעיפים יבוצעו אך ורק באישור המפקח.
02.59.001.0010

חפירה ,חציבה בכל סוגי קרקע.

מ"ק

12,134.00

18.48

224,236.32

02.59.001.0020

הידוק שטחים )שתית( בבקרה מלאה לאחר
חפירה/חישוף 98% ,מודיפייד א.א.אש.טו.

מ"ר

3,325.00

2.64

8,778.00

02.59.001.0030

ייצוב שתית ע"י החדרת שברי אבן

מ"ר

1,150.00

25.00

28,750.00

02.59.001.0040

מילוי מובא מחומר נברר )מצע סוג ג'( ,מפוזר
בשכבות בעובי מקס' של  20ס"מ לאחר ההידוק
בהידוק מבוקר.

מ"ק

1,113.00

66.00

73,458.00

02.59.001.0050

תערובת אבנים בגודל  5-10ס"מ ,דרישות
המינימום לגבי האבניםהן :אבן קשה ,הומוגנית,
ללא סדקים ובקיעים .על האבנים להיותנקיות
מחומרים אורגניים ו/או עפר

מ"ק

867.00

130.00

112,710.00

02.59.001.0060

תערובת אבנים בגודל  20-30ס"מ ,דרישות
המינימום לגביהאבנים הן :אבן קשה ,הומוגנית,
ללא סדקים ובקיעים .על האבניםלהיות נקיות
מחומרים אורגניים ו/או עפר

מ"ק

696.00

165.00

114,840.00

02.59.001.0070

תערובת אבנים בגודל  20-50ס"מ ,דרישות
המינימום לגביהאבנים הן :אבן קשה ,הומוגנית,
ללא סדקים ובקיעים .על האבניםלהיות נקיות
מחומרים אורגניים ו/או עפר

מ"ק

198.00

165.00

32,670.00

02.59.001.0080

אבנים נסורות בגודל מ  -40עד  60ס"מ במשקל
של  0.3-0.2טון בעיקר בגדות

מ"ר

770.00

165.00

127,050.00

02.59.001.0090

אבנים נסורות בגודל מ  -70עד  90ס"מ במשקל
של  0.9-1.9טון בעיקר בגדות

מ"ר

1,124.00

165.00

185,460.00

02.59.001.0100

אספקה והנחת שרוול מגן מצינור פלדה בקוטר "
 56בעובי דופן של . 1/2ציפוי חיצוני טריו וציפוי
פנימי באפוקסי)כולל השחלת צינור "ביוב
מפוליאטילן בשרוול הפלדה

מ'

140.00

4,000.00

560,000.00
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סעיף

תאור

יח'

02.59.001.0110

תכנון וביצוע קטע  S061-S058חציית נחל שורק:
הטיית נחל שורק לרבות סכירה ,מעקפים ,צנרת,
שאיבה רצופה ,וכל הנדרש לביצוע בשלבים ולפי
הנחיות רשות הניקוז ,הידרולוג מטעם הקבלן
והמתכנן .העבודה תבוצע בתנאים של זרימת מי
קולחין שיניוניים בנחל .על הקבלן להכין תכנית
עבודה להטיית הנחל כולל החזרת שטח לקדמותו
בגמר ביצוע העבודות ולאשר את התכנית ברשות
הניקוז .התשלום יהיה חד פעמי עבור עבודה
קומפלט ללא הגבלת זמן במשך כל תקופת
הביצוע כולל עבודה בנחל זורם כל השנה וסילוק
כל הצמחייה מאזור ביצוע של החצייה ולפי תכנון
מנחה של המתכנן.

קומפ

כמות
1.00

מחיר
500,000.00

סה"כ
500,000.00

ביצוע חציית נחל שורק יבוצע אך ורק בתקופה
ללא גשם ובזמן שנחל זנוח יבש.
1,967,952.32

סה"כ לעבודות עפר

 02.59.002עבודות בטון בחציית נחל
02.59.002.0010

קורות שן מבטון מזוין ב  -30במידות שונות

מ"ק

161.00

1,092.00

175,812.00

02.59.002.0020

תוספת עבור בטון ב  -40במקום ב30 -

מ"ק

440.00

33.00

14,520.00

02.59.002.0030

עטיפת בטון מזוין לצינור מגן מפלדה בקוטר "56
 ,שרוולי ביוב עבור שני צינורות,יציקה על גבי
קרקע טבעית

מ"ק

320.00

1,350.00

432,000.00

02.59.002.0040

עטיפת בטון מזוין לצינורות מים או ביוב בקטרים
קטנים שונים בעומק כלשהו

מ"ק

50.00

460.00

23,000.00

02.59.002.0050

תוספת עבור יציקה טרומית )פריקסטים( באתר
על גבי קרקע טבעית )כולל עבודות בטון ועבודות
הנחה בנחל(

מ"ק

190.00

1,650.00

313,500.00

02.59.002.0060

תוספת למחיר הבטון עבור שימוש מוספי הגנה
בפני כלורידים,סולפטים ובקרקעות אגרסיביים
בהתאם להוראות המפרט הטכני המיוחד

מ"ק

300.00

85.00

25,500.00

סה"כ לעבודות בטון בחציית נחל

02.59.005

984,332.00

עבודות איטום

02.59.005.0010

לוחות פוליסטרן מוקצף בעובי  2ס"מ באלמנטים
שונים

מ"ר

250.00

13.50

3,375.00

02.59.005.0020

איטום תפר התפשטות ברוחב של כ 2 -ס"מ
בהיקף בסיסלמתקנים ע"י פרופיל גיבוי ומסטיק
פוליאוריטני .לפי פרט.

מ'

19.00

54.00

1,026.00
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סעיף

תאור

02.59.005.0030

יח'

מוטות מייתדים בקוטר  16מ''מ ובאורכים שונים

יח'

כמות
50.00

מחיר
29.00

סה"כ לעבודות איטום

02.59.040

סה"כ
1,450.00
5,851.00

יריעות שריון וכוורות

02.59.040.0010

בד גאוטכני לא ארוג במשקל  200גרם/למ"ר -רמה
2

מ"ר

3,510.00

9.00

31,590.00

02.59.040.0020

מעקה בטיחות מפלדה ברמת תפקוד  H4bברוחב
פעיל  W7מאושר על-ידי חברת נתיבי ישראל
)רשימה מפורסמת באתר החברה(

מ'

79.00

400.00

31,600.00

02.59.040.0030

פרט גלישה למעקה כלשהוא באורך  4מטר

יח'

4.00

1,730.00

6,920.00

סה"כ ליריעות שריון וכוורות

70,110.00

סה"כ לעבודות ניקוז

3,028,245.32

סה"כ למבנה מס' -02הקמת קו מאסף ביוב קטע
צפוני- -משוחה  S054עד S068

52,516,404.72

 03מבנה מס' -03הקמת קו מאסף ביוב קטע
צפוני -משוחה  S068עד ) S096צורעה(
03.00

הוראות כלליות
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סעיף

יח'

תאור

כמות

סה"כ

מחיר

ככלל כל הסעיפים כוללים עבודות הובלה ,אספקה
והתקנה קומפלט.
עבודות חפירה מתייחסות לעבודות חפירה ו/או
חציבה בכל סוגי הקרקע.
בכל סעיף בו הוגדר מילוי )מכל סוג שהוא( הסעיף
כולל את חומר המילוי ,הובלת המילוי מכל מרחק
שנדרש לאתר ,אספקה ופיזור המילוי והידוקו
בהתאם לנדרש בתכניות.
בכל מקום בכתב הכמויות בו הוגדר עבודות
חפירה/חציבה העבודות כוללות בין היתר אך לא
רק :פינוי עודפי חפורת לאתר מורשה כולל הובלת
החומר למטמנה ,עירום זמני של חומר החפירה
למילוי חוזר באם יידרש ,ומילוי חוזר בהרטבה
לפי המפרט בסיום עבודות החפירה.
על הקבלן לנקוט באמצעים למניעת אבק בכל
שעות היממה כגון הרטבת דרכי עפר למשך כל
תקופת הביצוע.
מצורף דו"ח קרקע מטעם המזמין שהינו לעיון
בלבד .על הקבלן לפני ביצוע העבודות לערוך
בדיקה גאולוגית ע"י יועץ קרקע ,הידרולוג וכו ,על
חשבונו .האחריות על המידע ועל שיטות ביצוע
חלות על הקבלן בלבד.
כל האמור לעיל כלול במחירי יח' בכתב הכמויות.
סה"כ להוראות כלליות

03.01

0.00

עבודות עפר

03.01.001
03.01.001.0310

גילוח ערמות עפר לאורך תוואי הקו בין יתדות
 S070עד  S071וסילוק הפסולת לאתר מורשה
לכל מרחק שהוא ,כולל תשלום כל האגרות
הנדרשות לרבות הטמנה.

מ"ק

2,500.00

44.00

110,000.00

03.01.001.0320

דרך שירות ברוחב  5.0מ' על קו ביוב ממצע סוג
א',בשתי שכבות כל שכבה בעובי  20ס"מ לאחר
ההידוק )המבוקר( .העב' כוללת :חישוף,
חפירה/חציבה ,פינוי כפי שיידרש ,יישור והידוק
מבוקר של השתית  ,98%פיזור והידוק מבוקר
של המצע  98%מודיפייד א.א.אש.טו.
המחיר כולל את כל האמור לעיל לרבות מסירה
בסיום ביצוע המאסף כאשר הדרכים נקיות מכל
עשב/צמחייה.

מ"ר

10,800.00

76.00

820,800.00
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סעיף

03.01.001.0325

תאור
ריבוד דרך שירות ברוחב  5.0מ' באספלט גרוס
מקורצף בעובי  10ס"מ

יח'

כמות

מ"ר

10,800.00

מחיר
12.00

סה"כ
129,600.00

"אתרא קדישא"
03.01.001.0350

חפירות /או חציבות )עפ"י דרישה של אתרא
קדישא( .מחיר החפירה ו/או יהיה למ"ר יכלול
חישוף שטח עדין ע"י  JCBללא שיניים ,חפירה
בסלע ,עירום זמני ,מילוי חוזר ,פינוי וסילוק
עודפי עפר לאתר מורשה לכל מרחק כולל אגרות
הטמנה והשבת השטח לקדמותו ,הידוק על ידי
נסיעת הכלים )גלגלים של שופל( .רוחב החפירה
יהיה לא יותר מ 6-מ'.

מ"ר

150.00

60.00

9,000.00

03.01.001.0360

קידוחי דריל כל  4מ' ולעומק  5.0מ' )עפ"י דרישה
של אתרא קדישא  -כמות הקידוחים בהתאם
להנחיות המפקח(.

מ'

125.00

75.00

9,375.00

03.01.001.0370

פלטות מלוחות טרומיות מורכבות באתר בעובי
 20ס"מ וברוחב  1.2מ' ואורך  5.25מ' עם עומס
נוסף של  300ק"ג )עפ"י דרישה של אתרא קדישא
בהתאם להנחיות המפקח(.

מ"ר

50.00

403.00

20,150.00

03.01.001.0380

כלונסאות מיקרופיילס בטון ב 30 -בקוטר  35ס"מ
בעומק עד  12מ' כולל זיון בכמות של  120ק"ג
למ"ק
)עפ"י דרישה של אתרא קדישא ובהתאם להנחיות
המפקח(.

מ'

150.00

316.00

47,400.00

03.01.001.0381

ביצוע הרטבה במטע רימונים של קיבוץ צרעה
במשך כל תקופת הביצוע בתחום הקיבוץ ,העב'
כוללת :התקנת ראשי מערכת להשקיה אוטומטית,
הנחת קווי השקייה והתקנת ממטרות ,מדי מים,
מגופים ואביזרים וכו' ,צנרת השקיה להרטבה הכל
בהתאם לאישור והנחיות קיבוץ צורעה והמפקח.

קומפ

1.00

150,000.00

150,000.00

המחיר כולל את כל הציוד לרבות חיבור מים
ותשלום מים לקיבוץ או ו/מקורות.

03.02

סה"כ ל

1,296,325.00

סה"כ לעבודות עפר

1,296,325.00

עבודות בטון

 03.02.001בלוקי עיגון מבטון CLSM ,
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סעיף

03.02.001.0310

יח'

תאור
עיגון קו בקוטר  1200מ"מ ע"י מילוי בטון מזויין
רשת  ᶲ8@20ב 30-בתעלת הצינורות לכל רוחב
התעלה עד לגובה  50ס"מ מקודקוד הצינור
ולאורך 1.0מ' עפ"י הפרט כולל פלדת זיון.

יח'

כמות
40.00

מחיר
3,200.00

סה"כ
128,000.00

המחיר קומפלט לביצוע מושלם.
03.02.001.0315

אספקה,הובלה ומילוי ב CLSM-רטוב לכל מטרה
למעט מילוי ב CLSM -בהנחת הקו  .המחיר כולל
תוסף להתקשות מהירה .סעיף זה באישור מפקח
בלבד.

מ"ק

500.00

400.00

200,000.00

סה"כ לבלוקי עיגון מבטון CLSM ,

328,000.00

סה"כ לעבודות בטון

328,000.00

 03.40פיתוח נופי
03.40.051
03.40.051.9000

עבודות עפר
שיקום דרכי עפר שלא במסגרת הנחת הקו ולפי
הוראות ואישור המפקח .העבודה כוללת חפירה
וחציבה ,הידוק שתית ,מילוי חוזר באדמה
מקומית ומנופה במידת הצורך עם גודלהאבן עד
 7ס"מ .הבאת פני שטח עליון של הדרך לגובה
המקורי של דרך העפר לפני תחילת העבודות
ובדרכים חדשות לגובה פני הקרקע החדש .כיסוי
שכבה עליונה באדמה מקומית בהידוק 96%
מודיפיד אאשטו .המדידה לפי מ"ר דרכי עפרה.
כולל את כל המרכיבים .המדידה לפי מ"ר דרכי
עפר ,כולל את כל המרכיבים .לפי פרט פ.8.2-

מ"ר

700.00

50.00

35,000.00

המחיר כולל את כל האמור לעיל לרבות מסירה
בסיום ביצוע המאסף כאשר הדרכים נקיות מכל
עשב/צמחייה.
סה"כ לעבודות עפר

03.40.052
03.40.052.9000

35,000.00

מדרגות וחגורות בטון
חגורת בטון ב 30-כבסיס לגדר חצרות  -מידות
החגורה 20 :ס"מ מעל הקרקע 40 ,ס"מ מתחת
לקרקע  -עובי  40ס"מ .העבודה כוללת זיון ברזל
בהתאם לפרט פ -א .10המדידה לפי מ"א כולל את
כל המרכיבים. .
סה"כ למדרגות וחגורות בטון

6,240.00

 03.40.080מסלעות גנניות
הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il
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סעיף

תאור

יח'

03.40.080.9000

הסתרה לשוחות ביוב בשטח פתוח :העבודה
כוללת עירום עפר מובא להסתרת השוחה  5 -מ"ק
לכל שוחה ,הידוק העפר ,הצבת סלעי לקט
מקומיים או מיובאים .הנחת כל סלע תתבצע
בשכבת טיט צמנט  3ס"מ .סה"כ סלעים נדרשים
להסתרת כל שוחה  16מ"ר  .גודל ממוצע של
הסלע 30-40 :ס"מ ,עומק  30ס"מ .המדידה לפי
קומפלט עבודות להסתרת שוחה ,כולל את כל
המרכיבים .פי פרט פ1-

קומפ

כמות
40.00

מחיר
4,000.00

סה"כ
160,000.00

סה"כ למסלעות גנניות

160,000.00

סה"כ לפיתוח נופי

201,240.00

 03.41עבודות גינוןתת פרק 41.0
הערות
השתילה תתבצע בשרוולים בפתחים שבין ריצוף
אבן הבקלה .השתילה תתבצע בתקופת החורף,
לאחר שירדו לפחות  70מ"מ של מי גשם .לאחר
השתילה הקבלן ישקה כל צמח בנפרד על ידי
מכלית או הנחת טפטפות זמניות בכמות של 5
ליטר לצמח .אחזקה והשקיה של הצמחייה הן
לתקופה של  3חודשים ,כלול במחיר היחידה.
בתקופת הקיץ הקבלן ישקה פעמים בחודש
בכמות של  10ליטר לצמח לתקופה של 6
חודשים .סה"כ  12מועדי ההשקיה .סעיף זה
נמדד בנפרד  -בהתאם לסעיף 41.020.9010
בכתב כמויות זה.

 03.41.011עיבוד הקרקע ואדמת גינון
03.41.011.9000

פיזור אדמת חישוף מערמות קיימות בצדי רצועת
הקו .יש לפזר בשתי שכבות של  20ס"מ כל
שכבה ,עד לעובי השכבה הנדרש  40 -ס"מ ו/או
לגובה המתוכנן באתר .המדידה לפימ"ק שינוע
ופיזור אדמת חישוף .אדמת החישוף כוללת אדמה
מרצועת הקו ,אתר התארגנות ודרכי גישה
זמניות .אדמת החישוף תכלול את כל הצמחייה
שבתוכה ואלמנטים אורגניים אחרים .ראו הגדלה
 גיליון  .NOF-Dהמדידה לפי מ"ק פיזור אדמתחישוף ,כולל את כל המרכיבים.

מ"ק

18,000.00

25.00

סה"כ לעיבוד הקרקע ואדמת גינון

03.41.020
03.41.020.0030

450,000.00

450,000.00

גינון ונטיעה
נטיעת שתילים גודל מס'  .3לפי פרט פ12-
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סעיף

תאור

יח'

כמות

מחיר

סה"כ

03.41.020.9000

שרוול נטיעה לעצים  -העבודה כוללת אספקה
והצבת שרוול הגנה לעצים דגם מ.ש.ק .אלמור
בע"מ או ש"ע כולל יריעה קשוחה מפוליאסטר
מחורץ בגובה  1מטר ,קוטר  250מ"מ +שתי
סמוכות לעיגון השרוול .השרוול יוצב לבין אבני
הבקלה .המדידה לפי יחידות שרוולים כולל את כל
המרכיבים .לפי פרט פ12-

יח'

200.00

35.00

7,000.00

03.41.020.9010

חודשי אחזקה של  1דונם גינון אינטנסיבי בהתאם
להנחיות המזמין והמפרט הכללי ,כולל תשלום
עבור מים ומועדי השקיה במכליות .המדידה לפי
קומפלט חודש אחזקה ,כוללאת כל המרכיבים.

יח'

12.00

1,000.00

12,000.00

03.42

סה"כ לגינון ונטיעה

21,400.00

סה"כ לעבודות גינוןתת פרק 41.0

471,400.00

סקר עצים

00 03.42.001
03.42.001.0200

כריתת עץ כולל סימון ושילוט ,טיפול בקבלת כל
ההיתרים הנדרשים ,תאום ואישור ,עבודות
בטיחות ,גיזום מקדים ,כריתה ,עקירת הגדם,
פינוי לאתר פסולת מורשה וניקוי.כולל כל הנדרש,
ציוד ,חומרים ועבודה לביצוע מושלם של
העבודה ,כולל הצגת אסמכתאות לגבי אתר
הפינוי.

יח'

416.00

270.00

112,320.00

03.42.001.0210

גיזום עץ כולל סימון ושילוט ,תאום ואישור,
עבודות בטיחות ,גיזום ענפים או שורשים ,מריחה
או ריסוס הפצעים ,קשירה ועיגון כנדרש ,פינוי
וניקוי .כולל כל הנדרש,ציוד ,חומרים ועבודה
לביצוע מושלם של העבודה.

יח'

50.00

550.00

27,500.00

03.42.001.0240

גידור עץ באיסכורית כולל סימון ,שילוט ,תאום
ואישור ,גיזום מקדים ,גדר מלוחות פח טרפזי
בעובי  0.6מ"מ מגולוון וצבוע ,דגם "איסכורית" או
ש"ע ,בעלי גובה גל של  38מ"מ ,בגובה עד 2.0
מ' ,לוחות פח איסכורית מונחים בכיוון הגדר,
לרבות אביזרי חיבור ,עמודים מברזל זוית X 50
 50מ"מ ,העמודים בכל גובה הגדר ולפחות 40
ס"מ בקרקע או כל פתרון כולל בטון כדי להבטיח
את יציבות הגדר ,תחזוקה עד למסירת העבודה
או אישור המפקח כולל סילוק למקום מורשה,
בסיום העבודה במקטע או מבנה לפי קביעת
האגרונום מטעם המזמין ,כולל כל הנדרש ,ציוד,
חומרים ועבודה לביצוע מושלם של העבודה.

מ'

200.00

180.00

36,000.00

סה"כ ל00

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
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סעיף

יח'

תאור

כמות

מחיר

סה"כ לסקר עצים

03.44

סה"כ
175,820.00

גידור תת פרק 44.0
הערות
גידור רצועת הקו בזמן ביצוע העבודות  -הגידור
יתבצע על ידי הקבלן על חשבונו ועל אחריותו -
כלול במחיר היחידה .הגידור יתבצע בשני צדי
הקו :בכיוון צד הכביש הגדר תהיה גדר רשת
פלסטי אדומה .בכיוון הנגדי הגדר תהיה גדר
אסכורית .המיקום המדויק להצבת הגדרות יקבע
בשטח לפני תחילת הביצוע .הקבלן אחראי
לאחזקת הגדר במשך כל תקופת הביצוע .מדי יום
במשך הביצוע במקרה של פגיעה כלשהי בגדר או
בלאי הקבלן יחליף את הקטע הנדרש .בגמר
העבודות הקבלן יפרק את הגדרות ויפנה אותם
למקום שפיכה מאושר על חשבונו.
גדר רשת פלסטי אדומה בגובה  3מטר  -ההצבה
על ידי קשירה לברזל זווית )בזמטים( בגבול
רצועת הקו כל  4מטר .בהתאם לפרט פ.7-
גדר אסכורית  -הצבת עמודי מתכת בקוטר "3
ותומכות אחוריות ,אלכסוניות וכו' לפי הנדרש עם
יסודות בטון לפי הנחיית יצרן האסכורית ותכנון
לאישור קונסטרוקטור רשוי מטעם ועל חשבון
הקבלן .פח אסכורית באורך  3מטר ,גובה  3מטר.
החיבור של פחי האסכורית לעמודי הגדר עם
חפיפה של  15ס"מ על ידי ברגי פיליפס
מגולוונים ,לפי הנחיות היצרן .לפי פרט פ11-

 03.44.012גדרות מוסדיות מפרופילי פלדה
03.44.012.9000

גדר סבכה  -גדר לחצר שירות דגם ציון משופר א'
מק"ט ) 8013עם איקסים( ,תוצרת חברת גדרות
אורלי בע"מ או שו"ע .גובה כולל של  2.30מ'
במידות  4.00*4.00מטר כולל פשפש ציון מק"ט
 ,3003לכל חצר  -סה"כ חצר  ,1כלומר שער 1
נדרש ביחידות ה-מ"א )כלול במחיר היחידה(.
הגדר מגלוונת וצבועה בתנור .המעקות
מתייחסות לעומס  75ק"ג למ"א בתקן ישראלי
 .2142המדידה לפי קומפלט הצבת גדר במידות
 4*4מטר ,כולל עיגון ביסודות בטון 40*40*40
ס"מ וכולל את כל המרכיבים .פרט פ.10-

מ'

20.00

800.00

16,000.00

ישולם לפני מ"א לאחר ביצוע בהגשת תכנית
עדות.
סה"כ לגדרות מוסדיות מפרופילי פלדה
הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
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סעיף

יח'

תאור

כמות

מחיר

סה"כ לגידור תת פרק 44.0

03.45

סה"כ
16,000.00

עבודות הכנה ופירוק
הערות
מחירי ע"ע )לרבות חישוף ופירוקים( כוללים פינוי
עודפי החפירה/חציבה ,פסולת ,הובלה והעברה
לשטחי מילוי ו/או לאתר שפיכה מאושר ,בכל
מרחק שיידרש מגבולות הביצוע של הפרויקט
ופיזור בשכבות ובאישור ככל שיידרשה ,לרבות
אגרות הטמנה ,היטלים וכו' ,לרשות כלשהו כולל
רמ"י.
איתור והתקשרות חוזית עם אתרי פינוי עבודות
עפר ופסולת הינם באחריות הקבלן .הקבלן מחויב
מדי חודש וחודשו להציג אסמכתאות לנפחי פינוי,
עודפי עפר ,פסולת וכו'לאתרי השפיכה/פינוי
מאושרים.

03.45.010

עבודות הכנה ופירוק

03.45.010.0005

חפירה ,עירום זמני וניפוי :פינוי פסולת )של
אחרים( הקיימת באתר  -לפני תחילת עבודות
הקבלן בשטח .הפינוי למקום שפך מאושר ע"י
הרשויות לכל כמות ולכל מרחק .המחיר כולל
העמסה וכולל תשלום אגרות .סעיף זה באישור
המפקח בלבד .על הקבלן להציג חישוב כמויות
לפני פינוי ותעודת שקילה מאתר פינוי מורשה.

מ"ק

100.00

36.00

3,600.00

03.45.010.0020

חישוף שטחים כולל צמחייה ,שיחים ומינים
פולשים לעומק  20ס"מ כולל ניקיון התוואי ואזור
הנדרש לעבודות מספולת ובולדרים וסילוקם.
עירום העפר בערמות כולל הצמחייה במיקום על
פי תכנית ושמירת הערמות ,לצורך החזרתן,
בשתי שכבות עליונות של  20ס"מ כל אחד ,בסיום
העבודה .החזרת ערמות החישוף נמדדה בסעיף
נפרד.

מ"ר

52,400.00

4.60

241,040.00

03.45.010.9000

תוספת של עומק שכבת חישוף  20ס''מ בהתאם
לסעיף  51.010.0020בספר הכחול ,הערה:
עבודות החישוף הן לאזורים כדלקמן :חישוף
רצועת הקו ,חישוף שטח התארגנות ,חישוף שטח
ודרכי גישה לפי תכנית משה כרמין .המדידה לפי
מ"ר חישוף ,כולל את כל המרכיבים .לפי פרט פ6-

מ"ר

52,400.00

3.00

157,200.00

סה"כ לעבודות הכנה ופירוק

401,840.00

סה"כ לעבודות הכנה ופירוק

401,840.00

 03.51כבישים קיימים לאחר ביצוע הקו ) 5000מ"ר(
הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il

מספר פנימי18536 :

מאסף ביוב מזרחי וצפוני  -תאגיד מי שמש

01/09/2021

עמוד 83

כתב כמויות מתאריך 01.09.21
תאגיד מי שמש

סעיף

03.51.002

יח'

תאור

כמות

מחיר

סה"כ

עבודות הכנה ופירוק
מחירי אספקת החומרים לרבות עבודות אספלט
מצעים ומילוי מובא מסוגים שונים כוללים הובלה
ממרחק כלשהו שיידרש.
מחירי כל הסעיפים כוללים פינוי וסילוק למרחק
כלשהו שיידרש.
מחירי כל הסעיפים כוללים פינוי וסילוק לאתר
מורשה לכל מרחק לרבות תשלום כל האגרות
הנדרשות.

03.51.002.0100

ריסוס שטחים בחומר קוטל עשבים ,הדברה
תיעשה לפי הנדרש במפרט הכללי-ספר כחול
סעיפים  41.02.04.00עד  ,41.02.04.04וחיטוי
קרקע לפי הנדרש במפרט הכללי-ספר כחולסעיף
41.02.05

מ"ר

5,000.00

1.80

9,000.00

03.51.002.0110

פירוק אספלט בכבישים ומדרכות בכל עובי
שיידרש לרבות ניסור פינוי וסילוק.

מ"ר

5,000.00

7.00

35,000.00

סה"כ לעבודות הכנה ופירוק

03.51.003

44,000.00

עבודות עפר
במחיר הנחת הקו קו ביוב נכללות בין היתר
עבודות עפר,חפירה/חציבה ,פינוי לאתר מורשה,
ריפוד ומילוי וכד' .הסעיפים מטה הינם עבור
עבודות משלימות בסביבת עבודהוע"פ הוראות
המפקח בכתב בלבד.

03.51.003.0010

מיון ניפוי והפרדת הפסולת מעודפי עפר בולדרים
ואבנים ,לרבות עבודת ידיים אם נדרש ,עירום
הפסולת בנפרד העמסה ופינוי לאתר שפיכה
מאושר .תשלום יאושר רק לאחר מדידת המערום
של החומר הנברר ע"י מודד האתר וקבלת אישור
המפקח לפני שימוש.סעיף זה באישור מפקח
בלבד ,ולא ישולם עבור סילוק לאתר פסולת
מורשה ,המחיר כולל אגרות הטמנה.

מ"ק

250.00

25.00

6,250.00

03.51.003.0060

חפירה ו/או חציבה בכל סוגי סלע וקרקע

מ"ק

1,000.00

25.50

25,500.00

03.51.003.0160

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

מ"ר

5,000.00

2.70

13,500.00

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il

מספר פנימי18536 :

מאסף ביוב מזרחי וצפוני  -תאגיד מי שמש

01/09/2021

עמוד 84

כתב כמויות מתאריך 01.09.21
תאגיד מי שמש

סעיף

תאור

יח'

03.51.003.0260

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

מ"ק

כמות
250.00

מחיר
21.00

סה"כ לעבודות עפר

סה"כ
5,250.00

50,500.00

 03.51.004מצעים ומילוי מובא
במחיר הנחת הקו קו ביוב נכללות בין היתר
עבודות עפר,חפירה/חציבה ,פינוי לאתר מורשה,
ריפוד ומילוי וכד' .הסעיפים מטה הינם עבור
עבודות משלימות בסביבת עבודהוע"פ הוראות
המפקח בכתב בלבד.
03.51.004.0010

מצע סוג א' מפוזר בשכבות בעובי שכבה עד 20
ס"מ ,לאחר ההידוק בהידוק מבוקר של  100%לפי
מודיפייד אאשטו.

מ"ק

1,000.00

122.00

122,000.00

03.51.004.0100

מילוי 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 לצפיפות . (98%

מ"ק

1,000.00

66.00

66,000.00

סה"כ למצעים ומילוי מובא

03.51.006

188,000.00

תמרורים ,צביעה ואביזרי דרך
על התקני התנועה ואביזרי הבטיחות להיות
מאושרים ובתוקף כנדרש ע"י הועדה הבין
משרדית לבחינת התקני תנועה ובטיחות .

03.51.006.0030

אספקה והתקנה של עמוד מגולוון לתמרורי דרך
מסוג עירוני.

יח'

10.00

174.20

1,742.00

03.51.006.0040

אספקה והתקנה של תמרורים מסוג עירוני ללא
עמוד.

יח'

10.00

135.50

1,355.00

03.51.006.0050

צביעת קווי הפרדה או הדרכה ברוחב  10עד 15
ס"מ ,בצבע לבן/צהוב/כתום) .מדידה לפי צביעה
נטו(.

מ'

250.00

2.60

650.00

סה"כ לתמרורים ,צביעה ואביזרי דרך

 03.51.007שכבות אספלטיות במיסעות ומדרכות
מחירי האספלטים כוללים הובלה ,פיזור והידוק
הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il

מספר פנימי18536 :

3,747.00

מאסף ביוב מזרחי וצפוני  -תאגיד מי שמש

01/09/2021

עמוד 85

כתב כמויות מתאריך 01.09.21
תאגיד מי שמש

סעיף

יח'

תאור

כמות

מחיר

סה"כ

03.51.007.0110

תא"צ  25בעובי  6ס"מ עם אגרגט גס
גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן .PG68-10

מ"ר

5,000.00

36.40

182,000.00

03.51.007.0180

תא"צ  19בעובי  4ס"מ עם אגרגט גס
גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן .PG70-10

מ"ר

5,000.00

29.00

145,000.00

סה"כ לשכבות אספלטיות במיסעות ומדרכות

03.51.008

327,000.00

שונות

03.51.008.0010

ציפוי יסוד באימולסיה ביטומנית בשיעור של 0.8-
 1.2ליטר/מ''ר

מ"ר

5,000.00

1.60

8,000.00

03.51.008.0020

ציפוי מאחה באימולסיה ביטומנית בשיעור של
 0.3ליטר/מ''ר

מ"ר

5,000.00

1.30

6,500.00

03.51.008.0040

מישק התחברות אספלט קיים לאספלט חדש כולל
ניסור.

מ'

250.00

22.00

5,500.00

סה"כ לשונות

20,000.00

סה"כ לכבישים קיימים לאחר ביצוע הקו )5000
מ"ר(

633,247.00

 03.57צנרת ביוב בקטע צפוני באורך כולל כ2.5-
ק"מ מ GRP 1200 -מ"מ
03.57.001

צנרת ביוב בחפירה פתוחה כ 1.3-ק"מ
אספקת צנרת כוללת כל הספחים וחומרי עזר,
כולל תעודת איכות מהמפעל ,הובלה מהמפעל עד
לאתר ,פריקה ואחסון ע"פ הוראות המפעל ,ליווי
שירותי שדה ותעודת אחריות יצרן על כל צינור
בסיום ההנחה לרבות בדיקה לכל הריתוכים וכל
בדיקות האיכות והקבלה ללא יוצא מהכלל.
עב' חפירת תעלה מתייחסות לחפירה ו/או חציבה
בקרקע .יש לקחת בחשבון שבתוואי הנחת קו
הביוב ישנה קרקע מעורבת בשכבות סלע בהתאם
לדו"ח קרקע וכן מי תהום
מחירי יח' כוללים בין היתר עבודות שאיבת
להשפלת מים לפי הצורך

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il

מספר פנימי18536 :

מאסף ביוב מזרחי וצפוני  -תאגיד מי שמש

01/09/2021

כתב כמויות מתאריך 01.09.21
תאגיד מי שמש

סעיף

יח'

תאור
הנחת קווי ביוב כוללת בין היתר אך לא רק:
אספקה,הובלה ,אחסון חומרים ,חפירה ו/או
חציבה ו/או חפירה ידנית זהירה של התעלה,
לרבות עבודה בשטחים מוגבלים עם מכשולים על
ותת"ק ,תשתיות "חיות" ופעילות ,חציית תשתיות
מעל ומתחת ,תיאום ואישור מול כל הגופים
והרשויות ,הידוק שתית תעלה,ריפוד ,מילוי
עטיפה לפי פרטי תכנון כולל בקלש ,סומסום וכל
פרטי מילוי חתך התעלה לפי תכניות וחתכים
טיפוסיים.
יש לבצע חפירה עם שיפועים המבטיחים את
יציבות דפנות החפירה ידרש הקבלן לבצע דיפון
זמני ע"י מערכות דיפון מתועשות לחפירת
התעלה,עלות הדיפון כלולה בעלות הנחת הקו ולא
ישולם עבורה בנפרד .מודגש כי הצורך בשימוש
בדיפון דפנות התעלה הינו באחריות הקבלן בלבד
וכולל העסקת מהנדס קרקע מטעמו ועל חשבונו.
הנחת הקו כוללת ביצוע שכבת בקלש בעובי 40
ס"מ בתחתית התעלה לרבות העמקת התעלה,
עלות ביצוע הבקלש כלולה בעלות הנחת הקו ולא
ישולם עבורה בנפרד.
עבודות ומחיר הנחת הקו כוללות טיפול בחומר
החפור /חצוב לצורך שימוש חוזר כמילוי ביניים
וסופי,לתעלת הצינורות  ,באתר כולל  :חומר
המילוי ,מיון וניפוי )ללא גריסה(,הפרדת הפסולת
והתאמות להגדרות המילוי לפי הדו"ח הגיאוטכני
לרבות הובלת החומר החפור למרחק כלשהו
לאתר מורשה ,הנחה בשכבות והידוק.
הנחת הקו כוללת אספקה והנחת זוג צינורות
שרשוריים בקוטר  110מ"מ כ"א
הנחת הצנרת כוללת את כל הציוד הנדרש ,לרבות
ספחים וריתוך הצנרת ובדיקת כל הריתוכים
והוצאה ומסירת פלט כולל בדיקות האיכות ,איטום
וכל הנדרש קומפלט ,לרבות הכנת שיפועי תעלה
נדרשים ו/או דיפון זמני ע"י מערכות דיפון
חרושתיות לפי הנחיות יועץ קרקע מטעמו של
הקבלן,הידוק שתית ,בקלש וסומסום בתחתית
התעלה ,ריפוד וכיסוי צנרת בסומסום בגובה 50
ס"מ מעל קודקוד הצנרת ,סרטי סימון עם כיתוב
"ביוב" ,מילוי "נברר מובא"  A-2-4בעובי  60ס"מ
ע"ג שכבת מילוי סומסום והשלמת מילוי התעלה
ע"פ חתכים טיפוסים ,וכל מרכיבי העבודה
והחומרים לפי המפרט הכללי פרק  57ובהתאם
לדו"ח יועץ קרקע ,מפרט מיוחד ותוכניות

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il

מספר פנימי18536 :

כמות

מחיר

סה"כ

עמוד 86

מאסף ביוב מזרחי וצפוני  -תאגיד מי שמש

01/09/2021

כתב כמויות מתאריך 01.09.21
תאגיד מי שמש

סעיף

יח'

תאור
בכל ביצוע של כל תורם ו/או התחברות זמנית או
תמידית לקו ביוב קיים ו/או עבודה בסמוך לקו
ביוב קיים ,על הקבלן לכלול במחירי היחידה
ביובית שתימצא בשטח למשך כל זמן הביצוע עד
להשלמת החיבור/ניתוק ולא ישולם על כך בנפרד.
ניתוק או חיבור קו קיים באופן זמני או תמידי :על
הקבלן להודיע מראש לקבלת אישור על ידי תאגיד
מי שמש וביצוע ניתוק/חיבור אך ורק בנוכחות
מפקח ונציג מי שמש בהודעה מראש בכתב 72
שעה טרם תחילת הביצוע.
מודגש כי לאורך הקו ישנן ערימות חול או חומרים
אחרים הקיימים לאורך התוואי קו ביוב מתוכנן.
על הקבלן לתאם מול הבעלים את מיקום סילוק
הערימות ,הובלה ,פריקה ושינוע הערימות עבור
הנחת הקו המתוכנן .מודגש כי העלות עבור
עבודה זו כלולה במחירי יחידה להנחת קו הביוב.
עבודות ומחיר הנחת הקו כוללות חציית תשתיות
עיליות ו/או תת"ק כולל תימוך התשתית לרבות
תכנון התמיכה ע"י הקבלן כדוגמת תמיכות בטון,
פלדה וכד' עב' גישוש וחפירה ידנית לאיתור
התשתיות טרם התחלת העבודות ,תיאומים מול
הגורמים הרלוונטיים ,קבלת אישורים בכתב באם
נדרש וכל מרכיבי העבודה הדרושים לביצוע
תמיכת התשתית הקיימת כל משך זמן ביצוע קו
ביוב לרבות נוכחות מפקח מטעם הרשות )כגון:
הוט ,רכבת ישראל וכו' ולא ישולם עליהם בנפרד.
עומק הנחת צינורות המצוין בסעיפים הינו עומק
 I.Lשל רום תחתית פנים הצינור .סעיפי הנחת
צנרת כוללים את העמקת חפירה )מעבר לעומק
הנחת הצינור המצוין בסעיפים(לתחתית התעלה
עבור שכבת בקלש ,שכבת ריפוד סומסום וכד' ולא
תתקבל תמורה נוספת עבור העמקת התעלה
מעבר לרום  I.Lבסעיפי עבודות הנחת צנרת.
מחיר הנחת הצנרת כולל את הבדיקה
ההידראולית בסיום הנחה לרבות כל התיקונים
הנדרשים והבדיקות ההידראוליות החוזרות עד
להשלמת הבדיקה בצורה מושלמת.
המחיר כולל שטיפה וצילום קווים.
כל ההערות המפורטות לעיל ,חלות על כל סעיפי
פרק  57וכלולות במחיר היחידה לא ישולם עבורן
בנפרד.
סעיף אספקת צינורות מתייחס לאספקת צנרת
לפרקים  57.02 ,57.01לפי כתב כמויות זה.

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il

מספר פנימי18536 :

כמות

מחיר

סה"כ

עמוד 87

מאסף ביוב מזרחי וצפוני  -תאגיד מי שמש

01/09/2021

עמוד 88

כתב כמויות מתאריך 01.09.21
תאגיד מי שמש

סעיף

יח'

תאור

כמות

מחיר

סה"כ

03.57.001.0440

אספקת צינורות מפוליאסטר משוריין )פיברגלס
 (GRPקשיחות  10000פסקל ,קוטר  1200מ"מ
לרבות  FLEXIBLE LINERואטם /מחבר  ,אורך
הצינור  5.7מ'

מ'

2,550.00

2,067.00

5,270,850.00

03.57.001.0460

הובלה והנחת צינורות מפוליאסטר משוריין קוטר
 1200מ"מ ,מונחים בקרקע עד לעומק 4.25
בהתאם לתוכנית

מ'

120.00

2,350.00

282,000.00

03.57.001.0470

הובלה והנחת צינורות מפוליאסטר משוריין קוטר
 1200מ"מ ,מונחים בקרקע בעומק  4.25עד 4.75
מ' בהתאם לתוכנית

מ'

717.00

2,450.00

1,756,650.00

03.57.001.0490

הובלה והנחת צינורות מפוליאסטר משוריין קוטר
 1200מ"מ ,מונחים בקרקע בעומק  4.75עד 5.25
מ' בהתאם לתוכנית

מ'

52.00

2,550.00

132,600.00

03.57.001.0510

הובלה והנחת צינורות מפוליאסטר משוריין קוטר
 1200מ"מ ,מונחים בקרקע בעומק  5.25עד 5.75
מ' בהתאם לתוכנית

מ'

74.00

2,600.00

192,400.00

03.57.001.0531

הובלה והנחת צינורות מפוליאסטר משוריין קוטר
 1200מ"מ ,מונחים בקרקע בעומק  6.25עד 7.75
מ' בהתאם לתוכנית

מ'

250.00

2,850.00

712,500.00

03.57.001.0533

הובלה והנחת צינורות מפוליאסטר משוריין קוטר
 1200מ"מ ,מונחים בקרקע בעומק  8.75עד 9.25
מ' בהתאם לתוכנית

מ'

40.00

3,700.00

148,000.00

03.57.001.0540

הובלה הנחה והשחלה צינורות מפוליאסטר
משוריין קוטר  1200מ"מ,מונחים בקרקע בעומק
עד  7.75מ' בתוך שרוול פלדה  GR-Bבקוטר
" 60"*3/8כולל אספקה ,הובלה הנחה וריתוך
שרוול פלדה בין שוחות  S095ו S096 -לרבות
אספקה והרכבת נעלי סמך ,איטום קצוות והרחבת
חתך חפירת התעלה ומילוי כנדרש בהתאם
לתוכנית.

מ'

88.00

7,350.00

646,800.00

03.57.001.0545

תוספת עבור כיסוי ראשון לתעלת הקו בקוטר
 1200מ"מ ב CLSM -במקום סומסום.

מ'

1,253.00

875.00

1,096,375.00

03.57.001.0550

אספקה" ,הובלה והתקנת צינור קשתי מGRP -
 10,000פסקל בקוטר  1200מ"מ מונח בקרקע
לכל עומק לרבות חפירה ומילוי בהתאם לפרט
מילוי הקו באישור המפקח בלבד

יח'

10.00

15,100.00

151,000.00

03.57.001.0555

אספקה הובלה והנחת יריעות גיאוטכניות
לעטיפת מילוי הסומסום בקו בקוטר  1200מ"מ
)חיצוני ( כולל חפיפה של  2מ' בחפיפה בין כל
קטעי הבד .ישולם לפי מ' הנחת הקו.

מ'

1,253.00

193.00

241,829.00

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il

מספר פנימי18536 :

מאסף ביוב מזרחי וצפוני  -תאגיד מי שמש

01/09/2021

עמוד 89

כתב כמויות מתאריך 01.09.21
תאגיד מי שמש

סעיף

03.57.001.0560

יח'

תאור
עמודי סימון ליד שוחות עפ"י פרט התאגיד.
סה"כ לצנרת ביוב בחפירה פתוחה כ 1.3-ק"מ

 03.57.002עבודות מנהור לאורך תוואי קו ביוב ראשי
באורך כולל  1.3ק"מ
עבודות מנהור וקידוח אופקי לקו ראשי כוללים
את כל מרכיבי העבודה קומפלט לתכנון וביצוע
מושלם של העבודה במפורט בתכניות ובמפרט
המיוחד .העבודה כוללת בין היתר אך לא רק את
כל המפורט מטה :
המחיר כולל :הקמת אתרי התארגנות ,תכנון צנרת
הדחיקה בין אם זה בטון או פלדה ,הגשת תכניות
לאישור ,חפירה /חציבה והכנת בורות כניסה
ויציאה )קומפלט( ,ביצוע מנהור בכל סוג ותנאי
קרקע ובהתאם לעומק הנדרש ע"פ תכניות ,בניית
קיר תגובה ,דיפון הבורות כלונסאות וכו' .אספקת
השרוול מבטון או פלדה כולל ריתוך ,וכולל כל
העבודות הנדרשות לביצוע חיבור אטום בין
צינורות השרוול ,ריתוך והשחלת קו הביוב
 PE100+בשרוול ,אספקה והתקנת מסילות,
הזרקת בנטונייט ,בדיקה הידראולית לרבות כל
התיקונים הנדרשים והבדיקות ההדראוליות
החוזרות עד להשלמת הבדיקה בצורה מושלמת,
צנרת עם פיות הזרקה ,איטומים ,אטמים ,מילוי
בורות כניסה ויציאה  ,החזרת השטח לקדמותו
וכל הנדרש לביצוע מושלם של הקידוח והנחת
הקו במלואו )אספקת צינור ביוב ימדד בנפרד(.
והכל בהתאם לתכניות ולמפרט המיוחד.
העבודות כוללת בין היתר אך לא רק :מילוי בורות
כניסה ויציאה ע"י  CLSMבגובה  50ס"מ מקודקוד
שרוול ויתר שכבות המילוי בבורות הקידוח
בהתאם להנחיות דו"ח קרקע לרבות אספקה,
הובלה מילוי מובא ,הידוק מבוקר לצפיפות
נדרשת וכו' והכל בהתאם להנחיות יועץ הקרקע
מטעם הקבלן והמפקח .בנוסף העבודה כוללת בין
היתר אך לא רק ניטור שקיעות על פני השטח של
כבישים ,מסילות ,מבנים ,תשתיות וכל הדרוש.
הניטור יבוצע ע"י מודד מוסמך מטעם הקבלן עפ"י
הנחיות יועץ הקרקע כמפורט בתכניות ,במפרט
המיוחד ומפרט נתיבי ישראל.
מילוי רווח בין שרוול לצינור בדייס לפי מפרט
נת"י תוך נקיטת אמצעים למניעת ציפת צינור
הביוב .לא תשולם לקבלן תמורה נוספת עבור
עבודה זו.

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il

מספר פנימי18536 :

יח'

כמות
100.00

מחיר
400.00

סה"כ
40,000.00
10,671,004.00

מאסף ביוב מזרחי וצפוני  -תאגיד מי שמש

01/09/2021

כתב כמויות מתאריך 01.09.21
תאגיד מי שמש

סעיף

יח'

תאור
החזרת השטח לקדמותו בסיום ביצוע עבודות
מנהור/קידוח כולל ניסור כלונסאות דיפון הבורות
ל 3.0-מ' מפני הקרקע ,פינוי כל פסולת במלואה
לאתר פסולת מורשה כולל הצגת תעודות שקילה
וחשבוניות מאתר הפסולת.
על הקבלן להכין תוכניות מנהור ותכניות להשחלה
לכל קטע וקטע ע"י קונסטרוקטור רשוי מטעמו
ועל חשבונו ,ולהציג למזמין תכנית חתומה ע"י
קונסטרוקטור מטעם הקבלן לאישור המתכנן
בטרם יחל בביצוע.
באחריות הקבלן לתכנן את האורך הסופי של
קידוח/מנהור ,מיקום סופי לפירי כניסה/יציאה
ואופן התקנה השוחות בפירים והכל פי המפורט
בתכניות והמפרט המיוחד.
דוחות יועץ קרקע הינם למידע בלבד ועל הקבלן
לבדוק את המידע ולהשלימו כולל
קידוחים,בדיקות קרקע וכל הנדרש על חשבונו.
לא תשולם תוספת בעבור סוג הקרקע לרבות
סלע ,מי תהום וכו'.
יש לקחת בחשבון שבתוואי מנהור/קידוח אופקי
ישנה קרקע עם התכנות למי תהום או מים
שעוניים ,כל עבודות סילוק המים ,לרבות שאיבה,
פנוי עודפי מים ,היתר הזרמה וכל העבודות
הדרושות לשאיבת מים כלולות במחירי יח'
לעבודות מנהור/קידוח אופקי.
המחיר יכלול את כל המתואר לעיל לרבות הוצאת
רישיונות לחציית כבישים ,נחלים ורכבת ישראל
וכולל עדכונים ושינויים בתוכניות עד לאישורן ע"י
המזמין והגורמים הרלוונטיים כגוון נת"י ,רשות
הניקוז ,משטרת ישראל ,רכבת ישראל וכו' .לא
תשולם לקבלן תמורה נוספת עבור שינויים
בתכניות.
על הקבלן לקחת בחשבון גמישות במיקום
השוחות בפירי הכניסה והיציאה ולתכנן את שלבי
הביצוע בהתאם וכל המשתמע מכך .לא תשולם
לקבלן תמורה נוספת עבור שינויים בתכניות.
כל ההערות המפורטות לעיל ,חלות על כל סעיפי
פרק .57
המחיר כולל את כל האמור לעיל ואספקת השרוול.
אספקת צינור מושחל ,ראה סעיפים אספקת
צנרת.

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il

מספר פנימי18536 :

כמות

מחיר

סה"כ

עמוד 90

מאסף ביוב מזרחי וצפוני  -תאגיד מי שמש

01/09/2021

עמוד 91

כתב כמויות מתאריך 01.09.21
תאגיד מי שמש

מחיר

סה"כ

סעיף

יח'

תאור

03.57.002.0210

מנהור בין שוחות  S071עד  S072בשרוול בטון
בקוטר  1600מ"מ )פנימי( ,השחלת קו הביוב
 GRPבקוטר  1200מ"מ בשרוול ראה תוכנית
125310-1310-002-115

מ'

206.00

30,000.00

6,180,000.00

03.57.002.0215

מנהור בין שוחות  S072עד  S074בשרוול בטון
בקוטר  1600מ"מ )פנימי( ,השחלת קו הביוב
 GRPבקוטר  1200מ"מ בשרוול ראה תוכנית
125310-1310-002-115

מ'

125.00

30,000.00

3,750,000.00

03.57.002.0216

מנהור בין שוחות  S074עד  S076בשרוול בטון
בקוטר  1600מ"מ )פנימי( ,השחלת קו הביוב
 GRPבקוטר  1200מ"מ בשרוול ראה תוכנית
125310-1310-002-116

מ'

244.00

30,000.00

7,320,000.00

03.57.002.0217

מנהור בין שוחות  S076עד  S078בשרוול בטון
בקוטר  1600מ"מ )פנימי( ,השחלת קו הביוב
 GRPבקוטר  1200מ"מ בשרוול ראה תוכנית
125310-1310-002-116

מ'

170.00

30,000.00

5,100,000.00

03.57.002.0218

מנהור בין שוחות  S078עד  S079בשרוול בטון
בקוטר  1600מ"מ )פנימי( ,השחלת קו הביוב
 GRPבקוטר  1200מ"מ בשרוול ראה תוכנית
125310-1310-002-117

מ'

210.00

30,000.00

6,300,000.00

03.57.002.0219

מנהור בין שוחות  S079עד  S081בשרוול בטון
בקוטר  1600מ"מ )פנימי( ,השחלת קו הביוב
 GRPבקוטר  1200מ"מ בשרוול ראה תוכנית
125310-1310-002-117

מ'

217.00

30,000.00

6,510,000.00

03.57.002.0220

מנהור בין שוחות  S081עד  S083בשרוול בטון
בקוטר  1600מ"מ )פנימי( ,השחלת קו הביוב
 GRPבקוטר  1200מ"מ בשרוול ראה תוכנית
125310-1310-002-118

מ'

162.00

30,000.00

4,860,000.00

סה"כ לעבודות מנהור לאורך תוואי קו ביוב ראשי
באורך כולל  1.3ק"מ

 03.57.003ביצוע מנהור/קידוח לקו משנה באורך  367מ'
עבודות מנהור לקווים משניים כוללים את כל
מרכיבי העבודה קומפלט לביצוע מושלם של
העבודה והכל בהתאם להערות לעבודות
מנהור/קידוח בפרק  57.02בכתב כמויות זה.
המחיר כולל אספקת צינור הקו המושחל

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il

מספר פנימי18536 :

כמות

40,020,000.00

מאסף ביוב מזרחי וצפוני  -תאגיד מי שמש

01/09/2021

עמוד 92

כתב כמויות מתאריך 01.09.21
תאגיד מי שמש

יח'

סעיף

תאור

03.57.003.0300

מנהור בין שוחות  S071-2עד  S071-3בשרוול
פלדה בקוטר " 28"*3/8או שרוול בטון בקוטר
 800מ"מ פנימי ,העבודה כוללת :תתארגנות,
חפירת בורות כניסה ויציאה וביצוע מנהור בכל
סוג קרקע ובהתאם לעומק הנדרש ע"פ תכניות,
בניית קיר תגובה ודיפון הבורות במידה ויידרש.
אספקת השרוול ודחיקתו ,אספקה ,ריתוך
והשחלת קו הביוב מצינורות פוליאתילן 400+
 SDR-17, PE 100מ"מ בשרוול  ,לרבות אספקה,
הובלה  ,ריתוך והתקנת שרוול ,נעלי סמך ,אטמי
קצה ונשמים ,מילוי בורות כניסה ויציאה
במילוינדרש לפי דו"ח קרקע ,החזרת השטח
לקדמותו .ראה תוכנית 125350-1310-002-
115A

מ'

03.57.003.0302

מנהור  Micro Tunnelingבין שוחות  S065-5עד
 S065-6בשרוול בטון בקוטר  1200מ"מ )פנימי(,
כולל אספקה ,הובלה והשחלת קו הביוב בקוטר
 800מ"מ פנימי בשרוול בהתאם לתכנית.

מ'

90.00

03.57.003.0303

מנהור  Micro Tunnelingבין שוחות  S065עד
 S065-2בשרוול בטון בקוטר  1200מ"מ )פנימי(,
כולל אספקה ,הובלה והשחלת קו הביוב בקוטר
 800מ"מ פנימי בשרוול בהתאם לתכנית

מ'

124.00

סה"כ לביצוע מנהור/קידוח לקו משנה באורך
 367מ'

 03.57.004שוחות בקרה לקווי ביוב
אספקה ,הובלה ,הנחה והתקנת שוחות בקרה
טרומיות לפי התכניות בחפירה פתוחה ,פירי
דחיקה וכו' לרבות אספקה ,הובלה ,התקנה לכל
האביזרים ,הציוד וכל הדרוש לביצועבהתאם
למפורט בתכניות ובמפרט המיוחד.השוחות
תהיינה חרושתיות ,תעשייתות במידות כמוצג
בפרטים בתכניות ועפ"י המפרט המיוחד תוצרת
חברת "וולפמן"" ,אקרשטיין" אוש"ע.השוחות
יחושבו לעמוד בעומסי הקרקע בהתאם לעומק
המתכונן ומעבר כלים כבדים כאשר התקרה
ומכסה יצקת פלדה ומסגרת יהיו לעומס 40
טון.תאי הביקורת ישולמו לפי קומפלט בהתאם
למידותיהם הפנימיות ועומקם שימדד מפני
המכסה ועד לתחתית הפנימית של צינור המוצא
מהתא.

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il

מספר פנימי18536 :

מחיר

סה"כ

כמות
88.00

16,000.00

1,408,000.00

24,000.00

2,160,000.00

24,000.00

2,976,000.00

6,544,000.00

מאסף ביוב מזרחי וצפוני  -תאגיד מי שמש

01/09/2021

כתב כמויות מתאריך 01.09.21
תאגיד מי שמש

סעיף

יח'

תאור
על הקבלן להגיש באמצעות מתכנן קונסטרוקציה
מטעמו את תכניות השוחות הטרומיות בהתאם
למפורט בתכניות לאישור המתכנן בצירוף
חישובים סטטיים בין אם זה שוחה טרומית
מחוליות בטון או שוחה אינטגרלית מחומר
הצינור .בנוסף על הקבלן להכין ולתכנן תכניות
וחישובים סטטיים עבור על האבזור ,הציוד וכל
המפורט בתכניות לאישור המתכנן )shop
.(drawing
המחיר כולל בין היתר )אך לא רק( :חפירה ו/או
חציבה בכלים מכניים עד לתחתית מפלס חפירה
הנדרש ליישום שכבות בקלש ,סומסום מתחת
לשוחה ואו החלפת קרקע מתחת לשוחה.
חפירה/חציבה בכל סוגי קרקע כולל סלע  ,כולל
חפירה בידיים ,כולל יריעות פוליאתילן ,בטון רזה,
דייס צמנטי בלתי מתכווץ ,אספקה והתקנת
מחברי איטוביב תוצרת "וולפמן" או שווה ערך,
כולל טבעת סגירה מנירוסטה מתוברגת בברגי
נירוסטה .מילוי בור מסביב לשוחה בסומסום לפי
פרט ,שלבי ירידה ו/או סולם מפיברגלס ומשטחי
ביניים ומשטחי מנוחה .לרבות מחברי שוחה,
עיבוד מתעל )בנצ'יק(.מחיר שוחה כולל התקנה
של סרט איטופלסט חרושתי בין חוליה
לחוליה/תיקרה עם חפיפה של  10ס"מ לפחות.
מחיר שוחה כולל מכסה מסוג "קליק לוק" דגם
"טניה" וסמל תאגיד וכולל כיתוב ביוב  .בנוסף
המחיר כולל שמירה על חפירות תעלה יבשה
לאורך כל תקופת ביצוע העבודה כולל שאיבת
מים בעבודות במים.
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סעיף

יח'

תאור
הבטון ליצירת החוליות טרומיות לשוחות יהיה
בטון רב סיגים חסין סולפטים עם מוסף אטימות
פנטרון  0.8%או זייפקס  .1.25%השוחות תהיה
אטומות באופן מוחלט לכניסת מים ,מי תהום,
מים שעוניים וכו'.חוליה תחתונה בגובה מינימום
 2.0מ' .ושאר החוליות עפ"י מידות מתוכננות.
המחיר כולל איטום תאים עפ"י מפרט ובדיקת
אטימות לשוחות בקרה בטיפוס "רטוב" עפ"י
המפרט המיוחד .הכנת תשתית מיציקת בטון
שיבוצע בזמן הנחת הצינור עפ"י פרט .הדבקת
סרט על צינור לפני הרכבת התא ,סרט מחומר
מתנפח )דגם סיקה סוויל  (pבשני סיבובים בשני
צדדים של פתחי השוחה למניעת חדירת מים
לתוך השוחה .על הקבלן לדאוג שפתחי הצינור
בחוליה יהיו במידות מתאימות לבניית שיפוע
צינור .הדבקת על תחתית הבטון סרט
פרוסטיק/איטופלסט לפי הוראות ספק השוחות.
צביעת בטון בחומר איטום ביטומני מתוצרת
חברת סיקא או שו"ע בשתי שכבות עפ"י דרישת
המפקח .איטום מסוג  topSeal 107סיקא או ש"ע
בשתי שכבות יבוצע בין כל חוליה וחוליה בשתי
שכבות.
מחיר שוחה כולל יציקת רצפת בטון מזוין בעובי
 25ס"מ לכל השוחות עם או בלי תחתית טרומית
והמחיר כולל יציקת חגורות בטון מזוין בתוסף
פינטרון מסביב לשוחה וכולל נקיטת והתקנת כל
אמצעי הבטיחות הנדרשים .כל הבטונים יהיו
בטון רב סיגים חסין סולפטים עם מוסף אטימות
פנטרון  0.8%או זייפקס .1.25%שכבת בקלש
)בעובי  40ס"מ( ומעליה שכבה מיישרת של
סומסום לפי פרט כלולה במחיר הנחת הצנרת.
מחיר השוחה כולל בין היתר יריעות פוליאתילן
שכבת בקלש ,סומסום ושכבת בטון רזה.
לכל שוחה יותקנו שני מכסים בקוטר  60ו40/50 -
ס"מ לרבות מוטות נעילה ומנעול והכל בהתאם
לתכניות פרטים .המחיר של השוחות כולל כל
עבודות האיטום ועבודות חגורות בטון מזוין
לרבות תוסף פינטרון או שו"ע כמפורט לעיל.
המחיר של השוחות כולל את ביצוע בדיקת
אטימות בטרם יבוצע מילוי חוזר סביב השוחה
לרבות כל ההשלמות הנדרשות לביצוע מושלם של
בדיקת האטימות.
מחיר השוחות כולל העמקת חפירה לתחתית
שוחה ומצעים .פיזור בקלש בתחתית השוחה,
שכבות סומסום ,ומילוי חוזר לשוחה מסוג A-2-4
מהודק בבקרה מלאה לצפיפות הנדרש והכל
בהתאם להוראות בתכניות.
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סעיף

יח'

תאור
המחיר כולל אספקה ,הובלה והתקנת כל
האביזרים ,הציוד וכל הנמצא בשוחה לרבות
התחברויות לצנרת חדשה או קיימת מסביב
לשוחה לרבות תכנון ,אספקה והתקנה של
סולמות ,מעקות ,פרטי עיגון ,פודסטים ,מפלים,
משטחי ביניים והכל לביצוע מושלם של הפרט
בהתאם למפורט בתכניות והמפרט המיוחד.
עבור תחתיות יצוקות באתר )כדוגמא עבור
פרטים  ,(1,3לא ישולם בנפרד והמחיר כולל את
כל הנדרש לביצוע מושלם.
פרט מס'  3כולל אספקה ,הובלה ,אחסנה ,ריתוך,
ספחים ,מסעף  Tחרושתי ,צינור אנכי והכל
בהתאם למפורט בפרט ובתכנית .על כל אלו לא
ישולם בנפרד והמחיר כולל את כל הנדרש לביצוע
מושלם.
המחיר כולל אספקה ,הובלה ,התקנה ,ריתוך
צינורות איוורור לשוחה והכל בהתאם למפורט
בתכניות.
המחיר כולל בין היתר את מחיר החוליות,
תקרה,מכסים ,מחברים ,פודסטים ,סולמות ,שלבי
טיפוס ,מעקות ,פרטי עיגון וכו' לרבות תכנון,
אספקה ,הובלה ,התקנה וביצועמושלם לפי
המפורט בתכניות.
סעיפי שוחות בפירי מנהור/קידוח אופקי כוללים
בין היתר חיבור צינור מנהור/שרוול קידוח אל
השוחה לרבות יציקות בטון מסביב ,איטום
בכניסה לשוחה וכו' הכל בהתאםלפרטים בתכניות
עומק השוחות המצוין בסעיפים הינו ההפרש בין
 .T.Lלעומק  I.Lשל רום תחתית צינור הפנימי.
סעיפי השוחות כוללים את העמקת חפירה
לתחתית השוחה עבור עבודות עפר,מצעים
בתחתית שוחה ,בטונים וכד' ולא תתקבל תמורה
נוספת עבור העמקת השוחה מעבר לרום  I.Lשל
השוחה לצורך עבודות נוספות בהתאם לפרטים
ותכניות.
כל ההערות המפורטות לעיל ,חלות על כל סעיפי
פרק .57
בכל מקום בו נזכר "שוחה טרומית" יש להתייחס
לשוחה טרומית ו/או לשוחה אינטגרלית בהתאם
לשוחות המתוכננות לאורך הקו וכל תכולת
העבודות החלות על שוחות טרומיותחלות על
שוחות איטגרליות ללא יוצא מן הכלל.
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סעיף

תאור

יח'

כמות

מחיר

סה"כ

03.57.004.0080

תא בקרה לפי פרט  26מחוליות טרומיות בקוטר
 125ס"מ כאשר הקו הראשי נמצא בעומק עד
 7.75מ' בהתאם לתוכנית 125350-1310-026-
.416

יח'

4.00

18,000.00

72,000.00

03.57.004.0110

תא בקרה לפי פרט  20מחוליות טרומיות
מרובעות במידות  2.5*2.5מ' ובעומק  7.75עד
 8.25מ' הכל בהתאם לתוכנית 12535-1310-
026-410

קומפ

1.00

100,000.00

100,000.00

03.57.004.0120

תא בקרה לפי פרט  20מחוליות טרומיות
מרובעות במידות  2.5*2.5מ' ובעומק  9.75עד
 10.25מ' הכל בהתאם לתוכנית 12535-1310-
026-410

קומפ

1.00

125,000.00

125,000.00

03.57.004.0130

תא בקרה לפי פרט  27מחוליות טרומיות
מרובעות במידות  3.0*3.0מ' ובעומק  11.75עד
 12.25מ' הכל בהתאם לתוכנית 12535-1310-
026-417

קומפ

1.00

180,000.00

180,000.00

03.57.004.0160

שוחה אינטגרלית לפי פרט  21בקוטר  2.4מ'
ובעומק  7.75עד  6.25מ' הכל בהתאם לתוכנית
12535-1310-026-411

קומפ

1.00

80,000.00

80,000.00

03.57.004.0165

שוחה אינטגרלית לפי פרט  21בקוטר  2.4מ'
ובעומק  6.75עד  7.25מ' הכל בהתאם לתוכנית
12535-1310-026-411

קומפ

2.00

87,000.00

174,000.00

03.57.004.0166

שוחה אינטגרלית לפי פרט  21בקוטר  2.4מ'
ובעומק  7.25עד  7.75מ' הכל בהתאם לתוכנית
12535-1310-026-411

קומפ

1.00

90,000.00

90,000.00

03.57.004.0170

שוחה אינטגרלית לפי פרט  21בקוטר  2.4מ'
ובעומק  8.25עד  8.75מ' הכל בהתאם לתוכנית
1258-7310-026-411

יח'

1.00

95,000.00

95,000.00

03.57.004.0180

שוחה אינטגרלית לפי פרט  25בקוטר  2.4מ'
ובעומק  4.25עד  4.75מ' הכל בהתאם לתוכנית
1258-7310-026-415

יח'

2.00

90,000.00

180,000.00

03.57.004.0190

שוחה אינטגרלית לפי פרט  25בקוטר  2.4מ'
ובעומק  5.25עד  5.75מ' הכל בהתאם לתוכנית
1258-7310-026-415

יח'

3.00

95,000.00

285,000.00

03.57.004.0191

שוחה אינטגרלית לפי פרט  25בקוטר  2.4מ'
ובעומק  7.25עד  7.75מ' הכל בהתאם לתוכנית
1258-7310-026-415

יח'

2.00

105,000.00

210,000.00

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il

מספר פנימי18536 :

מאסף ביוב מזרחי וצפוני  -תאגיד מי שמש

01/09/2021

עמוד 97

כתב כמויות מתאריך 01.09.21
תאגיד מי שמש

סעיף

יח'

תאור

כמות

מחיר

סה"כ

03.57.004.0192

תא בקרה לפי פרט  23מחוליות טרומיות
מרובעות במידות  2.5*2.5מ' ובעומק  5.25עד
 5.75מ' הכל בהתאם לתוכנית 12535-1310-
026-413

קומפ

1.00

95,000.00

95,000.00

03.57.004.0193

תא בקרה לפי פרט  24מחוליות טרומיות
מרובעות במידות  2.5*2.5מ' ובעומק  4.75עד
 5.25מ' הכל בהתאם לתוכנית 12535-1310-
026-413

קומפ

1.00

80,000.00

80,000.00

03.57.004.0194

תא בקרה לפי פרט  23מחוליות טרומיות
מרובעות במידות  2.5*2.5מ' ובעומק  6.75עד
 7.25מ' הכל בהתאם לתוכנית 12535-1310-
026-413

קומפ

2.00

120,000.00

240,000.00

סה"כ לשוחות בקרה לקווי ביוב

03.57.005

2,006,000.00

ביצוע חיבור תורם מס'  - 8תוכנית 115A

03.57.005.0210

צינורות פוליאתילן  H.D.P.Eלביוב ותיעול מסוג
 ,SDR 17, PE100+דרג  10או ש"ע ,קוטר 400
מ"מ ,מיוצרים לפי ת"י כולל ספחים מונחים
בקרקע בעומק 2.75מ' ועד  4.25מ' ,לרבות
עבודות חפירה ,עטיפת סומסום ומילוי חוזר

מ'

165.00

1,188.00

196,020.00

03.57.005.0220

צינורות פוליאתילן  H.D.P.Eלביוב ותיעול מסוג
 ,SDR 17, PE100+דרג  10או ש"ע ,קוטר 400
מ"מ ,מיוצרים לפי ת"י כולל ספחים מונחים
בקרקע בעומק 4.25מ' ועד  4.75מ' ,לרבות
עבודות חפירה ,עטיפת סומסום ומילוי חוזר.

מ'

65.00

1,248.00

81,120.00

03.57.005.0230

צינורות פוליאתילן  H.D.P.Eלביוב ותיעול מסוג
 ,SDR 17, PE100+דרג  10או ש"ע ,קוטר 400
מ"מ ,מיוצרים לפי ת"י כולל ספחים מונחים
בקרקע בעומק 4.75מ' ועד  5.25מ' ,לרבות
עבודות חפירה ,עטיפת סומסום ומילוי חוזר

מ'

64.00

1,308.00

83,712.00

03.57.005.0240

תא בקרה  S071-3Aלפי פרט  7מחוליות
טרומיות בקוטר  125ס"מ ובעומק עד  3.25מ' על
קו ביוב קיים בכל עומק ובכל קוטר בו זורמים מי
ביוב כולל שאיבה רצופה בין שוחה לשוחה ,עלות
כל ציוד שאיבה נדרש )משאבה ,דיזל גנרטור,
מעקף זמני בין שוחות קיימות בכל קוטר ואורך
,אביזרים ( אספקה והתקנת סגר וביצוע כל
ההסדרים הדרושים למניעת הצפת השוחה בזמן
העבודה ,הכל בהתאם לתוכנית 125350-1310-
026-403

יח'

1.00

26,000.00

26,000.00
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תאור

יח'

כמות

מחיר

סה"כ

03.57.005.0241

תא בקרה  S071-7לפי פרט  7מחוליות טרומיות
בקוטר  125ס"מ ובעומק  3.25עד  3.75מ' על קו
ביוב קיים בכל עומק ובכל קוטר בו זורמים מי
ביוב כולל שאיבה רצופה בין שוחה לשוחה ,עלות
כל ציוד שאיבה נדרש )משאבה ,דיזל גנרטור,
מעקף זמני בין שוחות קיימות בכל קוטר ואורך
,אביזרים ( אספקה והתקנת סגר וביצוע כל
ההסדרים הדרושים למניעת הצפת השוחה בזמן
העבודה ,הכל בהתאם לתוכנית 125350-1310-
026-403

יח'

1.00

27,000.00

27,000.00

03.57.005.0243

תא בקרה  S071-8לפי פרט  7מחוליות טרומיות
בקוטר  125ס"מ ובעומק עד  3.25מ' על קו ביוב
קיים בכל עומק ובכל קוטר בו זורמים מי ביוב
כולל שאיבה רצופה בין שוחה לשוחה ,עלות כל
ציוד שאיבה נדרש )משאבה,דיזל גנרטור ,מעקף
זמני בין שוחות קיימות בכל קוטר ואורך
,אביזרים ( אספקה והתקנת סגר וביצוע כל
ההסדרים הדרושים למניעת הצפת השוחה בזמן
העבודה ,הכל בהתאם לתוכנית 125350-1310-
026-403

יח'

1.00

26,000.00

26,000.00

03.57.005.0270

תא בקרה  S071-6לפי פרט  7מחוליות טרומיות
בקוטר  125ס"מ ובעומק עד  3.75מ' הכל בהתאם
לתוכנית 125350-1310-026-402

קומפ

1.00

12,000.00

12,000.00

03.57.005.0275

תא בקרה  S071-5לפי פרט  7מחוליות טרומיות
בקוטר  125ס"מ ובעומק עד  4.75מ' הכל בהתאם
לתוכנית 125350-1310-026-403

קומפ

1.00

14,000.00

14,000.00

03.57.005.0280

תא בקרה  S071-4לפי פרט  7מחוליות טרומיות
בקוטר  125ס"מ ובעומק עד  5.25מ' הכל בהתאם
לתוכנית 125350-1310-026-403

קומפ

1.00

15,000.00

15,000.00

03.57.005.0290

תא בקרה  S071-1לפי פרט  7מחוליות טרומיות
בקוטר  150ס"מ ובעומק עד  4.75מ' הכל בהתאם
לתוכנית 125350-1310-026-403

קומפ

1.00

40,000.00

40,000.00

03.57.005.0300

תא בקרה  S071-2לפי פרט  7מחוליות טרומיות
בקוטר  150ס"מ ובעומק עד  4.25מ' הכל בהתאם
לתוכנית 125350-1310-026-401

קומפ

1.00

44,000.00

44,000.00

03.57.005.0310

תא בקרה  S071-3לפי פרט  8מחוליות טרומיות
בקוטר  240ס"מ ובעומק עד  8.25מ' הכל בהתאם
לתוכנית 125350-1310-026-404

קומפ

1.00

95,000.00

95,000.00

03.57.005.0320

חיבור צינור ביוב קוטר  400מ"מ לשוחה קיימת,
לרבות חפירה בצמוד לשוחה הקיימת ,עבודות
החיבור ,שאיבות ,הטיית שפכים ,מחבר שוחה,
עיבוד המתעל וכל החומרים הדרושים ,מותקן
מושלם

קומפ

3.00

4,000.00

12,000.00

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il

מספר פנימי18536 :

מאסף ביוב מזרחי וצפוני  -תאגיד מי שמש

01/09/2021

עמוד 99

כתב כמויות מתאריך 01.09.21
תאגיד מי שמש

סעיף

יח'

תאור

כמות

מחיר

סה"כ לביצוע חיבור תורם מס'  - 8תוכנית 115A

03.57.007

סה"כ
671,852.00

ביצוע תורם ) 9כסלון(
בכל תורם יותקנו שוחות עם סגר קיר בצמוד לתא
מלכודת אבנים בהתאם לתכניות .עלות הסגר כלול
במחיר השוחה.הערה :סעיפי ביצוע צנרת כוללים
אספקת צינור פוליאתילן לרבות הובלה והנחה
וביצוע הקו במלואו כולל מצע סומסום מובא,
מילוי חוזר בהתאם לדו"ח קרקע

03.57.007.0001

הובלה ואספקת צינורות פוליאתילן SDR -17
 PE100+ HDPEבקוטר  710מ"מ )חיצוני ( -
אורך המוט  8מ'.

מ'

126.00

735.00

92,610.00

03.57.007.0002

צינורות פוליאתילן ) PE 100+אורך המוט  8מ' (
בקוטר  710מ"מ לביוב ותיעול מונחים בקרקע
בעומק  4.25עד  4.75מ'

מ'

78.00

2,400.00

187,200.00

03.57.007.0003

צינורות פוליאתילן ) PE 100+אורך המוט  8מ' (
בקוטר  710מ"מ לביוב ותיעול מונחים בקרקע
בעומק  6.75עד  7.25מ'

מ'

48.00

3,500.00

168,000.00

03.57.007.0004

תא בקרה  S065-2כולל אספקה והתקנה לפי פרט
 2מחוליות טרומיות בקוטר  200ס"מ ובעומק
 6.75עד  7.25מטר ,הכל לפי תוכנית 125350-
.1310-026-403

יח'

1.00

40,000.00

40,000.00

03.57.007.0005

תא בקרה  S065-3לפי פרט  7מחוליות טרומיות
בקוטר  200ס"מ ובעומק  3.25עד  3.75מטר,
הכל לפי תוכנית .125350-1310-026-403

יח'

1.00

42,000.00

42,000.00

03.57.007.0006

תא בקרה  S065-4כולל אספקה לפי פרט 5
מחוליות טרומיות בקוטר  200ס"מ ובעומק 3.25
עד  3.75מטר ,הכל לפי תוכנית 125350-1310-
.026-403

יח'

1.00

42,000.00

42,000.00

03.57.007.0007

תא בקרה  S065-5כולל אספקה והתקנה )כולל
סגר( לפי פרט  7Aמחוליות טרומיות בקוטר 200
ס"מ ובעומק  3.25עד  3.75מטר ,הכל לפי
תוכנית.

יח'

1.00

43,000.00

43,000.00

03.57.007.0008

תא בקרה  S065-6כולל אספקה והתקנה לפי פרט
 2מחוליות טרומיות בקוטר  200ס"מ ובעומק
 6.25עד  6.75מטר ,הכל לפי תוכנית 125350-
.1310-026-403

יח'

1.00

75,000.00

75,000.00

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il

מספר פנימי18536 :

מאסף ביוב מזרחי וצפוני  -תאגיד מי שמש

01/09/2021

כתב כמויות מתאריך 01.09.21
תאגיד מי שמש

סעיף

תאור

יח'

כמות

מחיר

עמוד
100

סה"כ

03.57.007.0009

תא למלכודת אבנים מבטון טרום במידות פנימיות
 5.0X2.5מ' לגובה  3.5מ' כולל תחתית שוחה,
חוליות ,תקרה ומכסים צבועים באפוקסי עמיד
לשפכים ,שלבי טיפוס עבודות חפירה ומילוי
במצעים וכל יתר מרכיבי הפרט הדרושים לביצוע
מלא של העבודה קומפלט.

יח'

1.00

100,000.00

100,000.00

03.57.007.0010

חיבור לקו קיים בקוטר  710מ"מ

קומפ

1.00

500.00

500.00

סה"כ לביצוע תורם ) 9כסלון(

03.57.008

790,310.00

ביצוע חיבור תורם מס' 10
בכל תורם יותקנו שוחות עם סגר קיר בצמוד לתא
מלכודת אבנים בהתאם לתכניות .עלות הסגר כלול
במחיר השוחה.
הערה :סעיפי ביצוע צנרת כוללים אספקת צינור
פוליאתילן לרבות הובלה והנחה וביצוע הקו
במלואו כולל מצע סומסום מובא ,מילוי חוזר
בהתאם לדו"ח קרקע

03.57.008.0220

צינורות פוליאתילן  H.D.P.Eלביוב ותיעול מסוג
" PE-100+מריפלקס"  ,SDR-17דרג  10או ש"ע,
קוטר  650מ"מ ,מיוצרים לפי ת"י כולל ספחים
מונחים בקרקע בעומק עד  56.2מ' ,לרבות
עבודות חפירה ,עטיפת סומסום ומילוי חוזר

מ'

125.00

3,500.00

437,500.00

03.57.008.0221

תא בקרה  S079-3לפי פרט  2מחוליות טרומיות
בקוטר  200ס"מ על בעומק  5.75עד  6.25מ' קו
ביוב קיים בכל עומק ובכל קוטר בו זורמים מי
ביוב כולל שאיבה רצופה בין שוחה לשוחה,עלות
כלציוד שאיבה נדרש )משאבה,דיזל גנרטור,
מעקף זמני בין שוחות קיימות בכל קוטר ואורך
,אביזרים ( אספקה והתקנת סגר וביצוע כל
ההסדרים הדרושים למניעת הצפת השוחהבזמן
העבודה,הכל בהתאם לתוכנית 125350-1310-
026-401

יח'

1.00

50,000.00

50,000.00

03.57.008.0223

תא בקרה  S079-2לפי פרט  3מחוליות טרומיות
בקוטר  125ס"מ ובעומק  5.75עד  6.25מ' ,הכל
לפי תוכנית 125350-1310-026-401

יח'

1.00

18,000.00

18,000.00

03.57.008.0260

חיבור צינור ביוב קוטר  650מ"מ לשוחה קיימת,
לרבות חפירה בצמוד לשוחה הקיימת ,עבודות
החיבור ,שאיבות ,הטיית שפכים ,מחבר שוחה,
עיבוד המתעל וכל החומרים הדרושים ,מותקן
מושלם

קומפ

1.00

8,000.00

8,000.00

סה"כ לביצוע חיבור תורם מס' 10

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il

513,500.00

מספר פנימי18536 :

מאסף ביוב מזרחי וצפוני  -תאגיד מי שמש

01/09/2021

כתב כמויות מתאריך 01.09.21
תאגיד מי שמש

סעיף

יח'

תאור

כמות

מחיר

עמוד
101

סה"כ

 03.57.009ביצוע חיבור תורם מס'  - 11חיבור לאזור
תעשייה הר טוב ופארק צורעה
03.57.009.0510

צינורות פוליאתילן  H.D.P.Eלביוב ותיעול מסוג
 SDR 17, PE100+דרג  10או ש"ע ,קוטר 400
מ"מ ,מיוצרים לפי ת"י כולל ספחים מונחים
בקרקע בעומק מעל עד  3.25מ' ,לרבות עבודות
חפירה/חציבה ,פינוי ,עטיפת סומסום ,מילוי חוזר
,פירוק וסילוק הצנרת בגמר העבודה.

מ'

33.00

1,250.00

41,250.00

03.57.009.0511

תא בקרה  S085-4לפי פרט  7חוליות טרומיות
בקוטר  125ס"מ ובעומק עד  3.75מ' על קו ביוב
קיים בכל עומק ובכל קוטר בו זורמים מי ביוב
כולל שאיבה רצופה ביןשוחהלשוחה,עלות כל ציוד
שאיבה נדרש )משאבה,דיזל גנרטור ,מעקף זמני
בין שוחות קיימות בכל קוטר ואורך ,אביזרים (
אספקה והתקנת סגר וביצוע כל ההסדרים
הדרושיםלמניעת הצפת השוחה בזמן
העבודה,הכל בהתאם לתוכנית 125350-1310-
026-403

יח'

1.00

35,000.00

35,000.00

03.57.009.0512

תא בקרה  S085-3כולל אספקה והתקנת סגר לפי
פרט  7Aמחוליות טרומיות בקוטר  180ס"מ
ובעומק עד  3.75מטר ,הכל לפי תוכנית:

יח'

1.00

40,000.00

40,000.00

.125350-1310-026-403
03.57.009.0513

כנ"ל שוחה  S085-2בקוטר  125לפי פרט  7אך
ללא סגר.

יח'

1.00

27,000.00

27,000.00

03.57.009.0514

כנ"ל שוחה  S085-1בקוטר  180לפי פרט  7אך
ללא סגר.

יח'

1.00

38,000.00

38,000.00

03.57.009.0539

תא טרומי למלכודת אבנים במידות פנימיות
 3.0X2.5מ' לגובה  3.5מ' ,כולל תחתית שוחה,
חוליות ,תקרה ומכסים צבועים באפוקסי עמיד
לשפכים ,שלבי טיפוס עבודות חפירה ומילוי
במצעים וכל יתר מרכיבי הפרט הדרושים לביצוע
מלא של העבודה קומפלט.

קומפ

1.00

70,000.00

70,000.00

03.57.009.0540

חיבור צינור ביוב קוטר  400מ"מ לשוחה קיימת,
לרבות חפירה בצמוד לשוחה הקיימת ,עבודות
החיבור ,שאיבות ,הטיית שפכים ,מחבר שוחה,
עיבוד המתעל וכל החומרים הדרושים ,מותקן
מושלם

קומפ

1.00

4,000.00

4,000.00

סה"כ לביצוע חיבור תורם מס'  - 11חיבור לאזור
תעשייה הר טוב ופארק צורעה

 03.57.010חיבורים זמניים ,ביטול קווים קיימים ושונות
הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il

מספר פנימי18536 :

255,250.00

מאסף ביוב מזרחי וצפוני  -תאגיד מי שמש

01/09/2021

כתב כמויות מתאריך 01.09.21
תאגיד מי שמש

סעיף

יח'

תאור

כמות

מחיר

עמוד
102

סה"כ

הערה :כל הסעיפים בפרק זה יופעלו אך ורק
באישור ובהוראת המפקח
כל עבודות הסדרי תנועה יבוצעו בהתאם
למפרטים טכנים של נתיבי ישראל.
03.57.010.0010

צינורות פוליאתילן  H.D.P.Eלביוב ותיעול מסוג
 SDR 17, PE100+דרג  10או ש"ע ,קוטר 315
מ"מ ,מיוצרים לפי ת"י כולל ספחים מונחים
בקרקע בעומק מעל עד  3.25מ' ,לרבות עבודות
חפירה/חציבה ,פינוי ,עטיפת סומסום ,מילוי חוזר
,פירוק וסילוק הצנרת בגמר העבודה.

מ'

200.00

730.00

146,000.00

03.57.010.0011

כנ"ל ? 400בעומק  5.25מ'

מ'

200.00

1,030.00

206,000.00

03.57.010.0012

כנ"ל ? 180בעומק  5.75מ'

מ'

10.00

370.00

3,700.00

03.57.010.0020

תא בקרה בהתאם לפרט  7מחוליות טרומיות
בקוטר  125ס"מ ובעומק עד  3.75מטר הכל לפי
תוכנית 125350-1310-026-402

יח'

10.00

12,000.00

120,000.00

03.57.010.0030

תוספת לביצוע שוחה חדשה על קו קיים בכל
עומק ובכל קוטר בו זורמים מי ביוב כולל שאיבה
רצופה בין שוחה לשוחה,עלות כל ציוד השאיבה )
משאבה ,דיזל גנרטור,מעקף זמני בין שוחות
קיימות בכל קוטר ואורך,אביזרים ( וביצוע כל
ההסדרים הדרושים למניעת הצפת רצפת השוחה
בזמן העבודה ,פירוק וסילוק שוחה קיימת הכל
בהתאם לתוכניות 125350-1310-026-402 :

יח'

10.00

5,000.00

50,000.00

03.57.010.0040

חיבור צינור ביוב בקוטר  315עד  400מ"מ בין
השוחה הקיימת לשוחה המתוכננת לרבות חפירה
בצמוד לשוחה הקיימת ,פרוק והחלפת צינור
קיים ,עבודות החיבור ,שאיבות ,הטיית שפכים,
מחבר שוחה ,עיבוד המתעל )בנצ'ק( וכל החומרים
הדרושים ,מותקן מושלם באישור המפקח

קומפ

10.00

3,500.00

35,000.00

03.57.010.0050

פירוק מכסה וחוליה עליונה לשוחת ביוב קיימת
המיועדת לביטול בכל קוטר כלשהו .העבודה
כוללת :חפירה/חציבה גילוי מיקום השוחה,פירוק
מכסה וחוליה עליונה ,מילוי השוחה בבטון ,מילוי
חוזר וכיסוי מעל השוחה ע"י אדמה מקומית
מהודקת ,החזרת השטח לקדמותו וסילוק הפסולת
לאתר מטמנה מורשה לכל מרחק שיידרש )בטון
למילוי ימדד בנפרד(.

קומפ

100.00

500.00

50,000.00

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il

מספר פנימי18536 :

מאסף ביוב מזרחי וצפוני  -תאגיד מי שמש

01/09/2021

כתב כמויות מתאריך 01.09.21
תאגיד מי שמש

סעיף

תאור

יח'

כמות

מחיר

עמוד
103

סה"כ

03.57.010.0055

פירוק מכסה וחוליה עליונה לשוחת ביוב קיימת
המיועדת לביטול בכל קוטר כלשהו בכביש אספלט
קיים )באחזקת נת"י ו/או עירייה כולל תיאום
וקבלת אישור בכתב טרם העבודות ,כולל הסדרי
תנועה זמניים עבור עבודות אלו( .העבודה
כוללת :ניסור כביש אספלט ,פירוק מכסה וחוליה
עליונה ,מילוי תחתית השוחה בבטון ב 20-מעל
צינורות כניסה ויציאה לרבות סתימה בבטון של
כל הכניסות לשוחה ובהמשך ב CLSM-עד למבנה
הכביש ,החזרת שכבות מצעים של הכביש כולל
שכבות אספלט קיימות בעובי וסוג זהה לכביש
הקיים ,וסילוק הפסולת לאתר מטמנה מורשה לכל
מרחק שיידרש )בטון למילוי יימדד בנפרד( כל
העבודות יבוצעו בהתאם למפרטים טכניים של
נתיבי ישראל.

קומפ

100.00

1,000.00

100,000.00

03.57.010.0056

ביטול קווי ביוב קיימים הכולל עבודות גישוש,
חפירה/חציבה ,הוצאת הצינור הקיים ,פינוי
פסולת לאתר מטמנה מורשה לכל מרחק שיידרש,
מילוי חוזר לתעלת הקו ע"י אדמה מקומית
מהודקת והחזרת השטח לקדמותו

מ'

1,200.00

700.00

840,000.00

03.57.010.0060

בטון למילוי שוחות מבוטלות

מ"ק

1,000.00

700.00

700,000.00

03.57.010.0070

צילום קו ביוב קיים  +הפקת דו"ח

מ'

5,000.00

7.00

35,000.00

03.57.010.0080

אספקה,הובלה והנחת שרוול להעתקת תשתיות
מצינורות פלדה בקוטר "  10לרבות עבודות עפר

מ'

200.00

520.00

104,000.00

03.57.010.0090

אספקה,הובלה והנחת שרוול להעתקת תשתיות
מצינורות  PVCבקוטר  250מ"מ לרבות עבודות
עפר

מ'

200.00

265.00

53,000.00

03.57.010.0100

חפירה לגישוש וגילוי תשתיות קיימות
)תקשורת,מים,ביוב וכו' (

מ"ק

1,000.00

80.00

80,000.00

03.57.010.0110

תיאום תשתיות ע"י מפקח באתר לכל גורם
שיידרש כדוגמת רט"ג ,HOT ,בזק  ,חח"י וכד'
באישור המזמין ובהתאם לנדרש בפרויקט

י"ע

10.00

930.00

9,300.00

03.57.010.0121

שיקום קו קיים ע"י שיטת שירוול עבור מאסף בית
שמש קיים

מ'

2,000.00

150.00

300,000.00

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il
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סעיף

תאור

יח'

03.57.010.0130

הסדרי תנועה בשלבי ביצוע :כולל העבודות
הכרוכות בתכנון ,תיאום ,אישור ובביצוע הסדרי
התנועה ,לרבות תכנון וטיפול קומפלט ע"י מהנדס
תנועה מטעם הקבלן עד לקבלת כל האישורים
מכל הרשויות )משטרה ,מועצה מקומית מטה
יהודה ,עיריית בית שמש ,נת"י וכו'(.
הביצוע יכלול :פירוקים ,סלילה ,מילוי וכל אביזרי
הבטיחות הנדרשים כגון תמרורים ,מעקי בטיחות,
עמודים ,שלטים וכו' ,המחיר כולל אספקה,
התקנה ,ניוד ,תחזוקה ,פירוק ,פינוי כל הסדרי
התנועה שיהיה על הקבלן לבצע במשך כל משך
הפרויקט ,כולל הסדרי תנועה מקומיים לכל צורך
שהוא ,כולל עבודות לילה ,תאורה זמנית ,עגלות
חץ ,תמרורים ,מעקות בטיחות ,גדרות ,נצנצים,
שילוט והכוונה וצביעה זמנית ,צוותי אבטחה ,וכו'
וכל מה שיידרש ע"י הגורמים המאשרים) ,כל
הסדרי התנועה יבוצעו בהתאם למפרטים טכניים
של נתיבי ישראל(.

קומפ

כמות
1.00

מחיר
130,000.00

סה"כ
130,000.00

התשלום קומפלט עבור כל הסדרי התנועה עבור
מבנה  03לכל תקופת הביצוע ולא תשולם תוספת
בנפרד.
סה"כ במבנה מס'  3יתוכננו ויבוצעו ע"י הקבלן 4
הסדרי תנועה כמופיעים בתכניות יועץ התנועה
מטעם המזמין.
03.57.010.0140

תשלום ליועץ קרקע של המזמין יבוצע לפי
חשבונית מס באישור המפקח  .לא ישולם רווח
קבלני.

קומפ

1.00

150,000.00

לא לסיכום

03.57.010.0150

תשלום לשוטרים ,לפי הצורך ישולם לפי חשבונית
מס באישור מפקח בשטח מראש ובכתב ,לא
ישולם רווח קבלני.

קומפ

1.00

75,000.00

לא לסיכום

03.57.010.0160

פועל מקצועי בכל המקצועות

ש"ע

40.00

66.00

2,640.00

03.57.010.0170

פועל פשוט בכל המקצועות

ש"ע

40.00

54.00

2,160.00

03.57.010.0180

מנהל עבודה

ש"ע

13.00

100.00

1,300.00

03.57.010.0190

קבוצת מדידה

י"ע

3.00

2,200.00

6,600.00

03.57.010.0210

צוות ריתוך כולל ציוד ריתוך

ש"ע

20.00

185.00

3,700.00

03.57.010.0220

רתך מקצועי כולל ציוד ריתוך

ש"ע

20.00

108.00

2,160.00

03.57.010.0230

יעה אופני דגם  950או מקביל

ש"ע

10.00

235.00

2,350.00

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il

מספר פנימי18536 :

עמוד
104

מאסף ביוב מזרחי וצפוני  -תאגיד מי שמש

01/09/2021

כתב כמויות מתאריך 01.09.21
תאגיד מי שמש

סעיף

תאור

יח'

כמות

מחיר

עמוד
105

סה"כ

03.57.010.0240

טרקטור עם דחפור ורוטר הידראולי דגם  D9Lאו
מקביל

ש"ע

10.00

540.00

5,400.00

03.57.010.0250

מחפר הידראולי אופנים )גלגלים( עם פטיש
חציבה ,משקל הכלי  16-21טון

ש"ע

13.00

400.00

5,200.00

03.57.010.0260

מחפר הידראולי זחלי עם פטיש שבירה וכף דגם
קטרפילר  330או מקביל

ש"ע

13.00

500.00

6,500.00

03.57.010.0270

מחפרון אופני עם כף דגם  JCB 3CXאו מקביל

ש"ע

20.00

175.00

3,500.00

03.57.010.0280

מיני מחפרון זחלי עם כף פטיש שבירה ומקדח
קרקע דגם בובקט או מקביל

ש"ע

10.00

135.00

1,350.00

03.57.010.0290

מיני מחפרון אופני עם כף פטיש שבירה ומקדח
קרקע דגם בובקט או מקביל

ש"ע

10.00

145.00

1,450.00

03.57.010.0300

מכבש רוטט טנדס על  2גלגלי  7-9טון

י"ע

2.00

1,430.00

2,860.00

03.57.010.0310

מכבש רוטט ממונע מעל  17טון דגם BOMAG
 217או מקביל

י"ע

2.00

1,700.00

3,400.00

03.57.010.0320

מכבש ידני דו גלגלי  75ס"מ כולל מפעיל
)(BOMAG75

י"ע

2.00

990.00

1,980.00

03.57.010.0330

מכבש רוטט )ג'בקה(

י"ע

2.00

540.00

1,080.00

03.57.010.0340

משאית מיכלית מים שני צירים לא פחות מ5 -
מ"ק.

ש"ע

10.00

225.00

2,250.00

03.57.010.0350

משאית רכינה שני צירים לא פחות מ 12-מ"ק

י"ע

2.00

1,930.00

3,860.00

03.57.010.0360

משאית הובלה עם מנוף  12טון

ש"ע

8.00

315.00

2,520.00

03.57.010.0370

מנוף עם סל לאנשים בגובה עד  15מ'

ש"ע

8.00

315.00

2,520.00

03.57.010.0380

מנוף הידראולי  200טון

ש"ע

8.00

750.00

6,000.00

03.57.010.0390

במת הרמה זרוע פרקית גובה עבודה עד  14מ'

י"ע

2.00

680.00

1,360.00

03.57.010.0410

ביובית ,בנוסף לנדרש מהקבלן בסעיפים האחרים
בהם הביובית כלולה במחירי היחידה.

ש"ע

100.00

260.00

26,000.00

03.57.010.0420

צוות אבטחה כולל עגלת חץ וכל הציוד הנדרש לפי
התרשימים בחוברת המדריך להסדרי תנועה
באתרי עבודות בדרכים בין עירוניות  -י"ע עד 8
שעות

י"ע

3.00

1,500.00

4,500.00

03.57.010.0430

פקחי תנועה לפי  8ש' ביום.

י"ע

5.00

640.00

3,200.00

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il
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סה"כ

03.57.010.0441

אספקה והתקנה של מד גובה רציף לשוחת ביוב
מדגם  cello 4S -תוצרת  .TECNHOLOGהמד
גובה כולל משדר אולטרסוני לאנרגיה נמוכנה כולל
סוללה פנימית ל 5-שנים ודמימנוי לשנתיים .כמו
כן העבודה כוללת בניית ממשק והצגת
הפרמטרים ושילוב במרכז הבקרה הקיים מבוסס
ריאליטק .

יח'

5.00

7,400.00

37,000.00

03.57.010.0442

העתקת "גמל" עד לקוטר " 6כולל כל האביזרים
)בהתאם לקיים בשטח ,מסננים ,מיכלי דשן וכו'(,
ספחים ,צנרת ,ריתוכים וצביעת צנרת )גמל צנרת
פלדה ו/או פוליאתילן(הכל בהתאם לדרישות
המפקח בשטח

יח'

5.00

3,000.00

15,000.00

והנחיות ממונה מטעם הקיבוץ ,התשלום קומפלט
לביצוע מושלם.
03.57.010.0443

העתקת "גמל" עד מקוטר " 6עד " 10כולל כל
האביזרים )בהתאם לקיים בשטח ,מסננים ,מיכלי
דשן וכו'( ,ספחים ,צנרת ,ריתוכים וצביעת צנרת
)גמל צנרת פלדה ו/או פוליאתילן( הכל בהתאם
לדרישות המפקח בשטח והנחיות ממונה מטעם
הקיבוץ ,התשלום קומפלט לביצוע מושלם.

יח'

5.00

7,000.00

35,000.00

סה"כ לחיבורים זמניים ,ביטול קווים קיימים
ושונות

3,154,840.00

סה"כ לצנרת ביוב בקטע צפוני באורך כולל
כ 2.5-ק"מ מ GRP 1200 -מ"מ

64,626,756.00

03.59

עבודות ניקוז

03.59.001

עבודות עפר
כל הסעיפים יבוצעו אך ורק באישור המפקח.

03.59.001.0010

חפירה ,חציבה בכל סוגי קרקע.

מ"ק

5,500.00

18.48

101,640.00

03.59.001.0020

הידוק שטחים )שתית( בבקרה מלאה לאחר
חפירה/חישוף 98% ,מודיפייד א.א.אש.טו.

מ"ר

1,550.00

2.64

4,092.00

03.59.001.0030

ייצוב שתית ע"י החדרת שברי אבן

מ"ר

1,150.00

25.00

28,750.00

03.59.001.0040

מילוי מובא מחומר נברר )מצע סוג ג'( ,מפוזר
בשכבות בעובי מקס'של  20ס"מ לאחר ההידוק
בהידוק מבוקר.

מ"ק

1,260.00

66.00

83,160.00

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il
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סעיף
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כמות

מחיר

עמוד
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סה"כ

03.59.001.0050

תערובת אבנים בגודל  5-10ס"מ ,דרישות
המינימום לגבי האבניםהן :אבן קשה ,הומוגנית,
ללא סדקים ובקיעים .על האבנים להיותנקיות
מחומרים אורגניים ו/או עפר

מ"ק

305.00

130.00

39,650.00

03.59.001.0060

תערובת אבנים בגודל  20-30ס"מ ,דרישות
המינימום לגביהאבנים הן :אבן קשה ,הומוגנית,
ללא סדקים ובקיעים .על האבניםלהיות נקיות
מחומרים אורגניים ו/או עפר

מ"ק

608.00

165.00

100,320.00

03.59.001.0070

תערובת אבנים בגודל  20-50ס"מ ,דרישות
המינימום לגביהאבנים הן :אבן קשה ,הומוגנית,
ללא סדקים ובקיעים .על האבניםלהיות נקיות
מחומרים אורגניים ו/או עפר

מ"ק

198.00

165.00

32,670.00

03.59.001.0080

אבנים נסורות בגודל מ  -40עד  60ס"מ במשקל
של  0.3-0.2טון בעיקר בגדות

מ"ר

770.00

165.00

127,050.00

03.59.001.0090

אבנים נסורות בגודל מ  -70עד  90ס"מ במשקל
של  0.9-1.9טון בעיקר בגדות

מ"ר

1,600.00

165.00

264,000.00

03.59.001.0100

אספקה והנחת שרוול מגן מצינור פלדה בקוטר "
 56בעובי דופן של . 1/2ציפוי חיצוני טריו וציפוי
פנימי באפוקסי)כולל השחלת צינור "ביוב
מפוליאטילן בשרוול הפלדה

מ'

140.00

4,000.00

560,000.00

03.59.001.0110

עצירת המים והסטה זמנית לצורך עבודה ביבש
כולל תיאומים,עבודות ביבש וכולל אישור
התוכנית.

קומפ

1.00

30,000.00

30,000.00

1,371,332.00

סה"כ לעבודות עפר

 03.59.002עבודות בטון בחציית נחל
03.59.002.0010

קורות שן מבטון מזוין ב  -30במידות שונות

מ"ק

75.00

1,092.00

81,900.00

03.59.002.0020

תוספת עבור בטון ב  -40במקום ב30 -

מ"ק

440.00

33.00

14,520.00

03.59.002.0030

עטיפת בטון מזוין לצינור מגן מפלדה בקוטר "56
 ,שרוולי ביוב עבור שני צינורות,יציקה על גבי
קרקע טבעית

מ"ק

320.00

1,350.00

432,000.00

03.59.002.0040

עטיפת בטון מזוין לצינורות מים או ביוב בקטרים
קטנים שונים בעומק כלשהו

מ"ק

50.00

460.00

23,000.00

03.59.002.0050

תוספת עבור יציקה טרומית )פריקסטים( באתר
על גבי קרקע טבעית )כולל עבודות בטון ועבודות
הנחה בנחל(

מ"ק

190.00

1,650.00

313,500.00

03.59.002.0060

תוספת למחיר הבטון עבור שימוש מוספי הגנה
בפני כלורידים,סולפטים ובקרקעות אגרסיביים
בהתאם להוראות המפרט הטכני המיוחד

מ"ק

300.00

85.00

25,500.00

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
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סה"כ

בטון במעברי מים
03.59.002.0070

בטון רזה בעובי  5ס"מ

מ"ר

80.00

61.60

4,928.00

03.59.002.0080

מעביר מים ארגזי מבטון מזוין ב 30 -כולל זיון

מ"ק

139.00

1,390.00

193,210.00

03.59.002.0090

תוספת עבור בטון ב  -40במקום ב30 -

מ"ק

139.00

33.00

4,587.00

03.59.002.0100

תוספת למחיר הבטון עבור שימוש מסופי הגנה
בפני כלורידים,סולפטים ובקרקעות אגרסיביים
להוראות המפרט הטכני המיוחד

מ"ק

139.00

85.00

11,815.00

03.59.002.0110

איטום פני בטון במריחת אספלט חם )כולל שתי
שכבות ולוח פוליאסטירן (

מ"ר

82.00

205.00

16,810.00

סה"כ לעבודות בטון בחציית נחל

03.59.005

1,121,770.00

עבודות איטום

03.59.005.0010

לוחות פוליסטרן מוקצף בעובי  2ס"מ באלמנטים
שונים

מ"ר

250.00

13.50

3,375.00

03.59.005.0020

איטום תפר התפשטות ברוחב של כ 2 -ס"מ
בהיקף בסיסלמתקנים ע"י פרופיל גיבוי ומסטיק
פוליאוריטני .לפי פרט.

מ'

19.00

54.00

1,026.00

03.59.005.0030

מוטות מייתדים בקוטר  16מ''מ ובאורכים שונים

יח'

50.00

29.00

1,450.00

סה"כ לעבודות איטום

03.59.040

5,851.00

יריעות שריון וכוורות

03.59.040.0010

בד גאוטכני לא ארוג במשקל  200גרם/למ"ר -רמה
2

מ"ר

3,510.00

9.00

31,590.00

03.59.040.0020

מעקה בטיחות מפלדה ברמת תפקוד  H4bברוחב
פעיל  W7מאושר על-ידי חברת נתיבי ישראל
)רשימה מפורסמת באתר החברה(

מ'

79.00

400.00

31,600.00

03.59.040.0030

פרט גלישה למעקה כלשהוא באורך  4מטר

יח'

4.00

1,730.00

6,920.00

סה"כ ליריעות שריון וכוורות

70,110.00

סה"כ לעבודות ניקוז

2,569,063.00

סה"כ למבנה מס' -03הקמת קו מאסף ביוב קטע
צפוני -משוחה  S068עד ) S096צורעה(

70,719,691.00

סה"כ לכתב כמויות מתאריך 01.09.21

סה"כ לכתב כמויות מתאריך 01.09.21
הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il
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עמוד
109

סה"כ לכתב כמויות מתאריך 01.09.21

01

מבנה מס'  1הקמת קו מאסף ביוב קטע מזרחי משוחה  S000עד שוחה S054

74,757,024.00

02

מבנה מס' -02הקמת קו מאסף ביוב קטע צפוני- -משוחה  S054עד S068

52,516,404.72

03

מבנה מס' -03הקמת קו מאסף ביוב קטע צפוני -משוחה  S068עד ) S096צורעה(

70,719,691.00

סה"כ עלות

197,993,119.72

מע"מ בשיעור 17%

33,658,830.35

סה"כ כולל מע"מ

231,651,950.07

סה"כ במילים:
מדד מכרז  /הצעה:

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il

תאריך מדד:

מספר פנימי18536 :

