
 חסוי
24/11/2022

 1 עמוד: 
בע"מ ץ וניהולם יעוזוי ר-י הדעד

 599/22ספר :מכרז מ

 1 חתי כביש מספרהקמת מעבר ת ון-ן צפווה ג- נ1010שכונת רש/

ייקט:רומנהל פ 7,101,154.62  מע"מ): דן (ללאומא

מערב רוןת השרמ 32 ייקט:רופ

 למכרז ריכוז

 1 כתב: תת

ה"כס  נושא

4,157,198.62  באתר צוקי טוןת בעבודו1.2.1 ת פרק:ת

56,000.00 נותשו1.2.6 ת פרק:ת

 ק באתרטון יצות ב: עבודו02 קפר1.2 פרק:ה"כ לס 4,213,198.62

133,160.00 איטום1.5.1 ת פרק:ת

 ושונות טוםאי תעבודו1.5 פרק:ה"כ לס 133,160.00

445,108.00 חשמל1.8.1 ת פרק:ת

 שרותותק תאורה חשמל, תשתיות1.8 פרק:ה"כ לס 445,108.00

104,400.00 חרש תמסגרו1.19.1 ת פרק:ת

 חרש מסגרות1.19 פרק:ה"כ לס 104,400.00

1,184,142.00 אותונסכל1.23.1 ת פרק:ת

 יבוביתבאתר במכונה ס יםים ויצוקת קדוחסאולונכ1.23 פרק:ה"כ לס 1,184,142.00

16,000.00 מדרכותו שבלים וףיצר1.40.1 ת פרק:ת

 האתר פיתוח1.40 פרק:ה"כ לס 16,000.00

2,000.00 יתוחעפר, כבישים ופ תעבודו1.51.1 ת פרק:ת

165,800.00 ודות עפרעב1.51.2 ת פרק:ת

558,400.00 מובא יומילו מצעים 1.51.3 ת פרק:ת

55,252.00 יקוזונ תיעול ודותעב1.51.6 ת פרק:ת

 ים ופיתוחפר, כבישת עעבודו1.51 פרק:ה"כ לס 781,452.00

157,500.00 מדרכותו יסעותבמ יותאספלט שכבות1.52.1 ת פרק:ת

9,600.00 נותשו1.52.2 ת פרק:ת

 לטעבודות אספ1.52 פרק:ה"כ לס 167,100.00

52,094.00 י מיםתקנומ י מיםקוו1.57.1 ת פרק:ת

4,500.00 נותשו1.57.9 ת פרק:ת

 ם וביובעבודות מי1.57 פרק:ה"כ לס 56,594.00

7,101,154.62 1  כתב: לתת ה"כס

 הכמויות: כתב סה"כ לכל 7,101,154.62



 

 

2 עמוד:  בע"מ ץ וניהולם יעוזוי ר-י הדעד חסוי
24/11/2022

 599/22 פרמס כרזלמ תכתב כמויו

m  מספר בישי כבר תחתמע ן- הקמתפווה גן צ- נו1010 1נת רש/שכו

תת כתב:

צוק באתרבטון י : עבודות02 פרק 

צוק באתרבטון י עבודות

2

2.1

 פרק:

 פרק: תת

סה"כ

21,600.00 

מחיר

432.00 

כמות

50.00

יח'

"קמ

תאור הסעיףמספר  סעיף 

 טותפל קורות יסוד, ת,כלונסאו אשילר תתחמ ס"מ 5 בטון רזה בעובי 1.2.1.0010
 ה וכו'.קצ ציביה, נגיש

180,124.00 919.00 196.00 "קמ  חתכיםכנפיים בוה אמצעה ה,קצה ציביבנ 40ת מבטון ב-כלונסאו אשיר 1.2.1.0020
 ת.ן בתכניות הבטון כמסומקור תרבושונים ל

314,070.00 1,083.00 290.00 "קמ  צידיומ מעל טותבליה ללקיצוניים כו םציביבנ 40ם מבטון ב-זיתייח קירות 1.2.1.0030
 חשוף תיחזו שה וגמר בטוןת הגיענת פלטהשת תושבת לרבוציבים להנ
 מיוחד.ה ק כמסומן בתכניות ובמפרטחל

148,800.00 1,200.00 124.00 "קמ  , עיבוי הבטוןניםם שוציבי הקצה ובחתכיבנ 40ם מבטון ב-כנפיי תקירו 1.2.1.0040
 ט.פרט במפורם וכמציביהנ ק כמסומן בתכניותשוף, חלח זותיח ר בטוןוגמ

45,441.00 1,514.70 30.00 "קמ  חתכים כמסומןהים ובגבעיים באמצ בנציבים 40ם מבטון ב-גוליע מודיםע 1.2.1.0050
ל כמפורט במפרטלק, הכח חשוף תיחזו צוב גמר בטוןעי לרבות תבתכניו
 כל.דריהא טיפר ועפ"י 

92,700.00 1,236.00 75.00 "קמ  בשלבים תצוקום יעייאמצ בנציבים םעמודיה מעל 40אש מבטון ב-קורות ר 1.2.1.0060
 כלה ה,שתנמ שוף בחתך ובעוביח ר בטוןת עיצוב גמרבולסים לובמפ

 ת.ן בתכניוכמסומ

795,690.00 1,263.00 630.00 "קמ  בקווים כמסומן בתכניותם ולסיצוקה במפי 40הגשר מבטון ב- עתמיס 1.2.1.0070
 ה.המיסע תקצון בהבטו ויי ותושבית עיברבופרט לט במפורוכמ

88,045.62 914.00 96.33 "קמ רבות קורותעים לבשיפו םצוקים ישוני ייםבעוב 40ה מבטון ב-ת גישפלטו 1.2.1.0080
 ת.ן בתכניות כמסומחתונוהת השן 

182,988.00 1,326.00 138.00 "קמ  טהבלי ללהתאורה כו חעה ופתהמיס קצותב 40ת מבטון ב-יחוה בטמעק 1.2.1.0090
 לקח חשוף ם וגמר בטוןועיבשיפ הציקהי לרבות הגשר עתמעל מיס

 ת.ן בתכניוכמסומ

13,716.00 762.00 18.00 "קמ  קצהרכה ובהמד קצותהגשרים ב עותמעל מיס הצוקי 40ה מבטון ב-בן שפא
 ר בטוןכן עיצוב גמה ותאור עמודין לת עיבויי בטורבוהאופניים ל בילש
 שוף.ח

1.2.1.0100 

56,000.00 800.00 70.00 "קמ  הגשר. דרכותת במשתיות חשמל רווליף שבהיק 30עטיפות בטון ב- 1.2.1.0110

2,091,000.00 4,100.00 510.00 טון  עת רתיכהצולמ פלדהמ אותלונסים הנ"ל והכטונלזיון הב עצולמ רזלב 1.2.1.0120
 4466/3. ת"י פ"יע 500פ-

67,500.00 225.00 300.00 מ"ר  פ"יע ניםם שולבת בגשרים במרקמישתמ בןא עם תצפות מרורכולול מדמכ
 ט.פרט במפורבן כממנט לעם צ צבמיו ע חולת מצרבול לריכהאד

1.2.1.0130 

24,780.00 21.00 1,180.00 מ"ר קופטר".ב"הלי הגשר עתן במיסהבטו לקת פניהח 1.2.1.0140 

15,340.00 13.00 1,180.00 מ"ר ם.יטותית לאתשה טון והכנתעת הבל פני מיסקרצוף עדין ש 1.2.1.0150 



     

  

      

 

  

   

3 עמוד:  בע"מ ץ וניהולם יעוזוי ר-י הדעד חסוי
24/11/2022

m 

 599/22 פרמס כרזלמ תכתב כמויו

 מספר בישי כבר תחתמע ן- הקמתפווה גן צ- נו1010 1נת רש/שכו

 תת כתב:

סה"כ מחיר כמות ח'י סעיףתאור ה  סעיף מספר

קומפלט4.00 4,851.00 19,404.00  כבישה מעקהר להגש המעק בין ברמע טאלמנ ,40ה מבטון ב-קצ לוקב
 40ס"מ ב- 35 בקוטר תכלונסאו תרכמע ט-האלמנ כיביל ררבות כל

 ה.המעק בורם לחיביזריוא

1.2.1.0160 

4,157,198.62 באתר יצוק בטון עבודות 2.1 פרק: לתת  סה"כ

 שונות 2.6 פרק: תת

סה"כ מחיר כמות ח'י סעיףתאור ה  סעיף מספר

56,000.00 112.00 500.00 מ"ר  'מס' קרקע בעובי או םשוני חיםשטמ על 20 10סוג ב-מ ותזמ בטון
 ם.שוני עיםבשיפוו

1.2.6.0010 

56,000.00 שונות 2.6 פרק: לתת  סה"כ

4,213,198.62 באתר 02 פרק יצוק בטון עבודות : 2 לפרק:  סה"כ

יטום ושונותעבודות א 5  פרק:

איטום 5.1  פרק: תת

סה"כ

48,300.00 

מחיר

42.00 

כמות

1,150.00

יח'

מ"ר

תאור הסעיףמספר  סעיף 

 איםטחי בטון הבעל ש הםכוכית בינית וארג זיחותי מרם שם בחיטוא 1.5.1.0010
 ט.פרט במפורע כמרקם הקע מגעב

76,700.00 65.00 1,180.00 מ"ר  דרש במפרטטום כנאי מערכת לולר במכהגש תם פני הבטון במיסעיטוא
 ה.בפני הבטון במיסע פולהטי תרבון בתכניות למיוחד וכמסומה

1.5.1.0020 

2,490.00 30.00 83.00 מ"א  קרקלה לרבות הגשר ר כנףלקי ההגיש תן פלטוטות ביהתפש פרת לולמכ
 ת.ן בתכניוה כמסומתימוהס

1.5.1.0030 

2,400.00 48.00 50.00 ח'י  צץח כיס תרבול 4בקוטר " P.V.C תצינורומ ייםכנפה בקירות םל נקזיכלומ
 ט.פרט במפורכמ

1.5.1.0040 

3,270.00 109.00 30.00 מ"א מזוין. ת מבטוןומעקו תקירוטות בהתפש פרית 1.5.1.0050 

133,160.00 איטום 5.1 פרק: לתת  סה"כ

133,160.00 ושונות איטום עבודות 5 לפרק:  סה"כ

תשתיות חשמל, תאורה ותקשרות 8 פרק:

 חשמל 8.1 פרק: תת 

סה"כ מחיר כמות ח'י סעיףתאור ה  סעיף מספר

 ת.אחריוה ו, התקנבלההו ה,פקם אסללימחירים כוה כל

 פר"סב במהכתו ע, ואינו גורבדבל תיתמצי הוא תמויובכתב הכ תאורה
 ה.ד למכרז זיוחהמ טפרהמו 08 רקל" פהכחו

 אהם יותר, רם מפורטיבריציוד והס מויות וכן איפיונילכתב הכ תהשלמו
 ה.הטכני הרלוונטי למכרז ז פירוט במפרט



 

 

 

  
 

 

 

24/11/2022 
 4 עמוד: בע"מ ץ וניהולם יעוזוי ר-י הדעד חסוי

 פרמס כרזלמ תכתב כמויו

 1010נת רש/שכו

599/22 

 1 מספר בישי כבר תחתמע ן- הקמתפווה גן צ- נו

 תת כתב:

m 

 סה"כ מחיר כמות ח'י סעיףתאור ה סעיף מספר

 ת,שתום), קבקי(ח ת, השלותומכותה ם,החיזוקי כל תא ללר כומחיר הצינו
 סגירת קצוות ה,', חבל משיככדם וטמיא בר,מע תם, תיבובוריחי תיבות

 ל פיע שותדרהנ העבודות כלת ואחריוה ו, התקנבלההו ה,פקהצינור, אס
 ה.חוזה מסמכי

 ט.פר לפיט הבין משרדי ופרבמ 08.03.07 עיףפי סביצוע ל

4,550.00 13.00 350.00 מ"א  ת זוצנרת יחודיות ללל מופומ"מ כו 75 בקוטר תיכבצינור שרשורי דו ש
 עיףפי סדרש להנ כל ללן כומ מניילומ" 8 08.1.021. הי משיכחוט ללכו

1.8.1.0060 

 ייםטרומ או םם או בנוייצוקים יתאי

 לרבות איהעזר והלוו תבודווע חומרי העפר, כל עבודות ללתא כו מחיר
 ה,ציקת טבוע ביהרשו כסה, סמלהמ טמבטון, שילו כסהמ ה,קרת הזיון,

 אותכניסות ויצי ת,צינורו בורע חיםכבתחצץ, פת, שרפידות ז,נים, ניקועוג
 העבודות כלת ואחריוה ו, התקנבלההו ה,פקם, אסיטוא לרבות אלת

 ה.חוזה הנדרשות במסמכי

 ט.פר לפיט הבין משרדי ופרבמ 08.03.09.02 עיףפי סביצוע ל

 1.00 1,700.00 1,700.00 קומפלט 08.1.162 עיףפי סדרש להנ כל ללטרומי כו בלים /צינורותלכ הקרתא ב 1.8.1.0100
 לפי ת"י B125 ה מסוגכסומ סגרתמ ס"מ 100 עומקמ וס" 80 מיר פניבקוט
.489 

 1.00 641.00 641.00 קומפלט ת/עגולהת מרובעסגרמ בורע ס"מ 80 בקוטר הקרתא ב מחירספת לתו 1.8.1.0110
 489. ת"י לפי B125 תממתכ צוקה עגול יכסומ מתכתמ

 312.00 38.00 11,856.00 מ"א פןבי דובעו8 דרג ממ" 110 שיח קוטרסי ק.וי.ר פיש מצינוכבי תל לחציישרוו 1.8.1.0117
 ל וסרט סימוןהשרוו ל קצוותעי שרקל קע מאר קיין בימול סכול ממ"3.2

 תקני
 עיף .פי סדרש להנ כל ללכו

 179.00 65.00 11,635.00 מ"א פןבי דובעו8 דרג ממ" 160 שיח קוטרסי ק.וי.ר פיש מצינוכבי תל לחציישרוו 1.8.1.0120
 קצו עי שלרקל קע מאר קיין בימול סכול ממ"4.7

 90.00 96.00 8,640.00 מ"א פןבי דובעו8 דרג ממ" 200 שיח קוטרסי ק.וי.ר פיש מצינוכבי תל לחציישרוו 1.8.1.0123
 ל וסרט סימוןהשרוו ל קצוותעי שרקל קע מאר קיין בימול סכול ממ"6.9

 תקני
 08.1.021עיף .פי סדרש להנ כל ללכו

 130.00 38.00 4,940.00 מ"א עיףפי סדרש להנ כל ללבלים כולכ תתעלו ציבה שלח ו/או חפירה 1.8.1.0125
 אני שיידרשכלי מכ כל תאמצעוס"מ ב 100 עומקמ וס" 40 ברוחב 08.1.252

1.8.1.0130 

 ע.רקל סוגי הקבכ ם,ת או בעבודת ידיי-תעלופרחו לרבות

 ח'י מלוח ריכףמ צינורב XLPE ממ"ר 3X2.5 בלבכ תמושלמ מאור תקודנ
 תאורהה ר לגוףלל חיבוקודה כוד לנוע חשמלה

5,400.00 180.00 30.00 

 התחברות ה,חה בתעלהנ או צינורהשחלה ב ללכו N2XY פוסמטי בלכ
 בל,לי כנע ם,מיניהדקים למה ה,רכזימ או עמוד או חבתוך אבזר או לו

 ליכימו ם עלמוניבל והסיזיהוי הכן לימוקצוות, סה ם בשניבוריחי ם,חיזוקי
 בל.הכ

7,500.00 50.00 150.00 מ"א  עיףפי סדרש להנ כל ללר כוממ" חתךב 5X16 N2XY 08.3.057 פוסמטי בלכ
 ת").פפו"כת (כווצומת תצלות מפסופיו ללכו

1.8.1.0150 

https://5,400.00
https://4,940.00
https://8,640.00
https://11,635.00
https://11,856.00
https://1,700.00
https://1,700.00
https://08.03.09.02
https://08.03.07


 

 

 

 
 

 

  

    

   

  

5 עמוד: בע"מ ץ וניהולם יעוזוי ר-י הדעד 24/11/2022  חסוי

 599/22 פרמס כרזלמ תכתב כמויו

 1m מספר בישי כבר תחתמע ן- הקמתפווה גן צ- נו1010נת רש/שכו

 תת כתב:

סה"כ מחיר כמות ח'י סעיףתאור ה  סעיף מספר

 2.00 16,035.00 32,070.00 קומפלט לפי כל הנדרש ללפורט כורלמגרשי סאמפ 3X63 הם והפעלח שקעילו 1.8.1.0160
 ט.פר לפיו 08.3.279 עיףס

 מושחל אוע ו/רקבק הפירח בחמונ הה ושזורגלוי תחושמנ מוליך הארקה
 כלם ועמודידירה לח ללבורו, כוחי ללרד, כובנפ טופורת שצינורוב
 פי סוגו.מושלם, ל הרקהא בורחי לביצוע תת הדרושובודוהע כלם וחומריה

4,200.00 28.00 150.00 מ"א  לפי כל הנדרש ללר כוממ" 35 חתךה ושזורה בגלוי תחושמנ מוליך הארקה 1.8.1.0180
 08.3.327 עיףס

1.00קומפלט 5,500.00 5,500.00  רציפות תצירלל ימ"ר ,כו 500 תי עדתח ברמעד לרקת יסוהא קןמת 1.8.1.0190
 עזרתחות ובלפ ממ" 12 בקוטר רזלי זיוןל בם שעות ריתוכישמלית באמצח
 ע ריתוכיםביצו ה,ציקמונים ביט ממ"ר 50X4 תלדה במידוס פפ

 ת,ע. סוד שלבורגי יע.ת ולפ בל פה"א סוד, ליציאת פלחהי לקטרודתלא
 ס"מ 15X15 תמשוריינת במידו הפסבקו תבפינו צד כללל יציאות בכו
 מ.ס" 10 עומ קוב

341,000.00 2,750.00 124.00 ח'י  CARIBON תצרמתו בתקרה בטון עתאורה שקו ה של גוףה והתקנפקאס 1.8.1.0200
 אםהתב 4000 או 3000 בגוון אור ממ" 1250 . גוף באורך שלTRAIL םדג
 פסתלנדרש, קו םתאבר בהדריי ה,תאור לל גוףר כומחיה כנן.מתה חירתלב

 הגוף. תם של התקנע מושלביצובודות להע כלבטון ו

722.00 361.00 2.00 ח'י  אה""יצי הלהכוונ לקח 20 2.22 קן ישראלית חרום דו תכליתי תאורת גוף
 חץ, בלי ם /ע דדיד צח קסספפר תחריטקפת בשתמ ישירה בלתי הלתאור

 הקרת או קיר תלהתקנה צמוד תל נורוכול ת,דקו IP65 LED 180, ן גיבויזמ
 ש"ע או MACKWELL תצרתו

1.8.1.0210 

 6.00 509.00 3,054.00 ח'י ת להתקנה צמודדקו 180 ללות לל סוכול תיכלית ם חדתאורה לד חרו גוף 1.8.1.0220
 ,IP65 הקרת

קומפלט1.00 1,700.00 1,700.00  קוןתי ללבודק מוסמך, כו חשמל דסמהנ שמלי על ידיהח קןמתה בדיקת
 קןמתה דק לתקינותאישור הבו בלתלק ה ויתגלו עדהליקויים במיד

 עודתת ת מסירתרבודרש במפרט, לאם לנהתל ובשמהח לפי חוק חשמליה
 קןמתה בוראישורו לחיה ודיקאות הבם תוצע קןמתה בדיקה שלם ורישו

 ח.מתל

1.8.1.0230 

445,108.00 למשח 8.1  :קרפ תתל כ"הס

445,108.00 תורשקתו הרואת ,למשח תויתשת 8  :קרפל כ"הס

מסגרות חרש 19  פרק:

מסגרות חרש 19.1  פרק: תת

סה"כ מחיר כמות ח'י סעיףתאור ה  סעיף מספר

104,400.00 13,050.00 8.00 טון  ת,רבות הגשר, למסע בקצוות תמעוגנ תפלדה מגולוונמ בכהל סכלומ
 ים בתכניותכל עפ"י הפרטה ייםהכימ העיגון ברגי ה,, התקנבלההו

 ם.ומושל מלא לביצוע טפרהמו

1.19.1.0010 

104,400.00 שרח תורגסמ 19.1  :קרפ תתל כ"הס

104,400.00 שרח תורגסמ 19  :קרפל כ"הס

ביתיבוה סצוקים באתר במכונסאות קדוחים ויכלונ 23 פרק:

 כלונסאות 23.1 פרק: תת 

סה"כ מחיר כמות ח'י סעיףתאור ה  סעיף מספר

https://3,054.00
https://16,035.00
https://32,070.00


 

 

  

      

  

    

  

6 עמוד: בע"מ ץ וניהולם יעוזוי ר-י הדעד 24/11/2022  חסוי

 599/22 פרמס כרזלמ תכתב כמויו

 1m מספר בישי כבר תחתמע ן- הקמתפווה גן צ- נו1010נת רש/שכו

 תת כתב:

 סה"כ מחיר כמות ח'י סעיףתאור ה סעיף מספר

 כלח ובובית בעלת כביבש במכונה סי חקידו םלליכלונסאות כוה מחירי
 סוגי

 דדנמ עצמו הזיון (הזיון לובכנסת כה ה,בודהע עביצום הנדרשים להמקדחי
 ליון,ע צינור מגן ח,קדה תיתתח שומרי מרחק,ניקוי ת,התארגנו ),רדבנפ

 עומק מי למלואעם צינור טר הציקבי30 ח, בטון ב-קדוה חומרה פינוי
 הקידוח

 שהרכי גיטח ודהש תהכשר

266,112.00 396.00 672.00 מ"א ע באתררקבקע וסלצוקים בם ויוחיקד 40ם מבטון ב-ות אנכייכלונסא
 מיוחד.ה שונים, כמפורט במפרט םעומקיס"מ ל 80 בקוטר 

1.23.1.0010 

 672.00 85.00 57,120.00 מ"א ט.טונייבבנ חקידוה ב דפנותר יצולנ"ל עבו תספתו 1.23.1.0020

587,650.00 511.00 1,150.00 מ"א ע באתררקבקע וסלצוקים בם ויוחיקד 40ם מבטון ב-ות אנכייכלונסא
 מיוחד.ה שונים כמפורט במפרט םעומקיס"מ ל 90 בקוטר 

1.23.1.0030 

 1,150.00 96.00 110,400.00 מ"א ט.טונייבבנ חקידוה ב דפנותר ייצולנ"ל עבו תספתו 1.23.1.0040

162,860.00 34.00 4,790.00 מ"א  לרבות םבדיקת צורךכלונסאות לעוגנים במ 2.5בקוטר " הלדצינורות פ
 ם.קקיר פטים לחיבואלמנ

1.23.1.0050 

1,184,142.00 תואסנולכ 23.1  :קרפ תתל כ"הס

1,184,142.00 תיבוביס הנוכמב רתאב םיקוציו םיחודק תואסנולכ 23  :קרפל כ"הס

ח האתרפיתו 40  פרק:

ם ומדרכותבלייצוף שר 40.1  פרק: תת

סה"כ מחיר כמות ח'י סעיףתאור ה  סעיף מספר

16,000.00 80.00 200.00 מ"א  טוםסרים וקיספיי םע מס" תמ' במידו 1 20/25 מה באורךה טרובן שפא
 ש"ע או שטייןקרא חריש של ת דגםן בפאות כדוגמקט

1.40.1.0010 

16,000.00 תוכרדמו םילבש ףוציר 40.1  :קרפ תתל כ"הס

16,000.00 רתאה חותיפ 40  :קרפל כ"הס

ישים ופיתוחפר, כבעבודות ע 51 פרק:

 ישים ופיתוחפר, כבעבודות ע 51.1 פרק: תת 

סה"כ מחיר כמות ח'י סעיףתאור ה סעיף מספר

 (תת כתב) םרבות במבניל 51 רקל פלכ תמתייחסו הפרק זהערות ב כל 
 מויותבכתב הכ םהשוני

 עירום זהיר, היתר פינוי בין תללוחישוף כווה רוקכל עבודות הפי
 מיתהמקו שותאו הר המינמזה סןמחר בחוז מושים לשיהניתנ םנטיהאלמ

 אהכתוצ צרושיוו , מילוי הבורותרוק היסודותפקח, פהמ תחייהנ לפי
פיכהאתר שסולת לר/פחומ כל דק, ופינוימהו א' ק במצע סוגפרומה

 ה.טמנה ם אגרתת תשלורבוכלשהו ל מאושר במרחק 

 שיםדרוה מריםהחות ובודוהע כל תא ללותהעתקה כוה כל עבודות
 רוקציקתו, פסוד ויפירה ליח לרבות ש,החד כבה\לעיגון במקוםלהר

 כלל CLSM ק בפרומה הצרוכתוצאשיוו , מילוי הבורותמיםהיסודות הקיי
 מאושר במרחק הפיכאתר שסולת לר/פחומ כל בור, ופינוי ה /פירהח חנפ

 ה.טמנה ם אגרתת תשלורבוכלשהו ל

https://1,150.00
https://110,400.00
https://57,120.00


     

   

    

7 עמוד:  בע"מ ץ וניהולם יעוזוי ר-י הדעד חסוי
24/11/2022

m 

 599/22 פרמס כרזלמ תכתב כמויו

 מספר בישי כבר תחתמע ן- הקמתפווה גן צ- נו1010 1נת רש/שכו

 תת כתב:

סה"כ מחיר כמות ח'י סעיףתאור ה  סעיף מספר

 כלר וכד' וזהיר של אבני שפה/גן/מעב רוקר פמחיר עבו תספתו תשולם אל
 תיותתשרבה לבקים וטניעים קצופה, בקטבודה לא רע בורוע ספתתו
 ת.יימעה קובמס מותקיי

 בדבל הבודע ב ביומןבכת חפקהמ ה שלנחיה ח לאחרשטה חישוף עביצו

 בר,מעגן/קרבה לאבני שפה/פירה לח בורע מחיר תספתו תשולם אל
 ה,קצה ציביאש שבנקורות ר ת,כלונסאו אשילר ברמעה פירה למבניח
 כדו'ט ופרט במפורם כמעייהאמצ םציביוהנ ייםכנפה

כלבלה לוהו לפינוי תאות הקשורואת כל ההוצ רדבנפ לןקבתשולם ל לא
 חומר כלה וציבה/חפירח דפיעו בורע מנההט תלרבות אגרו מרחק שיידרש 

 אתר.ק בפורש

2,000.00 4.00 500.00 מ"ר  מיועדים למילויה חיםשטר בויישו ים, ניקויספלטא רוקחישוף, פי תבודוע
 ט.פרהמ ת עפ"יללובסו

1.51.1.0010 

2,000.00 ופיתוח כבישים עפר, עבודות 51.1 פרק: לתת  סה"כ

 בודות עפרע 51.2 פרק: תת

 סה"כ מחיר כמות ח'י סעיףתאור ה סעיף מספר

154,800.00 18.00 8,600.00 "קמ ל בתוכוכול מחירה ת,סולר ופת עפימולוק ערה ו/או סיציבח ו/או חפירה
 ת ,קירו ם,צופימזויין, רי מנטי בטוןם, אלספלטיא לוקק וסיפירו היתר בין 

 שהתגלו בתוך נפח םספים נונטיאלמ כלה ות, אבני שפת, מסלעודרוג
 קו ויפונוסול םחומריוה סולתכל עודפי העפר ,הפ ת.סולרבות פפירה להח

 שותשו עפ"י חוק (רדרת שיתשלום כל האגרו לרבות המורש לאתר
 מ.י וכו')נה,ר.טממ ,אתרמיתמקו

1.51.2.0001 

5,900.00 118.00 50.00 "קמ  אשאישור מרעיים ברקתת ק תיםת ושירורכומע לגילוי שושחפירת גי
 ח.פקהממ כתבוב

1.51.2.0002 

5,100.00 3.00 1,700.00 מ"ר ם.פירה למבניהח תחתית דוקהי 1.51.2.0004 

165,800.00 עפר עבודות 51.2 פרק: לתת  סה"כ

לוי מובאעים ומימצ 51.3  פרק: תת

סה"כמחירכמותיח'

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

300.00 130.00 39,000.00מ"ק

תאור הסעיף מספר סעיף 

1.51.3.0010 

(בחנ"מ בעל חוזק גבוה) בתעלות, בחללים  CLSM  מילוי כלשהו מבטון
וכיו"ב עבור כל כמות שתדרש. 

520.00 285.00 148,200.00מ"ק 1.51.3.0020 

371,200.00 64.00 5,800.00 "קמ  המפרט פ"יע קרדוק מבודק בהימהו ברר)(מילוי נ א מצע סוג ג'מילוי מוב
 ללי.הכ

1.51.3.0060 

558,400.00 מובא ומילוי מצעים 51.3 פרק: לתת  סה"כ

 יקוזבודות תיעול ונע 51.6 פרק: תת

סה"כ מחיר כמות ח'י סעיףתאור ה  סעיף מספר



  

 

  
  

  

    

    

 

 

 

    

     

8 עמוד:  בע"מ ץ וניהולם יעוזוי ר-י הדעד חסוי
24/11/2022

m 

 599/22 פרמס כרזלמ תכתב כמויו

 מספר בישי כבר תחתמע ן- הקמתפווה גן צ- נו1010 1נת רש/שכו

 תת כתב:

סה"כ מחיר כמות ח'י סעיףתאור ה סעיף מספר

 "פע ע"ג מכסים עהוהטב ללים כיתובחות כוה/שוקרתאי הב כל מחירי 
 שם לול סמל,ת/ תאגיד שיכהרשו עירייה/ה מועצה/ה עם םתיאווב
 המערכת םתאגיד וששות/הר

 את כל מלאכת כוללים ערקבק םנחיהמו םביזריהאת וצינורוה מחירי
וי חוזר סימון וכו'.ה, מילציבהח אוה ו/פירהח תבודוע ללמנה כוהטה

 מובנה טםא כוללים הקרתאי הב מחיר 

 ללם לתיעול, כואטו ה,קבם מבונה בנאט םע 5-1 דרגן במזויי צינור בטון
 ש.דרהנ ה בעומקהנחה ופקאס

34,900.00 698.00 50.00 מ"א מ'. 2.0 עומק עדב דרג מס" 60 3 בקוטר לניקוז םאטו מזויין ר בטוןצינו 1.51.6.0010 

1.00קומפלט 806.00 806.00 ם.מ לתא קייס" 80 ם עדשוני טריםבק צינור ניקוז בורחי בורע ספתתו 1.51.6.0020

2.00קומפלט 6,414.00 12,828.00 כסה ב.ב.ומ שיקוע תא םע מ,ס" 120/140 םלבנית במידות פנימ חהשו 1.51.6.0030
D400 1.25 מ,ס" 60 קוטר   מ'. 1.75 ' ועדמ מעל עומק, ב ממין טון 40

6,718.00 3,359.00 2.00 ח'י  120/140 םמיות במידות פנית טרומחוליו תה מרובעוקרחות בספת לשותו
 עם הקרת " במקוםMRN-120X140ח דגם "שט קולטןקוז לת ניבור רשע ס"מ
פ ראפ)בן (ריא ריצוף ).טון 400D (40 ממין מס" 60 או 50 בקוטר חפת

 רדבנפ נמדד 

1.51.6.0040 

55,252.00 וניקוז תיעול עבודות 51.6 פרק: לתת  סה"כ

781,452.00 ופיתוח כבישים עפר, עבודות 51 לפרק:  סה"כ

לטעבודות אספ 52 פרק:

 סעות ומדרכותיות במילטשכבות אספ 52.1 פרק: תת 

סה"כ מחיר כמות ח'י סעיףתאור ה  סעיף מספר

 בלהוהו ניםם קטטעיבק ה,צופבודה לא רע בורע מחיר תספתו תשולם אל
 ע עבודותביצוד לל ציות שמיוחד

43,400.00 31.00 1,400.00 מ"ר  טומןטי סוג א' ובירי/דולמיגס גי טגרגא עם מס" 4 בעובי 19 תא"צ
.PG70-10 

1.52.1.0020 

35,000.00 25.00 1,400.00 מ"ר  טומןטי סוג א' ובירי/דולמיגס גי טגרגא עם מס" 3 בעובי12.5 תא"צ
.PG68-10 

1.52.1.0030 

44,800.00 32.00 1,400.00 מ"ר  טומןטי סוג א' ובירי/דולמיגס גי טגרגא עם מס" 4 בעובי12.5 תא"צ
.PG68-10 

1.52.1.0040 

34,300.00 343.00 100.00 טון  טומןטי סוג א' ובירי/דולמיגס גי טגרגא עם םשוני ייםבעוב12.5 תא"צ
.PG68-10 

1.52.1.0050 

 שונות 52.2 פרק: תת

157,500.00 ומדרכות במיסעות אספלטיות שכבות 52.1 פרק: לתת  סה"כ



  

  

     

  

   

  

9 עמוד: בע"מ ץ וניהולם יעוזוי ר-י הדעד 24/11/2022  חסוי

 599/22 פרמס כרזלמ תכתב כמויו

 1m מספר בישי כבר תחתמע ן- הקמתפווה גן צ- נו1010נת רש/שכו

 תת כתב:

סה"כ מחיר כמות ח'י סעיףתאור ה  סעיף מספר

2,800.00 2.00 1,400.00 מ"ר מ''רליטר/ 0.8-1.2 שיעור שלמנית ביטולסיה בימוסוד באציפוי י 1.52.2.0010 

5,600.00 2.00 2,800.00 מ"ר מ''רליטר/ 0.5 שיעור שלמנית ביטולסיה בימוחה באמא ציפוי 1.52.2.0025 

1,200.00 24.00 50.00 מ"א סור.לל ניט חדש כופללאס םפלט קייהתחברות אס מישק 1.52.2.0040

9,600.00 שונות 52.2 פרק: לתת  סה"כ

167,100.00 אספלט עבודות 52 לפרק:  סה"כ

יובוב מים עבודות 57 פרק:

מים מים ומתקני קווי  57.1  פרק: תת

סה"כ מחיר כמות ח'י סעיףתאור ה  סעיף מספר

21,200.00 530.00 40.00 מ"א  בקוטר " ה חדה לריתוךם פאזע530 ת"י לפי השתי מילדה לצינורות פ 1.57.1.0068
 עובי12
 ניםפוי פכבתי וצית ששחול תל לןאתיפולי תה חיצוניעטיפ עם 3/16 פן "דו

 מלט
 עומק כלרקע לבק חמונ טצמנ

22,160.00 554.00 40.00 מ"א  לרבות5/32 פן "בי דועו16 בקוטר " שחור הלדר פטעי שרוול מצינוק
 שחלתה
 שתים חרואט םע סגירת הקצוותדלי סמך וצינור, סנה

1.57.1.0146 

8,734.00 4,367.00 2.00 בקוטר הוכלש ם מסוגקו קייל 12בקוטר " הוכלש ש מסוגם חדמי ר קוחיבו 1.57.1.0472 

52,094.00 מים ומתקני מים קווי 57.1 פרק: לתת  סה"כ

שונות 57.9  פרק: תת

סה"כמחירכמותיח'

בקוטר  כלשהו, לרבות גילוי הקו, חיתוך הקו, ריקון ניתוק קו מים קיים
הקו,  סגירת הקצה באמצאות כיפה לריתוך ותקוני עטיפה ע"פ הוראות 
הניתוק. (מודגש  שהכיפה כלולה  היצרן וכל הנדרש לביצוע מושלם של

במחיר היחידה 

1,260.00 630.00 2.00

תאור הסעיף מספר סעיף 

1.57.9.0140 

פירוק בקטעים של צינור מכל סוג, בכל קוטר ובכל עומק לרבות סילוק 
החומר לכל מרחק ולמקום מאושר כחלוק ו\או לפי הוראה אחרת של רשות

 \תאגיד (הביצוע והתשלום מותנה בדרישה ובאישור המפקח תוך רישום 
ביומן עבודה) 

40.00 68.00 2,720.00מ"א
 

1.57.9.0170 

520.00 13.00 40.00  כל כל קוטר עלמים במים קיי טעי קויל קה שושטיפ טויחי בדיקת לחץ,
 מני שלם וניתוק זמי סגירת ם,ת הדרושים וההכנודורילרבות הסי םכיבהמר
 בדיקהה לביצוע כל הדרוש תאגיד,ת\םהרשוע אוםם בתמיים מקורכניצ

 טויוחי

1.57.9.0180 

4,500.00 שונות 57.9 פרק: לתת  סה"כ

56,594.00 וביוב מים עבודות 57 לפרק:  סה"כ

7,101,154.62 1 כתב: לתת  סה"כ




