דף  1מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

20860

מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע

1

מבנה 1

1

הנחיות כלליות

1

סה"כ הנחיות כלליות

הערה:
מחירון זה אינו עומד עצמאית וכל
הפנייה למחירון כמוהה כהפנייה למפרט
גם אם לא נכתב הדבר בפירוש

רמדור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

סה"כ

הערה

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  2מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

2

עבודות בטון ופלדה

2

אלמנטים מבטון מזויין

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

01.02.02.0010

אלמנטים מבטון מזויין כמפורט במפרט
המיוחד .המחיר כולל בטון בתחתית
האלמנט בהתאם להנחיות המתכנן

מ"ק

1,798.00

01.02.02.0011

ארגזי פרחים ,ספסלים וערוגות מבטון
ב -30במידות שונות ,לרבות חלקים
אופקיים ואנכיים ,שקעים ובליטות.

מ"ק

1,686.00

01.02.02.0012

מהלכי מדרגות מבטון ב ,-30לרבות
משטחים אופקיים  ,משופעים בעוביים
כלשהם ומשולשי מדרגות בחתכים
כלשהם.

מ"ק

1,910.00

01.02.02.0013

אלמנטי בטון שונים שאין להם ביטוי
בסעיפי כתב הכמויות ,מבטון ב.-30

מ"ק

1,518.00

01.02.02.0015

עמודי בטון ב -30בחתך כלשהו.

מ"ק

1,573.00

01.02.02.0020

בטון מזויין ב  30להגנה על תשתיות
קיימות בהתאם למפורט בתכנית

מ"ק

1,057.00

01.02.02.0021

טריבונות וספסלי ישיבה בחתך
משלושי בטון ב ,-30ברוחב 90-120
ס"ם ובגובה  30-50ס"ם מעל משטח
בטון משופע או ללא משטח בטון
משופע ,לרבות זיון הבטון )לפי  80ק"ג
למ"ק( .משטח הבטון המשופע והחלקת
פני הטריבונות אם נדרש -נמדדים
בנפרד.

מ"ק

2,190.00

2

רמדור

סה"כ

סה"כ אלמנטים מבטון מזויין

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  3מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון
11

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

שונות

01.02.11.0010

מצע לוחות פוליסטירן מוקצף F-15
בעובי  2ס"מ מתחת לקורות יסוד רוחב
הקורות  20ס"מ

מ"א

11.30

01.02.11.0020

מצע יריעות פוליאתילן בעובי  0.3מ"מ
מתחת לרצפת בטון

מ"א

5.70

01.02.11.0030

לוחות פוליסטירן מוקצף  F-30בעובי 3
ס"מ בתפרים

מ"ר

39.40

01.02.11.0040

לוחות פוליסטירן מוקצף  F-30בעובי 5
ס"מ בתפרים

מ"ר

45.00

11

רמדור

סה"כ

סה"כ שונות

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  4מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון
12

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

יסודות וראשי כלונסאות

01.02.12.0005

יסודות עוברים ורגלי קירות תומכים
מבטון ב -30בחתכים כלשהם.

מ"ק

1,169.00

01.02.12.0015

יסודות בודדים לעמודי גדר  /פרגולה
במידות שונות.

מ"ק

1,068.00

12

רמדור

סה"כ

סה"כ יסודות וראשי כלונסאות

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  5מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון
41

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

קורות

01.02.41.0010

קורות יסוד ב 30-במידות שונות

מ"ק

1,097.00

01.02.41.0011

קורות עליונות בטון ב -30ברוחב 20-30
ס"מ.

מ"ק

2,517.00

01.02.41.0012

קורות עליונות ומעקות בטון ב-30
ברוחב  20ס"מ לרבות שקע ברוחב 2.5
ס"מ לרולקה.

מ"ק

2,517.00

01.02.41.0013

קורות תחתונות תלויות בטון ב-30
בחתכים שונים .גובה הקורה נמדד
לתחתית התקרה.

מ"ק

2,765.00

01.02.41.0014

בניה בלבני זכוכית )לבן( במידות
 19/19ס"מ ובעובי  10ס"מ )מחיר יסוד
 13ש"ח/יח'(.

מ"ר

709.00

01.02.41.0015

מחיצות בלוקי בטון חלולים בעובי 10
ס"מ.

מ"ר

113.00

01.02.41.0016

קירות בלוקי בטון חלולים  4חורים
בעובי  20ס"מ.

מ"ר

152.00

01.02.41.0017

קירות בקו עגול בטון ב -30בעובי 20
ס"מ.

מ"ק

1,748.00

01.02.41.0018

קורת ספסל מבוצעת בראש קיר חזית
של נציבי קצה מבטון ב 30 -במידות
כלשהן.

מ"ק

1,394.00

01.02.41.0019

קורות יסוד ב) -30שקיעה " ,5חשיפה
 (2-4יצוקות עם הרצפה ,על גבי מצע או
על הקרקע .רוחב הקורות  20ס"מ
)המצע נמדד בנפרד(

מ"ק

1,293.00

41

רמדור

סה"כ

סה"כ קורות

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  6מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון
42

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

קירות

01.02.42.0005

קירות כנפיים מבטון ב -30בחתכים
כלשהם.

מ"ק

1,456.00

01.02.42.0010

קירות מסד בטון ב 30-במידות רוחב
שונות

מ"ק

961.00

42

רמדור

סה"כ

סה"כ קירות

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  7מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון
50

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

מרצפים ורצפות
הערה:
הערות .1:מחירי המרצפים אינם כוללים
מצעים/בטון רזה/יריעות פוליאטילן וכד'.
 .2מרצפי בטון חסיני שחיקה ו/או
עמידים כנגד התקפים כימיים

הערה

01.02.50.0010

מרצפי בטון ב -30יצוקים על מצע או על
הקרקע בעובי עד  15ס"מ )המצע נמדד
בנפרד( המחיר כולל זיון

מ"ר

135.00

01.02.50.0015

מרצפי בטון ב -30יצוקים על מצע או על
הקרקע בעובי עד  30ס"מ )המצע נמדד
בנפרד( המחיר כולל זיון

מ"ר

282.00

01.02.50.0020

רצפות בטון תלויות ב -30בעובי עד 15
ס"מ )המצע נמדד בנפרד( המחיר כולל
זיון

מ"ר

192.00

01.02.50.0025

רצפות בטון תלויות ב -30בעובי עד 25
ס"מ )המצע נמדד בנפרד( המחיר כולל
זיון

מ"ר

277.00

01.02.50.0030

משטחים משופעים למדרגות בטון ב-30
)שקיעה " ,5חשיפה  (2-4בעובי 15
ס"מ

מ"ר

327.00

01.02.50.0035

תוספת עבור החלקת רצפת בטון
בהליקופטר

מ"ר

22.50

50

רמדור

סה"כ

סה"כ מרצפים ורצפות

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  8מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון
52
01.02.52.0005

52

רמדור

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

סה"כ

כבש )רמפה משופעת( מבטון
נגיש -משטחי ביניים אופקיים בכבש
מבוצעים בתוך המבנה או צמוד למבנה
מבטון ב) -30שקיעה " ,5חשיפה ,(2-4
באורך וברוחב מינימליים )נטו( של 130
ס"מ ,בעובי עד  10-15ס"מ על גבי מצע

מ"ר

231.00

סה"כ כבש )רמפה משופעת( מבטון

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  9מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון
55

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

עמודי בטון

01.02.55.0005

עמודי בטון ב -30בחתך עגול בקטרים
בין  40-70ס"מ.

מ"ק

1,776.00

01.02.55.0010

עמודי בטון ב -30בחתך עגול בקטרים
בין  75-110ס"מ.

מ"ק

1,686.00

01.02.55.0015

עמודי בטון ב -30בחתך מלבני בחתכים
כלשהם ,לרבות עמודי יסוד במידות
וכולל גם בליטות ומגרעות

מ"ק

1,518.00

01.02.55.0020

עמודי בטון עגולים בקטרים שונים
יצוקים בתבניות פלדה לקבלת פני בטון
חלק.

מ"ק

2,135.00

55

רמדור

סה"כ

סה"כ עמודי בטון

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  10מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון
61

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

קירות בטון

01.02.61.0005

שיקום בטונים קיימים בהם הבטון סדוק
והזיון חלוד ,ע"י טיח עשיר צמנט ומוסף
אקרילי מיוחד לתיקונים
קונסטרוקטיביים .המחיר כולל סיתות
הטיח וחלקי הבטון הרופפים ,ניקוי הזיון
החלוד במברשת פלדה ומריחת "סיקה
טופ  "110או ש"ע בשתי שכבות )כל
שכבה בעובי  1מ"מ בכמות של 1

מ"ר

282.00

01.02.61.0010

קירות בטון ב -30בעובי  10ס"מ

מ"ק

1,686.00

01.02.61.0020

קירות בטון ב -30בעובי עד  15ס"מ

מ"ק

1,405.00

01.02.61.0030

קירות בטון ב -30בעובי עד  25ס"מ

מ"ק

1,271.00

01.02.61.0040

בטון מותז ב -30למילוי חללים )מדוד
במיקסרים(

מ"ק

1,068.00

61

רמדור

סה"כ

סה"כ קירות בטון

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  11מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון
72

רמדור

יחידת
מידה

כמות

מחיר

סה"כ

חגורות

01.02.72.0010
72

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

חגורות בטון ב 30-יצוקות על קירות
ברוחב משתנה לרבות מעל הפתחים

מ"ק

1,179.00

סה"כ חגורות

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  12מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון
81

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

תקרות וגגות בטון מלא

01.02.81.0005

תקרות או גגות בטון ב 30-עובי משתנה

מ"ק

1,033.00

01.02.81.0010

תקרות או גגות בטון ב -30עובי  10ס"מ

מ"ר

158.00

01.02.81.0011

גגות מעברים מלוחות טרומיות
מורכבות באתר ,בעובי  20ס"מ )המחיר
כולל זיון(.

מ"ר

394.00

01.02.81.0030

תקרות או גגות בטון ב -30עובי עד 15
ס"מ

מ"ר

237.00

01.02.81.0040

תקרות או גגות בטון ב -30עובי עד 25
ס"מ

מ"ר

300.00

01.02.81.0050

תקרת בטון ב -30בעובי משתנה 20-30
ס"מ.

מ"ק

1,501.00

81

רמדור

סה"כ

סה"כ תקרות וגגות בטון מלא

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  13מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון
88

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

קונסטרוקציית פלדה

01.02.88.0010

קונסטרוקצית פלדה מפרופילי מתכת
בחתכים שונים לרבות עמודים ,קורות,
פלטקות ואביזרים שונים הנדרשים
לחיבור כולל ריתוכים ,גילוון וצביעה.

טון

20,223.00

01.02.88.0020

תוספת עבור גילווון פלדה

טון

1,686.00

01.02.88.0030

ברגי עיגון לבטון בקוטר " 5/8עם קוצים
מוברגים באורך  50ס"מ ,לרבות קידוח

יח'

45.00

01.02.88.0040

עוגן כימי בקוטר  20מ"מ לרבות קידוח
חור בקוטר  24מ"מ ובעומק  180מ"מ
והזרקת דבק כימי והחדרת קוץ בקוטר
 20מ"מ .הקוצים יהיו באורך מינימום
של  68ס"מ ) 50ס"מ בולטים מהבטון(
ומוחדרים ע"י דפיקות פטיש

יח'

57.00

01.02.88.0050

גראוט מתפשט "סיקה גראוט "214/90
או ש"ע ללא אגרגט בעובי ממוצע 5
ס"מ למילוי מתחת פלטות לעיגון וביסוס
עמודי פלדה ,בעל חוזק סופי 700
ק"ג/סמ"ר

מ"ר

597.00

88

רמדור

סה"כ

סה"כ קונסטרוקציית פלדה

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  14מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון
89
01.02.89.0010
89

רמדור

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

סה"כ

פלדת זיון
רשתות פלדה מגולוונות ,מרותכות בכל
הקטרים והאורכים לזיון הבטון

טון

9,050.00

סה"כ פלדת זיון

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  15מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון
90

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

שונות

01.02.90.0090

קרצוף עדין של פני מיסעת הבטון

מ"ר

15.80

01.02.90.0100

תוספת מחיר לאלמנטי הבטון השונים
עבור יציקה בקווים קשתיים.

מ"ק

170.00

01.02.90.0110

תוספת מחיר לאלמנטי הבטון השונים
עבור יציקה בשיפוע העולה על .5%

מ"ק

113.00

90

רמדור

סה"כ

סה"כ שונות

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  16מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון
94

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

בטון חשוף ,קיטום פינות ומוספים לבטון

01.02.94.0030

תוספת למחיר בטון ב -50עבור שימוש
בתערובת לבטון מצטופף מעצמו

מ"ק

102.00

01.02.94.0040

תוספת למחיר בטון ב -30עבור שימוש
בתערובת לבטון מצטופף מעצמו SCC

מ"ק

76.00

01.02.94.0050

תוספת למחיר בטון ב -40עבור שימוש
בתערובת לבטון מצטופף מעצמו

מ"ק

94.00

01.02.94.0060

שכבה חסינת שחיקה בשיטת הפיזור
וההחדרה מתערובת בכמות של 4
ק"ג/מ"ר  2 +ק"ג צמנט מוחדרת לתוך
פני הרצפה הטריה.

מ"ר

26.00

01.02.94.0070

תוספת מחיר עבור גמר פני בטון
מוחלקים בעזרת הליקופטר.

מ"ר

23.70

01.02.94.0080

תוספת מחיר עבור גמר פני בטון
מחוספסים.

מ"ר

24.80

01.02.94.0090

תוספת מחיר עבור גמר פני בטון חשוף
חזותי בטפסות עשויות גומי ,חומרים
פולימרים או חומרים אחרים ובעלות
מעטה צורני דמוי אבן חאמי או צורה
אחרת על פי דרישות המתכנן.

מ"ר

79.00

01.02.94.0091

תוספת מחיר עבור גמר פני בטון
מוחלקים בעזרת כף פלדה בתוספת
צמנט

מ"ר

23.70

01.02.94.0092

הגנה משולבת על משטחי בטון ואבן
באמצעות חומרים משולבים למניעת
השחתה בכתובות ומדבקות בלתי
מורשות (Grafitti) .

מ"ר

27.00

94

סה"כ בטון חשוף ,קיטום פינות ומוספים לבטון

2

סה"כ עבודות בטון ופלדה

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  17מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון
4

עבודות בניה

1

תת פרק 1

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

הערה:
הערה :מחירי היחידה כוללים גם בנייה
במעוגל.

הערה

01.04.01.0005

קירות בלוקי בטון חלולים בעובי 10
ס"מ ,לרבות בנייה בשטחים קטנים,
חגורות בטון אופקיות ,אנכיות ,הקפיות,
שטרבות ,בלוקי תעלה ,זיון החגורות,
עיגון לקיים באמצעות קוצים וכו'.

מ"ר

158.00

01.04.01.0010

קירות בלוקי בטון חלולים ) 4חורים(
בעובי  15-20ס"מ ,לרבות בנייה
בשטחים קטנים וחגורות בטון אופקיות,
אנכיות ,הקפיות ,שטרבות ,בלוקי
תעלה ,זיון החגורות ,עיגון לקיים
באמצעות קוצים וכו'.

מ"ר

181.00

01.04.01.0015

קירות בלוקי בטון חלולים תרמיים )5
חורים( בעובי  22ס"מ ,לרבות בנייה
נקיה מצד אחד ו/או  2צדדים ,בנייה
בשטחים קטנים ,חגורות בטון אופקיות,
אנכיות ,הקפיות ,שטרבות ,בלוקי
תעלה ,זיון החגורות ,עיגון לקיים
באמצעות קוצים וכו'.

מ"ר

293.00

01.04.01.0020

קירות "משרביה" מלבני סיליקט ,בניה
נקייה ,בעובי עד  15ס"מ ,לפי הפרטי
תכנית.

מ"ר

293.00

01.04.01.0025

קירות בלוקי בטון אקוסטיים בעובי 15
ס"מ ,דוגמת "טרמולוק" או ש"ע ,לרבות
בנייה נקיה מצד אחד ו/או  2צדדים,
בנייה בשטחים קטנים ,חגורות בטון
אופקיות ,אנכיות ,הקפיות ,שטרבות,
בלוקי תעלה ,זיון החגורות ,עיגון לקיים
באמצעות קוצים וכו'.

מ"ר

282.00

1

סה"כ תת פרק 1

4

סה"כ עבודות בניה

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  18מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

5

איטום

1

איטום דפנות הקורות התחתונות

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

01.05.01.0001

הכנת השטח לרבות סתימת חורים וכד'
בתערובת  1צמנט 3 ,חול ומים
בתוספת "סיקה לטקס  "Mאו שו"ע
) 15%ממשקל הצמנט( ,הכל בהתאם
למפרט הטכני לאיטום

מ"ר

18.10

01.05.01.0002

מריחת פריימר ביטומני מסוג "474
 "GSאו שו"ע בכמות של  300ג"ר/מ"ר
 +מריחת חומר איטום ביטומני מסוג
"אלסטופלקס" או שו"ע עובי שכבה
יבשה  4מ"מ

מ"ר

77.00

01.05.01.0003

הדבקת לוחות קלקר  F30להגנה בעובי
של  3ס"מ

מ"ר

20.30

01.05.01.0006

עצר מים מתנפח בהפסקות יציקה מסוג
" "SWELL SIKA 2507או שו"ע
במידות  X 25 7מ"מ על גבי מסטיק
מסוג " "S SWELL SIKAאו שו"ע

מ"א

61.00

1

רמדור

סה"כ

סה"כ איטום דפנות הקורות התחתונות

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  19מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון
4
01.05.04.0005

4

רמדור

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

סה"כ

איטום פנימי במאגרי מים
איטום צמנטי מסוג "סיקה טופ סיל 107
" או שו"ע בכמות כוללת של 4.5
ק"ג/מ"ר  +רצועות רשת אינטרגלס
אלקלית ברוחב של  10ס"מ

מ"ר

51.00

סה"כ איטום פנימי במאגרי מים

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  20מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון
5

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

איטום תקרת מנהרות תת קרקעיות

01.05.05.0002

רולקות ו/או קיטומים במידות 5X5
לקראת שטחים אנכיים בתערובת של 1
צמנט 2 ,חול ומים ו"סיקה לטקס  "Mאו
שו"ע ) 15%ממשקל הצמנט(

מ"א

15.80

01.05.05.0003

פריימר ביטומני מסוג " "GS 474או
שו"ע בכמות של  300ג"ר/מ"ר 2 +
מריחות ביטומן חם מסוג "אלסטקס
 "75/25או שו"ע בכמות כוללת של 2
ק"ג/מ"ר +יריעה ביטומנית מסוג
"פוליפז  "4Mאו שו"ע על בסיס S.B.S
בעובי  4מ"מ  +יריעה ביטומנית מסוג
"פוליפז  "5Mאו שו"ע על בסיס S.B.S

מ"ר

112.00

01.05.05.0004

קיבוע היריעות בסרגל אלומיניום מכופף
במידות של  50X3מ"מ  +מסטיק
פוליאוריטן מסוג "סיקה פלקס HP2
 "PROאו שו"ע

מ"א

18.10

01.05.05.0006

בשטחים אופקיים :מדה להגנת האיטום
בעובי של  5ס"מ

מ"ר

40.60

01.05.05.0007

בשטחים אנכיים :טיח להגנה בעובי 3
ס"מ  +רשת מגולוונת לולים או רביץ

מ"ר

142.00

5

רמדור

סה"כ

סה"כ איטום תקרת מנהרות תת קרקעיות

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  21מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון
9

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

איטום חללים רטובים

01.05.09.0002

במעברי צינורות "גבריט", PVC ,
מתכת וכד' :מסטיק מסוג "GUM
 "EASYאו שו"ע )הערכת כמות  -לצורך
תמחור(

יח'

112.00

01.05.09.0004

פריימר ביטומני מסוג "פז יסוד" או שו"ע
מדולל במים  1:1בכמות של 300
ג"ר/מ"ר  +מריחות ביטומניות מסוג
"אלסטומיקס" או שו"ע עד לקבלת עובי
שכבה יבשה  4מ"מ

מ"ר

77.00

01.05.09.0005

מדה להגנת האיטום בעובי של  4ס"מ
בתערובת נוזלית למחצה

מ"ר

40.60

01.05.09.0006

איטום רצפת חדרי רטובים ע"י חומר
איטום ע"פ המפרט המיוחד .הכמות 4 -
ק"ג/מ"ר .לרבות הגנה על מערכת
האיטום ע"י בד גיאוטכני  400גר'/מ"ר.

מ"ר

124.00

9

רמדור

סה"כ

סה"כ איטום חללים רטובים

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  22מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון
10

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

איטום כללי

01.05.10.0005

איטום קירות/רצפות מבטון מזויין
במריחות חמות של שכבת פריימר
ביטומני ו -2שכבות ביטומן בכמות של 1
 5.ק"ג/מ"ר כל שכבה לרבות כל עבודות
ההכנה הדרושות

מ"ר

51.00

01.05.10.0015

יריעות פוליאתילן בעובי  0.2מ"מ

מ"ר

4.50

01.05.10.0025

איטום אדניות עם חומר איטום ביטומני
אלסטומרי מסוג "פלקספז "RT
מתוצרת "פזקר" או שו"ע ,בכמות כוללת
של  4.5ק"ג/מ"ר כולל :פריימר ,הלחמת
יריעת חיזוק ויישום יריעות ניקוז/הגנה

מ"ר

135.00

01.05.10.0030

איטום באמצעות מערכת דו שכבתית
של יריעות ביטומניות מושבחות
בפולימר  SBSבעובי  4מ"מ כל אחת,
כולל :יישום פריימר  +ביטומן ,הלחמת
יריעות כנ"ל ,עם מפגשי תשתית
אופקית משטחים אנכיים ,איטום מעברי
ושרוולי צנרת בבטון ויישום יריעות
ניקוז/הגנה

מ"ר

203.00

01.05.10.0035

איטום הפסקות יציקה בקירות תת
קרקעיים באמצעות עצר כימי הידרופילי

מ"א

57.00

01.05.10.0040

איטום התשתית האופקית בגגות הבטון
באמצעות מערכת דו שכבתית של
יריעות ביטומניות מושבחות בפולימר
 SBSבעובי  4מ"מ כל אחת העומדות
בדרישות ת"י  14חלק  3ברמה  Mכולל:
הכנת התשתית לאיטום ,יישום פריימר
ביטומני ,יישום יריעות מאזנות אדים
ונשמים ,יישום ביטומן ,הלחמת יר

מ"ר

170.00

01.05.10.0045

איטום מעקות מעל יריעות החיפוי בגג
הבטון ,עם ציפוי אקרילי גמיש העומד
בדרישות ת"י  1731חלק  1כדוגמת
"מערכת רב גמיש" מתוצרת "טמבור"
או שו"ע ,שייושם בשכת בכמות של 1
ק"ג/מ"ר לפי הנחיות היצרן .

מ"ר

45.00

01.05.10.0050

איטום מפגשי רחבות מרוצפות-קירות
מבנה במפלס הקרקע במבנים עם שתי
רצועות חיזוק/חיפוי ביטומניות

מ"א

79.00

01.05.10.0055

איטום מפגשי תשתית אופקית-משטחים
אנכיים בגגות הבטון במתחם עם שלוש
רצועות חיזוק/חיפוי ביטומניות וקיבוע
היריעות החיפוי העליונות לתשתית לפי
הנחיות המפרט.

מ"א

90.00

01.05.10.0060

איטום עם חומר איטום ביטומני

מ"ר

113.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  23מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

אלסטומרי כדוגמת "מסטיגום" מתוצרת
"ביטום" בעובי יבש של  4מ"מ ,לפי
הנחיות היצרן ויישום יריעות ניקוז/הה
על חומר האיטום הנ"ל

מ"ר

01.05.10.0065

איטום עם חומר צמנטי הידראולי
כדוגמת "סיקה טופ סיל  "107מתוצרת
"סיקה" ,מיושם בשכבות ,בכמות כוללת
של  4ק"ג/מ"ויישום יריעות הגנה על
חומר האיטום הנ"ל

מ"ר

113.00

01.05.10.0075

איטום פנים של רצפה ודפנות עם חומר
צמנטי הידראולי כדוגמת "סיקה טופ סיל
 "107מתוצרת "סיקה" המיושם
בשכבות ,בכמות כוללת של 5
ק"ג/מ"רכולל יישום טיח מיישר ואיטום
מעברי צנרת

מ"ר

225.00

01.05.10.0080

איטום צידי קורות יסוד ביניים ,הצד
הפנימי והחיצוני של קורות הקפיות
ברצפות במפלס הקרקע ,עם ציפוי
"היפרדזמו" מתוצרת "אלכימה" או
שו"ע ,בכמות של  2ק"ג/מ"ר

מ"ר

90.00

01.05.10.0085

איטום רצפות ב"חדרים רטובים" עם
ציפוי ביטומני פוליאוריתני אלסטומרי
כדוגמת "היפרדזמו  "PBמתוצרת
"אלכימה" בעובי יבש של  2.5מ"מ,
כולל :הכנת התשתית לאיטו ביטון
צנרת ,איטום מעברי צנרת ומחסומי
רצפה ,יישום מדה להחלקה ,עיצוב
רולקות צמנטיות ויישום יריעות
גיאוטכניות

מ"ר

135.00

01.05.10.0090

איטום תפרי התפשטות בין קירות תמך
תת קרקעיים עם פרופיל גיבוי וחומר
איטום אלסטומרי  +יריעה ביטומנית
אלסטומרית

מ"ר

225.00

01.05.10.0095

הדבקת לוחות קל-קר לבידוד תרמי
מסוג  F-30בעובי  5ס"מ ,העומדים
בדרישות ת"י  1229חלק  1עם ביטומן
חם

מ"ר

45.00

01.05.10.0100

הדבקת לוחות קל-קר תקניים ,F-30
בעובי  3ס"מ על ציפוי האיטום

מ"ר

39.40

01.05.10.0105

מעברי צינורות  HDPEבכל קוטר ,דרך
היריעות כולל ריתוך ואיטום בין היריעות
לצינור.

קומפ...

1,124.00

01.05.10.0120

מצע יריעות פוליאטילן בעובי  0.3מ"מ
מתחת לרצפות וקורות בטון.

מ"ר

6.85

01.05.10.0125

מריחת "פלינקוט"  3ק"ג למ"ר על גבי

מ"ר

57.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  24מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

פריימר  GS-474על פני הבטון הרזה

מ"ר

01.05.10.0130

פריסת יריעת איטום  PVCבעובי 0.8
מ"מ וברוחב  2מ' ע"ג יריעה גאוטכנית
במשקל  400ג"ר למ"ר כולל עיגון ע"י
פס אלומיניום  3/30מ"מ וברגי נירוסטה.

מ"א

135.00

01.05.10.0135

בכל היקף קורת מסד  /כלונס על הדופן
האנכי והאופקי ,יש לישם חומר איטום
צמנטי קריסטלי גמיש מסוג
 .CEMDICHT 3 IN 1הכמות 3 -
ק"ג/מ"ר .גובה מערכת האיטום על הפן
האנכי מדוד מהקצה העליון למטה -
לפחות  50ס"מ .מערכת האיטום תעלה
בהיקף החיצוני 30 ,ס"מ ,לפחות ,מעל
מפלס האדמה.

מ"א

62.00

01.05.10.0140

יישום יריעת  HDPEפוליאטילן חלקה/
שטוחה /מרחביות בעובי עד  1.5מ"מ
גם להגנה וניקוז.

מ"ר

24.80

01.05.10.0145

יישום חומר איטום על בסיס אפוקסי
בכפוף למפרט האיטום המיוחד ,לרבות
טיפול בתעלות הניקוז

מ"ר

170.00

01.05.10.0150

יציקת שיפועי בטקל )ע"פ תקן (1513
ע"פ תכנון האדריכל.

מ"ק

562.00

01.05.10.0155

קיבוע היריעות להגבהות ע"י פרופיל
אלומיניום תקני ,מיתדים ומסטיק תואם
ע"פ פרט .

מ"א

18.10

01.05.10.0160

איטום תפר הפסקת יציקה בהיקף
הרצפה-קיר וקיר-תקרה ע"פ המפרט.

מ"א

68.00

01.05.10.0165

הגנה על האיטום ע"י יריעת בד
גיאוטכני  400גר'/מ"ר.

מ"ר

11.30

01.05.10.0170

איטום סביב צינור בודד החודר את קיר
המרתף ,ע"י קיבוע עצר מים תופח
מסוג  .QUELLMAXהכל ע"פ פרט

יח'

45.00

01.05.10.0175

איטום פני הבטון ברכיבים הבאים במגע
עם הקרקע בסביבה שאינה משתכת -
מריחת פריימר ושתי שכבות ביטומן,
כמפורט בפרק/תת פרק 19.02.04.05

מ"ר

39.40

10

סה"כ איטום כללי

5

סה"כ איטום

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  25מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון
7

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

מתקני תברואה

01.07.01.0005

אסלה אירופית תלויה עשויה חרס לבן
סוג א' תוצרת "חרסה" כולל מיכל
הדחה גלוי דו-כמותי תוצרת "פלסאון"
או "דאל" או "קומבי" ,חיבור אסלה,
מושב ומכסה פלסטי דגם כבד מותאם
לאסלות תלויות עם צירים בלתי
מחלידים ,וכו' הכל כנדרש.

יח'

1,686.00

01.07.01.0010

אסלות תלויה לנכים מחרס לבן ,סוג א',
תוצרת "חרסה" ,מק"ט  ,304כולל
מושב מוגבה לנכים דגם  ,23Rמיכל
הדחה דו-כמותי נמוך תוצרת "חוליות"
או ש"ע ,מסגרת מתכת חרושתית
תוצרת אורבונד להעמדת מיכל הדחה,
חיבור גמיש לאסלה באורך  45ס"מ,
צינור משוריין לחיבור מים ,ברז T "1/2
מפליז מצופה כרום וכל החיבורים
לצינורות מים ולנקזים.

יח'

1,236.00

01.07.01.0015

כיור רחצה עשוי חרס לבן סוג א' דגם
"נופר" תוצרת "חרסה" כולל התקנה ע"י
קונזולים מתועשים ממתכת תוצרת
אורבונד או ע"י ברגים מתאימים וסיליקון
ע"ג קירות גבס ,סוללה למים קרים
וחמים עשויה פליז מצופה כרום תוצרת
"חמת" דגם "אוורסט" מק"ט 302851
מותקנת על השיש ,סיפון " 1 1/4תוצרת
"ליפסקי" ,כולל ברזי ניל מתחת לכיור
תוצרת "חמת" מק"ט  301533וצינורות
חיבור וכו'.

יח'

1,349.00

01.07.01.0020

כיור רחצה עשוי חרס לבן סוג א' דגם
"אלפא  "45תוצרת "חרסה" כולל
התקנה ע"י קונזולים מתועשים ממתכת
תוצרת אורבונד או ע"י ברגים מתאימים
וסיליקון ע"ג קירות גבס ,סוללה למים
חמים וקרים דגם "אוורסט" תוצרת
"חמת" מק"ט ) 302841פיה קצרה
קבועה ,ידית מרפק(  ,מותקנת על
השיש ,כולל ברזי ניל מתחת לשיש
תוצרת "חמת" מק"ט  301533וצינורות
חיבור ,מותקנת על הכיור ,סיפון "1 1/4
תוצרת "ליפסקי" ,כולל ברזי ניל מתחת
לכיור תוצרת "חמת" מק"ט 301533
וצינורות חיבור וכו'.

יח'

1,012.00

01.07.01.0025

מערך ידיות עזר לאסלת נכה עשויים
נירוסטה בהתאם לפרט ובהתאם לתקן
משרד הבריאות.

קומפ...

2,247.00

01.07.01.0030

אספקה והתקנה של ברז-שופך למים
קרים תוצרת "חמת" מק"ט  030209או

יח'

170.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  26מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

תיאור

יחידת
מידה

ש"ע.

יח'

01.07.01.0035

ארגז למחלקים )מרכזיה( עד 16
נקודות ,במידות  65/83.6/16ס"מ,
מותקן מושלם בתוך קיר

יח'

619.00

01.07.01.0040

ציוד לכיבוי אש סטנדרטי כולל גלגלון
מסתובב על ציר עם זרנוק עשוי גומי
משוריין בקוטר " 3/4באורך  30מ',
מזנק סטנדרטי עם ברז כדורי ,ברז
כדורי " 1תוצרת"שגיב" או ש.ע .וכו' כל
הציוד תקני ומאושר ע"י רשויות כיבוי
האש .כולל ברז כיבוי ", 2מערך ציוד
נלווה לעמדת כיבוי אש; שני זרנוקים "2
עשויים גומי משוריין באורך  15מ' כ"א,
עם מצמדי "שטורץ" ומזנק דו תכליתי
,שני מטפי כיבוי מסוג בי .סי .אף6.0.
ק"ג ) כל הציוד מאושר ע"י רשויות כיבוי
האש(.

קומפ...

3,371.00

01.07.01.0045

גלגלונים עם צינור גמיש פלסטי או גומי
בקוטר " 3/4ובאורך  30מ' ,מותקן על
תוף עם זרוע מסתובבת ,לרבות מזנק
סילון/ריסוס קוטר " ,3/4ברז כדורי "1
וחיבור הצינור לקו המים.

יח'

798.00

7

רמדור

כמות

מחיר

סה"כ

סה"כ מתקני תברואה

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  27מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

8

תאורת חוץ והכנות לחיבור חשמל ותקשורת .

1

מתקני חשמל ותאורת חוץ ,חפיחת  /שרוולים /מובילים

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

הערה:
הערה :בכל מקום בו כתוב מכסה בין
אם כתוב מרובע ובין אם כתוב עגול
הכוונה היא למכסה עגול או מרובע לפי
דרישות העירייה ללא תוספת עלות.
במידה ולא צויין בתכניות באחריות
הקבלן להפנות את תשומת ליבו של
המפקח לנושא ולבקש הנחייה

הערה

01.08.01.0011

תוספת עבור כל  20ס"מ של העמקת
החפירה או הרחבתה.

מ"א

5.70

01.08.01.0015

צינורות פלדה מגולוונים קוטר "1

מ"א

41.60

01.08.01.0020

צינורות פלדה מגולוונים קוטר "2

מ"א

72.00

01.08.01.0025

צינורות פלדה מגולוונים קוטר "3

מ"א

99.00

01.08.01.0030

תעלות ברוחב  60מ"מ ובעומק 40
מ"מ ,מפח מגולוון או צבוע ,קבועות על
מבנה או תלויות מהתקרה ,לרבות
מכסה וחיזוקי ברזל ,קשתות ,זוויות,
הסתעפויות ,תמיכות מתלים ,מחברים
ומהדקי הארקה.

מ"א

51.00

01.08.01.0061

צינור שרוול  PVCשרשורי בקוטר 125
מ"מ

מ"א

65.00

01.08.01.0062

תוספת לסעיף "צינור שרוול PVC
שרשורי בקוטר  125מ"מ" עבור צינור
נוסף באותה תעלה

מ"א

40.60

01.08.01.0064

תוספת לסעיף "צינור מסוג "קוברה"
שרשורי דו-שכבתי קוטר  75מ"מ עבור
צינור נוסף באותה תעלה

מ"א

19.20

01.08.01.0065

אספקה והתקנה צינור מרירון קוטר עד
" 1כולל ציוד עזר וקופסאות מעבר
מוגנות מים

מ"א

10.20

01.08.01.0070

אספקה והתקנה צינור מרירון קוטר
" 3"-1כולל ציוד עזר וקופסאות מעבר
מוגנות מים

מ"א

18.10

01.08.01.0080

צינורות  P.V.Cקשיחים בקוטר 160
מ"מ עובי דופן  7.8מ"מ עם חבל משיכה

מ"א

79.00

01.08.01.0085

צינורות  P.V.Cקשיחים בקוטר 225
מ"מ עובי דופן  10.8מ"מ עם חבל
משיכה

מ"א

136.00

01.08.01.0086

תוספת לסעיף "צינור שרוול  PVCקשיח

מ"א

28.20

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  28מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

קוטר  110מ"מ בעובי דופן  3.5מ"מ"
עבור צינור נוסף באותה תעלה

מ"א

01.08.01.0089

צינור פלסטיק י.ק.ע 13.5 .קוטר 40
מ"מ עם חבל משיכה עבור הוט

מ"א

7.90

01.08.01.0120

צינור מריכף " 16כולל קופסת מעבר,
זווית וציוד עזר.

מ"א

4.50

01.08.01.0125

צינור מריכף " 23כולל קופסת מעבר,
זווית וציוד עזר.

מ"א

6.80

01.08.01.0130

צינור מריכף " 36כולל קופסת מעבר,
זווית וציוד עזר.

מ"א

12.40

01.08.01.0135

העמקת קו בזק לאורך עד  100מ'
בפיקוח בזק וע"י קבלן מורשה מטעם
בזק.העבודה כוללת חפירה ,העמקת
חיבורים לתאים ,הוספת מופות וצנרת
לפי הצורך.תשלום לפי הצגת חשבונית
או כמויות בפועל

קומפ...

12,359.00

01.08.01.0140

העמקת קו בזק לאורך של  101-200מ'
בפיקוח בזק וע"י קבלן מורשה מטעם
בזק.העבודה כוללת חפירה ,העמקת
חיבורים לתאים ,הוספת מופות וצנרת
לפי הצורך.תשלום לפי הצגת חשבונית
או כמויות בפועל

קומפ...

21,010.00

1

רמדור

סה"כ

סה"כ מתקני חשמל ותאורת חוץ ,חפיחת  /שרוולים /מובילים

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  29מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון
2

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

גומחות ותאי בקרה
הערה:
הערה :בכל מקום בו כתוב מכסה בין
אם כתוב מרובע ובין אם כתוב עגול
הכוונה היא למכסה עגול או מרובע
מפלדה לפי דרישות העירייה ללא
תוספת עלות .במידה ולא צויין בתכניות
באחריות הקבלן להפנות את תשומת
ליבו של המפקח לנושא ולבקש הנחייה

הערה

01.08.02.0005

גומחת בטון עבור לוח מונה חברת -
חשמל,גודל " "0במידות פנים 40*80
ס"מ וגובה חיצוני  220ס"מ לרבות
חפירה והתקנה לפי דרישות חח"י.

יח'

1,388.00

01.08.02.0010

גומחת בטון למרכזיית תאורה במידות
 40*160ס"מ וגובה  240ס"מ כולל
תקרה

יח'

1,175.00

01.08.02.0011

אספקה והתקנת פילר גודל ") "00רוחב
 48ס"מ( כדוגמת להבים עבור ריכוז
מצלמות  ,כולל גב עץ  17מ"מ ופס
שקעים  N6מוזן ממרכזיית תאורה

יח'

3,034.00

01.08.02.0015

תא בקרה לכבלים מבטון בקוטר 40
ס"מ ובעומק  100ס"מ כולל מכסה
מבטון או פלדה לעומס בינוני  12.5טון
והטבעת ייעוד התא.

יח'

495.00

01.08.02.0040

תא בקרה תיקני של "בזק" מס25A .
במידות פנים  120/200ס"מ וגובה חוץ
 250ס"מ ,לרבות חפירה  /חציבה ללא
מכסה.

יח'

6,798.00

01.08.02.0060

מכסה תקני לתא בקרה תיקני של
"בזק" מס3-1A/2A .חלקים לרבות
מסגרת להתקנה במדרכה ,מסוג
B125וסמל "בזק".

יח'

2,349.00

01.08.02.0065

מכסה תקני לתא בקרה תיקני של
"בזק" מס3-1A/2A .חלקים לרבות
מסגרת להתקנה בכביש ,מסוג D400
וסמל "בזק".

יח'

3,585.00

01.08.02.0070

מכסה תקני לתא בקרה תיקני של
"בזק" דגם  Pלהתקנה במדרכה ,מסוג
B125וסמל "בזק".

יח'

990.00

01.08.02.0090

תוספת מחיר לשוחת בקרה עבור מכסה
מיציקת ברזל לעומס בינוני  12.5טון,
עגול .קוטר  50ס"מ או מרובע המחיר
כולל הטבעת יעוד התא וסמל עיריית
באר שבע

יח'

310.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  30מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

01.08.02.0095

תוספת מחיר לשוחת בקרה עבור מכסה
מיציקת ברזל לעומס בינוני  12.5טון,
עגול .קוטר  60ס"מ או מרובע .המחיר
כולל הטבעת יעוד התא וסמל עיריית
באר שבע

יח'

372.00

01.08.02.0096

תוספת מחיר לשוחת בקרה עבור מכסה
מיציקת ברזל לעומס בינוני  12.5טון,
עגול .קוטר  80ס"מ או מרובע .המחיר
כולל הטבעת יעוד התא וסמל עיריית
באר שבע

יח'

433.00

01.08.02.0097

תוספת מחיר לשוחת בקרה עבור מכסה
מיציקת ברזל לעומס בינוני  12.5טון,
עגול .קוטר  100ס"מ או מרובע.
המחיר כולל הטבעת יעוד התא וסמל
עיריית באר שבע

יח'

495.00

01.08.02.0100

תוספת מחיר לשוחת בקרה עבור מכסה
מיציקת ברזל לעומס בינוני  42טון ,עגול
 .קוטר  50ס"מ או מרובע .המחיר
כולל הטבעת יעוד התא וסמל עיריית
באר שבע

יח'

570.00

01.08.02.0105

תוספת מחיר לשוחת בקרה עבור מכסה
מיציקת ברזל לעומס בינוני  42טון ,עגול
 .קוטר  60ס"מ או מרובע .המחיר
כולל הטבעת יעוד התא וסמל עיריית
באר שבע

יח'

693.00

01.08.02.0106

תוספת מחיר לשוחת בקרה עבור מכסה
מיציקת ברזל לעומס בינוני  42טון ,עגול
 .קוטר  80ס"מ או מרובע .המחיר
כולל הטבעת יעוד התא וסמל עיריית
באר שבע

יח'

816.00

01.08.02.0107

תוספת מחיר לשוחת בקרה עבור מכסה
מיציקת ברזל לעומס בינוני  42טון ,עגול
 .קוטר  100ס"מ או מרובע .המחיר
כולל הטבעת יעוד התא וסמל עיריית
באר שבע

יח'

940.00

01.08.02.0112

גומחה מקורה למרכזיות הדלקה
במידות :רוחב  1מ'  2 -מ' ,עומק  0.6מ'
וגובה  2.25מ'

יח'

2,247.00

01.08.02.0115

ביצוע התחברות לתא בזק/מצלמות
קיים כולל קידוח בתא קיים הכנסת
צנרת ,ביטון ואיטום.

יח'

990.00

01.08.02.0116

התחברות לדייר מפילר תקשורת ועד
לקופסת הדייר הנמצאת בתחום מגרש
הדייר כולל :חפירה בתחום הדייר)אם
נדרש( בעומק  80ס"מ .פתיחת ריצוף
התקנת תעלת צינור " 2מגולוון על קיר

מ"א

1,012.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  31מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

הדייר ,איטום מעברים ,קופסת טלפון
בגודל  20X15X10כולל פס קורונה לפי
פרט צינור/כבל/חפירה בתחום ציבורי
ימדדו בנפרד

מ"א

01.08.02.0120

גומחת בטון למרכזיית תאורה במידות
 70*220ס"מ וגובה  200ס"מ כולל
תקרה

יח'

1,236.00

01.08.02.0125

פילר חשמל מבטון מזויין ,גמר חלק
בשטחים הנראים לעין ,לרבות מסגרת
מפרופילי  + RHSדלת מפח מחורר
מגולוונים וצבועים ,יסוד בטון מזויין וכד',
הכל עד לגמר מושלם לפי הנחיות
האדריכל ומהנדס הקונסטרוקציה .חיפוי
באבני בריק נמדד בנפרד.

יח'

4,944.00

01.08.02.0130

ארון קיר אופטי  12סיבים

יח'

212.00

01.08.02.0140

דלתות לגומחות בטון עבור ציוד חשמל,
כולל מסגרת ,צירים ,דלתות פח מחורר
בעובי  4מ"מ ,מסילות ,עיגון ,מנעולי
מאסטר של פארק נחל ב"ש ,בריחי
הזזה ,גלוון חם ,צבוע בתנור
אלקטרוסטטי וכל הנדרש לביצוע
מושלם

מ"ר

1,181.00

2

רמדור

סה"כ

סה"כ גומחות ותאי בקרה

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  32מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון
3

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

כבלים ומוליכים

01.08.03.0080

כבל תא"מ נחושת  /אלומיניום עד 16*5
כולל כל ציוד העזר

מ"א

22.50

01.08.03.0085

כבל תא"מ נחושת  /אלומיניום עד+25
 50*3כולל כל ציוד העזר

מ"א

31.50

01.08.03.0086

כבל תא"מ עילי  4X25ממ"ר אורה
זמנית כולל חיבורים מלאים לעמודים
ולמרכזיה קיימת וכל הדרוש להפעלה
מלאה הכולל פירוק בזמן העבודה

מ"א

45.00

01.08.03.0105

מוליך נחושת שזור מבודד בחתך 120
ממ"ר

מ"א

87.00

01.08.03.0110

כנ"ל ,אך כבל ג'לי 0.4*2*10

מ"א

14.70

01.08.03.0115

כנ"ל ,אך כבל ג'לי 0.4*2*20

מ"א

26.00

01.08.03.0120

פסים השואת פוטנציאלים עשוים
מנחושת בחתך  40/4מ"מ עבור 12
מוליכים שסופקו בנפרד מעמוד תאורה.

יח'

99.00

01.08.03.0125

פסים השואת פוטנציאלים עשוים
מנחושת במידות  4*40*800מ"מ

יח'

248.00

01.08.03.0130

פסים להשואת פוטנציאלים עשוים
מנחושת במידות  4*40*600מ"מ

יח'

186.00

01.08.03.0135

הארקת יסוד של מבנה .מחיר בהערכה
לפי ממ"ר שטח קומת היסוד של הבניין.

יח'

10.20

01.08.03.0140

ביצוע נקודת הארקת במוליך נחושת 10
ממ"ר מפס השוואת הפוטנציאלים
לאלמנט מתכתי ,או לצנרת מים ,לרבות
צנרת מגן ושלה תקנית

נק'

62.00

01.08.03.0145

גשר הארקה תקני על מונה מים לרבות
שלות תקניות ושלט "הארקה לא לנתק"

יח'

87.00

01.08.03.0160

הארקת מבנה לפי חוק ותקנות ,כולל
פסי השוואה ,גישורי הארקה וקופסאות
יציאות חיצוניות.

קומפ...

1,236.00

01.08.03.0165

הארקת ציוד מתכתי לייעודים שונים,
גישורי הארקות למתקנים מים,
משחקים.

יח'

3,091.00

01.08.03.0175

כבל 5x35 XLPE NA2XY

מ"א

49.50

01.08.03.0180

כבל .x 4 XY2NA 95

מ"א

75.00

01.08.03.0185

כבל טלפון  7CATבעל  10זוגות
מוליכים.

מ"א

4.50

01.08.03.0200

אספקה והתקנת קופסת חיבורים לכבלי

מ"א

338.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  33מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור
חשמל בגודל עד  30X30ס"מ עשויה
מפוליאסטר אטומה למים  IP65עם
מחברי אנטיגרון וכוללת התקנה
בפרגולה לפי פרט

3

רמדור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

סה"כ

מ"א

סה"כ כבלים ומוליכים

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  34מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון
4

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

פירוק כבלים ומוליכים

01.08.04.0005

פירוק מוליך עד  50ממ"ר

מ"א

4.50

01.08.04.0010

פירוק מוליך מעל  50ממ"ר

מ"א

9.00

01.08.04.0015

פירוק כבל עד  5*25ממ"ר .

מ"א

9.00

01.08.04.0020

פירוק כבל מעל  5*25ממ"ר.

מ"א

12.40

01.08.04.0025

פרוק כבל פלדה מכל קוטר ) נושא כבל
אווירי(.

מ"א

3.50

4

רמדור

סה"כ

סה"כ פירוק כבלים ומוליכים

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  35מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון
5

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

חיבור כבלים תת קרקעיים

01.08.05.0020

תוספת להשלחת כבלים בחתך עד
וכולל  10*5ממ"ר בצנרת קיימת.

מ"א

3.50

01.08.05.0025

תוספת להשלחת כבלים בחתך מעל
 10*5ממ"ר בצנרת קיימת.

מ"א

6.80

5

רמדור

סה"כ

סה"כ חיבור כבלים תת קרקעיים

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  36מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון
6

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

יסודות בטון

01.08.06.0005

יסוד מבטון ב 300-לעמוד תאורה
במידות  50*50*70ס"מ.

יח'

495.00

01.08.06.0010

יסוד מבטון ב 300-לעמוד תאורה
במידות  90*90*130ס"מ.

יח'

1,052.00

01.08.06.0015

יסוד מבטון ב 300-לעמוד תאורה
במידות  150*100*100ס"מ.

יח'

1,236.00

01.08.06.0025

יסוד נייד מבטון ב 300-לעמוד תאורה
במידות  100*100*100ס"מ ,כולל
צינור מתכת "  10במרכז ,אוזני הרמה
כולל הובלה ,הצבה ופילוס ופנוי בגמר
השימוש.

יח'

990.00

01.08.06.0030

תוספת עבור בסיס דקורטיבי )טומבה(
מכל סוג

יח'

632.00

01.08.06.0035

יסוד מבטון למרכזיית תאורה במידות
 195*40ס"מ וגובה  50ס"מ.

יח'

495.00

01.08.06.0040

התאמת  /החלפת פלטת יסוד של עמוד
תאורה לפי ברגי יסוד הקיימים בשטח

קומפ...

562.00

6

רמדור

סה"כ

סה"כ יסודות בטון

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  37מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון
7

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

עמודי תאורה מפלדה

01.08.07.0005

עמודי תאורה מפלדה מתומן קוני
מגולוון באבץ חם בגובה  5מ' לרבות
פלטת יסוד ושילוט

יח'

2,225.00

01.08.07.0010

עמודי תאורה מפלדה מתומן קוני
מגולוון באבץ חם בגובה  6מ' לרבות
פלטת יסוד ושילוט

יח'

2,472.00

01.08.07.0015

עמודי תאורה מפלדה מתומן קוני
מגולוון באבץ חם בגובה  7מ' לרבות
פלטת יסוד ושילוט

יח'

3,091.00

01.08.07.0020

עמודי תאורה מפלדה מתומן קוני
מגולוון באבץ חם בגובה  8מ' לרבות
פלטת יסוד ושילוט

יח'

3,461.00

01.08.07.0025

עמודי תאורה מפלדה מתומן קוני
מגולוון באבץ חם בגובה  9מ' לרבות
פלטת יסוד ושילוט

יח'

3,770.00

01.08.07.0030

עמודי תאורה מפלדה מתומן קוני
מגולוון באבץ חם בגובה  10מ' לרבות
פלטת יסוד ושילוט

יח'

4,512.00

01.08.07.0035

עמודי תאורה מפלדה מתומן קוני
מגולוון באבץ חם בגובה  11מ' לרבות
פלטת יסוד ושילוט

יח'

4,697.00

01.08.07.0040

עמודי תאורה מפלדה מתומן קוני
מגולוון באבץ חם בגובה  12מ' לרבות
פלטת יסוד ושילוט

יח'

4,944.00

01.08.07.0045

עמודי תאורה מפלדה מתומן קוני
מגולוון באבץ חם בגובה  13מ' לרבות
פלטת יסוד ושילוט

יח'

5,316.00

01.08.07.0050

עמודי תאורה מפלדה מתומן קוני
מגולוון באבץ חם בגובה  14מ' לרבות
פלטת יסוד ושילוט

יח'

5,809.00

01.08.07.0055

עמודי תאורה מפלדה מתומן קוני
מגולוון באבץ חם בגובה  15מ' לרבות
פלטת יסוד ושילוט

יח'

6,551.00

01.08.07.0077

עמוד תאורה עגול קוני לג"ת THORN
 DYANA LEDבגובה  8מ'  ,כולל זרוע
ניצבת באורך  1.5מ' דוגמת ה"עיר
העתיקה באר שבע" בצבע לפי בחירת
האדריכל דוגמת כולל כל אביזרי
החשמל ואביזרי ההתקנה ,כולל מגש
אביזרים  ,פלטת עיגון ,ברגי עיגון
,דיסקיות  ,פתח למגש אביזרים ,
העמוד יהיה בעל תו תקן ישראלי ויהיה

יח'

4,494.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  38מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

כולל אישור מהנדס וכן כל אביזרי
ההתקנה והחשמל הדרושים לפעולתו
התקינה.

יח'

01.08.07.0078

עמוד תאורה דגם עיר עתיקה

קומפ...

1,798.00

01.08.07.0080

עמודי תאורה מפלדה עגול קוני בקוטר
 70מ"מ ,מגולוון באבץ חם בגובה  9מ'
) 90מ"מ( לרבות פלטת יסוד ושילוט

יח'

3,956.00

01.08.07.0085

עמודי תאורה מפלדה עגול קוני בקוטר
 70מ"מ ,מגולוון באבץ חם בגובה 10
מ' ) 90מ"מ( לרבות פלטת יסוד ושילוט

יח'

4,635.00

01.08.07.0090

עמודי תאורה מפלדה עגול קוני בקוטר
 70מ"מ ,מגולוון באבץ חם בגובה .10
 8מ' ) 90מ"מ( לרבות פלטת יסוד
ושילוט

יח'

5,068.00

01.08.07.0095

עמודי תאורה מפלדה עגול קוני בקוטר
 70מ"מ ,מגולוון באבץ חם בגובה .11
 8מ' ) 90מ"מ( לרבות פלטת יסוד
ושילוט

יח'

5,316.00

01.08.07.0100

עמודי תאורה מפלדה עגול קוני בקוטר
 70מ"מ ,מגולוון באבץ חם בגובה .12
 8מ' ) 90מ"מ( לרבות פלטת יסוד
ושילוט

יח'

5,686.00

01.08.07.0105

עמודי תאורה מפלדה עגול קוני בקוטר
 70מ"מ ,מגולוון באבץ חם בגובה .13
 8מ' ) 90מ"מ( לרבות פלטת יסוד
ושילוט

יח'

6,180.00

01.08.07.0110

עמודי תאורה מפלדה עגול קוני בקוטר
 70מ"מ ,מגולוון באבץ חם בגובה .14
 8מ' ) 90מ"מ( לרבות פלטת יסוד
ושילוט

יח'

6,798.00

01.08.07.0135

עמוד תאורה ריבועי אחיד 150*150
מ"מ לגובה  5מ'.

יח'

2,720.00

01.08.07.0165

עמוד ריבועי אחיד  200*200בגובה 4
מ'.

יח'

3,956.00

01.08.07.0170

עמוד ריבועי אחיד  200*200בגובה 5
מ'.

יח'

4,697.00

01.08.07.0175

עמוד ריבועי אחיד  200*200בגובה 6
מ'.

יח'

5,316.00

01.08.07.0180

עמוד ריבועי אחיד  200*200בגובה 7
מ'.

יח'

5,809.00

01.08.07.0185

עמוד ריבועי אחיד  200*200בגובה 8
מ'.

יח'

6,180.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  39מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

01.08.07.0190

עמוד ריבועי אחיד  200*200בגובה 9
מ'.

יח'

6,551.00

01.08.07.0195

עמוד ריבועי אחיד  200*200בגובה 10
מ'.

יח'

7,416.00

01.08.07.0200

עמוד ריבועי אחיד  200*200בגובה 11
מ'.

יח'

7,787.00

01.08.07.0215

עמוד פלדה מודרג " 4"- 6בגובה  6מ'.

יח'

2,349.00

01.08.07.0220

עמוד פלדה מודרג " 4"- 6בגובה  8מ'.

יח'

3,215.00

01.08.07.0230

עמוד צח " , 4" -6"-10בגובה  9מ'

יח'

4,573.00

01.08.07.0235

עמוד צח " , 4" -6"-10בגובה  10מ'

יח'

5,068.00

01.08.07.0240

עמוד צח " , 4" -6"-10בגובה  12מ'

יח'

5,809.00

01.08.07.0245

עמוד אלומיניום דקורטיבי מרובע כולל 3
זרועות ומחזק דגל דגם שד' רגר

יח'

2,720.00

01.08.07.0250

עמוד אלומיניום דקורטיבי  4.5מ' צבע
אנודייז דגם מדרחוב התקווה ) 4יח'
קומפלט  -כולל זרועות(

יח'

4,944.00

01.08.07.0255

שקע  CEEמוגן מים כולל כבל ומאמ"ת
)התקנה בעמוד קיים בשטח(

יח'

149.00

01.08.07.0270

תוספת לעמוד פלדה מכל סוג שהוא
ולכל גובה עבור הכנות לשלבי טיפוס
מתפרקים מגובה  3מ' ועד קצה העמוד
כולל הכנה לכבל פלדה

יח'

433.00

01.08.07.0275

תוספת לעמוד פלדה מכל סוג שהוא
עבור תא אביזרים נוסף

יח'

170.00

01.08.07.0280

הובלה והתקנת עמוד תאורה מכל סוג
בגובה עד  6מ' המסופק ע"י המזמין
)ציוד עזר ע"ח הקבלן(

יח'

310.00

01.08.07.0285

הובלה והתקנת עמוד תאורה מכל סוג
בגובה  6עד  12מ' המסופק ע"י
המזמין )ציוד עזר ע"ח הקבלן(.

יח'

450.00

01.08.07.0295

צלחת מיציקת אלומניום לכיסוי ברגי
יסוד בכל גודל ,צבועה בצבע עליון
בתנור בגוון הנדרש

יח'

310.00

01.08.07.0300

צלחת מפח אלומניום לכיסוי ברגי יסוד
בכל גודל ,צבועה בצבע עליון בתנור
בגוון הנדרש

יח'

225.00

01.08.07.0305

צלחת מפח פלדה מגולוון לכיסוי ברגי
יסוד בכל גודל ,צבועה בצבע עליון
בתנור בגוון הנדרש

יח'

113.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  40מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

01.08.07.0310

קישוט מעבר קוטר לעמוד מיציקת
אלומיניום בכל גודל ,צבועה בצבע עליון
בתנור בגוון הנדרש בתוספת לעמוד
קיים.

יח'

49.50

01.08.07.0320

עמוד תאורה משולב למאור ומצלמות
בגובה  6מ' עם פתח נוסף וצינור לכבל
הזנה למצלמות לפי פרט תוצרת פ.ל.ה
או ש"ע מאושר

יח'

2,950.00

01.08.07.0325

עמוד תאורה משולב למאור ומצלמות
בגובה  8מ' עם פתח נוסף וצינור לכבל
הזנה למצלמות לפי פרט תוצרת פ.ל.ה
או ש"ע מאושר

יח'

4,270.00

01.08.07.0340

עמוד תאורה משולב למאור ומצלמות
בגובה  10מ' עם פתח נוסף וצינור לכבל
הזנה למצלמות לפי פרט תוצרת פ.ל.ה
או ש"ע מאושר

יח'

5,759.00

01.08.07.0345

עמוד תאורה משולב למאור ומצלמות
בגובה  12מ' עם פתח נוסף וצינור לכבל
הזנה למצלמות לפי פרט תוצרת פ.ל.ה
או ש"ע מאושר

יח'

6,882.00

01.08.07.0350

אספקה  ,הובלה והתקנה של עמוד
פלדה רב צלעות קוני מגולוון בגובה
 18מטר עד  20מטר  -בנוי לפי
דרישות בתוכנית ובמפרט הטכני -
לרבות תא אביזרים פלטת יסוד  ,כולל
הכנות למרפסת ושלבי טיפוס קבועים
ואו מתפרקים ,אומים לברגי יסוד ,
פילוס העמוד )לרבות בדיקה ע"י מודד(
תכנון העמוד ע"י קונסטרוקטור מטעם
הקבלן ,הגשת תוכניות ביצוע מפורטות
לאישור וכל העבודות וציוד העזר.שלבי
הטיפוס יתחילו מגובה של  3מטר .כולל
צביעת העמוד בתנור לפי גוון שיקבע
ע"י האדריכל .כולל  5שנות אחריות
לצביעה מטעם המפעל .תוצרת "פ.ל.ה"
או שוו"ע מאושרע"י המפקח.

קומפ...

29,661.00

01.08.07.0355

אספקה הובלה והתקנה של שלבי
טיפוס ומרפסת לעמוד תאורה בגובה
 20 - 18מ' ל 10-פנסים להתקנה
בראש העמוד לפי פרט עקרוני בתוכנית
ודרישות המפרט הטכני המתאימה
לשאת את הפנסים בפועל  ,הגנות ,
פתח לכניסת אדם ,כולל ביצוע תיכנון
ע"י קונסטרוקטור מטעם הקבלן והגשת
תכנית קונסטרוקציה להמזמין  -לרבות
כל העבודות וציוד העזר) .אחריות על
הקונסטרוקציה חלה על הקבלן בלבד(.
העמוד ירכש מיצרן העומד בפיקוח

יח'

10,112.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  41מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

מת"י .כולל צביעת העמוד בתנור לפי
גוון שיקבע ע"י האדריכל )הצביעה
רטובה לא בתנור( כולל  5שנות אחריות
לצביעהמטעם המפעל.

יח'

01.08.07.0356

עמוד פלדה מגולוון בגובה  15מטר
תוצרת חב' פ.ל.ה .או ש"ע  -בנוי לפי
דרישות בתוכנית ובמרט הטכני  -לרבות
תא אביזרים  ,פלטת יסוד  ,הכנות
למרפסת  ,שלבים קבועים  ,כבל ביטחון
לאורך העמוד  ,אומים לברגי יסוד ,
פילוס העמוד )לרבות בדיקה ע"י מודד(
תכנון העמוד ע"י קונסטרוקטור מטעם
הקבלן  ,הגשת תוכניות ביצוע מפורטות
לאישור.

יח'

28,088.00

01.08.07.0357

מרפסת תוצרת חב' פ.ל.ה .או ש"ע ל-
 10פנסים להתקנה בראש העמוד
מפרופילים מגולבנים  +מקום שמור ל -
 2פנסים  +מקום למצלמה לפי פרט
עקרוני בתוכנית ודרישות המפרט הטכני
מתאימה לשאת את הפנסים ופועל ,
הגנות  ,פתח לכניסת אדם  ,כולל ביצוע
תכנון ע"י קונסטרוקטור מטעם הקבלן
והגשת תכנית קונסטרוקציה למזמין

יח'

6,741.00

7

רמדור

סה"כ

סה"כ עמודי תאורה מפלדה

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  42מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון
8

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

צביעת עמודים

01.08.08.0005

ניקוי יסודי הכולל הסרת שכבוות צבע
ולכלוך וצביעת עמוד בגובה עד  6מ'
)כולל הזרועות( בשיכבת צבע
מקשר/יסוד וצבע עליון לכל גוון
באמצעות אקדח צבע בלבד .

יח'

225.00

01.08.08.0010

כנ"ל אך עמוד בגובה מעל  6מ' עד 16
מ'.

יח'

394.00

01.08.08.0015

תוספת לסעיף הנ"ל לשימוש במנוף לפי
הנחיית המפקח

יח'

170.00

01.08.08.0020

ניקוי יסודי הכולל הסרת שכבוות צבע
ולכלוך וצביעת זרועות בלבד )בכל
הרכב וגובה( בשיכבת צבע מקשר/יסוד
וצבע עליון לכל גוון באמצעות אקדח
צבע בלבד .

יח'

113.00

01.08.08.0030

ריתוך דלת עמוד תאורה בשני צידיה
באורך  2ס"מ כל צד ,ניקיון הצבע
השרוף ,צביעת שכבה באבץ קר ולאחר
הייבוש שתי שכבות צבע עליון בגוון
העמוד ,כולל שימוש ברתכת גנרטור-
הביצוע לפי דרישה בלבד

יח'

62.00

01.08.08.0031

השלמת כיסוי לפתח תא אביזרים
לעמוד תאורה מפח מגלוון סגור
הרמטית ברת קיימא

יח'

141.00

01.08.08.0032

השלמת דלת לפתח תא אביזרים לעמוד
תאורה מפלדה תואמת לפי דגם העמוד
וצבוע בצבע העמוד

יח'

299.00

01.08.08.0035

אספקה והתקנת מדבקה מחזירת אור
בגודל עד  0.05מ"ר על עמוד תאורה -
הכיתוב לפי הנחיית המפקח

יח'

28.20

01.08.08.0040

פתקיות הדבקה רקע צהוב כתב שחור
ב 3 -שפות עברית ערבית ואנגלית
המותקנות על עמוד התאורה המעידות
כי במקום מצוי כבל אלומיניום.

יח'

17.00

01.08.08.0045

אספקה והתקנת מדבקה למספור ע"ג
ע"ת כולל תיקון מספור בתוך העמוד -
הביצוע לפי דרישה בלבד

יח'

17.00

01.08.08.0050

התקנת קישוט חגיגי המסופק ע"י
המזמין ע"ג זרוע  /עמוד תאורה בכל
גובה ,כולל אביזרי העזר חיבורו לחשמל
-קומפלט

יח'

282.00

01.08.08.0055

הרכבת דגל על מקל ,קשירה והידוק
תליה על מחזיק דגלים שעל עמוד

יח'

24.80

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  43מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

8

רמדור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

תיאור

יחידת
מידה

תאורה

יח'

כמות

מחיר

סה"כ

סה"כ צביעת עמודים

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  44מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון
9

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

עמודי עץ

01.08.09.0005

עמודי עץ באורך  8.5מ' ,תקועים
בקרקע לרבות חפירה  /חציבה וסתימת
הבור.

יח'

990.00

01.08.09.0010

עמודי עץ באורך  10מ' ,תקועים בקרקע
לרבות חפירה  /חציבה וסתימת הבור.

יח'

1,175.00

01.08.09.0011

עמוד עץ )ירוק( בגובה  10מ' כולל
חפירה וחציבת בור היסוד ,מילוי
החפירה ,חציבת העמוד ,חיזוק ושילוט,
כולל מיספור כל העמודים החדשים ע"י
ספרות ממתכת מוצמדות לעמוד .הנ"ל
עבור תאורת גדר ביטחון לישובים
כפריים ו/או לתאורה זמנית

קומפ...

1,236.00

01.08.09.0015

עמודי עץ באורך  12מ' ,תקועים בקרקע
לרבות חפירה  /חציבה וסתימת הבור.

יח'

1,360.00

01.08.09.0016

עמוד עץ )ירוק( בגובה  12מ' כולל
חציבת בור היסוד ,מילוי החפירה,
חציבת העמוד ,חיזוק ושילוט .כולל
מיספור כל העמודים החדשים ע"י
ספרות ממתכת מוצמדות לעמוד
לישובים כפריים ו/או תאורה זמנית

קומפ...

1,405.00

01.08.09.0020

תעלת הגנה לעמוד עץ מפח מגולוון
באורך עד  2מ' לרבות ציוד העזר )ולכל
 2מ' נוספים(.

קומפ...

113.00

01.08.09.0021

הובלה והתקנת עמוד עץ מכל סוג
המסופק ע"י המזמין לרבות חפירות,
הידוקים וציוד עזר

יח'

198.00

01.08.09.0025

עמוד משען לעמוד עץ בגובה  8.5מ'
כולל אדן ,מוט ,בורג וכו' בעמוד הנתמך
קומפלט

קומפ...

1,236.00

01.08.09.0030

עוגן פלדה כפול בקוטר  50מ"מ כולל
חציבת בור ,כיסוי ,אדן ,חיזוק ,סימון וכל
שאר עבודות והאביזרים הדרושים
להתקנה

קומפ...

866.00

01.08.09.0035

תוספת עבור עוגן אוויר )לא כולל העוגן
כלפי האדמה( כעמוד נוסף

קומפ...

656.00

01.08.09.0040

רשת תא"מ )תיל אוויר מבודד( 25*4
ממ"ר כוללת כל אביזרי העזר הדרושים
ומהדקי הזרם הכל כולל חיבור ההזנה
לגוף התאורה דרך לוחון חשמל מוגן
מים לרבות מאמ"ת דו-קוטבי 6
אמפרז"ק  10ק"א לרבות כבל 3X4
ממ"ר מושחל דרך צינור פלסטי קשיח
 19ממ"ר לפחות בין הרשת ללוחון וכבל

מ"א

77.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  45מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

01.08.09.0045

9

רמדור

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

 3X2.3ממ"ר מהרשת ללוחון

מ"א

רשת עילית עשוייה תא"מ )תיל אווירי
מבודד( מאלומיניום  4X50ממ"ר כולל
כל ציוד העזר הדרוש וכל האביזים
הנלווים וכל האביזרים הדרושים לחיזוק
רשת התא"מ קשירתה וחיבורה

מ"א

כמות

מחיר

סה"כ

87.00

סה"כ עמודי עץ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  46מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון
10

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

עוגנים לעמודי תאורה

01.08.10.0005

עוגנים לקרקע בחתך  25ממ"ר,
לעמודים לרבות חפירה  /חציבה,
סתימת הבור ,מנגנון מתיחה )אם
נדרש( ,מבדד ,זז עגינה ואמצעי סימון.

יח'

198.00

01.08.10.0010

עוגנים לקרקע בחתך  50ממ"ר,
לעמודים לרבות חפירה  /חציבה,
סתימת הבור ,מנגנון מתיחה )אם
נדרש( ,מבדד ,זז עגינה ואמצעי סימון.

יח'

203.00

01.08.10.0015

מעקה הגנה לפי פרט לעמוד או
מרכזייה בגובה עד  1.3מ' מהקרקע
ובעומק  50ס"מ מצינור " 2מגולוון וצבוע
בתנור בגוון שיקבע מוצב ומפולס
בקרקע לרבות יסודות בטון

יח'

428.00

10

רמדור

סה"כ

סה"כ עוגנים לעמודי תאורה

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  47מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון
11

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

זרועות לעמודי תאורה

01.08.11.0015

זרוע בודדת לפנס  2" ,באורך  2מ'כל
הזרועות מפלדה מגולוונת וצבע עליון
לפי גוון שיקבע ,אך זרוע דגם חוצה
ישראל

יח'

1,124.00

01.08.11.0020

כנ"ל ,אך זרוע כפולה

יח'

1,518.00

01.08.11.0021

זרוע כנ"ל אך משולשת

יח'

1,967.00

01.08.11.0030

זרוע בודדת רבע עיגול

יח'

557.00

01.08.11.0035

זרוע כפולה רבע עיגול

יח'

805.00

01.08.11.0040

זרוע משולשת רבע עיגול

יח'

1,052.00

01.08.11.0045

זרוע כפולה דגם "ענבל" של "געש"

יח'

866.00

01.08.11.0046

זרוע יחידה דגם "ענבל" של געש או
ש"ע

יח'

557.00

01.08.11.0050

זרוע יחידה באורך עד  2מ' להתקנה על
עמוד ח"ח

יח'

829.00

01.08.11.0055

זרוע יחידה באורך עד  4מ' להתקנה על
עמוד ח"ח.

יח'

1,026.00

01.08.11.0060

זרוע להתקנת פנסי הצפה מסידרת
מק"ט  272Xפ.ל.ה

יח'

495.00

01.08.11.0065

זרוע בודדת דגם אורלי דגם 2251

יח'

619.00

01.08.11.0070

זרוע יחידה דוגמת רחוב אנילביץ ,באר
שבע.

יח'

597.00

01.08.11.0071

זרוע לעמוד תאורה דגם עיר עתיקה

קומפ...

844.00

01.08.11.0075

כנ"ל כפולה.

יח'

832.00

01.08.11.0080

כנ"ל משולשת.

יח'

1,124.00

01.08.11.0085

זרוע משולשת מפלדה  20*20באורך 1
מ'

יח'

2,349.00

01.08.11.0090

זרוע יחידה מפלדה  20*20באורך  1מ'

יח'

1,052.00

01.08.11.0095

זרוע כפולה מפלדה  20*20באורך  1מ'

יח'

1,608.00

01.08.11.0100

זרוע יחידה מפלדה  20*20באורך  2מ'

יח'

1,187.00

01.08.11.0105

זרוע כפולה מפלדה  20*20באורך  2מ'

יח'

1,855.00

01.08.11.0110

זרוע משולשת מפלדה  20*20באורך 2
מ'

יח'

2,844.00

01.08.11.0115

התקנה בלבד של זרוע מכל סוג
המסופק ע"י המזמין )ציוד עזר ע"ח

יח'

186.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  48מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

הקבלן(

יח'

01.08.11.0137

זרוע  /שטוצר מתאם )בין הפנס
לעמוד(באורך עד  50ס"מ מכל סוג
ודגם ולכל עמוד וג"ת

יח'

170.00

01.08.11.0140

הובלה והתקנת זרוע
יחידה/כפולה/משולשת/מרובעת
המסופקת ע"י המזמין על עמוד תאורה
)ציוד עזר ע"ח הקבלן(

יח'

254.00

01.08.11.0150

ביצוע התאמה לזרוע קיימת כולל חיתוך
קידוח וכו

יח'

28.20

11

רמדור

סה"כ

סה"כ זרועות לעמודי תאורה

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  49מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

12

העתקת עמודי תאורה

12

סה"כ העתקת עמודי תאורה

רמדור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  50מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון
13

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

פרוק יסודות

01.08.13.0010

העברת יסוד על קרקעי ממחסני המזמין
לאתר העבודה /מהאתר למחסני
העירייה.

יח'

99.00

01.08.13.0015

העברת יסוד על קרקעי בתחומי אתר
העבודה.

יח'

37.20

13

רמדור

סה"כ

סה"כ פרוק יסודות

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  51מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון
14

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

עקירת עמודים

01.08.14.0005

עקירת עמוד שורש בגובה עד  10מ'

יח'

149.00

01.08.14.0010

עקירת עמוד שורש בגובה  10מ' עד
 15מ'

יח'

310.00

14

רמדור

סה"כ

סה"כ עקירת עמודים

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  52מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון
15

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

יישור וייצוב עמודים

01.08.15.0005

יישור וייצוב עמוד שורש

יח'

149.00

01.08.15.0010

יישור וייצוב עמוד פלדה

יח'

248.00

15

רמדור

סה"כ

סה"כ יישור וייצוב עמודים

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  53מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון
16

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

מרכזיות תאורה

01.08.16.0005

מרכזיית תאורה לרבות כל ציוד החשמל
 .אביזרים וחומרים הדרושים להפעלה
תקינה )כולל הכנה לבקר ועמעם( לפי
תכנית סטנדרט של עיריית באר שבע.
קומפלט.

יח'

24,717.00

01.08.16.0006

מרכזיה למאור סטנדרט עיריית באר
שבע כולל ארון פוליאסטר משוריין מוגן
מים  IP559כולל כל הציוד החשמלי,
אביזרים וחומרים הדרושים להפעלה
תקינה .המכרזיה לפי תכנית קומפלט
 3*80אמפר

יח'

28,088.00

01.08.16.0010

התקנת מרכזיה שסופקה ע"י המזמין
-ציוד עזר ע"ח הקבלן.

יח'

866.00

01.08.16.0015

מאמ"ת  A 3*63לז"ק  25KAלפי תקן
 IEC - 60898עם הגנות הניתנות לכיוון

יח'

495.00

01.08.16.0020

מאמ"ת  A 3*100לז"ק  25KAלפי תקן
 IEC - 60898עם הגנות הניתנות לכיוון

יח'

735.00

01.08.16.0025

מחא"ז  A 1*16לז"ק  10KAלפי תקן
60898 - IEC

יח'

49.50

01.08.16.0030

מחא"ז  A 1*25לז"ק  10KAלפי תקן
60898 - IEC

יח'

77.00

01.08.16.0035

ממסר פחת עד  A 4*25רגישות 30
מיליאמפר

יח'

248.00

01.08.16.0040

ממסר פחת  A 4*40 30מיליאמפר

יח'

422.00

01.08.16.0045

ממסר פחת עד  A 4*63רגישות 30
מיליאמפר

יח'

619.00

01.08.16.0050

מחא"ז  A 16 * 3לז"ק  KA 10לפי תקן
060898 IEC

יח'

81.00

01.08.16.0055

מחא"ז  A 3*25לז"ק  KA 10לפי תקן
60898 IEC

יח'

124.00

01.08.16.0060

מחא"ז  A 3*40לז"ק  KA 10לפי תקן -
60898 IEC

יח'

233.00

01.08.16.0065

מחא"ז  A *63 3לז"ק  KA 10לפי תקן -
60898 IEC

יח'

248.00

01.08.16.0070

ממסר פחת עד  A 2*40רגישות 30
מיליאמפר

יח'

223.00

01.08.16.0075

ממסר פחת עד  A 2*25רגישות 30
מיליאמפר

יח'

149.00

01.08.16.0080

מאמ"ת  A 1*16לז"ק  10KAלפי תקן

יח'

102.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  54מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

 IEC - 60898עם ניתוק אפס

יח'

01.08.16.0085

מאמ"ת  A 1*32לז"ק  10KAלפי תקן
60898 - IEC

יח'

78.00

01.08.16.0090

טיימר ל  640-דקות דוגמת קרוזט דגם
88811

יח'

99.00

01.08.16.0095

שעון יומי אנלוגי עם רזרבה  100שעות
דוגמת אורביס דגם QRD UNO

יח'

124.00

01.08.16.0100

שעון אסטרונומי דיגיטלי דוגמת
אורביס דגם אסטרולוג )אלפאטק(

יח'

731.00

01.08.16.0105

תא פוטואלקטרי דוגמת גרסלין דגם
 053ניתן לכיול

יח'

223.00

01.08.16.0110

מגען עד  25A*3ל 3-מיליון פעולות לפי
3 AC

יח'

186.00

01.08.16.0115

מגען עד  63A*3ל 3-מיליון פעולות לפי
3 AC

יח'

495.00

01.08.16.0120

מגען עד  80A*3ל 3-מיליון פעולות לפי
3 AC

יח'

681.00

01.08.16.0125

רב מודד " סטאק  " PM 130 PLUSאו
ש"ע לרבות התאמת חיווט במרכזייה
כולל משנ"ז.

יח'

1,793.00

01.08.16.0130

רב מודד " "ELNETאו ש"ע לרבות
התאמת חיווט במרכזיה כולל משנ"ז.

יח'

990.00

01.08.16.0135

התחברות למרכזיית תאורה קיימת
כולל תוספת  4מאזי"ם עד  4X25Aלפי
הצורך ותאום מול עיריית באר שבע

קומפ...

1,573.00

01.08.16.0136

התחברות לעמוד  /מרכזית תאורה קיים
כולל החדרת הכבל דרך היסוד ועד
לתא אביזרים .כולל הוספת מא"ז
 3X32-Cבמגש אביזרים קיים.

יח'

507.00

01.08.16.0140

תוספת  2מא"זים  C3X10Aבמגש
אביזרים בעמוד

קומפ...

394.00

01.08.16.0150

תוספת תא קומפלט למרכזיית מאור
בגובה  160ורוחב עד  100ס"מ כולל
התחברות ומעברים למרכזייה קיימת
מהקרקע ו/או מהדופן ויסוד מבטון ב-30

יח'

844.00

01.08.16.0205

לוח  CIבמידות  360X250X200מ"מ

יח'

113.00

01.08.16.0210

לוח רב שקעים ל 8 -אביזרים )ללא
מאז"ים( דוגמת " D18ע.ד.א פלסט"

יח'

113.00

01.08.16.0215

מבנה לוח חשמל מפח מגולוון צבוע
כולל פלטת הרכבה ,פנלים ,מבודדים,

יח'

2,978.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  55מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

01.08.16.0220

16

רמדור

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

פסי צבירה ,מהדקים,מכשירי מדידה,
אמצעי נעילה ,חיווט וחומרי עזר  ,בסיס
הגבהה וכל הנדרש להפעלת הלוח
קומפלט עד . 3X100A

יח'

מבנה לוח חשמל כולל פלטת הרכבה,
פסי צבירה ,פנלים ,מהדקים ,דלתות
ואמצעי נעילה ,חיווט וחומרי עזר
במידות  600X800X250מ"מ

יח'

כמות

מחיר

סה"כ

731.00

סה"כ מרכזיות תאורה

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  56מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון
17

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

יחידת פיקוד ובקרה אלחוטית

01.08.17.0005

יחידת פיקוד ובקרה סלולרית בסיסית
בשיטת  DALIהכוללת בקר סלולרי,
בקר ,DALIיח' הרחבה עד  126פנסים,
דמי שימוש בתוכנה ,הגדרת יחידות
קצה בתוכנה ובשטח ,כדוגמת "אלתם"
לרבות התאמות חיווט במרכזיה .

יח'

17,976.00

01.08.17.0006

בקר  DALIחלופי

יח'

2,697.00

01.08.17.0007

בקר סלולרי חלופי

יח'

4,157.00

01.08.17.0008

יחידת הרחבה ל  63 -פנסים נוספים

קומפ...

2,809.00

01.08.17.0009

דמי שימוש שנתיים בתוכנת ON-SITE

קומפ...

1,551.00

01.08.17.0010

הגדרת עד  250פנסים בתוכנה ובשטח

קומפ...

4,045.00

01.08.17.0010

יחידת פיקוד ובקרה סולולרית בשיטת
 PLCתוצרת "אלתם" לרבות התאמות
חיווט במרכזיה כולל תשלום עבור רישוי
תמיכה ואחזקה שנתית.

יח'

20,785.00

01.08.17.0015

יחידת פיקוד ובקרה סולולרית בשיטת
 DALiתוצרת "אלתם" לרבות התאמות
חיווט במרכזיה כולל תשלום עבור רישוי
תמיכה ואחזקה שנתית.

יח'

14,831.00

01.08.17.0020

תוספת מגבר שידור למערכת בקרה
מכל סוג מותקן בכל צורה ומקום .

יח'

1,518.00

01.08.17.0025

יחידת פיקוד ובקרה סולולרית בשיטת
 RFלרבות התאמות חיווט במרכזיה
כולל תשלום עבור רישוי תמיכה
ואחזקה שנתית.

יח'

26,964.00

01.08.17.0030

יחידת פיקוד ובקרה סולולרית למרכזיית
תאורה דוגמת "דוכיפת" כולל מערכת
שליטת אינטרנטית רישוי תמיכה
ואחזקה שנתית לרבות התאמות חיווט
במרכזיה.

יח'

6,798.00

01.08.17.0035

התקנת יחידת פיקוד שמסופקת ע"י
המזמין כולל רישוי שנתי והתאמות
במרכזיה

יח'

619.00

01.08.17.0040

אספקה והתקנת משנק אלקטרוני מסוג
 DALI IP54תוצרת אלתם עין השופט
לנורה  150Wמותקן על מגש בתוך
העמוד כולל מהדקים מצת בג"ת

יח'

928.00

01.08.17.0045

כנ"ל אך עד 250W DALI

יח'

1,052.00

01.08.17.0050

כנ"ל אך עד 150W PLC

יח'

1,608.00

01.08.17.0055

כנ"ל אך עד 250W PLC

יח'

1,731.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  57מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

01.08.17.0060

אספקה והתקנת משנק אלקטרוני מסוג
 DALI 20 IPתוצרת אלתם עין השופט.
מותקן בגוף התאורה לנורה . w 150

יח'

866.00

01.08.17.0065

כנ"ל אך נורה 250w

יח'

990.00

01.08.17.0070

כנ"ל אך נורה  150wבשיטת PLC

יח'

1,546.00

01.08.17.0075

כנ"ל אך נורה  250wבשיטת PLC

יח'

1,669.00

01.08.17.0080

אספקה והתקנת  NVRלמע' הקלטה
עבור  8מצלמות של חב' .HIKVISION
)כולל קשר למוקד עירוני(.

יח'

5,068.00

01.08.17.0085

בקר פיקוד קבלים ל 8-דרגות.

יח'

2,213.00

01.08.17.0090

בקרי יוניטרוניקס דגם
 Vision130-33-T38ללא  I/Oושני
כרטיסי הרחבה IO-DI16A3-TO16
בהתאם לכמות היציאות כניסות
הנדרשת לכל פרוייקט .התקשורת
מתבצעת ע"י מודם סוללרי עם  SIMשל
אורנג' המוגדר ב VPN -ומשולב
בתוכנת  MMIהקיימת לכל מזרקות
העיר.

קומפ...

14,831.00

01.08.17.0095

גלאי עשן ,לחצן ,צופר.

יח'

619.00

01.08.17.0100

גלאי פריצה.

יח'

433.00

01.08.17.0105

גלגלון " 3/4באורך  25מ' מותקן על תוף
בתוך ארון כיבוי שתואר לעיל

קומפ...

774.00

01.08.17.0110

חוצץ גילוי אש  B556 - ISO / 4של חב'
מ.צ.ג .PSK

יח'

743.00

01.08.17.0115

חוצץ גילוי אש .B556 - ISO

יח'

372.00

01.08.17.0120

חוצץ לגילוי אש .ISO 055613

יח'

372.00

01.08.17.0125

חיווט רמקולים.

מ"א

13.60

01.08.17.0130

יח' בקרת תאורה אלחוטית מגע ל10 -
אמפר כדגם  ,LCU LIGHT - Tשל חב'
TELEMATICS.

יח'

495.00

01.08.17.0135

לחצן הפסקה ננעל.

יח'

144.00

01.08.17.0140

לחצן מפסק תלת קטבי.

יח'

124.00

01.08.17.0145

לחצן שלושה מגעים.

יח'

124.00

01.08.17.0150

לינק תקשורת אלחוטי להתחברות
למוקד עירוני.

יח'

12,359.00

01.08.17.0155

מאמ"תים עד  x 3 250אמפר ,כושר
ניתוק  25קילו אמפר בהגנה תרמית

יח'

2,225.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  58מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

ומגנטית ניתנת לכוון ,כולל סליל הפסקה
.

יח'

01.08.17.0160

מבנה הלוח מפוליאסטר כדגם
" "INBARאו ש"ע ,מורכב משני תאים
)תא נפרד לשקעים( ,כולל סוקול ,כולל
פסי צבירה וכל אביזרי העזר ,התקן
נעילה ,נכלל הציוד הנמדד להלן % +
 30מקום שמור ,כולל הובלה והתקנה
במידות  x 110 x 110 40ס"מ.

קומפ...

2,472.00

01.08.17.0165

מבנה מלוח פוליאסטר  IP - 65לרבות
דלת ופלטת הרכבה וכל אביזרים
הנדרשים ,נכלל ציוד הנמדד להלן +
 30%מקום שמור ,כולל הובלה והתקנה
 -מידות  x 110 x 80 40ס"מ.

קומפ...

2,472.00

01.08.17.0170

מבנה מלוח פוליאסטר  IP - 65לרבות
דלת ,התקן נעילה ופלטת הרכבה וכל
אביזרים הנדרשים ,נכלל ציוד הנמדד
להלן  30% +מקום שמור ,כולל הובלה
והתקנה  -מידות  x 110 x 110 40ס"מ.

קומפ...

2,472.00

01.08.17.0175

מבנים ללוחות ,מורכבים מפוליאסטר
 ,65IPבמידות  800/1100/40מ"מ,
לרבות דלת ,התקן נעילה ופלטת
הרכבה) ,כולל פסי צבירה ,חווט,
מהדקים וחומרי עזר( ,כולל הובלה
והתקנה.

יח'

3,363.00

01.08.17.0180

מבנים ללוחות ,מורכבים מתאי פח
מודולריים וצבועים,
במידות 600/500/200מ"מ ,לרבות
דלת ופלטת הרכבה) ,כולל פסי צבירה,
חווט ,מהדקים וחומרי עזר( ,כולל
הובלה והתקנה.

יח'

1,236.00

01.08.17.0185

מבנים ללוחות ,מורכבים מתאי פח
מודולריים עם התקן נעילה וצבועים,
במידות  600/2100/500מ"מ ,לרבות
דלת ופלטת הרכבה) ,כולל פסי צבירה,
חווט ,מהדקים וחומרי עזר( ,כולל
הובלה והתקנה.

יח'

3,363.00

01.08.17.0190

מבנים ללוחות ,מורכבים מתאי פח
מודולריים ,כולל התקן נעילה וצבועים,
במידות  800/2100/500מ"מ ,לרבות
דלת ופלטת הרכבה) ,כולל פסי צבירה,
חווט ,מהדקים וחומרי עזר( ,כולל
הובלה והתקנה.

יח'

4,352.00

01.08.17.0195

מבנים ללוחות ,מפוליאסטר 65IP
במידות  1100 / 1100 / 400מ"מ,
לרבות דלת עם התקן נעילה ופלטת

יח'

3,363.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  59מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

הרכבה )כולל פסי צבירה ,חווט,
מהדקים וחומרי עזר( ,כולל הובלה
והתקנה.

יח'

01.08.17.0200

מבנים ללוחות ,מפוליאסטר 65IP
במידות  800 / 1100 / 400מ"מ,
לרבות דלת ופלטת הרכבה )כולל פסי
צבירה ,חווט ,מהדקים וחומרי עזר(,
כולל הובלה והתקנה.

יח'

3,363.00

01.08.17.0205

מד זרם  A150 - 0עם שיא ביקוש.

יח'

310.00

01.08.17.0210

מיגון חיצוני  67IPלשני סוגי המצלמות.

יח'

1,239.00

01.08.17.0215

ממיר אופטי SINGEL MODE

יח'

650.00

01.08.17.0220

מצלמה  Dom Ptz 36זום .30MP2

יח'

6,674.00

01.08.17.0225

מצלמות  MPצינור קבועות.

יח'

4,821.00

01.08.17.0230

משנה זרם עד  150/5אמפר.

יח'

147.00

01.08.17.0235

משנה זרם עד  250/5אמפר.

יח'

147.00

01.08.17.0240

סליל הפסקה למאמ"ת.

יח'

124.00

17

רמדור

סה"כ

סה"כ יחידת פיקוד ובקרה אלחוטית

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  60מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון
18

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

עמעם

01.08.18.0005

עמעם מרכזי לזרם  80A*3תוצרת
"הנדסת הספק" דגם  LAC-Bמותקן
במרכזיה חדשה.

יח'

12,359.00

01.08.18.0010

תוספת למרכזיה קיימת לרבות שינויי
והוספת החיווט עבור עמעם לזרם
 80A*3תוצרת "הנדסת הספק" דגם
LAC-B

יח'

13,101.00

01.08.18.0015

תוספת למרכזיה קיימת לרבות שינויי
והוספת החיווט עבור עמעם לזרם
 50A*3תוצרת "הנדסת הספק" דגם
LAC-B

יח'

10,506.00

01.08.18.0020

התקנת עמעם שיסופק ע"י המזמין ,ציוד
עזר לרבות שינויי והוספת חיווט ע"י
הקבלן

יח'

743.00

18

רמדור

סה"כ

סה"כ עמעם

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  61מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון
19

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

מגש אביזרים

01.08.19.0005

אספקה והתקנה של מגש אביזרים
לעמוד תאורה כולל מהדקי הספק מסוג
מגלן /ממש /סוגקסי .פס הארקות
מנחושת במידות  ,120*4*40ברגים,
אומים ,דיסקיות וכל הנדרש כאשר אינו
נכלל במחיר עמוד תאורה ,כאשר
מסופק בלי עמוד תאורה וללא מאמתים
.

יח'

113.00

01.08.19.0006

אספקה והתקנה של מגש אביזרים
לעמוד תאורה כולל מהדקי הספק מסוג
"כתף" " /לה גרנד" סטופרים ,פסי דין
וכל הנדרש כאשר מסופק בלי עמוד
תאורה וללא מאמתים

יח'

90.00

01.08.19.0010

אספקה והתקנה של מגש אביזרים,
כולל מ"ז חצי אוטומטי דו קוטבי  10א',
 10ק"א עם ניתוק אפס ל 2-נורות של
 70 - 400ווט  -קומפלט .כאשר מסופק
בלי עמוד תאורה.

יח'

422.00

01.08.19.0020

תוספת מא"ז עם ניתוק אפס על אותו
מגש

יח'

85.00

01.08.19.0025

תוספת ממסר פחת  2X25אמפר
ברגישות  0.03א' על אותו מגש

יח'

282.00

19

רמדור

סה"כ

סה"כ מגש אביזרים

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  62מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון
20

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

פנסים וגופי תאורה לד
הערה:
גופי תאורה לד לפי דגם מוצע ע"י
המשתתף ו\או לפי דגם המפורט

הערה

הערה:
כל פנסי הלד יפעלו בגוון אור 3000K
ויכללו דרייבר  DALIוכבל 5X1.5
 , N2XYתבדק התאמה לדרישות
למפרט הבין משרדי בהוצאתו האחרונה
.

הערה

הערה:
המזמין רשאי לדרוש מהקבלן להמציא
חישוב פוטומטרי לקטע אופייני שיבוצע
ספק הגופים ללא תמורה והספק יהיה
מחוייב לעמוד בביצועים המוצהרים.

הערה

הערה:
אחריות הספק לפנס ולדרייבר לשבע
שנים לפחות

הערה

הערה:
מקדם יעילות  110לפחות

הערה

הערה:
אישור פנס כשווה ערך מותנה בהנחה
בת  20%לכל הפחות ממחיר מחירון זה

הערה

הערה:
אחריות הספק/קבלן לגופי תאורת לד -
 5שנים לפחות

הערה

01.08.20.0008

אורעד  -ג.ת .קופר מסוג "EAGLE
" W 1000עם כל מערכת אופטית

יח'

1,917.00

01.08.20.0010

אורעד  -ג.תSITE VISION" .
 "SMALLנל"ג w100-w70

יח'

4,203.00

01.08.20.0015

אורעד  -ג.תSITE VSION" .
 "MEDIUMנל"ג 250-w400 w

יח'

4,573.00

01.08.20.0020

אורעד  -ג.ת מסןג " אויסטר" עד w 250
נל"ג

יח'

1,360.00

01.08.20.0025

אורעד  -ג.ת קופר H.M.Xמסוג "
אוטורגולטור" עד w 1000נל"ג.

יח'

4,203.00

01.08.20.0030

אורעד  -ג.ת קופר H.M.Xמסוג "
אוטורגולטור" עד  w1000מ"ה.

יח'

3,956.00

01.08.20.0035

אורעד  -ג.ת מסוג " גלריה" כולל זרוע
ספיידר  w 1000נל"ג.

יח'

6,057.00

01.08.20.0040

אורעד  -ג.ת מסוג " גלריה" כולל זרוע

יח'

5,192.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  63מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

רגילה w 1000נל"ג.

יח'

01.08.20.0045

אורעד  -ג.ת מסוג " גלריה" כולל זרוע
רגילה w 250נל"ג.

יח'

3,461.00

01.08.20.0050

אורעד  -ג.ת מסוג " גלריה" כולל זרוע
רגילה w 150נל"ג.

יח'

2,163.00

01.08.20.0055

אורעד  -ג.ת מסוג "  CYSכולל זרוע
רגילה עד w 150נל"ג.

יח'

1,979.00

01.08.20.0060

אורעד  -ג.ת מסוג  CYSכולל זרוע
רגילה עד w 250נל"ג.

יח'

2,782.00

01.08.20.0065

אורעד  -ג.ת מסוג  OVXללא זרוע
רגילה w 250נל"ג.

יח'

1,298.00

01.08.20.0070

אורעד  -ג.ת מסוג  /OVY OVFעד
w 250נל"ג.

יח'

1,484.00

01.08.20.0075

אורעד  -ג.ת .שקוע מסוג ""MDBכולל
רשת מגן עד  100נל"ג או מ"ה.

יח'

3,956.00

01.08.20.0080

אורעד-ג.ת .שקוע קרקע מסוג CDB
כולל רשת מגן עד w 150נל"ג

יח'

5,192.00

01.08.20.0085

אורעד  -ג.ת .הצפה מסוג ""BANDIT
עד .w 150

יח'

1,236.00

01.08.20.0090

אורעד -ג.ת PROFFI HD -.עד 400
 wנלג/מטל

יח'

866.00

01.08.20.0095

אורעד -ג.ת .קופר מסוג " "TULכולל
רשת מגן  w250נל"ג או מ"ה.

יח'

2,472.00

01.08.20.0100

ברימג  -ג.ת .מסוג "אריאן  "600עד
 400Wנל"ג

יח'

2,163.00

01.08.20.0105

ברימג  -ג.ת .מסוג "אריאן  "600עד
 250Wנל"ג

יח'

1,546.00

01.08.20.0110

ברימג  -ג.ת .מסוג "לומדינה" עד
 150Wנל"ג

יח'

1,360.00

01.08.20.0115

ברימג  -ג.ת .מסוג "לומדה" עד 250W
נל"ג

יח'

1,484.00

01.08.20.0120

ברימג  -ג.ת .מסוג "לומדה" עד 400W
נל"ג

יח'

1,546.00

01.08.20.0125

ברימג  -ג.ת .מסוג "הלמט" עד 250W
נל"ג  /מ"ה

יח'

2,472.00

01.08.20.0130

ברימג  -ג.ת .מסוג "רלוקס טונל" עד
 250Wנל"ג

יח'

1,731.00

01.08.20.0135

ברימג  -ג.ת .מסוג " " FL 281להצפה

יח'

2,139.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  64מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

לכל סוג מערכת אופטית עד 1000W
מ"ה כולל משנק אוטורגולטור

יח'

01.08.20.0140

ברימג  -ג.ת .הצפה " "FL -281עד
 1500Wנל"ג כולל משנק
אוטורגולטור לכל מערכת אופטית.

יח'

2,312.00

01.08.20.0145

ברימג -ג.ת".דיסאנו" קוביה פוליקרבונט
עד  150Wמ"ה

יח'

1,669.00

01.08.20.0146

ג"ת צילינדר ריבועי לקיר UNILAMP
CORE OD-5112, 13W , K ,
 UP/DOWNעד  w 150מ"ה

יח'

298.00

01.08.20.0147

גוף תאורה למערבי חצייה הכולל 2
נורות פלואורסנט  w40על ציודן ,נורה
 w150נל"ג ותמרור ג' 7תיקני משני
צידיו

יח'

1,608.00

01.08.20.0150

ש.מ .יוניברס ג.ת" .מאייר" סופרלייט
קומפקט לומינה  2עד  W150מ"ה

יח'

3,065.00

01.08.20.0155

ש.מ .יוניברס מסתיר סינוור או זכוכית
מחורצת לסופרלייט לומינה 2

יח'

310.00

01.08.20.0160

ש.מ .יוניברס ג.ת AEC .מסוג VP
 LUNOIDEעד  400Wנל"ג או מ"ה

יח'

1,669.00

01.08.20.0165

ש.מ .יוניברס ג.ת .מסוג "כאוס  "2עד
 250Wנל"ג או מ"ה

יח'

1,645.00

01.08.20.0170

שטיניץ לירד  -ג"ת שיקוע קרקע עד
 70Wמטל הלייד דגם MEDIO 2100
כולל קופסת שיקוע.

יח'

2,596.00

01.08.20.0175

שטיניץ לירד  -ג"ת שקיע קרקע LED
דגם  MEDIO 2100כולל ספק כח
קופסה שיקוע

יח'

4,326.00

01.08.20.0180

שטיניץ לירד  -רשת הגנה לפנס 2100
MEDIO

יח'

372.00

01.08.20.0185

שטיניץ לירד  -ג"ת שיקוע קרקע -2600
 ATLANTIQUE W 70כולל קופסה
שיקוע

יח'

3,708.00

01.08.20.0190

שטיניץ לירד  -ג"ת שיקוע קרקע -2600
 ATLANTIQUE LEDכולל ספק כח
וקופסה שיקוע

יח'

6,922.00

01.08.20.0195

שטיניץ לירד  -ג"ת שיקוע
קרקעGLASS DOUBLE -2600
 ATLANTIQUEעד 150W

יח'

6,180.00

01.08.20.0198

רשת הגנה לפנס

יח'

260.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  65מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

01.08.20.0200

רשת הגנה לפנס מסדרת 600
ATLANTIQUE

יח'

372.00

01.08.20.0205

שטיניץ לירד  -ג"ת דגם סירוקו קטן
 150Wנל"ג

יח'

2,213.00

01.08.20.0210

שטיניץ לירד  -ג"ת דגם סירוקו קטן
 250Wנל"ג

יח'

3,585.00

01.08.20.0215

שטיניץ לירד  -ג"ת דגם סירוקו קטן
 400Wנל"ג

יח'

3,585.00

01.08.20.0220

געש -ג.ת .מסוג "אומני" )כל רפלקטור(
אוטוררגולטור עד  w 1000מ"ה.

יח'

1,855.00

01.08.20.0225

געש -ג.ת .מסוג "יופיטר" אסימטרי בעל
בידוד כפול עד  w 250נל"ג או מ"ה.

יח'

1,163.00

01.08.20.0230

געש -ג.ת .מסוג "יופיטר" עד w 400
נל"ג או מ"ה.

יח'

953.00

01.08.20.0235

געש -ג.ת .הצפה " "YL508Aעד w
 150מ"ה.

יח'

990.00

01.08.20.0240

געש -ג.ת .מסוג "אורנוס" עד w 150
נל"ג.

יח'

1,236.00

01.08.20.0245

געש -ג.ת .מסוג "כוכב רחוב" סימטרי
עד  w 250נל"ג או מ"ה כולל זרוע U
ברונזה.

יח'

1,731.00

01.08.20.0250

געש -ג.ת .מסוג "מלודי" עד w 250
נל"ג או מ"ה

יח'

1,608.00

01.08.20.0255

געש -ג.ת .מסוג "אמריקן" עד w 250
נל"ג או מ"ה

יח'

1,175.00

01.08.20.0260

געש -ג.ת .מסוג "הילה" עד w 150
נל"ג או מ"ה כולל זרוע דקורטיבית
אינטגרלית.

יח'

1,113.00

01.08.20.0265

געש -ג.ת .מסוג "יוניברס ) "45כל
רפלקטור( עד  w 150נל"ג או מ"ה

יח'

2,139.00

01.08.20.0270

געש -ג.ת .מסוג "גלאקסי ) "45כל
רפלקטור( עד  w 150נל"ג או מ"ה

יח'

2,139.00

01.08.20.0275

געש -ג.ת .מסוג "קוסמה ) "50כל
רפלקטור( עד  w 150נל"ג או מ"ה

יח'

2,139.00

01.08.20.0280

געש -ג.ת .מסוג "קוסמה ) "62כל
רפלקטור( עד  w 250נל"ג או מ"ה

יח'

2,287.00

01.08.20.0285

געש -ג.ת .מסוג "פולאריס  " 40כולל
זרוע פרופיל )כל רפלקטור( עד w 150
נל"ג או מ"ה

יח'

1,669.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  66מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

01.08.20.0290

געש -ג.ת .מסוג "פלאוריס  "50כולל
זרוע פרופיל )כל רפלקטור( עד w 250
נל"ג או מ"ה

יח'

2,163.00

01.08.20.0295

געש -ג.ת.שקוע קרקע דגם
"מטמורפוזי" )רג'יאני( עד  w 150מ"ה
)מק"ט (5833

יח'

2,720.00

01.08.20.0300

געש -ג.ת.מסוג "חרמונית" עד
1xtcd13w

יח'

99.00

01.08.20.0305

געש -ג.ת.מסוג "חרמונית" עד
2xtcd26w

יח'

149.00

01.08.20.0306

געש -ג.ת .מסוג "אמריקן" או ש"ע עד
 W 250נל"ג או מ"ה

יח'

1,175.00

01.08.20.0307

געש  -ג.ת מסוג "רונית" או ש"ע עד
 w150נל"ג

יח'

953.00

01.08.20.0308

ג"ת מוגן מים  65IPכדגם סילייט x 28
 2ווט חב' געש עם משנק אלקטרוני 2A
לפחות.

יח'

223.00

01.08.20.0309

ג"ת מוגן מים  IP 67שקוע בקיר /
מדרגה  LEDכדגם חב' אור עד 03D
 ORLED 12נורות  1ווט ,כולל
קופסאות בטון.

יח'

743.00

01.08.20.0310

געש -ג.ת" .סילייט" מוג"מ  28w*2כולל
נורית T5וציוד הדלקה

יח'

223.00

01.08.20.0311

ג"ת  x 4 14ווט כדגם פנטולייט חב'
געש שקוע בתקרה או על תקרת בטון.

יח'

248.00

01.08.20.0312

ג"ת  x 2 26ווט  PLסטאר חב' געש.

יח'

372.00

01.08.20.0315

ארכה -ג.ת ,מסוג  KYROעד w 400
נל"ג.

יח'

1,793.00

01.08.20.0316

ג"ת  W20פיקסלד  ,225תוצרת חב'
געש שקוע בתקרה אקוסטית.

יח'

186.00

01.08.20.0317

ג"ת  W26 x 2פיקסלייט תוצרת חב'
געש שקוע בתקרה אקוסטית.

יח'

186.00

01.08.20.0318

ג"ת חוץ סטאר חב' געש .W26 x 2

יח'

372.00

01.08.20.0319

ג"ת פול'  x 2 28סילייט חב' געש עם
משנק אלקטרוני .2A

יח'

223.00

01.08.20.0320

תשלום בעבור שינוי צבע מקורי ע"י
היצרן

יח'

149.00

01.08.20.0325

התקנה בלבד של פנס מכל סוג
המסופק ע"י המזמין )ציוד עזר ע"ח

יח'

186.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  67מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

הקבלן(

יח'

01.08.20.0330

פרוק גוף תאורה והתקנתו על עמוד
תאורה לרבות חיבורו מחדש כולל כבל
מתאים ממגש החיבורים ועד
הפנס,קומפלט

יח'

384.00

01.08.20.0331

מנורת לוח .W9 - PL

יח'

124.00

01.08.20.0332

ג"ת שקוע קרקע עגול מנירוסטה
 Brilliance midiזכוכית שקופה/חלבית
 4000k 12V ac/dc 3Wאו ש"ע ,כולל
חלק יחסי בדרייבר ובקופסאת פלדה
כמפורט בסעיף הקודם ובמידות כנדרש
לאיכסון הדרייבר ,מותקן בתוך הסלע
במקומות שייקבעו ע"י המתכנן כולל
חציבה ,התקנת צנרת  /כבלים  ,מי

יח'

2,472.00

01.08.20.0333

ג"ת שקוע קרקע עגול מנירוסטה
 Brillianceזכוכית שקופה 4000k 24V
 10Wאו ש"ע ,כולל חלק יחסי בדרייבר,
כולל מחברי ג'ל ,המותקן בתוך קופסת
הגנה במידות  25X25X30ס"מ מפח
מגולוון צבוע תנור בגוון שייבחר ,כולל
חזית מסורגת ואוזני נעילה

יח'

3,091.00

01.08.20.0334

גוף תאורה .9-PL

יח'

124.00

01.08.20.0335

ג"ת  SABER LEDעד  70Wשקוע
קרקע כולל קופסאות ביטון באורך 674
מ"מ K , W36 ,

יח'

3,585.00

01.08.20.0340

ג"ת  SABER LEDעד  70Wשקוע
קרקע כולל קופסאות ביטון באורך
 1273מ"מ K , W84 ,

יח'

4,821.00

01.08.20.0345

ג"ת  SABER LEDעד  70Wשקוע
קרקע כולל קופסאות ביטון באורך 978
מ"מ K , W60 ,

יח'

2,844.00

01.08.20.0350

ג"ת חרום עצמאי עם נורה  W3לד
כדגם  A4LD XYLUXחב' אנלטק.

יח'

248.00

01.08.20.0355

ג"ת חרמונית רונדו  17ווט לד תוצרת
געש.

יח'

248.00

01.08.20.0360

ג"ת לד הצפה המותקן במים נורות לד
 21ווט  IP 68פורמה  -לייט ספק גולדן
לייט כדגם  FONTANALUCEאו ש"ע.

יח'

1,484.00

01.08.20.0365

ג"ת לד הצפה מותקן על תקרה  59ווט
זוית  37מעלות  IP66כדגם געש לנדרו
עגול.

יח'

990.00

01.08.20.0370

ג"ת לד חרום  W3כדגם A4 LD

יח'

248.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  68מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

XYLUX.

יח'

01.08.20.0375

ג"ת לד שקוע במים אטימות  68IPמתח
נמוך  x 5 1.5ווט גוף מנרוסטה
 CRICKET 168או ש"ע.

יח'

743.00

01.08.20.0380

ג"ת לתאורת חרום  1שעה לד 30 ,ווט
כדגם  PLASSMAחב' י .שאול
טכנולוגיות או ש"ע.

יח'

2,472.00

01.08.20.0385

ג"ת לתאורת עצים שקוע כדגם 78600
 DIGחב' געש  11ווט לד בזוית 20 ,10
מעלות או ש"ע.

יח'

1,484.00

01.08.20.0390

ג"ת פולריס טופ לד  ARבתפוקת
 6000LMעד  w 150נל"ג או מ"ה

יח'

557.00

01.08.20.0395

ג"ת שלט חרום לד תקני מסוגים שונים

יח'

310.00

01.08.20.0400

ג"ת שקוע ברצפה  34.8ווט לד67IP ,
כדגם  ,ORLED - 6501חב' אור עד או
ש"ע.

יח'

1,855.00

01.08.20.0405

ג"ת שקוע ברצפה או דק W1.2 x 12
לד מוגן מים  IP 67בידוד כפול
 STELLA LEDחב' פורמה  -ספק
גולדן לייט או ש"ע.

יח'

990.00

01.08.20.0410

דרייבר  40IPלתאורת לד  100ווט
כדגם ,well - mean - 100 - LPV
V24, A4.2.

יח'

248.00

01.08.20.0415

דרייבר הזנה למנורות לד בהספק 150
ווט אטימות  40IPכדגם - well - mean
150 - LPV, V24, A6.3.

יח'

310.00

01.08.20.0420

דרייבר  40IPלתאורת לד  200ווט
כדגם ,well - mean - 200 - LPV
V24, A8.4.

יח'

433.00

01.08.20.0425

פנס אסימטרי  30ווט לד חב' אור עד
דגם PROA .MINI

קומפ...

1,855.00

01.08.20.0430

פנס הצפה לד  60ווט 65IP FLOOD
 ROUNDשל חב' לירד בראש מגדלור.

יח'

1,855.00

01.08.20.0435

פנס כדגם  MESALEDתוצרת חב'
אור עד נורות לד  51ווט ,כולל דרייבר,
נורה וציוד ,המחיר כולל כבל חיבור
ממגש עד לפנס ,כולל התקן לחיבור
לעמוד.

קומפ...

3,091.00

01.08.20.0440

פנס שקוע בטון או דק תוצרת חב'
פורמה לייט  -משווק ע"י חב' גולדן לייט
או ש"ע טכני מאושר עם נורת לד כדגם
 LEDSTELLA 12 1-נורות לד  1.2ווט

יח'

990.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  69מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

כ"א מוגן מים  IP 67בידוד כפול.

יח'

01.08.20.0445

פס לד VENUS 18W/M IP67
 4000Kכולל פרופיל אלומיניום וחלק
יחסי בספק מתח )המחיר למטר(

מ"א

508.00

01.08.20.0450

תאורת פס לד מוגן מים  10ווט  /מ"א
הפס מותקן ברצועת סיליקון.

מ"א

62.00

01.08.20.0455

מנורת סימון .LED

יח'

124.00

01.08.20.0460

מנורת סימון מולטילד .VAC230

יח'

124.00

01.08.20.0465

גוף תאורה LED W120

יח'

7,662.00

01.08.20.0470

גוף תאורה LED W60

יח'

5,309.00

01.08.20.0475

תוספת עבור שינוי גוף התאורה לגוף
תאורה LED W146

יח'

743.00

01.08.20.0480

תוספת עבור שינוי גוף התאורה לגוף
תאורה LED W51

יח'

557.00

01.08.20.0481

גוף תאורה פרוז'קטור לד  W30מוגן
מים  65IP V220בעל פיזור חום יעיל,
גוף אלומיניום כיסוי זכוכית מחוסמת,
 High Power COB Ledמק"ט
 EL200226דוגמת  ecoledהמשווק
ע"י "גל-רם חשמל" או ש"ע

יח'

250.00

01.08.20.0482

גוף תאורה פרוז'קטור לד  W50מוגן
מים  65IP V220בעל פיזור חום יעיל,
גוף אלומיניום כיסוי זכוכית מחוסמת,
 High Power COB Ledמק"ט
 EL200228דוגמת  ecoledהמשווק
ע"י "גל-רם חשמל" או ש"ע

יח'

301.00

01.08.20.0483

גוף תאורה פרוז'קטור לד  W70מוגן
מים  65IP V220בעל פיזור חום יעיל,
גוף אלומיניום כיסוי זכוכית מחוסמת,
 High Power COB Ledמק"ט
 EL200230דוגמת  ecoledהמשווק
ע"י "גל-רם חשמל" או ש"ע

יח'

497.00

01.08.20.0484

גוף תאורה פרוז'קטור לד  W100מוגן
מים  65IP V220בעל פיזור חום יעיל,
גוף אלומיניום כיסוי זכוכית מחוסמת,
 High Power COB Ledמק"ט
 EL200231דוגמת  ecoledהמשווק
ע"י "גל-רם חשמל" או ש"ע

יח'

553.00

01.08.20.0485

גוף תאורה פרוז'קטור לד  W150מוגן
מים  65IP V220בעל פיזור חום יעיל,
גוף אלומיניום כיסוי זכוכית מחוסמת,
 High Power COB Ledמק"ט
 EL200232דוגמת  ecoledהמשווק

יח'

915.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  70מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

ע"י "גל-רם חשמל" או ש"ע

יח'

01.08.20.0486

גוף תאורת רחוב W60 1Wx60 LED
כולל דרייבר ,מוגן מים ,65IP V220
גוף אלומיניום כיסוי זכוכית מחוסמת
עדשות ואופטיקהHigh Power COB ,
 Ledמק"ט  EL2005008דוגמת
 ecoledהמשווק ע"י "גל-רם חשמל" או
ש"ע

יח'

3,793.00

01.08.20.0487

גוף תאורת רחוב W120 1Wx120
 LEDכולל דרייבר ,מוגן מים 65IP
 ,V220גוף אלומיניום כיסוי זכוכית
מחוסמת עדשות ואופטיקהHigh ,
 Power COB Ledמק"ט
 EL2005008דוגמת  ecoledהמשווק
ע"י "גל-רם חשמל" או ש"ע

יח'

5,473.00

01.08.20.0488

גוף תאורה פעמון תעשייתי לתליה
 W50 LEDגוף אלומיניום כולל דרייבר,
רפלקטור עם פזור אור 120/60/30
מעלותHigh Power COB Led ,
 4500LM 220Vמק"ט EL100100
דוגמת  ecoledהמשווק ע"י "גל-רם
חשמל" או ש"ע

יח'

861.00

01.08.20.0489

גוף תאורה פעמון תעשייתי לתליה
 W80 LEDגוף אלומיניום כולל דרייבר,
רפלקטור עם פזור או 120/60/30
מעלותHigh Power COB Led ,
 7200LM 220Vמק"ט EL100180
דוגמת  ecoledהמשווק ע"י "גל-רם
חשמל" או ש"ע

יח'

1,929.00

01.08.20.0490

גוף תאורה פעמון תעשייתי לתליה
 W120 LEDגוף אלומיניום כולל
דרייבר ,רפלקטור עם פזור או
 120/60/30מעלותHigh Power ,
 COB Led 11500LM 220Vמק"ט
 EL100120דוגמת  ecoledהמשווק
ע"י "גל-רם חשמל" או ש"ע

יח'

2,572.00

01.08.20.0491

סרט הדבקה מואר בצבעים לפי בחירה
 ,SMD 4.9W 60 28/35לרבות RGB
רוחב  8מ"מ גובה  2.4מ"מ VDC12
מק"ט  EL140149-1Fדוגמת ecoled
המשווק ע"י "גל-רם חשמל" או ש"ע

מ"א

37.20

01.08.20.0492

סרט הדבקה מואר בצבעים לפי בחירה
 ,SMD 9.6W 120 28/35לרבות RGB
רוחב  8מ"מ גובה  2.4מ"מ VDC12
מק"ט  EL140145-1Fדוגמת ecoled
המשווק ע"י "גל-רם חשמל" או ש"ע

מ"א

45.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  71מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

01.08.20.0493

סרט הדבקה מואר בצבעים לפי בחירה
 ,SMD 9.6W 30 50/50לרבות RGB
רוחב  8מ"מ גובה  2.4מ"מ VDC12
מק"ט  EL140150-1Fדוגמת ecoled
המשווק ע"י "גל-רם חשמל" או ש"ע

מ"א

49.50

01.08.20.0494

סרט הדבקה מואר בצבעים לפי בחירה
 ,SMD 14.4W 60 50/50לרבות RGB
רוחב  8מ"מ גובה  2.4מ"מ VDC12
מק"ט  EL140151-1Fדוגמת ecoled
המשווק ע"י "גל-רם חשמל" או ש"ע

מ"א

65.00

01.08.20.0495

הפיכת סרט הדבקה למוגן ע"י תוספת
שרוול סיליקון שקוף וסופיות מוגן מים
 IP67עבור סרט הדבקה מואר SMD
מכל סוג ,דוגמת  ecoledהמשווק ע"י
"גל-רם חשמל" או ש"ע

מ"א

14.70

01.08.20.0496

סטריפ  PVCלתאורה נסתרת בצבעים
לפי בחירה 5 ,מ"מ לרבות  60לדים
למטר  ,IP68 SUPER FLUXמידות
 13X15X15מק"ט EL140142-1F
דוגמת  ecoledהמשווק ע"י "גל-רם
חשמל" או ש"ע

מ"א

159.00

01.08.20.0497

חבל אור עגול  36לדים 2 ,שורות ,לבן,
 ,IP67מק"ט  36G-D2-GRדוגמת
 ecoledהמשווק ע"י "גל-רם חשמל" או
ש"ע

מ"א

54.00

01.08.20.0498

נורת לד  MR-16 3x1Wמק"ט
 EL-200100דגם "דקרוייקה" V12
 ,W3, DC/ACדוגמת  ecoledהמשווק
ע"י "גל-רם חשמל" או ש"ע

יח'

67.00

01.08.20.0499

נורת לד  MR-16 6Wמק"ט
 EL-200104דגם "דקרוייקה" V12
 ,W6, DC/ACדוגמת  ecoledהמשווק
ע"י "גל-רם חשמל" או ש"ע

יח'

165.00

01.08.20.0500

נורת לד לעמעום  MR-16 5Wמק"ט
 EL-2001117-1Fדגם "דקרוייקה"
 ,V220 GU10 W5דוגמת ecoled
המשווק ע"י "גל-רם חשמל" או ש"ע

יח'

58.00

01.08.20.0501

נורת לד לעמעום  8Wמק"ט
 EL-2001114-1Fדגם "דקרוייקה"
 ,V220 GU10 W8 WW CWדוגמת
 ecoledהמשווק ע"י "גל-רם חשמל" או
ש"ע

יח'

67.00

01.08.20.0502

נורת לד  QR 15Wלעמעום V220
 GU10מק"ט  EL-2001108-1Fקוטר
 11ס"מ ,WW CW ,דוגמת ecoled
המשווק ע"י "גל-רם חשמל" או ש"ע

יח'

78.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  72מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

01.08.20.0503

נורות לד - 7.5W - 800Lumen
 6500K - 3500K 7.5Wהברגה E27
מק"ט  ,EL-200107דוגמת ecoled
המשווק ע"י "גל-רם חשמל" או ש"ע

יח'

184.00

01.08.20.0504

נורות לד - -11W 1080Lumen
 6500K - 3500K 11Wהברגה E27
מק"ט  ,EL-200122דוגמת ecoled
המשווק ע"י "גל-רם חשמל" או ש"ע

יח'

141.00

01.08.20.0505

נורות לד - 14W - 1450Lumen
 6500K - 3500K 14Wהברגה E27
מק"ט  ,EL-200122דוגמת ecoled
המשווק ע"י "גל-רם חשמל" או ש"ע

יח'

2,127.00

01.08.20.0506

נורת לד  T8בהספק  18Wבאורך של
 1200מילימטר = 3000K, NW - WW
 2700Kמק"ט  ,EL140206דוגמת
 ecoledהמשווק ע"י "גל-רם חשמל" או
ש"ע

יח'

2,236.00

01.08.20.0507

נורת לד  T8בהספק  9Wבאורך של
 549מילימטר  -3000K 6500Kמק"ט
 ,EL140207דוגמת  ecoledהמשווק
ע"י "גל-רם חשמל" או ש"ע

יח'

2,452.00

01.08.20.0508

גוף תאורת לד להארת כבישים ורחובות
דוגמת "געש ונוס  "6000או ש"ע

יח'

2,472.00

01.08.20.0509

גוף תאורת לד להארת כבישים ורחובות
דוגמת "געש ונוס  "8000או ש"ע

יח'

2,585.00

01.08.20.0510

גוף תאורת לד להארת כבישים ורחובות
דוגמת "געש ונוס  "12000או ש"ע

יח'

2,809.00

01.08.20.0511

גוף תאורת לד מסוגנן להארת רחובות,
שצ'פים ושבילים דוגמת "געש מלודי
 "4500או ש"ע

יח'

2,247.00

01.08.20.0512

גוף תאורת לד מסוגנן להארת רחובות,
שצ'פים ושבילים דוגמת "געש מלודי
 "6000או ש"ע

יח'

2,360.00

01.08.20.0513

גוף תאורת לד מסוגנן להארת רחובות,
שצ'פים ושבילים דוגמת "געש מלודי
 "8000או ש"ע

יח'

2,754.00

01.08.20.0520

גוף תאורה שקוע רצפה זווית הארה 38
מעלות מוגן מים  IP67דוגמת
PALTEK MEDIO LED COB 24W
או ש"ע מאושר כולל דרייבר קופסת
בטון וכל אביזרי החשמל ואביזרי
ההתקנה שטייניץ לירד

יח'

2,585.00

01.08.20.0521

גוף תאורה ליניארי חלבי באורך  3מ'

יח'

1,585.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  73מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

צמוד צקרת פרגולה מוגן מים IP67
דוגמת LINEAR XOOLINE HYDAR
 HD15 LEDבהספק של 15.4W

יח'

01.08.20.0522

גוף תאורת רחוב מוגן מים  IP66זווית
הארה רחבה דוגמת THORN
 DYANA LEDבהספק של 97W
 8218LM 3000Kתוצרת  CREEאו
ש"ע מאושר כולל כל אביזרי החשמל
ואביזרי ההתקנה ,שטייניץ לירד.

יח'

5,056.00

01.08.20.0530

ג"ת  LEDתוצרת  THORNמדגם
 .DYANAהגוף יהיה בטמפ' צבע 4000
קלווין ,פוטומטריה DYANA1 60L70
 NR 740CL1MLE60בעל צריכה 133
וואט ושטף אור התחלתי  13,681לו
בזרם  .700MAכולל כבל 3X2.5N2XY
ממ"ר לחיבור מהמגש עד לפנס כולל כל
האביזרים הדרושים להפעלה.

יח'

5,843.00

01.08.20.0540

תוספת לעמוד עבור מצלמה כולל חיץ
פנימי ותא אביזרים נוסף .רק באישור
הפיקוח בכתב ובמיקום שיקבע ע"י
רמ"ד טמ"ס בעב"ש .כולל תפס
למצלמה שיקבע לפי סוג המצלמוחיבור
קיר  + 1X16Aתוספת מאמ"ת במגש
וכבל  3X2.5ממ"ר ממגש לחיבור קיר
בעמוד.

יח'

1,236.00

01.08.20.0541

אספקה והתקנת גוף תאורה תאורה
מדגם "כוכב" חברת "געש" או שו"ע,
כדוגמת כבישי הגישה והאמפיתיאטרון
בפארק נחל באר שבע

יח'

1,686.00

01.08.20.0545

התקנה בלבד של גוף תאורה מכל סוג
כולל חיבורו למע' החשמל .לא כולל את
עלות גוף התאורה

קומפ...

282.00

01.08.20.0600

גוף תאורת לד לתאורת כבישים/רחובות
דגם " "STREET LED- 50Wכדוגמת
חב' "אור עד מהנדסים" או ש"ע ,מותקן
מושלם

יח'

3,034.00

01.08.20.0610

גוף תאורת לד לתאורת כבישים/רחובות
דגם " "ROAD S 132Wכדוגמת חב'
"אור עד מהנדסים" או ש"ע ,מותקן
מושלם

יח'

3,483.00

01.08.20.0620

גוף תאורת לד דקורטיבי לתאורת
כבישים/רחובות דגם "DONA LED
 "80Wכדוגמת חב' "אור עד מהנדסים"
או ש"ע ,מותקן מושלם

יח'

2,529.00

01.08.20.0630

גוף תאורת חוץ דקורטיבי בראש עמוד
דגם " '' BALL LED PS 40Wכדוגמת

יח'

1,910.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  74מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

חב' "אור עד מהנדסים" או ש"ע ,מותקן
מושלם

יח'

01.08.20.0640

גוף תאורת לד לכבישים
ורחובות  W333להתקנה בגובה 21-24
מ' דגם  NAVION LED 5Mמתוצרת
 EATON COOPERמק'ט
 NVN-06-AF-XXכדוגמת חב' "אור עד
מהנדסים" או ש"ע ,מותקן מושלם

יח'

5,472.00

01.08.20.0650

גוף תאורת לד לכבישים
ורחובות  W279להתקנה בגובה 15-18
מ' דגם  NAVION LED 5Mמתוצרת
 EATON COOPERמק'ט
 NVN-05-AF-XXכדוגמת חב' "אור עד
מהנדסים" או ש"ע ,מותקן מושלם

יח'

5,113.00

01.08.20.0660

גוף תאורת חוץ לד  25Wעמודון
בולארד כדוגמת חב' "אור עד
מהנדסים" או ש"ע ,מותקן מושלם

יח'

1,742.00

01.08.20.0670

גוף תאורה אטום מפוליקרבונט לתאורה
היקפית דוגמת "געש סטאר לד"2000
דגם  14Z5794או ש"ע ,מותקן מושלם

יח'

889.00

01.08.20.0680

גוף תאורה אטום מפוליקרבונט לתאורה
היקפית דוגמת "געש סטאר לד "4000
דגם  24Z5794או ש"ע ,מותקן מושלם

יח'

922.00

01.08.20.0750

גוף תאורת רחוב מאלומיניום מוגן מים
 65IPדוגמת "געש אפולו  8000דו
צדדי" דגם  5777034או ש"ע ,מותקן
מושלם

יח'

2,809.00

01.08.20.0760

גוף תאורת רחוב מאלומיניום מוגן מים
 65IPדוגמת "געש אפולו  12000דו
צדדי" דגם  5777044או ש"ע ,מותקן
מושלם

יח'

3,371.00

01.08.20.0770

גוף תאורת חוץ מיציקת אלומיניום IK08
מוגן מים ,IP65 ,4000LM 4000K
 LED 38Wאלומה
סימטרית/אסימטרית לרבות דרייבר,
דגם  ,BVP110מתוצרת פיליפס
כדוגמת קשטן או ש"ע ,מותקן מושלם

יח'

1,124.00

01.08.20.0780

גוף תאורת חוץ מיציקת אלומיניום IK08
מוגן מים ,IP65,12000LM 4000K
 LED 120Wאלומה
סימטרית/אסימטרית לרבות דרייבר,
דגם  ,BVP120מתוצרת פיליפס
כדוגמת קשטן או ש"ע ,מותקן מושלם

יח'

1,910.00

01.08.20.0790

גוף תאורת הצפה מאלומיניום מסוג HI
 CLOUDכדוגמת שטייניץ-לירד או

יח'

2,472.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  75מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

ש"ע ,עם נורת לד  240ווט ודרייבר
אלקטרוני אינטגרלי )עבור הזרוע
משולם בנפרד( ,מותקן מושלם

יח'

01.08.20.0800

גוף תאורת הצפה מאלומיניום מסוג HI
 CLOUDכדוגמת שטייניץ-לירד או
ש"ע ,עם נורת לד  300ווט ודרייבר
אלקטרוני אינטגרלי )עבור הזרוע
משולם בנפרד( ,מותקן מושלם

יח'

2,697.00

01.08.20.0810

גוף תאורת רחובות לד  48לדים לרבות
דרייבר דאלי 51-104W ,מסוג 01
 TECEמתוצרת SCHREDER
כדוגמת סיטילייט או ש"ע ,מותקן
מושלם

יח'

2,585.00

01.08.20.0820

גוף תאורת רחובות לד  40לדים לרבות
דרייבר דאלי 43-87W ,מסוג 01
 TECEמתוצרת SCHREDER
כדוגמת סיטילייט או ש"ע ,מותקן
מושלם

יח'

2,507.00

01.08.20.0830

גוף תאורת רחובות לד  32לדים לרבות
דרייבר דאלי 34-70W ,מסוג 01
 TECEמתוצרת SCHREDER
כדוגמת סיטילייט או ש"ע ,מותקן
מושלם

יח'

2,472.00

01.08.20.0840

גוף תאורת רחובות לד  24לדים לרבות
דרייבר דאלי 26-53W ,מסוג 01
 TECEמתוצרת SCHREDER
כדוגמת סיטילייט או ש"ע ,מותקן
מושלם

יח'

2,360.00

01.08.20.0850

גוף תאורת רחובות לד  16לדים לרבות
דרייבר דאלי 18-36W ,מסוג 01
 TECEמתוצרת SCHREDER
כדוגמת סיטילייט או ש"ע ,מותקן
מושלם

יח'

2,180.00

01.08.20.0860

גוף תאורת רחובות לד 110-160W
להתקנה בגובה  12מ' דוגמת
TECEO-2-72L-700 mA-5102-3Kמתוצרת  SCHREDERכדוגמת
סיטילייט או ש'ע ,מותקן מושלם

יח'

4,090.00

01.08.20.0870

גוף תאורת רחובות לד 160-190W
להתקנה בגובה  15מ' דוגמת
TECEO-2-88L-700 mA-5102-3Kמתוצרת  SCHREDERכדוגמת
סיטילייט או ש'ע ,מותקן מושלם

יח'

4,304.00

01.08.20.0880

גוף תאורת רחובות לד  40Wמסוג
 Luxtella L01מתוצרת LE-Tehnika
כדוגמת אנלטק ,או ש"ע ,מותקן מושלם

יח'

2,922.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  76מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

01.08.20.0890

גוף תאורת רחובות לד  W76מסוג
 Luxtella L01מתוצרת LE-Tehnika
כדוגמת אנלטק ,או ש"ע ,מותקן מושלם

יח'

3,091.00

01.08.20.0900

גוף תאורת רחובות לד  W113מסוג
 Luxtella L01מתוצרת LE-Tehnika
כדוגמת אנלטק ,או ש'ע ,מותקן מושלם

יח'

3,371.00

01.08.20.0910

גוף תאורת רחובות לד  40Wמסוג
 Luxtella L02מתוצרת LE-Tehnika
כדוגמת אנלטק ,או ש"ע ,מותקן מושלם

יח'

3,034.00

01.08.20.0920

גוף תאורת רחובות לד  76Wמסוג
 Luxtella L02מתוצרת LE-Tehnika
כדוגמת אנלטק ,או ש"ע ,מותקן מושלם

יח'

3,259.00

01.08.20.0930

גוף תאורת רחובות לד  113Wמסוג
 Luxtella L02מתוצרת LE-Tehnika
כדוגמת אנלטק ,או ש"ע ,מותקן מושלם

יח'

3,540.00

01.08.20.0940

גוף תאורת רחובות לד  42Wמסוג
 Luxtella LP1מתוצרת LE-Tehnika
כדוגמת אנלטק ,או ש"ע ,מותקן מושלם

יח'

3,146.00

01.08.20.0950

גוף תאורת רחובות לד  78Wמסוג
 Luxtella LP1מתוצרת LE-Tehnika
כדוגמת אנלטק ,או ש"ע ,מותקן מושלם

יח'

3,371.00

01.08.20.0960

גוף תאורת רחובות לד  115Wמסוג
 Luxtella LP1מתוצרת LE-Tehnika
כדוגמת אנלטק ,או ש"ע ,מותקן מושלם

יח'

3,652.00

01.08.20.0970

גוף תאורת רחובות לד  42Wמסוג
 Luxtella LP2מתוצרת LE-Tehnika
כדוגמת אנלטק ,או ש"ע ,מותקן מושלם

יח'

3,483.00

01.08.20.0980

גוף תאורת רחובות לד  78Wמסוג
 Luxtella LP2מתוצרת LE-Tehnika
כדוגמת אנלטק ,או ש"ע ,מותקן מושלם

יח'

3,540.00

01.08.20.0990

גוף תאורת רחובות לד  115Wמסוג
 Luxtella LP2מתוצרת LE-Tehnika
כדוגמת אנלטק ,או ש"ע ,מותקן מושלם

יח'

3,820.00

01.08.20.1000

גוף תאורת כבישים ורחובות לד
 39-58Wדוגמת NXTL-016S
מתוצרת  LRLכדוגמת ארכה ,או ש"ע,
מותקן מושלם

יח'

3,146.00

01.08.20.1010

גוף תאורת כבישים ורחובות לד
 22-50Wמסוג  NXT12Cמתוצרת
 LRLכדוגמת ארכה ,או ש"ע ,מותקן
מושלם

יח'

2,304.00

01.08.20.1020

גוף תאורת כבישים ורחובות לד

יח'

3,146.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  77מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

 14-27Wמסוג  NXT12Sמתוצרת
 LRLכדוגמת ארכה ,או ש"ע ,מותקן
מושלם

יח'

01.08.20.1030

גוף תאורת כבישים ורחובות לד
 28-54Wמסוג  NXT24Sמתוצרת
 LRLכדוגמת ארכה ,או ש"ע ,מותקן
מושלם

יח'

3,146.00

01.08.20.1040

גוף תאורת כבישים ורחובות לד
 42-80Wמסוג  NXT36Sמתוצרת
 LRLכדוגמת ארכה ,או ש"ע ,מותקן
מושלם

יח'

3,146.00

01.08.20.1050

גוף תאורת כבישים ורחובות לד
 53-108Wמסוג  NXT48Mמתוצרת
 LRLכדוגמת ארכה ,או ש"ע ,מותקן
מושלם

יח'

4,270.00

01.08.20.1060

גוף תאורת כבישים ורחובות לד
 65-133Wמסוג  NXT60Mמתוצרת
 LRLכדוגמת ארכה ,או ש"ע ,מותקן
מושלם

יח'

4,270.00

01.08.20.1070

גוף תאורת כבישים ורחובות לד
 78-158Wמסוג  NXT72Mמתוצרת
 LRLכדוגמת ארכה ,או ש"ע ,מותקן
מושלם

יח'

4,270.00

01.08.20.1080

גוף תאורת כבישים ורחובות לד 78W
מסוג  MINI MARTINמתוצרת
 VIZULOכדוגמת ח.י .פתרונות חכמים
בע"מ ,או ש"ע ,מותקן מושלם

יח'

2,360.00

01.08.20.1090

גוף תאורת כבישים ורחובות לד IP66
 110Wמסוג  MINI MARTINמתוצרת
 VIZULOכדוגמת ח.י .פתרונות חכמים
בע"מ ,או ש"ע ,להתקנה בגובה עד 12
מ' ,מותקן מושלם

יח'

1,910.00

01.08.20.1100

גוף תאורת כבישים ורחובות לד 137W
מסוג STORK LITTLE BROTHER
מתוצרת  VIZULOכדוגמת ח.י.
פתרונות חכמים בע"מ ,או ש"ע ,מותקן
מושלם

יח'

2,809.00

01.08.20.1110

גוף תאורת כבישים ורחובות לד 170W
מסוג STORK LITTLE BROTHER
מתוצרת  VIZULOכדוגמת ח.י.
פתרונות חכמים בע"מ ,או ש"ע,
להתקנה בגובה  14מ' ,מותקן מושלם

יח'

2,697.00

01.08.20.1120

גוף תאורת כבישים ורחובות לד 30W
מסוג  VEGA-2כדוגמת ח.י .פתרונות
חכמים או ש"ע ,להתקנה בגובה  4מ',

יח'

1,877.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  78מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

מותקן מושלם

יח'

01.08.20.1130

גוף תאורת כבישים ורחובות לד
 70-100Wמסוג  VEGA-2כדוגמת ח.י.
פתרונות חכמים או ש"ע ,להתקנה
בגובה  6-8מ' ,מותקן מושלם

יח'

1,945.00

01.08.20.1140

גוף תאורת כבישים ורחובות לד 130W
מסוג  ECONO M-150מתוצרת
)NINGBO KING -BRIDGE)KLED
כדוגמת אור עד מהנדסים ,או ש"ע,
מותקן מושלם

יח'

2,360.00

01.08.20.1150

גוף תאורת כבישים ורחובות לד 100W
מסוג  ECONO M/D-150מתוצרת
)NINGBO KING -BRIDGE)KLED
כדוגמת אור עד מהנדסים ,או ש"ע,
מותקן מושלם

יח'

2,247.00

01.08.20.1160

גוף תאורת כבישים ורחובות לד 80W
מסוג  ECONO S M/D-150מתוצרת
)NINGBO KING -BRIDGE)KLED
כדוגמת אור עד מהנדסים ,או ש"ע,
מותקן מושלם

יח'

2,023.00

01.08.20.1170

גוף תאורת כבישים ורחובות לד 60W
מסוג  ECONO S/D-150מתוצרת
)NINGBO KING -BRIDGE)KLED
כדוגמת אור עד מהנדסים ,או ש"ע ,
מותקן מושלם

יח'

1,967.00

01.08.20.1180

גוף תאורת כבישים ורחובות לד 40W
מסוג  ECONO S/D-150מתוצרת
)NINGBO KING -BRIDGE)KLED
כדוגמת אור עד מהנדסים ,או ש"ע,
מותקן מושלם

יח'

1,754.00

01.08.20.1190

גוף תאורת כבישים ורחובות לד 108W
דקורטיבי מסוג GALERIA LED M
מתוצרת EATON -COOPER
 LIGHTINGכדוגמת אור עד מהנדסים,
או ש"ע ,מותקן מושלם

יח'

6,292.00

01.08.20.1200

גוף תאורת כבישים ורחובות לד 213W
מסוג  NAVIONמתוצרת EATON
 COOPER LIGHTINGכדוגמת אורעד מהנדסים ,או ש"ע ,מותקן מושלם

יח'

5,787.00

01.08.20.1210

גוף תאורת כבישים ורחובות לד 166W
מסוג  NAVIONמתוצרת EATON
 COOPER LIGHTINGכדוגמת אורעד מהנדסים ,או ש"ע ,מותקן מושלם

יח'

4,102.00

01.08.20.1220

גוף תאורת כבישים ורחובות לד 113W
מסוג  NAVIONמתוצרת EATON

יח'

3,483.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  79מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

 COOPER LIGHTINGכדוגמת אורעד מהנדסים ,או ש"ע ,מותקן מושלם

יח'

01.08.20.1230

גוף תאורת כבישים ורחובות לד 59W
מסוג  NAVIONמתוצרת EATON
 COOPER LIGHTINGכדוגמת אורעד מהנדסים ,או ש"ע ,מותקן מושלם

יח'

2,697.00

01.08.20.1240

גוף תאורת כבישים ורחובות לד 148W
מסוג  KAI Mמתוצרת
 FIVEP-CARIBONIכדוגמת אור עד
מהנדסים ,או ש"ע ,מותקן מושלם

יח'

4,494.00

01.08.20.1250

גוף תאורת כבישים ורחובות לד 127W
מסוג  KAI Mמתוצרת
 FIVEP-CARIBONIכדוגמת אור עד
מהנדסים ,או ש"ע ,מותקן מושלם

יח'

3,933.00

01.08.20.1260

גוף תאורת כבישים ורחובות לד 98W
מסוג  KAI SXמתוצרת
 FIVEP-CARIBONIכדוגמת אור עד
מהנדסים ,או ש"ע ,מותקן מושלם

יח'

2,866.00

01.08.20.1270

גוף תאורת כבישים ורחובות לד 91W
מסוג  KAI Mמתוצרת
 FIVEP-CARIBONIכדוגמת אור עד
מהנדסים ,או ש"ע ,מותקן מושלם

יח'

3,371.00

01.08.20.1280

גוף תאורת כבישים ורחובות לד 65W
מסוג  KAI Sמתוצרת
 FIVEP-CARIBONIכדוגמת אור עד
מהנדסים ,או ש"ע ,מותקן מושלם

יח'

2,529.00

01.08.20.1290

גוף תאורת כבישים ורחובות לד 45W
מסוג  S KAIמתוצרת
 FIVEP-CARIBONIכדוגמת אור עד
מהנדסים ,או ש"ע ,מותקן מושלם

יח'

2,754.00

01.08.20.1300

גוף תאורת כבישים ורחובות לד 34W
מסוג  S KAIמתוצרת
 FIVEP-CARIBONIכדוגמת אור עד
מהנדסים ,או ש"ע ,מותקן מושלם

יח'

2,697.00

01.08.20.1310

גוף תאורת כבישים ורחובות לד 39W
מסוג  ITALO 1 2Mמתוצרת AEC
כדוגמת ש.מ.יוניברס ,או ש"ע ,מותקן
מושלם

יח'

2,472.00

01.08.20.1320

גוף תאורת כבישים ורחובות לד
 57-76Wמסוג  ITALO 1 3Mמתוצרת
 AECכדוגמת ש.מ.יוניברס ,או ש"ע,
מותקן מושלם

יח'

2,697.00

01.08.20.1330

גוף תאורת כבישים ורחובות לד
 76-102Wמסוג ITALO 1 4M

יח'

2,809.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  80מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

מתוצרת  AECכדוגמת ש.מ.יוניברס ,או
ש"ע ,מותקן מושלם

יח'

01.08.20.1340

גוף תאורת כבישים ורחובות לד
 95-127Wמסוג ITALO 2 5M
מתוצרת  AECכדוגמת ש.מ.יוניברס ,או
ש"ע ,מותקן מושלם

יח'

3,371.00

01.08.20.1350

גוף תאורת כבישים ורחובות לד 150W
מסוג  ITALO 2 6Mמתוצרת AEC
כדוגמת ש.מ.יוניברס ,או ש"ע ,מותקן
מושלם

יח'

3,540.00

01.08.20.1360

גוף תאורת כבישים ורחובות לד 147W
מסוג  ITALO 2 7Mמתוצרת AEC
כדוגמת ש.מ.יוניברס ,או ש"ע ,מותקן
מושלם

יח'

3,820.00

01.08.20.1370

גוף תאורת כבישים ורחובות לד 169W
מסוג  ITALO 2 8Mמתוצרת AEC
כדוגמת ש.מ.יוניברס ,או ש"ע ,מותקן
מושלם

יח'

3,933.00

01.08.20.1380

גוף תאורת כבישים ורחובות לד 228W
מסוג  ITALO 3 9Mמתוצרת AEC
כדוגמת ש.מ.יוניברס ,או ש"ע ,מותקן
מושלם

יח'

5,169.00

01.08.20.1390

גוף תאורת כבישים ורחובות לד 253W
מסוג  ITALO 3 10Mמתוצרת AEC
המשווק ע'י ש.מ.יוניברס  ,או ש"ע,
מותקן מושלם

יח'

5,281.00

01.08.20.1400

גוף תאורת כבישים ורחובות לד 278W
מסוג  ITALO 3 11Mמתוצרת AEC
כדוגמת ש.מ.יוניברס ,או ש"ע ,מותקן
מושלם

יח'

5,393.00

01.08.20.1410

גוף תאורת כבישים ורחובות לד 304W
מסוג  ITALO 3 12Mמתוצרת AEC
כדוגמת ש.מ.יוניברס ,או ש"ע ,מותקן
מושלם

יח'

5,562.00

01.08.20.1420

תוספת לגוף תאורה  ITALOכדוגמת ש
.מ.יוניברס עבור צבע שונה מצבע
"גרפיט"

יח'

170.00

01.08.20.1430

גוף תאורת כבישים ורחובות לד
 22/28Wדגם 1M I-TORN 1B STU
 X 40/50מתוצרת  AECכדוגמת ש.מ.
יוניברס אלקטרוניקס ,או ש"ע ,מותקן
מושלם

יח'

1,518.00

01.08.20.1440

גוף תאורת כבישים ורחובות לד .41
 5/53Wדגם 2M I-TORN 1B STU X

יח'

1,596.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  81מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

 40/50מתוצרת  AECכדוגמת ש.מ.
יוניברס אלקטרוניקס ,או ש"ע ,מותקן
מושלם

יח'

01.08.20.1450

גוף תאורת כבישים ורחובות לד
 62/78Wדגם 3M I-TORN 1B STU
 X 40/50מתוצרת  AECכדוגמת ש.מ.
יוניברס אלקטרוניקס ,או ש"ע ,מותקן
מושלם

יח'

1,910.00

01.08.20.1460

גוף תאורת כבישים ורחובות לד
 81/104Wדגם 4M I-TORN 1B
 STU X 40/50מתוצרת  AECכדוגמת
ש.מ.יוניברס אלקטרוניקס ,או ש"ע,
מותקן מושלם

יח'

1,945.00

01.08.20.1470

גוף תאורת כבישים ורחובות לד
 100/128Wדגם 5M I-TORN 1B
 STU X 40/50מתוצרת  AECכדוגמת
ש.מ.יוניברס אלקטרוניקס ,או ש"ע,
מותקן מושלם

יח'

2,158.00

01.08.20.1480

גוף תאורת כבישים ורחובות לד
 119/152Wדגם 6M I-TORN 1B
 STU X 40/50מתוצרת  AECכדוגמת
ש.מ.יוניברס אלקטרוניקס ,או ש"ע,
מותקן מושלם

יח'

1,967.00

01.08.20.1490

גוף תאורת כבישים ורחובות לראש
עמוד לד  16-55Wמסוג
 UNIVERSAL GL-1מתוצרת INTEC
כדוגמת שטייניץ-לירד ,או ש"ע ,מותקן
מושלם

יח'

2,641.00

01.08.20.1500

אורעד -ג.ת .גוויס מסוג "STREET 03
"LED 50W

יח'

2,445.00

01.08.20.1510

אורעד -ג.ת .גוויס מסוג "STREET 03
"LED 80W

יח'

3,091.00

01.08.20.1520

אורעד -ג.ת .גוויס מסוג "STREET 03
"LED 104W

יח'

3,371.00

01.08.20.1530

אורעד -ג.ת .תוצרת  DLEDSמסוג
" "STRATOS N LEDבהספק עד
50W

יח'

2,394.00

01.08.20.1540

אורעד -ג.ת .תוצרת  DLEDSמסוג
" "STRATOS N LEDבהספק - 50W
75W

יח'

3,933.00

01.08.20.1550

אורעד -ג.ת .תוצרת  DLEDSמסוג
" "STRATOS N LEDבהספק 100W

יח'

4,157.00

01.08.20.1560

אורעד -ג.ת .תוצרת  DLEDSמסוג

יח'

3,596.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  82מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

" "STRATOS P LEDבהספק - 53W
68W

יח'

01.08.20.1570

אורעד -ג.ת .תוצרת  DLEDSמסוג
" "STRATOS P LEDבהספק - 70W
88W

יח'

3,877.00

01.08.20.1580

אורעד -ג.ת .תוצרת  DLEDSמסוג
" "STRATOS P LEDבהספק - 88W
112W

יח'

4,045.00

01.08.20.1590

אורעד -ג.ת .תוצרת  DLEDSמסוג
" "STRATOS G LEDבהספק 105W
- 135W

יח'

5,001.00

01.08.20.1600

אורעד -ג.ת .תוצרת  DLEDSמסוג
" "STRATOS G LEDבהספק 125W
- 155W

יח'

5,169.00

01.08.20.1610

אורעד -ג.ת .תוצרת  DLEDSמסוג
" "STRATOS G LEDבהספק 135W
- 180W

יח'

5,618.00

01.08.20.1620

אורעד -ג.ת .תוצרת  DLEDSמסוג
" "STRATOS G LEDבהספק 205W

יח'

6,180.00

01.08.20.1630

אורעד -ג.ת .קופר מסוג "NAVION
 "LEDבהספק 59W

יח'

1,967.00

01.08.20.1640

אורעד -ג.ת .קופר מסוג "NAVION
 "LEDבהספק 113W

יח'

2,585.00

01.08.20.1650

אורעד -ג.ת .קופר מסוג "NAVION
 "LEDבהספק 157W

יח'

2,922.00

01.08.20.1660

אורעד -ג.ת .מסוג GALERIA" LED
"50W

יח'

2,472.00

01.08.20.1670

אורעד -ג.ת .מסוג GALERIA" LED
"73W

יח'

3,091.00

01.08.20.1680

אורעד -ג.ת .מסוג VISION" LED
"50W

יח'

3,877.00

01.08.20.1690

אורעד -ג.ת .מסוג VISION" LED
"73W

יח'

4,494.00

01.08.20.1700

אורעד -ג.ת .מסוג VISION" LED
"95W

יח'

4,888.00

01.08.20.1710

אורעד -ג.ת .מסוג VISION" LED
"124W

יח'

4,719.00

01.08.20.1720

אורעד -ג.ת .מסוג VISION" LED
"154W

יח'

5,281.00

הערה:
רמדור

סה"כ

הערה
הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  83מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

לפנסי תאורת רחוב המיובאים ע"י
אורעד אין תשלום נוסף לצבע ממניפת
RAL

הערה

01.08.20.1740

אורעד -ג.ת .הצפה מסוג "SMART
 "LEDעד 69W

יח'

1,573.00

01.08.20.1750

אורעד -ג.ת .הצפה מסוג "SMART
"LED 124W

יח'

2,445.00

01.08.20.1760

אורעד -ג.ת .הצפה מסוג "SMART
"LED 138W

יח'

2,641.00

01.08.20.1770

אורעד -ג.ת .הצפה מסוג "SMART
 "LED 50Wללא DALI

יח'

1,236.00

01.08.20.1780

אורעד -ג.ת .הצפה מסוג "SMART
 "LED 69Wללא DALI

יח'

1,349.00

01.08.20.1790

אורעד -ג.ת .מסוג TOSCA" LED
"60W

יח'

1,630.00

01.08.20.1800

אורעד -ג.ת .מסוג TOSCA" LED
"150W

יח'

1,967.00

01.08.20.1810

אורעד -ג.ת .הצפה מסוג "SMART
 "LEDעד 69W

יח'

1,573.00

01.08.20.1820

אורעד -ג.ת .הצפה מסוג "SMART
"LED 124W

יח'

2,445.00

01.08.20.1830

שטיניץ לירד  -ג"ת שקוע קרקע LED
דגם " "MEDIO 2100כולל ספק כח
וקופסת שיקוע

יח'

4,270.00

01.08.20.1840

שטיניץ לירד  -ג"ת שיקוע קרקע
 " ATLANTIQUE 2600" - LEDכולל
ספק כח וקופסה שיקוע

יח'

6,292.00

01.08.20.1850

שטיניץ לירד  -ג"ת דגם "MATRIX
 "TEKNO LEDבאורך  103ס"מ
להתקנה חיצונית

יח'

3,259.00

01.08.20.1860

שטיניץ לירד  -ג"ת דגם "MATRIX
 "TEKNO LEDבאורך  203ס"מ
להתקנה חיצונית

יח'

5,618.00

01.08.20.1870

שטיניץ לירד  -ג"ת דגם "MATRIX
 "TEKNO LEDבאורך  103ס"מ
להתקנה בריצוף

יח'

5,955.00

01.08.20.1880

שטיניץ לירד  -ג"ת דגם "MATRIX
 "TEKNO LEDבאורך  203ס"מ
להתקנה בריצוף

יח'

7,865.00

01.08.20.1890

שטייניץ לירד -פנס שקוע רצפה ליניארי

יח'

3,259.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  84מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

 SABER LEDבאורך  674ס"מ
4000K/3000K 67IP

יח'

01.08.20.1900

שטייניץ לירד -פנס שקוע רצפה ליניארי
 SABER LEDבאורך  978ס"מ
4000K/3000K 67IP

יח'

3,708.00

01.08.20.1910

שטיניץ לירד  -ג"ת שקוע קרקע דגם
" "SABER 30X1W LEDסימטרי /
אסימטרי

יח'

4,664.00

01.08.20.1920

שטיניץ לירד  -ג"ת שקוע קרקע דגם
" " SABER T5 35Wסימטרי /
אסימטרי

יח'

1,461.00

01.08.20.1930

שטייניץ לירד -ג.ת .מסוג DYANA1 24
LED 350-700ma MAX 55W

יח'

3,708.00

01.08.20.1940

שטייניץ לירד -ג.ת .מסוג DYANA1 36
LED 350-700ma MAX 79W

יח'

4,607.00

01.08.20.1950

שטייניץ לירד -ג.ת .מסוג DYANA1 48
LED 350-700ma MAX 108W

יח'

4,888.00

01.08.20.1960

שטייניץ לירד -ג.ת .מסוג DYANA1 60
LED 350-700ma MAX 134W

יח'

5,338.00

01.08.20.1970

שטייניץ לירד -ג.ת .מסוג FUTURE
MINI 24 LED 350-700ma MAX
55W

יח'

1,967.00

01.08.20.1980

שטייניץ לירד -ג.ת .מסוג FUTURE
MINI 32 LED 350-700ma MAX
75W

יח'

2,135.00

01.08.20.1990

שטייניץ לירד -ג.ת .מסוג FUTURE
MINI 40 LED 350-700ma MAX
90W

יח'

2,445.00

01.08.20.2000

שטייניץ לירד -ג.ת .מסוג FUTURE
MED 32 LED 350-700ma MAX
70W

יח'

2,360.00

01.08.20.2010

שטייניץ לירד -ג.ת .מסוג FUTURE
MED 48 LED 350-700ma MAX
110W

יח'

2,697.00

01.08.20.2020

שטייניץ לירד -ג.ת .מסוג FUTURE
MED 64 LED 350-700ma MAX
140W

יח'

2,922.00

01.08.20.2030

שטייניץ לירד -ג.ת .מסוג FUTURE
MED 80 LED 350-700ma MAX
150W

יח'

3,259.00

01.08.20.2040

שטייניץ לירד -ג.ת .מסוג

יח'

2,585.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  85מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

UNIVERSAL GL1 16LED
350-700ma MAX 38W

יח'

01.08.20.2050

שטייניץ לירד -ג.ת .מסוג
UNIVERSAL GL1 24LED
350-700ma MAX 55W

יח'

2,809.00

01.08.20.2060

שטייניץ לירד -ג.ת .מסוג
UNIVERSAL GL1 32 LED
350-700ma MAX 75W

יח'

3,146.00

01.08.20.2070

שטייניץ לירד -ג.ת .מסוג
UNIVERSAL SL1 16 LED
350-700ma MAX 38W

יח'

2,247.00

01.08.20.2080

שטייניץ לירד -ג.ת .מסוג
UNIVERSAL SL1 24 LED
350-700ma MAX 55W

יח'

2,472.00

01.08.20.2090

שטייניץ לירד -ג.ת .מסוג
UNIVERSAL SL1 32 LED
350-700ma MAX 75W

יח'

2,585.00

01.08.20.2100

שטייניץ לירד -ג.ת .מסוג
UNIVERSAL SL1 48 LED
350-700ma MAX 110W

יח'

2,922.00

01.08.20.2110

שטייניץ לירד -ג.ת .מסוג
UNIVERSAL SL1 64 LED
350-700ma MAX 140W

יח'

3,146.00

01.08.20.2120

שטייניץ לירד -ג.ת .מסוג
UNIVERSAL SL1 72 LED
350-700ma MAX 150W

יח'

3,596.00

01.08.20.2130

שטייניץ לירד -פנס הצפה HI-COVER
LED 50W

יח'

1,012.00

01.08.20.2140

שטייניץ לירד -פנס הצפה HI-COVER
LED 70W

יח'

1,124.00

01.08.20.2150

שטייניץ לירד -פנס הצפה HI-COVER
LED 90W

יח'

1,518.00

01.08.20.2160

שטייניץ לירד -פנס הצפה HI-CLOUD
LED 90W

יח'

1,349.00

01.08.20.2170

שטייניץ לירד -פנס ספוט CLARIOS
 LED 10W 24Vכולל לובר נגד סנוור

יח'

1,967.00

01.08.20.2180

שטייניץ לירד -פנס ספוט CLARIOS
 LED 15W 24Vכולל לובר נגד סנוור

יח'

2,360.00

01.08.20.2190

שטייניץ לירד -פנס שקוע קיר/רצפה
עגול נירוסטה BRILLIANCE LED
 24VDC 10Wכולל לובר מונע סנוור
וספק כח

יח'

2,023.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט
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כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

01.08.20.2200

שטייניץ לירד -פנס שקוע קיר/רצפה
עגול נירוסטה BRILLIANCE LED
 24VDC 20Wכולל לובר מונע סנוור
וספק כח

יח'

3,146.00

01.08.20.2210

ש.מ .יוניברס  -מסתיר סינוור או זכוכית
מחורצת ל"סופרלייט לומינה "2

יח'

450.00

01.08.20.2220

ש.מ .יוניברס -ג.ת .דגם ITALO1 LED
עד52W

יח'

1,910.00

01.08.20.2230

תוספת לנ"ל לכל  26וואט

יח'

225.00

01.08.20.2240

ש.מ .יוניברס -ג.ת .דגם ITALO2
 URBAN LEDעד52W

יח'

2,247.00

01.08.20.2250

תוספת לנ"ל לכל  26וואט

יח'

225.00

01.08.20.2260

ש.מ .יוניברס -ג.ת .דגם ITALO2 TP
 LEDעד52W

יח'

2,472.00

01.08.20.2270

תוספת לנ"ל לכל  26וואט

יח'

225.00

01.08.20.2280

ש.מ .יוניברס -ג.ת .דגם MASTER 3
 LEDעד52W

יח'

2,697.00

01.08.20.2290

תוספת לנ"ל לכל  26וואט

יח'

225.00

01.08.20.2300

ש.מ .יוניברס -ג.ת .דגם ARMONIA
 LEDעד52W

יח'

4,270.00

01.08.20.2310

תוספת לנ"ל לכל  26וואט

יח'

225.00

01.08.20.2320

ש.מ .יוניברס -ג.ת .דגם LED IN 2
) LED (18עד 40W

יח'

2,809.00

01.08.20.2330

תוספת לנ"ל לכל  26וואט

יח'

225.00

01.08.20.2340

ארכה -ג.ת ,מסוג  KYROבהספק
 400W - 250Wנל"ג.

יח'

1,686.00

01.08.20.2350

פנס הצפה לד שחור IP65 50W
 SMD-SHARPניסקו או אוסרם

יח'

310.00

01.08.20.2360

פנס הצפה לד שחור IP65 100W
 SMD-SHARPניסקו או אוסרם

יח'

394.00

01.08.20.2370

פנס הצפה לד שחור IP65 150W
 SMD-SHARPניסקו או אוסרם

יח'

507.00

01.08.20.2380

פנס הצפה לד שחור IP65 200W
 SMD-SHARPניסקו או אוסרם

יח'

619.00

01.08.20.2390

פנס הצפה לד שחור IP65 400W
 SMD-SHARPניסקו או אוסרם

יח'

1,068.00

01.08.20.2400

אלמנט תאורה דקורטיבי מחיר בסיס

יח'

1,686.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  87מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

לפי חשבונית  1,000ש"ח -תאורת לד
כולל התקנה ואביזרי עזר כבל הזנה עד
 5מטר

יח'

01.08.20.2410

תוספת לאלמנט תאורה דקורטיבי -
תאורת לד

יח'

113.00

01.08.20.2420

ארכה  -ג.ת30W 4000K STAR .
LED

יח'

450.00

01.08.20.2430

ארכה  -ג.ת39W 4000K DECO .
STAR LED

יח'

507.00

01.08.20.2440

ארכה  -ג.ת60W 4000K WINNER .

יח'

562.00

01.08.20.2450

ארכה  -ג.ת17W 4000K AGAM .
פוליקרבונט

יח'

181.00

01.08.20.2460

ארכה  -ג.ת28W 4000K AGAM .
פוליקרבונט

יח'

237.00

01.08.20.2470

ארכה  -ג.ת20W 4000K .
GALAXYוגה יציקת אלומיניום IP65

יח'

310.00

01.08.20.2480

ארכה  -ג.ת - .וגה 30W 4000K
 GALAXYיציקת אלומיניום IP65

יח'

450.00

01.08.20.2490

ארכה -פנס הצפה  -וגה 400W
60000LM 5.7K MODULAR
א'סימטרי

יח'

3,596.00

01.08.20.2500

ארכה -פנס הצפה  -וגה 300W
45500LM 5.7K MODULAR
א'סימטרי

יח'

2,697.00

01.08.20.2510

ארכה -פנס הצפה  -וגה200W
30000LM 5.7K MODULAR
א'סימטרי

יח'

2,247.00

01.08.20.2520

יאיר דורם  cree-ג.ת XSP-1 .עד 126
וואט

יח'

2,247.00

01.08.20.2530

יאיר דורם  cree -ג.ת XSP-2 .עד 94
וואט

יח'

1,855.00

01.08.20.2540

יאיר דורם  cree -ג.ת XSPM .עד 58
וואט

יח'

1,518.00

01.08.20.2550

יאיר דורם  -ג.ת CHIC RAGNI.הספק
 32-69וואט

יח'

3,091.00

01.08.20.2560

תוספת לגוף לד לכל  26וואט מאותו
דגם

יח'

225.00

20

רמדור

סה"כ

סה"כ פנסים וגופי תאורה לד

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט
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כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון
21

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

נורות

01.08.21.0005

אספקה והתקנת נורה מכל סוג עד
 250Wלנ"ג

יח'

124.00

01.08.21.0010

אספקה והתקנת נורה מכל סוג עד
 250Wמ"ה

יח'

149.00

01.08.21.0015

אספקה והתקנת נורה מכל סוג עד
 400Wלנ"ג

יח'

162.00

01.08.21.0020

אספקה והתקנת נורה מכל סוג עד
 400Wמ"ה

יח'

174.00

01.08.21.0025

אספקה והתקנת נורה מכל סוג עד
 1000מ"ה

יח'

341.00

01.08.21.0030

אספקה והתקנת נורה מכל סוג עד
 1500מ"ה

יח'

384.00

21

רמדור

סה"כ

סה"כ נורות

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט
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כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון
22

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

מגשי ציוד בפנס

01.08.22.0005

תוספת מחיר למשנק אלקטרוני מסוג
 DALIשמוזמן יחד עם פנס עד 150W

יח'

619.00

01.08.22.0010

כנ"ל אך מסוג PLC

יח'

1,298.00

01.08.22.0015

תוספת מחיר למשנק אלקטרוני מסוג
 DALIשמוזמן יחד עם פנס 250W

יח'

681.00

01.08.22.0020

כנ"ל אך מסוג PLC

יח'

1,360.00

01.08.22.0025

אספקה והתקנת משנק אלקטרוני מסוג
 DALIלפנס עד  150Wעם מגש
אביזרים חדש כולל פירוק מגש אביזרים
ישן

יח'

619.00

01.08.22.0030

כנ"ל אך מסוג PLC

יח'

1,298.00

01.08.22.0035

אספקה והתקנת משנק אלקטרוני מסוג
 DALIלפנס עד  250Wעם מגש
אביזרים חדש כולל פירוק מגש אביזרים
ישן

יח'

681.00

01.08.22.0040

כנ"ל אך מסוג PLC

יח'

1,360.00

01.08.22.0045

אספקה והתקנת משנק אלקטרוני מסוג
 DALIלפנס עד  150Wמותקן על
מגש בעמוד ומגבר הצתה מותקן בפנס
ע"י ספק הפנס

יח'

805.00

01.08.22.0050

כנ"ל אך מסוג PLC

יח'

1,484.00

01.08.22.0055

אספקה והתקנת משנק אלקטרוני מסוג
DALIלפנס עד  250Wמותקן על מגש
בעמוד ומגבר הצתה מותקן בפנס ע"י
ספק הפנס

יח'

928.00

01.08.22.0060

כנ"ל אך מסוג PLC

יח'

1,608.00

01.08.22.0065

אספקה והתקנת מצת לנורה עד 250W

יח'

75.00

01.08.22.0070

אספקה והתקנת מצת לנורה עד 400W
- 1500W

יח'

186.00

01.08.22.0075

אספקה והתקנת משנק מגנטי לנורה
עד 250W

יח'

149.00

01.08.22.0080

אספקה והתקנת משנק מגנטי לנורה
עד 400W

יח'

199.00

01.08.22.0085

אספקה והתקנת משנק מגנטי לנורה
עד 1500W - 1000W

יח'

248.00

01.08.22.0090

אספקה והתקנת קבל לנורה עד 250W

יח'

37.20

01.08.22.0095

אספקה והתקנת קבל לנורה עד 400W

יח'

49.50

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  90מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

01.08.22.0100

אספקה והתקנת קבל לנורה עד
1000W

יח'

75.00

01.08.22.0105

קופסת הסתעפות מוגנת מים משוריינת
ממתכת או מפלסטיק תוצרת ווקה או
גוויס לפי הנחיית המפקח

יח'

62.00

22

רמדור

סה"כ

סה"כ מגשי ציוד בפנס

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  91מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון
23

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

פירוקים שונים

01.08.23.0010

פירוק זרוע מכל סוג ואורך והעברתו
למקום עליו יורה המפקח

יח'

99.00

01.08.23.0040

ריתוך הדלת תא אביזרים בעמוד
לפחות ב 5-נקודות .כולל ביצוע גילוון
קר עשיר באבץ והשלמת צבע עליון
בגוון העמוד

קומפ...

31.50

01.08.23.0045

פתקיות הדבקה רקע צהוב כתב שחור
ב 3 -שפות עברית ערבית ואנגלית
המעידות כי כאן הוטמן כבל אלומיניום.

יח'

6.80

23

רמדור

סה"כ

סה"כ פירוקים שונים

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  92מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון
24

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

בדיקות בודק מוסמך

01.08.24.0005

בדיקת מתקן חשמלי במתח נמוך בגודל
עד  80אמפר ע"י בודק מוסמך לרבות
תשלום עבור הבדיקה ,והגשת תוכניות
וסיוע לבודק בעריכת המדידות

קומפ...

644.00

01.08.24.0010

כנ"ל ,אך בדיקת מתקן בגודל עד
 200*3אמפר במתח נמוך.

קומפ...

928.00

01.08.24.0015

כנ"ל ,אך בדיקת מתקן בגודל עד
 630Aאמפר במתח נמוך

קומפ...

1,546.00

01.08.24.0030

העברת מתקן החשמל )מעל  80אמפר(
ביקורת בודק חשמל מוסמך  ,גורמי
עיריית ב"ש ומתכנני הפרוייקט.

קומפ...

1,855.00

24

סה"כ בדיקות בודק מוסמך

8

סה"כ תאורת חוץ והכנות לחיבור חשמל ותקשורת .

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  93מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

9

עבודות טיח ושיקום

1

תת פרק 1

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

הערה:
הערות .1 :מחירי היחידה כוללים יישום
ע"ג שטחים מעוגלים ו/או משופעים.2 .
מחירי היחידה כוללים חיזוק מקצועות
בזויתני רשת  X.P.Mמגולוונים עם
פינות  P.V.Cלכל אורך הפינה ,בתוך
המבנה ובחזיתות המבנה.

הערה

01.09.01.0010

טיח פנים צמנטי בשתי שכבות סרגל
בשני כיוונים על שטחים מישוריים,
לרבות עיבוד מקצועות )פינות( וזויתנים
)קירות בלוקים(.

מ"ר

90.00

01.09.01.0015

טיח חוץ ,דמוי בוץ על בסיס צמנט לבן,
לא מוחלק ,הכל לפי מפרט מיוחד של
עבודות פיתוח ,גוון לפי בחירת
האדריכל.

מ"ר

304.00

01.09.01.0020

טיח אקוסטי " "K-13או ש"ע בגוון לפי
בחירת האדריכל ,לרבות עבודות הכנה,
רשת מקשרת וכד' ,הכל קומפלט לפי
הוראות היצרן.

מ"ר

135.00

01.09.01.0025

טיח פנים על בסיס טיח סיד )מינרלי,
הידראולי( למבנים לשימור ,כולל:
שכבת הרבצה ,שכבה מיישרת ,שליכט
טבעי לשימור ,בשתי שכבות סרגל בשני
כיוונים על שטחים מישוריים ,לרבות
עיבוד מקצועות )פינות( וזויתנים לפי
מפרט.
חומר מליטה מסורתי המיוצר מחומרים
טבעיים בלבד ע"ב סיד בור ,סיד
הידראולי ) (AL902-5ואבן גיר גרוסה

מ"ר

450.00

01.09.01.0030

שימור קיר אבן עפ"י מפרט השימור.
הסעיף כולל ייצוב אבנים בלויות,
החלפה/השלמה של אבן חסרה ,כיחול
מחדש של המישקים עם כיחול מינרלי
טבעי מסיר לחות ,גראוטינג )על ידי
הזרקה ,ידנית או מכאנית( ,טיפול
בסדקים ,ייצוב אבני בנה לא יציבות,
ייצוב ראש קיר ,ייצוב קיר "צף".
)עבודות שימור ושיקום פנים וחוץ(

מ"ר

540.00

1

סה"כ תת פרק 1

9

סה"כ עבודות טיח ושיקום

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  94מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

10

עבודות ריצוף וחיפוי

1

תת פרק 1

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

01.10.01.0005

ריצוף ע"י שכבת בטון מוחלק בעובי עד
 15ס"מ ,לרבות הכנת השתית ,תפרים,
מוסף לשיפור אטימות וכד'.

מ"ר

170.00

01.10.01.0015

חיפוי קירות באריחי קרמיקה ,מחיר
יסוד  80ש"ח/מ"ר לרבות הכנת
התשתית ,שכבת הרבצה ,שכבת טיח
שחור ,הדבקה בדבק ,מישקים ברוחב
עד  5מ"מ ,גמר רובה אקרילית,שילוב
פסים בגוון שונה ,שילוב גוונים
ודוגמאות ,חיפוי חשפי פתחים,שטחים
קטנים וצרים,חיתוכים והתאמות וכו'
הכל קומפלט.

מ"ר

225.00

01.10.01.0010

ריצוף ע"י מדה מתפלסת בעובי עד 5
ס"מ ,לרבות כל המצעים כנדרש ,הכנת
השתית וכו'

מ"ר

170.00

01.10.01.0020

ריצוף באריחי גרניט פורצלן לשרותים
וחדרים רטובים במידות  30/30ס"מ,
מחיר יסוד  80ש"ח/מ"ר לרבות כל
המצעים כנדרש ,הכנת השתית,
מישקים ברוחב עד  5מ"מ ,גמר רובה
אקרילית,שילוב גוונים ודוגמאות וכו'.

מ"ר

215.00

01.10.01.0025

פנלים מסוג הריצוף הנ"ל בגובה עד 10
ס"מ.

מ"א

42.80

1

סה"כ תת פרק 1

10

סה"כ עבודות ריצוף וחיפוי

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  95מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון
11

צבע

1

תת פרק 1

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

01.11.01.0005

צביעת קירות מבטון חשוף במי צמנט,
בגוון עפ"י בחירת אדריכל

מ"ר

15.80

01.11.01.0010

צבע "סופרקריל ,או שווה איכות מאושר
על בטון

מ"ר

26.00

01.11.01.0025

צבע למעקה פלדה קיים עם מוטות
מקבילים ועמודי ברזל עד גובה של .1
 20מ' ע''י מערכת צבע למתכת

מ"א

90.00

01.11.01.0030

צביעת מאחז יד קיים מצינור פלדה
בקוטר עד '' 6ע''י מערכת צבע למתכת

מ"א

47.30

01.11.01.0035

צבע לקונסטרוקצית פלדה קיימת ע''י
מערכת צבע למתכת

טון

2,135.00

01.11.01.0015

מערכת צבע חוץ מרקם ב -3שכבות
גמר מחוספס עדין

מ"ר

57.00

01.11.01.0020

ציפוי קירות בטון בצביעה דמוי אבן
חאמי

מ"ר

107.00

1

סה"כ תת פרק 1

11

סה"כ צבע

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  96מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון
14

עבודות אבן

1

תת פרק 1

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

01.14.01.0005

חיפוי קיר מבטון באבן גזית מטיפוס
כלשהו,הביצוע בהדבקה.

מ"ר

327.00

01.14.01.0010

חיפוי קיר מבטון באבן גוויל פראית
לקט ,הביצוע בהדבקה.

מ"ר

355.00

01.14.01.0015

חיפוי קיר מבטון בגרנוליט בעובי  3ס''מ
בגוון ועיבוד לפי בחירת המתכנן.

מ"ר

287.00

01.14.01.0020

חיפוי קיר מבטון בלבני ציפוי סיליקט
בעובי  2.5ס''מ מבוקעת בצבע לבן
בחזית הקיר ,הביצוע בהדבקה.

מ"ר

310.00

01.14.01.0025

חיפוי קיר מבטון בלבני ציפוי סיליקט
בעובי  2.5ס''מ מבוקעת בצבע כלשהוא
בחזית הקיר ,הביצוע בהדבקה

מ"ר

287.00

01.14.01.0030

חיפוי קיר מבטון בלבני ציפוי סיליקט
בעובי  5ס''מ מבוקעת בצבע לבן בחזית
הקיר ,הביצוע בהדבקה.

מ"ר

338.00

01.14.01.0035

חיפוי קיר מבטון באבן מתועשת בעובי
 10 15-ס''מ ,הביצוע בהדבקה.

מ"ר

361.00

01.14.01.0040

חיפוי קירות חוץ בלוחות אבן מלוטשת
הונד בעובי עד  5ס"מ ,לרבות יציקת
בטון אל הקיר הקיים .עובי כולל של
החיפוי עד  10ס"מ .העבודה כוללת 4
קידוחים בכל אבן ,חיבור בחוט
"נירוסטה" אל רשת מאחורי האבן
)רשת הפלדה נמדדת בנפרד ( .מחיר
יסוד לאבן  110ש"ח/מ"ר

מ"ר

327.00

01.14.01.0045

רשת פלדה מגולוונת בקוטר עד  6מ"מ
כל  15/15ס"מ ,לרבות עיגונה

מ"ר

17.00

01.14.01.0050

חיפוי קירות בלוחות אבן "חאמי"
מנוסרת בעובי עד  5ס"מ ,לרבות יציקת
בטון אל הקיר הקיים .עובי כולל של
החיפוי עד  10ס"מ .העבודה כוללת 4
קידוחים בכל אבן ,חיבור בחוט
"נירוסטה" אל רשת מגולוונת מאחורי
האבן )רשת הפלדה נמדדת בנפרד (.
מחיר יסוד לאבן  150ש"ח/מ"ר

מ"ר

372.00

01.14.01.0055

ריצוף על משטחים ושבילים קיימים,
מאבן מסוג "ביר זית" צהוב בעובי 5
ס"מ בעיבוד שונים  .מחיר יסוד לאבן
 110ש"ח/מ"ר

מ"ר

293.00

1
רמדור

סה"כ

סה"כ תת פרק 1

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  97מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון
14

רמדור

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

סה"כ

סה"כ עבודות אבן

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  98מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון
19

מסגרות חרש

1

תת פרק 1

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

01.19.01.0005

סיכוך הגג בפנל פח מבודד ,בעובי 50
מ"מ עם מילוי צמר סלעים חסין אש,
הפחים מגולוונים וצבועים בתנור גמר .P
, V.D.Fלרבות כל החיזוקים ,החיבורים,
האיטומים ,הפלשונגים וכו' וכל חומרי
העזר למיניהם ,הכל קומפלט לפי
פרטים בתכניות ולפי פרטי ומפרטי
היצרן )המדידה נטו ללא חפיפות לפי
היטל אופקי(.

מ"ר

237.00

01.19.01.0010

מזחלה למי גשם מפח בעובי  2מ"מ,
מגולוון וצבוע בתנור ,לרבות
קונסטרוקציית נשיאה וכל החיבורים,
שרוולים לצינורות מי גשם ,החיזוקים,
הפלשונגים מפח מגולבן וצבוע
קונסטרוקצית נשיאה וכו' וכל חומרי
העזר למיניהם ,הכל קומפלט לפי פרט.

מ"א

282.00

01.19.01.0015

צינורות מי גשם מפח בעובי  1.0מ"מ
מגולוון וצבוע בתנור ,קוטר הצינור "4
ובאורך כללי של כ 3 -מטר ,לרבות ראש
עליון ,ברך תחתונה ,אגנית מבטון טרום
בתחתית הצינור וכל החיבורים,
החזוקים וכל חומרי העזר למיניהם,
הכל קומפלט.

קומפ...

1,012.00

01.19.01.0020

כנ"ל אך צינורות מי גשם באורך כללי
של כ -6.5מ' וכנ"ל.

קומפ...

1,686.00

01.19.01.0025

משטחים מפח מרוג בעובי  5מ"מ
לרבות כל החיזוקים ,החיבורים,
הריתוכים ,הגילוון ,חיתוכים והתאמות,
צביעה וכו' .הכל קומפלט.

מ"ר

619.00

01.19.01.0030

קירות מפנלי פח מבודד בעובי 100
מ"מ עם מילוי צמר סלעים חסין אש,
הפחים מגולוונים וצבועים בתנור גמר .P
 , V.D.Fלרבות כל החיזוקים,
החיבורים ,האיטומים ,הפלשונגים וכו'
וכל חומרי העזר למיניהם .הכל קומפלט
לפי פרטים בתכניות ולפי הנחיות היצרן
)המדידה נטו ללא חפיפות(.

מ"ר

361.00

01.19.01.0035

סיכוך גגות בלוחות פוליקרבונט
מודולריים חלולים שקופים ,בעובי 10
מ"מ ,לרבות כל החיזוקים ,החיבורים,
האיטומים ,הפלשונגים וכו' וכל חומרי
העזר למיניהם ,הכל קומפלט לפי
פרטים בתכניות ולפי פרטי ומפרטי
היצרן )המדידה נטו ללא חפיפות לפי

מ"ר

361.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  99מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

היטל אופקי(.

מ"ר

01.19.01.0040

סיכוך גגות בלוחות פוליקרבונט שקוף
או חצי שקוף ,לוח גלי קשיח בעל גל
מלבני  76/16/0.8מ"מ דוגמת "סנטף
מלבני" ,תוצרת "פלרם" או ש"ע

מ"ר

124.00

01.19.01.0045

מערכת קירוי מלוחות פוליקרבונט
כפול-דופן בעובי  8מ"מ ,בגוונים שונים,
דוגמת "סנפל" תוצרת "פלרם" או ש"ע,
לרבות פרופילי אלומיניום ואביזרי חיבור
ואיטום

מ"ר

215.00

01.19.01.0050

סיכוך גגות בלוחות פח טרפזי
)איסכורית( בעובי  0.6מ"מ מגולוון
וצבוע ,בעלי גובה גל של  38מ"מ,
לרבות אביזרי איטום וחיבור

מ"ר

92.00

01.19.01.0055

סיכוך גגות בלוחות פח טרפזי
)איסכורית( בעובי  0.75מ"מ מגולוון
וצבוע ,בעלי גובה גל של  38מ"מ,
לרבות אביזרי איטום וחיבור

מ"ר

103.00

01.19.01.0056

סיכוך קירות בלוחות פח טרפזי
)איסכורית( בעובי  0.6מ"מ מגולוון
וצבוע ,בעלי גובה גל של  38מ"מ
לרבות אביזרי איטום וחיבור

מ"ר

107.00

1

סה"כ תת פרק 1

19

סה"כ מסגרות חרש

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  100מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

23

כלונסאות ואלמנטי סלארי ,לביסוס מבנים ולדיפון

10

כלונסאות בטון בקדיחה יבשה

10

סה"כ כלונסאות בטון בקדיחה יבשה

23

סה"כ כלונסאות ואלמנטי סלארי ,לביסוס מבנים ולדיפון

רמדור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  101מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון
40

פיתוח האתר

1

יסוד לקיר

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

01.40.01.0005

יסוד מבטון מזויין לקיר תומך וגדר
במידות כלשהן )כולל זיון(

מ"ק

815.00

01.40.01.0010

יסוד לקיר תומך או גדר מבטון ללא זיון

מ"ק

585.00

1

רמדור

סה"כ

סה"כ יסוד לקיר

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  102מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון
2

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

קירות

01.40.02.0020

קיר כובד עם בנית אבן כורכר בחזית
כולל נדבך ראש מאבן או מבטון מזויין

מ"ק

1,856.00

01.40.02.0025

קיר כובד עם גב בטון כולל נדבך ראש
מאבן או מבטון מזויין עם בנית אבן
ירושלמית בחזית

מ"ק

2,048.00

01.40.02.0026

קיר כובד מבטון עם בניית אבן נחל
בשני הצדדים כולל נדבך ראש מאבן או
בטון מזויין

מ"ק

873.00

01.40.02.0027

קיר כובד מבטון עם בניית אבן גוויל
בשני הצדדים כולל נדבך ראש מאבן או
בטון מזויין

מ"ק

873.00

01.40.02.0028

קיר כובד מבטון חשוף

מ"ק

1,124.00

01.40.02.0041

קיר תומך מבטון מזוין בגמר מינרל
פלסט

מ"ר

1,910.00

01.40.02.0050

קיר בלוקי בטון חלולים בעובי  20ס"מ .

מ"ר

140.00

01.40.02.0055

איטום קירות בהתאם לפרט

מ"ר

57.00

01.40.02.0060

איטום תפרי התפשטות בהתאם לפרט

מ"א

45.00

2

רמדור

סה"כ

סה"כ קירות

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  103מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון
3

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

חיפויים  /ציפויים

01.40.03.0080

שילוב אריחי קרמיקה אומנותית בקירות
אבן לפי הזמנה מיוחדת במידות 8/24
ס"מ

יח'

22.50

01.40.03.0081

חיפוי אריחי פסיפס זכוכית בגוון כחול
במידות  5/5/0.5ס"מ ,לרבות חומרי
עזר ,דבק ורובה עמידים למים.

מ"ר

338.00

01.40.03.0090

טיח שפריץ על בסיס צמנט אפור על
משטחי בטון ,קירות ,גדרות וכד'

מ"ר

68.00

01.40.03.0100

טיח שפריץ אקרילי בגוון לבן על משטחי
בטון ,קירות ,גדרות וכד'

מ"ר

94.00

01.40.03.0101

טיח שפריץ אקרילי  3שכבות בגוון לבן
על שטחים מישוריים ו/או מעוגלים.

מ"ר

113.00

01.40.03.0120

תוספת לקירות בטון בחיפוי אבן עבור
ציפוי דו פנים מחלוקי נחל

מ"ר

170.00

01.40.03.0150

תוספת למחיר חיפוי באבן כלשהי עבור
השלמה בקיר קיים בקטעים שונים
ובמידות שונות

מ"ר

59.00

01.40.03.0165

ציפוי קירות בגרנוליט

מ"ר

249.00

01.40.03.0171

ריצוף גרנוליט יצוק בעובי  5ס"מ בגוון
לבן ,לרבות פסי הפרדה מאלומיניום
במידות  120/3מ"מ ומצע חצץ בעובי 5
ס"מ

מ"ר

338.00

01.40.03.0172

משרבייה מבטון דגם רקפת  5של
אקרשטיין או ש"ע

מ"ר

361.00

3

רמדור

סה"כ

סה"כ חיפויים  /ציפויים

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  104מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון
4

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

קיר מאלמנטים טרומיים

01.40.04.0005

קיר תומך מאלמנטים טרומיים מסוג
"צוקית" במידות  60/40/25או ש"ע

מ"א

70.00

01.40.04.0010

קיר תומך מאלמנטים טרומיים מסוג
"ספיר" של "אקרשטיין" או ש"ע

מ"ר

564.00

01.40.04.0015

קיר מאלמנטים טרומיים מסוג
"וריופלור" של "אקרשטיין"או ש"ע

מ"ר

845.00

4

רמדור

סה"כ

סה"כ קיר מאלמנטים טרומיים

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  105מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון
5

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

ראש קיר

01.40.05.0005

ראש קיר ",קופינג" ,מאבן חברונית
מנוסרת רוחב  70-50ס"מ ועובי עד 10
ס"מ

מ"א

140.00

01.40.05.0020

ראש קיר ",קופינג" ,מאבן טרומיות
מעוגלת כולל אלמנט פינתי בגמר
כורכרית/טינרג/שנהב בעובי  5ס"מ
ברוחב עד  40ס"מ תוצרת אקרשטיין או
ש"ע.

מ"א

140.00

01.40.05.0025

ראש קיר ",קופינג" ,מאבן ,צהובה
אפרפרת כהה מסוג "ביר זית" בעיבוד
כלשהו ברוחב  30-40ס"מ ובעובי 15
ס"מ.

מ"א

292.00

01.40.05.0035

כנ"ל ראש קיר מבטון מזויין ברוחב
 25-35ס"מ ובעובי  7ס"מ.

מ"א

58.00

01.40.05.0040

ראש קיר ",קופינג" ,מאבן גיר כהה
בעיבוד מוסמסם בעובי 15ס"מ ו
ברוחב  36ס"מ .ראה חוברת פרטים
עיר העתיקה

מ"א

282.00

01.40.05.0043

תוספת עבור רוחב קופינג עד  55ס"מ

מ"א

102.00

01.40.05.0045

תוספת עבור חיתוך טרפזי וקשתי של
קופינג

מ"א

60.00

5

רמדור

סה"כ

סה"כ ראש קיר

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  106מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון
6

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

סלעיות
הערה:
הערה :המחיר כולל עבודות חפירה
להכנת תושבת לסלעים ,מצע בטון רזה
כנדרש במפרט ,בד גיאוטכני /
גיאוטקסטיל וביסוס למסלעה לפי
דרישות המפקח

הערה

01.40.06.0005

אספקה והנחת אבני סלע בודדות
ומותאמות לישיבה במידות כ
 60/50/100ס"מ

יח'

158.00

01.40.06.0006

אספקת והתקנת אבני סלע בודדות
ומותאמות לישיבה במידות כ-
 200/80/50ס"מ.

יח'

332.00

01.40.06.0007

אספקת והתקנת אבני סלע בודדות
ומותאמות לישיבה במידות כ-
 120/80/50ס"מ.

יח'

248.00

01.40.06.0008

אספקה והתקנת אבני סלע בודדות
מגושי סלע מובאים ,טבעיים וקשיחים,
בנפח עד  0.5מ"ק

יח'

225.00

01.40.06.0009

אספקה והתקנת אבני סלע בודדות
מגושי סלע מובאים ,טבעיים וקשיחים,
בנפח  0.9 -0.5מ"ק

יח'

361.00

01.40.06.0015

בניית סלעייה מאבני סלע משומשות
כולל פירוק סלעייה קיימת ,ניקוי
האבנים ,העברה ממקומן הקודם למקום
המתוכנן בתחום אתר העבודה והנחתן
לפי המופיע בתכניות

מ"ר

126.00

01.40.06.0025

גושי סלע מסותתים במידות של כ
 40/70/110ס"מ .חלק החזית יהיה
חלק עם חריטה .המחיר כולל את עלות
החריטה עד  100תווים

קומפ...

2,585.00

01.40.06.0035

גושי סלע מסותתים במידות של כ
 40/70/150ס"מ .חלק החזית יהיה
חלק עם חריטה .המחיר כולל את עלות
החריטה עד  100תווים

קומפ...

3,877.00

01.40.06.0045

גושי סלע מסותתים במידות של כ
 120/70/150ס"מ .חלק החזית יהיה
חלק עם חריטה .המחיר כולל את עלות
החריטה עד  150תווים

קומפ...

7,107.00

01.40.06.0055

הובלת סלעים

קומפ...

1,686.00

01.40.06.0065

סלע דקורטיבי בגובה עד  3.5מ' וברוחב
עד  2מ'

יח'

19,381.00

6
רמדור

סה"כ

סה"כ סלעיות
הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  107מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון
7

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

אבני שפה טרומיות
הערה:
המחירים כוללים אספקה ,הובלה
ועבודה

הערה

01.40.07.0030

אבן שפה רחבה רגילה  /משופעת
במידות  30/25/50ס"מ תוצ'
"אקרשטיין" או ש"ע על יסוד בטון
בקטעים

מ"א

119.00

01.40.07.0045

אבן שפה רחבה רגילה  /משופעת
במידות  30/25/50ס"מ בגמר אקרסטון
תוצ' "אקרשטיין" או ש"ע על יסוד בטון
בקטעים

מ"א

135.00

01.40.07.0060

אבן שפה חיפאית 15/30

מ"א

135.00

01.40.07.0075

אבן שפה דגם רמות  25/25/50ס"מ

מ"א

141.00

01.40.07.0090

אספקה בלבד של אבן שפה 17/25

מ"א

28.20

01.40.07.0105

אבן שפה משופעת לאם ולתינוק ברוחב
 37ס"מ ובגובה  22ס"מ ע"ג יסוד בטון.

מ"א

141.00

01.40.07.0135

אבן שפה לניקוז  18/20/100ס"מ על
יסוד בטון בקטעים כדוגמת "אקרשטיין"
מק"ט 2000

מ"א

70.00

01.40.07.0150

אבן שפה ותיחום משופעת במידות
 25/45/125ס"מ כדוגמת  MS-25של
"ולפמן" או ש"ע על יסוד בטון בקטעים

מ"א

119.00

01.40.07.0180

אבן עלייה רכב  ,במידות 40X47X11.5
ס"מ על יסוד בטון כולל יחידות פינה ימין
ושמאל ,עבור ביצוע שורה קידמית ,תוצ'
"אקרשטיין" או ש"ע

מ"א

152.00

01.40.07.0195

אבן שפה  ,45/45אבן עליה לרכב
לרבות פינה ימנית ושמאלית

מ"א

117.00

01.40.07.0210

אספקה וביצוע אלמנט עלייה לעגלות
ונכים במעבר חציה תוצרת אקרשטיין
מק"ט  6740000עד  67642200סה"כ
 13יח' או ש"ע .מחיר כולל ביצוע הידוק
שתית ,אספקה ,פיזור ,הרטבה ,הידוק
מצע סוג א' בעובי  30ס"מ .ביצוע יסוד
ותושבת מבטון ב .20-הכל לפי פרט
המאושר ע"י המתכנן ומנה"פ

יח'

3,259.00

01.40.07.0240

אבן שפה למעבר חציה  15/23ללא
פאזה

מ"א

94.00

01.40.07.0270

אבן בלימה לרכב  22.5/12.5/180בגוון
אפור

יח'

450.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  108מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

01.40.07.0330

חגורת בטון מזוין ב -30במקום אבן
שפה כביש ליד עצים קיימים כדוגמת
אבן שפה  25/50/30בהתאם להנחיות
המפקח

מ"א

117.00

01.40.07.0375

תוספת לסעיף אבן שפה )מכל סוג(
עבור הנחה במסעה קיימת

מ"א

20.30

7

רמדור

סה"כ

סה"כ אבני שפה טרומיות

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  109מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון
8

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

אבן שפה גננית

01.40.08.0030

אבן גן ללא פאזה במידות  10/20ס"מ
על יסוד בטון

מ"א

94.00

01.40.08.0075

אבן גן  10/20/50ס"מ קשתית בצבע
אפור

מ"א

88.00

01.40.08.0090

אבן גן חיפאית במידות 15/30

מ"א

76.00

01.40.08.0104

אבן גן רחבה ישרה או משופעת במידות
 30/25/50ס"מ ,לרבות יסוד ומשענת
בטון ,גוון צבעוני  -על בסיס מלט אפור

מ"א

158.00

01.40.08.0105

אבן גן דרומית  15/30/50ס"מ ,ראש
מעוגל בגימור כלשהו ,תוצרת אקרשטיין
או ש"ע

מ"א

88.00

01.40.08.0106

אבן גן במידות  23/50/15ס"מ בגמר
גרניט אפור תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע

מ"א

104.00

01.40.08.0107

אדני רכבת )עץ גושני( בכל אורך בחתך
 25/18ס"מ כולל עיגון ויסוד לרבות
חיטוי מלא

מ"א

170.00

01.40.08.0108

אדני רכבת )עץ גושני( לתיחום באורך
 275ס"מ גובה  23ס"מ רוחב  17ס"מ,
לרבות חיטוי מלא ,ללא ברזלים ופרזול
דגם "גרין פוינט" או ש"ע

יח'

675.00

01.40.08.0109

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

מ"א

62.00

01.40.08.0150

אבן גן צבעונית עבור תיחום ערוגות
תוצ' "אקרשטיין" או ש"ע כולל יחידות
פינה  135,45מעלות

מ"א

123.00

01.40.08.0195

אבן גן רחבה במידות  50/20/10ס"מ
בגוון אפור תוצ' "אקרשטיין" או ש"ע

מ"א

129.00

01.40.08.0225

אבן גן במידות  X 12.5 18.75ס"מ
בגוון פסטלי על בסיס צמנט לבן תוצרת
"איטונג" או ש"ע

מ"א

88.00

8

רמדור

סה"כ

סה"כ אבן שפה גננית

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  110מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון
9

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

אבן שפה מאבן טבעית

01.40.09.0005

אבן שפה מאבן גיר בעיבוד כלשהו
 30/50/20על יסוד בטון

מ"א

257.00

01.40.09.0010

אבן שפה מאבן גיר בעיבוד כלשהו
במידות  ,30/18אורך חופשי .על יסוד
בטון

מ"א

234.00

01.40.09.0015

אבן שפה מאבן "מצפה רמון" בעיבוד
כלשהו

מ"א

231.00

01.40.09.0025

אבן שפה מאבן קשה צהובה אפרפרת
כהה מסוג "ביר זית" במידות 30/18/60
ס"מ

מ"א

296.00

01.40.09.0030

אבן שפה מאבן כהה מסוג "ביר זית"
במידות  30/25/60ס"מ

מ"א

333.00

01.40.09.0035

אבן שפה מאבן כהה מסוג "ביר זית"
במידות  30/15/60ס"מ

מ"א

269.00

01.40.09.0040

אבן תעלה חד או דו-שיפועית מאבן
כהה "ביר זית" אפרפרה בעיבוד מוטבה
ברוחב  40ס"מ עובי  15ס"מ

מ"א

269.00

01.40.09.0045

אבן ערוגה מאבן קשה כהה מסוג ביר
זית בעיבוד תלטיש עם מדרגה לסורג
במידות  18/30ס"מ

מ"א

257.00

01.40.09.0050

אבן שוקת למרזב מאבן קשה צהובה
מסוג ביר זית בעיבוד מסומסם במידות
 68/45/15ס"מ

מ"א

57.00

01.40.09.0055

אבן צד לשבילים מאבן טבעית

מ"א

140.00

9

רמדור

סה"כ

סה"כ אבן שפה מאבן טבעית

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  111מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון
10

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

אלמנטי תיעול

01.40.10.0015

אלמנט תיעול למדרכה  40/30ס"מ

מ"א

292.00

01.40.10.0020

אלמנט תעלת כבלים  30/60/22ס"מ

מ"א

292.00

10

רמדור

סה"כ

סה"כ אלמנטי תיעול

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  112מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון
11

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

אריחי ריצוף טרומיים.
הערה:
מחירי הריצופים )כל הסוגים והטיפוסים
( כוללים  ,הידוק שתית ושכבת חול
בעובי  5ס"מ

הערה

01.40.11.0020

ריצוף באבנים משתלבות בצבע לבן או
קוקטייל בעובי  6ס"מ ,במידות
10/10,10/20, 15/15,20/20

מ"ר

123.00

01.40.11.0035

ריצוף באבן מלבנית  30/15/7בגוון
קוקטיל.

מ"ר

164.00

01.40.11.0040

ריצוף באבנים משתלבות בצבע אפור
בעובי  6ס"מ ,מדגם קלאסיקו של
חברת אקרשטיין או ש"ע.

מ"ר

104.00

01.40.11.0045

ריצוף באבנים משתלבות צבעוניות
בעובי  6ס"מ ,מדגם קלאסיקו של חברת
אקרשטיין ,או ש"ע.

מ"ר

111.00

01.40.11.0050

ריצוף באבנים משתלבות בצבע לבן או
קוקטייל בעובי  6ס"מ ,מטיפוס קלאסיקו
או ש"ע

מ"ר

133.00

01.40.11.0055

אבן משתלבת מסוג "נוסטלית"או ש"ע,
בגוון אפור או צבעוני

מ"ר

99.00

01.40.11.0060

אבן משתלבת מסוג "נוסטלית"או ש"ע,
בגוון כלשהוא על בסיס צמנט לבן

מ"ר

105.00

01.40.11.0065

ריצוף באבנים משתלבות בצבע אפור
בעובי  7ס"מ ,מטיפוס סיינה תוצרת
"אקרשטיין" או ש"ע

מ"ר

114.00

01.40.11.0066

ריצוף סיינה מחומשת )צלע  15ס"מ(
שחור

מ"ר

119.00

01.40.11.0070

ריצוף באבנים משתלבות בצבע לבן
בעובי  7ס"מ ,מטיפוס סיינה תוצרת
"אקרשטיין" או ש"ע

מ"ר

129.00

01.40.11.0075

ריצוף באבנים משתלבות בצבע אפור
במידות שונות בעובי  6ס"מ ,מטיפוס
סיינה שקטה  /ונציה או ש"ע

מ"ר

111.00

01.40.11.0080

ריצוף באבנים משתלבות צבעוניות בגוון
כלשהו בעובי  6ס"מ מטיפוס סיינה
שקטה  /ונציה או ש"ע

מ"ר

115.00

01.40.11.0085

ריצוף באבנים משתלבות בצבע לבן או
קוקטייל בעובי  6ס"מ מטיפוס סיינה
שקטה או ש"ע

מ"ר

135.00

01.40.11.0090

אספקה והנחה אבן משתלבת דגם

מ"ר

205.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  113מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

"פורטו" בגוון כלשהו בעובי  7ס"מ
תוצרת אקרשטיין או ש"ע.

מ"ר

01.40.11.0100

אבן משתלבת מסוג "טוסקנה" או
"טבעון" עובי  7ס"מ תוצרת "אקרשטיין"
או ש"ע בגוון כלשהו

מ"ר

129.00

01.40.11.0101

אבן משתלבת מסוג "טוסקנה" או
"טבעון" עובי  10ס"מ תוצרת
"אקרשטיין" או ש"ע בגוון כלשהו

מ"ר

164.00

01.40.11.0105

אבן משתלבת מסוג "טוסקנה" או
"טבעון" עובי  7ס"מ תוצרת "אקרשטיין"
או ש"ע בגוון כלשהוא על בסיס צמנט
לבן

מ"ר

134.00

01.40.11.0106

אבן משתלבת מסוג "טוסקנה" או
"טבעון" עובי  10ס"מ תוצרת
"אקרשטיין" או ש"ע בגוון כלשהוא על
בסיס צמנט לבן

מ"ר

164.00

01.40.11.0110

אבן משתלבת מסוג "טרנטו" של
"אקרשטיין" או ש"ע במידות שונות עובי
 7ס"מ ,בגוון כלשהו או ש"ע.

מ"ר

146.00

01.40.11.0115

ריצוף באבנים משתלבות בצבע אפור
בעובי  6ס"מ במידות  25/25או .12
 5/12.5או במידות  12.5/25ס"מ או
ש"ע.

מ"ר

94.00

01.40.11.0120

ריצוף באבנים משתלבות צבעוניות בגוון
כלשהו בעובי  6ס"מ במידות  25/25או
 12.5/12.5במידות  12.5/25ס"מ או
ש"ע.

מ"ר

99.00

01.40.11.0125

ריצוף באבנים משתלבות בצבע לבן /
סופר סטון  /קוקטייל בעובי  6ס"מ
במידות  25/25או  15/15או במידות
 12.5/25ס"מ או ש"ע.

מ"ר

117.00

01.40.11.0130

אספקה והנחה אריחי ריצוף דגם "לידו"
קוקטייל סופרסטון בעובי  7ס"מ תוצרת
אקרשטיין או ש"ע.

מ"ר

117.00

01.40.11.0135

אריחי בטון  X 50 50ס"מ בעובי  7ס"מ
סדרת "פרובנס" בגוון פסטלי על בסיס
צמנט לבן תוצרת "איטונג" או ש"ע

מ"ר

140.00

01.40.11.0136

אספקה והנחת אבן תמנע מלוטשת
במידות  40/60ס"מ בעובי  7ס"מ בגוון
אפור בהיר .תוצרת חברת וולפמן,
מק"ט .MP 203

מ"ר

195.00

01.40.11.0137

אספקה והנחת אבן תמנע מלוטשת
במידות  40/80ס"מ בעובי  7ס"מ בגוון

מ"ר

200.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  114מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

אפור בהיר .תוצרת חברת וולפמן,
מק"ט .MP 208

מ"ר

01.40.11.0138

אספקה והנחת אבן תמנע מלוטשת
במידות  40/100ס"מ בעובי  7ס"מ בגוון
אפור בהיר .תוצרת חברת וולפמן,
מק"ט .MP 209

מ"ר

220.00

01.40.11.0140

ריצוף באבנים משתלבות בצבע אפור
בעובי  6ס"מ ,מטיפוס מחומשת )צלע
 / (20מחומש  /חומשית או ש"ע

מ"ר

113.00

01.40.11.0145

ריצוף באבנים משתלבות בצבע אפור
בעובי  6ס"מ ,מטיפוס יתד  -מלבן /
ונציה )מלבן  (3במידות  7.5/22.5או
ש"ע

מ"ר

107.00

01.40.11.0160

ריצוף במרצפות משתלבות בצבע לבן /
סופר סטון  /קוקטייל מטיפוס אבן יפו
בעובי  6ס"מ )סט של  7אבנים( או אבן
רמות בעובי  7ס"מ )סט של  8אבנים(
או אבן רמות קומבי בעובי  7ס"מ )סט
של  6אבנים( תוצרת "אקרשטיין" או
מטיפוס נטורה קובית בעובי  7ס"מ
תוצרת "איטונג" או ש"ע

מ"ר

152.00

01.40.11.0175

ריצוף במרצפות משתלבות בצבע לבן /
סופר סטון  /קוקטייל מטיפוס אבן יפו
בעובי  8ס"מ )סט של  7אבנים( תוצרת
"אקרשטיין" או ש"ע

מ"ר

193.00

01.40.11.0180

ריצוף במרצפות משתלבות צבעוניות
בגוון כלשהו בעובי  7ס"מ ,מטיפוס
נטורה מולטי קובית תוצרת "איטונג" או
ש"ע

מ"ר

163.00

01.40.11.0185

תוספת מחיר לאבנים משתלבות מסוג
וגוון כלשהו עבור עובי  8ס"מ במקום 6
ס"מ

מ"ר

18.10

01.40.11.0190

תוספת מחיר לאבנים משתלבות מסוג
וגוון כלשהו עבור עובי  10ס"מ במקום
 6ס"מ

מ"ר

86.00

01.40.11.0195

ריצוף באריחי ריצוף חלקים מבטון
במידות  45/45ס"מ

מ"ר

152.00

01.40.11.0200

ריצוף באריחי ריצוף בצבע אפור בעובי
 7ס"מ מטיפוס ריבוע  40/40או מלבן
 20/40ס"מ

מ"ר

152.00

01.40.11.0205

ריצוף באריחי ריצוף צבעוניים בגוון
כלשהו בעובי  7ס"מ ,מטיפוס ריבוע
 30/30או מלבן  15/30ס"מ

מ"ר

134.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  115מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

01.40.11.0210

אספקה והתקנת ריצוף  20X40גמר
אקרסטון אפור גרניט  +אגריגט אדמדם
מחוזק או ש"ע

מ"ר

175.00

01.40.11.0235

תוספת מחיר לאבן סימון  /הכוונה
לעיוורים עבור גמר מלט לבן

מ"ר

11.30

01.40.11.0240

תוספת מחיר לאבן סימון  /הכוונה
לעיוורים עבור גמר אקרסטון

מ"ר

23.70

01.40.11.0245

ריצוף באבני ריצוף "אקרסטון" )סיטי(
בגימור מלוטש או מסותת בעובי  6ס"מ
במידות ובצורות שונות )ריבוע ,מלבן,
מחומש( או ש"ע בגוונים שונים תוצרת
"אקרשטיין" או מטיפוס "אריחי חוצות"
בעובי  6ס"מ תוצרת "איטונג" או ש"ע

מ"ר

193.00

01.40.11.0250

ריצוף באבני ריצוף "אקרסטון" )סיטי(
בגימור מלוטש או מסותת בעובי  7ס"מ
במידות ובצורות שונות )ריבוע ,מלבן(
בגוונים שונים תוצרת "אקרשטיין" או
ש"ע

מ"ר

210.00

01.40.11.0255

ריצוף באבני ריצוף אורבנו  /אורבנו
שכבות בגימור מלוטש או מסותת בעובי
 7ס"מ במידות ובצורות שונות )ריבוע,
מלבן( בגוונים שונים תוצרת
"אקרשטיין" או ש"ע

מ"ר

257.00

01.40.11.0260

ריצוף באבני ריצוף "אקרסטון" מסידרת
 CITY OLDבעובי  6/7ס"מ במידות
שונות בגימור וצבע כלשהם תוצרת
"אקרשטיין" או ש"ע

מ"ר

187.00

01.40.11.0290

אריח סימון שביל אופניים בגמר
אקרסטון מלוטש  /מסותת במידות
 30/30בעובי  8ס"מ עם סמל מנירוסטה
מוטבע  ,תוצרת "אקרשטין" או ש"ע

יח'

388.00

01.40.11.0295

אבן משתלבת מסוג "טיבולי" של
"אקרשטיין" או ש"ע במידות שונות,
עובי  7ס"מ ,בגודל ובגוון כלשהו .לרבות
הידוק שתית ושכבת חול בעובי  5ס"מ.

מ"ר

152.00

01.40.11.0300

ריצוף באריחי דשא במידות 40/60/10
ס"מ ,תוצרת אקרשטיין ,מק"ט  1171או
ש"ע.

מ"ר

338.00

01.40.11.0305

ריצוף באריחי קרמיקה או גרניט פורצלן
במידות  33X33ס"מ ,מחיר יסוד 40
ש"ח/מ"ר.

מ"ר

170.00

01.40.11.0310

ריצוף באריחי קרמיקה או גרניט פורצלן
נגד החלקה דרג  R 11במידות
 30X30ס"מ עובי  8מ"מ ,מחיר יסוד

מ"ר

215.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  116מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

 80ש"ח/מ"ר.

מ"ר

01.40.11.0315

ריצוף באבן צפחה בגוון טורקיז בעובי
 3-4ס"מ במידות שונות ,לרבות מצע
טיט מלט עם תוסף של דבק וחומר
אוטם ,עיבוד פוגות וכד') .ע"ג משטח
בטון אשר בנפרד(

מ"ר

338.00

01.40.11.0400

ריצוף באבנים משתלבות בצבע אפור
בעובי  6ס"מ ,במידות ,10/10 ,10/20
20/20,15/15

מ"ר

99.00

01.40.11.0405

ריצוף דגם אריחי סקויה )דמוי עץ(
במידות  142.5/25/8או ש"ע

מ"ר

562.00

11

רמדור

סה"כ

סה"כ אריחי ריצוף טרומיים.

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  117מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון
12

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

ריצוף מאבן טבעית

01.40.12.0019

רצוף משטחים ושבילים מחלוקי נחל
בגודל אחיד  3-7ס"מ בגוונים כלשהם
מטובעים בשכבת טיט ועם מילוי טיט
צמנט בגמר ההנחה ,הכל על גבי יריעה
גיאוטכנית  130גר'/מ"ר.

מ"ר

388.00

01.40.12.0020

רצוף משטחים ושבילים מחלוקי נחל
בגודל אחיד  7-12ס"מ בגוונים כלשהם
מטובעים בשכבת טיט ועם מילוי טיט
צמנט בגמר ההנחה ,הכל על גבי יריעה
גיאוטכנית  130גר'/מ"ר.

מ"ר

388.00

01.40.12.0021

חלוקי נחל בגודל  50מ"מ למילואת
סגמנט מוגבה לעץ

מ"ק

1,050.00

01.40.12.0030

רצוף משטחים ושבילים מחלוקי נחל
בגודל אחיד  10-20ס"מ בגוונים
כלשהם מטובעים בשכבת טיט ועם
מילוי טיט צמנט בגמר ההנחה ,הכל על
גבי יריעה גיאוטכנית  130גר' /מ"ר.

מ"ר

388.00

01.40.12.0050

רצוף משטחים ושבילים מאבן דולמטית
קשה בגוון ורדורד או אחר מסוג מיזי
יהודי ,אבן רמון או אבן גרניט או גרניט
מבוקעת או ש"ע  ,בעיבוד כלשהו,
בהנחה אורתוגינילית חופשית או אחרת
ע"ג חול מיוצב או טיט צמנט  ,הכל לפי
בחירת האדריכל ,בפלחי אבן במידות
שונות ובעובי .8-10

מ"ר

527.00

01.40.12.0060

רצוף משטחים ושבילים מאבן דולמטית
קשה בגוון ורדורד או אחר מסוג מיזי
יהודי ,אבן רמון או אבן גרניט או גרניט
מבוקעת או ש"ע  ,בעיבוד כלשהו,
בהנחה אורתוגינילית חופשית או אחרת
ע"ג חול מיוצב או טיט צמנט  ,הכל לפי
בחירת האדריכל ,בפלחי אבן במידות
שונות ובעובי .7-6

מ"ר

392.00

01.40.12.0065

אבני מדרך  . 40x80אריח "אורבנו"
אקרשטיין  6621366או שווה ערך

מ"ר

294.00

01.40.12.0070

פסי ריצוף מאבן טלטיש בחתך 25/6
ס"מ ע"ג חול /טיט.

מ"א

218.00

01.40.12.0077

ריצוף מאבן טבעית "ביר זית" בעיבוד
"תלטיש" ללא זמלה  15/15בעובי 7
ס"מ) .לפסים במעבר החציה " ,צורה"
בצומת מוגבהת ולהפרדה בין החניות(,
המחיר כולל אבן וחול בלבד.

מ"ר

299.00

01.40.12.0080

פסי ריצוף מאבן טלטיש בחתך 30/6
ס"מ ע"ג חול /טיט.

מ"א

244.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  118מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

01.40.12.0090

ריצוף אבן " מצפה רמון " אפור סוג א'
,עיבוד "מסמסם" ,עובי  5ס"מ.

מ"ר

502.00

01.40.12.0150

משטח מרוצף מחלוקי נחל בגודל
אחיד  10-15ס"מ בגוון כלשהו מטובעים
בשכבת טיט צמנט כולל עיבוד פוגות,
לרבות שכבות מצע בעובי  20ס"מ ,
בטון מזוין וכל הדרוש.

מ"ר

402.00

01.40.12.0180

ריצוף משטחי בעלייה לרכב ברוחב 1.0
מ' מאבן דולומית קשה צהובה אפרפרת
כהה "ביר זית" בעיבוד מסומסם
במידות שונות בעובי  8ס"מ על יסוד
בטון.

מ"ר

385.00

01.40.12.0190

ריצוף מאבן גרניט טבעית מלוטשת
בעובי  7ס"מ במידות  40/60ס"מ.

מ"ר

397.00

01.40.12.0200

ריצוף באריחי קרמיקה אומנותית לפי
הזמנה מיוחדת במידות 14/14

מ"ר

640.00

01.40.12.0210

ריצוף דקורטיבי דוגמת "חץ" במידות .2
 10/2.10מ' משילוב ריצוף city old
ואריחי אבן גיר בז כהה בעיבוד כלשהו.

מ"ר

257.00

01.40.12.0220

ריצוף אבן )"ריפרפ"( לרבות הידוק
שתית מבוקר ,שכבת בטון בעובי 15
ס"מ והטבעת האבן בבטון בעודו טרי
וחגורת בטון במידה ונדרש

מ"ר

248.00

01.40.12.0230

ריצוף באבן חאמי לרבות הידוק שתית
מבוקר ,שכבת בטון בעובי  15ס"מ
והטבעת האבן בבטון בעודו טרי וחגורת
בטון במידה ונדרש

מ"ר

315.00

12

רמדור

סה"כ

סה"כ ריצוף מאבן טבעית

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  119מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון
13

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

מדרגות בטון

01.40.13.0020

מדרגות טרומיות במידות 30/40/15
בגוון אפור או צבעוני כדוגמאת מדרגה
נגישה תוצרת אקרשטיין או ש"ע

מ"א

280.00

01.40.13.0025

מדרגות טרומיות במידות  40/40/8בגוון
אפור או צבעוני כדוגמאת מדרגה
תוצרת אקרשטיין או ש"ע

מ"א

164.00

01.40.13.0030

מדרגות טרומיות במידות 60/30/14
בגוון אפור או צבעוני

מ"א

292.00

01.40.13.0035

מדרגות טרומיות במידות 40/40/16
בגוון אפור או צבעוני

מ"א

292.00

01.40.13.0040

מדרגות טרומיות במידות 30/35/17
בגוון אפור או צבעוני

מ"א

314.00

01.40.13.0045

מדרגות טרומיות מחורצות במידות
 60/23/20בגוון אפור או צבעוני

מ"א

338.00

01.40.13.0050

מדרגות בטון טרום )שלח( בחתך
 40/15ס"מ ,בגוון לפי בחירת האדריכל,
תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע )ע"ג
מדרגות בטון אשר נמדדות בנפרד(.

מ"א

338.00

13

רמדור

סה"כ

סה"כ מדרגות בטון

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  120מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון
14

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

מדרגות מאבן

01.40.14.0005

מדרגות אבן נסורה מאבן חברון שלח
בחתך  30/5ס"מ ורום בחתך 12/3
ס"מ ,עיבוד האבן מסוג מלבני מסותת
בסיתות כלשהו לרבות הבטון המזויין

מ"א

373.00

01.40.14.0010

מדרגות אבן בגובה  16ס"מ וברוחב 32
ס"מ ,סוג האבן שכבות בסידור פראי.

מ"א

338.00

01.40.14.0015

מדרגות גושניות מאבן גיר טבעית קשה
במידות  60/32/17ס"מ ע"ג יסוד מבטון
מזוין ב-30

מ"א

443.00

01.40.14.0020

מדרגות אבן דולומית קשה צהובה
אפרפרת מסוג  30-40כהה "ביר זית"
בעיבוד מסומסם בגובה  16ס"מ וברוחב
 30ס"מ

מ"ר

257.00

01.40.14.0025

מדרגות מעוגלות אבן דולומית קשה
צהובה אפרפרת מסוג כהה "ביר זית"
בעיבוד מסומסם בגובה  16ס"מ וברוחב
 40ס"מ

מ"ר

308.00

01.40.14.0030

תוספת למדרגות אבן עבור עיבוד פס
נגד החלקה לפי תקן נגישות בקצה
המדרגה ברוחב  3ס"מ ובמרחק  3ס"מ
מקצה המדרגה

מ"א

79.00

14

רמדור

סה"כ

סה"כ מדרגות מאבן

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  121מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון
15

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

אלמנטי תיחום גומות

01.40.15.0010

תיחום גומה לעץ מרובעת עשויה מ4 -
אבנים עם שקע וסריג מתכת דגם טל,
במידות  100/100ס"מ

קומפ...

814.00

01.40.15.0015

תיחום גומה לעץ מרובעת עשויה מ4 -
אבנים מחורצות ,במידות 100/100
ס"מ

קומפ...

338.00

01.40.15.0020

אבן תיחום L 33/60/30

יח'

40.60

01.40.15.0025

אבן תיחום L 30/45/30

יח'

30.40

01.40.15.0030

אבן תיחום  X 25 X 25 50בגוון פסטלי
על בסיס צמנט לבן תוצרת "איטונג" או
ש"ע

מ"א

129.00

01.40.15.0040

אלמנט תיחום גומה לעץ מיוחד בקוטר
 120ס"מ עשוי מ 4 -אבנים בגוון אפור
כדוגמת מק"ט  2418תוצרת
"אקרשטיין" או ש"ע

קומפ...

1,652.00

01.40.15.0045

אלמנט תיחום גומה לעץ מיוחד בקוטר
 120ס"מ עשוי מ 4 -אבנים בגוון צבעוני
כדוגמת מק"ט  2418תוצרת
"אקרשטיין" או ש"ע

קומפ...

1,803.00

01.40.15.0050

אלמנט תיחום גומה לעץ מיוחד בקוטר
 120ס"מ עשוי מ 4 -אבנים בגמר
אקרסטון  /כורכרית  / S.W. /גוון לבן,
כדוגמת מק"ט  2418תוצרת
"אקרשטיין" או ש"ע

קומפ...

2,699.00

01.40.15.0055

תיחום גומה לעץ מסגרת ) 4אבנים( על
יסוד בטון במידות  100/100ס"מ,
כדוגמת מק"ט  2413תוצרת
"אקרשטיין" או ש"ע בגוון כלשהו

קומפ...

362.00

01.40.15.0060

תיחום גומה לעץ מסגרת ) 4אבנים( על
יסוד בטון  ,במידות  100/100ס"מ,
כדוגמת מק"ט  2413תוצרת
"אקרשטיין" או ש"ע בגמר אקרסטון
מסותת

קומפ...

408.00

01.40.15.0065

אלמנט תיחום גומה לעץ במידות חוץ
של  120ס"מ ובקוטר פנימי של  80ס"מ
עשוי מ 4 -אבנים מחוררות בגוון אפור
תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע

קומפ...

733.00

01.40.15.0070

אלמנט תיחום גומה לעץ במידות חוץ
של  120ס"מ ובקוטר פנימי של  80ס"מ
עשוי מ 4 -אבנים מחוררות בגוון צבעוני
תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע

קומפ...

722.00

01.40.15.0075

אלמנט תיחום גומה לעץ במידות חוץ

קומפ...

814.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  122מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

של  120ס"מ ובקוטר פנימי של  80ס"מ
עשוי מ 4 -אבנים מחוררות בגמר
אקרסטון  /כורכרית  / S.W. /צמנט לבן
תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע

קומפ...

01.40.15.0076

אבן תיחום גומה לעץ מחוררת
 150/150/15קוטר פניני  130ס"מ
)רבע(( מק"ט  661376תוצרת
אקרשטיין או ש"ע .על יסוד בטון.גמר
אקרסטון גוון תואם לקיים בשטח או על
פי ובתאום האדריכל .

יח'

293.00

01.40.15.0077

אבן תיחום גומה לעץ מחוררת
 150/150/15קוטר פניני  130ס"מ
)רבע(( מק"ט  661376תוצרת
אקרשטיין או ש"ע .על יסוד בטון.גמר
אקרסטון גוון תואם לקיים בשטח או על
פי ובתאום האדריכל  .כולל פירוק
ערוגות קודמות ופירוק והחזרת ריצוף
משתלבות לצורך העברת שרוול
השקייה.

יח'

394.00

01.40.15.0078

אלמנט מאריך  20/30/15תואם
לאלמנט אבן תיחום גומה לעץ

יח'

113.00

01.40.15.0079

תוספת למחיר גומה לעץ אלמנט מאריך
במידות כלשהן תואם לאלמנט אבן
תיחום גומה לעץ

יח'

79.00

01.40.15.0080

סריג בטון מחורר בקוטר  50ס"מ )2
חצאי טבעת( בגמר אקרסטון  /כורכרית
 S.W. /תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע

קומפ...

408.00

01.40.15.0085

אלמנט תיחום גומה לעץ עשוי מ4 -
אבנים בגמר אקרסטון מסותת  ,בגודל
חיצוני  100/100ס"מ ובקוטר פנימי של
 70ס"מ ,כדוגמת מק"ט  66171תוצרת
"אקרשטיין" או ש"ע

קומפ...

699.00

01.40.15.0090

אלמנט תיחום גומה לעץ בגוון אפור,
בגודל חיצוני  80/80ס"מ ,בקוטר פנימי
של  62ס"מ ובגובה  50ס"מ ,כדוגמת
דגם כרמיאל תוצרת "איטונג" או ש"ע

קומפ...

338.00

01.40.15.0091

גומה לעץ במידות  x 1.2 1.8מ' בגמר
גרניט אפור תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע
מק"ט  2376כולל מאריכים מקט 2379

יח'

787.00

01.40.15.0095

סריג אנכי מגן לעצים דגם  G-303של
חב' "הדס" או ש"ע

יח'

559.00

01.40.15.0100

סריג אנכי מגן לעצים דגם  G-305של
חב' "הדס" או ש"ע

יח'

931.00

01.40.15.0105

עמודון קלאסיקו  /קלאסונית בודד

יח'

40.60

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  123מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

במידות  11.5/11.5/25ס"מ בגוון
כלשהו

יח'

01.40.15.0110

רביעיות עמודוני קלאסיקו11.5/46/25 ,
בגוון כלשהו

יח'

104.00

01.40.15.0115

עמודון סיינה בודד 15/15/25 ,בגוון
כלשהו

יח'

31.50

01.40.15.0120

עמודון סיינה בודד 15/15/55 ,בגוון
כלשהו

יח'

43.90

01.40.15.0125

שלישיית עמודוני סיינה15/45/55 ,
בגוון כלשהו

יח'

140.00

01.40.15.0130

רביעיות עמודוני סיינה60.6/15/25 ,
בגוון כלשהו

יח'

158.00

01.40.15.0135

רביעיות עמודוני סיינה60.6/15/40 ,
בגוון כלשהו

יח'

164.00

01.40.15.0140

סגמנט לעץ מסגרת פח מגולוון בעובי 8
מ"מ עם מילוי בחלוקי נחל

יח'

466.00

01.40.15.0145

סגמנט מונמך לעץ שימור מסגרת פח
מגולוון בעובי  8מ"מ עם מילוי בחלוקי
נחל

יח'

524.00

01.40.15.0150

סגמנט מוגבה לעץ שימור מזוויתן פח
מגולוון בגילוון חם בעובי  10מ"מ עם
מילוי בחלוקי נחל

יח'

722.00

01.40.15.0153

פתח נטיעה לעץ  -מסגרת סגמנט
ברזל עובי  1ס"מ גובה  15ס"מ .מכופף
בפינות או מרותך + .עוגנים כל  1מטר
מברזל קוטר  12מ"מ אורך  15ס"מ
מרותכים למסגרת  +יסוד בטון ב-30
לעוגן- .

מ"א

85.00

01.40.15.0155

חלוקי נחל בגודל  50מ"מ למילואת
סגמנט לעץ או לעמוד תאורה

מ"ק

1,050.00

15

רמדור

סה"כ

סה"כ אלמנטי תיחום גומות

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  124מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון
16

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

משטחי/שבילי בטון

01.40.16.0010

משטח או שביל בטון )עם שיפועים(
יצוק באתר ,בטון ב -20בעובי  15ס"מ,
עם רשת ברזל מרותכת קוטר  8ס"מ,
 20/20ס"מ לרבות החלקה או חספוס
הבטון,לפי הנחית המתכנן /המפקח
כולל תפרי התפשטות ופסי עץ טרפזיים
או אלומיניום כל כ 4 -מ'.

מ"ר

268.00

01.40.16.0015

שביל בטון ביציקה באתר לפי מפרט
טכני בגוון כורכרי טבעי תוצרת "סטודיו
בטון" או ש"ע .עובי יציקה  8-15ס"מ.
זיון פלדה לפי מפרט טכני

מ"ר

410.00

01.40.16.0020

אבן בטון לשביל קפיצה בקוטר  30ס"מ
לפי מפרט טכני תוצרת סטודיו בטון או
ש"ע

יח'

441.00

01.40.16.0025

אבן בטון לשביל קפיצה בקוטר  50ס"מ
לפי מפרט טכני תוצרת סטודיו בטון או
ש"ע

יח'

518.00

01.40.16.0030

אבן בטון לשביל קפיצה בקוטר  70ס"מ
לפי מפרט טכני תוצרת סטודיו בטון או
ש"ע

יח'

705.00

01.40.16.0035

משטחי דריכה  Parkways ,של סטודיו
בטון או ש"ע .בכל גוון בהיר גם על
בסיס מלט לבן .עובי היציקה  12ס"מ
ע"ג מצע מהודק.

מ"ר

304.00

16

רמדור

סה"כ

סה"כ משטחי/שבילי בטון

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  125מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון
17

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

רצפות סיפון -דקים

01.40.17.0005

ריצפות סיפון )דקים( מעץ אורן בעובי 5
ס"מ לרבות קורות תמיכה תחתונות,
פירזול ואימפרגנציה

מ"ר

640.00

01.40.17.0010

מדרגות סיפון )דקים( מעץ אורן במידות
 16/32/5ס"מ לרבות קורות תמיכה
תחתונות ,פירזול ואימפרגנציה

מ"א

640.00

01.40.17.0015

ריצפות סיפון )דקים( מעץ איפאה בעובי
 2ס"מ לרבות קורות תמיכה תחתונות,
פירזול ואימפרגנציה

מ"ר

873.00

01.40.17.0020

מדרגות סיפון )דקים( מעץ איפאה
במידות  16/32/2ס"מ לרבות קורות
תמיכה תחתונות ,פירזול ואימפרגנציה

מ"א

873.00

01.40.17.0025

ריצפות סיפון )דקים( מעץ איפאה בעובי
 3.2ס"מ לרבות קורות תמיכה
תחתונות ,פירזול ואימפרגנציה

מ"ר

990.00

01.40.17.0030

מדרגות סיפון )דקים( מעץ איפאה
במידות  16/32/3.2ס"מ לרבות קורות
תמיכה תחתונות ,פירזול ואימפרגנציה

מ"א

990.00

01.40.17.0040

רצפות סיפון )דקים( מעץ במבוק עובי 2
ס"מ  M()S()-Exlremeמבית
 Knekashאו ש"ע עפ"י מפרט לרבות
קורות עץ אורן לנשיאה  C35תחתונות
בחתך X11080מ"מכל  40ס"מ מחיר
כולל פירזול מגולוון באבץ
ואימפרגנציה +מחברים נסתרים מבית
)(M()S

מ"ר

686.00

01.40.17.0045

קורות פלסטיק ממוחזר דמוי עץ

מ"ר

57.00

17

רמדור

סה"כ

סה"כ רצפות סיפון -דקים

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  126מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון
18

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

ריהוט רחוב ומתקנים
הערה:
מחיר המוצרים השונים כוללים את כל
המתואר במפרט היצרן לרבות התקנה
)בהעדר מפרט מתכנן(  ,ביסוס והחזרת
השטח לקדמותו .כל מוצרי המתכת יהיו
מגולוונים וצבועים בתנור

הערה

01.40.18.0010

ספסל מתכת ועץ מעוצב דגם "גלית"
של וולקן או ש"ע באורך  2מ'.

יח'

1,745.00

01.40.18.0015

ספסל מתכת ועץ דגם "נירית" של וולקן
או ש"ע באורך  2מ'.

יח'

1,047.00

01.40.18.0020

ספסל מתכת ועץ דגם "איילת" של וולקן
או ש"ע באורך  2מ'.

יח'

1,279.00

01.40.18.0025

ספסל מתכת ועץ מדגם "שירית כפול"
של וולקן או ש"ע באורך  2מ'.

יח'

1,164.00

01.40.18.0030

ספסל מתכת ועץ מדגם "ספיר" של
וולקן או ש"ע באורך  1.5מ'.

יח'

768.00

01.40.18.0035

ספסל מתכת ועץ מדגם "ברצלונה" של
וולקן או ש"ע

יח'

1,477.00

01.40.18.0040

ספסל כפול ממתכת ועץ מדגם
"ברצלונה" של וולקן או ש"ע

יח'

1,861.00

01.40.18.0045

ספסל מתכת ובטון בגמר חשוף /
גרנוליט דגם "נעמן עם בסיסי אבן" של
"שחם אריכא" או ש"ע באורך  1.5מ'

יח'

2,094.00

01.40.18.0050

ספסל מתכת ועץ כדוגמת "לביא "170
או ש"ע של "שחם אריכא" מק"ט 1139
או ש"ע באורך  170ס"מ  .מבנה
הספסל ומידותיו מותאמים לתקן נגישות
1918

יח'

1,970.00

01.40.18.0053

ספסל מתכת ועץ כדוגמת לביא 120
ס"מ מק"ט  1092שחם אריכא או ש"ע
 .מבנה הספסל ומידותיו מותאמים לתקן
נגישות .1918

יח'

1,780.00

01.40.18.0055

ספסל מתכת ועץ כדוגמת "לביא  "70או
ש"ע של "שחם אריכא" או ש"ע באורך
 70ס"מ  .מבנה הספסל ומידותיו
מותאמים לתקן נגישות 1918

יח'

1,396.00

01.40.18.0057

מושב לביא מק"ט  1140שחם אריכא
או ש"ע עם משענת ומסעדי יד עשוי
מיצקת ברזל ועץ .רגלי הספסל יצוקות
מברזל דוקטייל איכותי .לספסל  6לוחות
עץ בעובי  30מ”מ וברגים סמויים.

יח'

1,550.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט
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כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

01.40.18.0060

ספסל מתכת דגם "נעמן עם מסעדי יד"
)מונמך יחסית ל"נעמן מתכת" ומותאם
נגישות לנכים( של "שחם אריכא" או
ש"ע באורך  1.5מ'

יח'

1,861.00

01.40.18.0063

ספסל מטרופוליני  180ס"מ עם מסעד
יד שמאלי,אורן,חלק אפור מק"ט 1195
שחם אריכא או ש"ע

יח'

2,550.00

01.40.18.0064

ספסל מטרופוליני  120ס"מ בלי מסעד
יד שמאלי,אורן,חלק אפור מק"ט 1195
שחם אריכא מיוחד או ש"ע

יח'

3,080.00

01.40.18.0065

ספסל מתכת דגם "ניר" של "שחם
אריכא" או ש"ע באורך  1.8מ'

יח'

2,326.00

01.40.18.0067

מערכת ישיבה מדגם "בר" outwork
מק"ט ) 1670שולחן +3כיסאות ללא
משענת( שחם אריכא או ש"ע  .מעוצבת
מברזל יצוק לוחות עץ  .המערכת
מחוברת באמצעות ברגים סמויים .
מגיעה באורך  195ס”מ ובגובה  75ס”מ
.

יח'

6,400.00

01.40.18.0068

מערכת ישיבה  outworkמעוצבת
לוחות עץ  6משתמשים )ללא שקעים(
מק"ט  1732שחם אריכא או ש"ע

יח'

5,600.00

01.40.18.0070

ספסל מתכת ובטון בגמר חשוף /
גרנוליט דגם "אפק" של "שחם אריכא"
או ש"ע באורך  1.8מ'

יח'

1,861.00

01.40.18.0075

ספסל דגם "טוסקנה" של "גנית" או ש"ע

יח'

1,861.00

01.40.18.0080

ספסל דגם "בורמה" ,מק"ט  6034תוצ'
"גנית" או ש"ע

יח'

1,512.00

01.40.18.0085

ספסל מלוח עץ רב שיכבתי ורגלי מתכת
דגם "הרקולס" תוצ' "גנית" או ש"ע

יח'

3,257.00

01.40.18.0090

ספסל תוצרת פיברן דגם "רודוס" קטלוג
מס'  900או ש"ע

יח'

2,675.00

01.40.18.0095

ספסל מיצקת ברזל ועץ דגם "הדר "10
של "וולפמן" או ש"ע

יח'

1,570.00

01.40.18.0100

ספסל מיצקת ברזל ועץ דגם "הדר "20
של "וולפמן" או ש"ע

יח'

1,279.00

01.40.18.0105

ספסל מתכת ועץ דגם "ברצלונה" מק"ט
) חד ,דו ותלת מושבי(  S-250של חב'
"הדס" או ש"ע

יח'

1,279.00

01.40.18.0110

ספסל מתכת ועץ דגם "ברצלונה" מק"ט
) חד ,דו ותלת מושבי(  S-250של חב'
"הדס" עשוי מעץ "איפאה" או ש"ע

יח'

1,629.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט
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כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

01.40.18.0115

ספסל מתכת ועץ עם רגלי בטון דגם
"ונציה" מק"ט  B-041של חב' "הדס" או
ש"ע

יח'

5,001.00

01.40.18.0120

ספסל מתכת דגם " ספיר" ללא
משענת מק"ט  S-300של חב' "הדס"
או ש"ע

יח'

1,745.00

01.40.18.0125

ספסל מתכת דגם " ספיר" עם משענת
מק"ט  S-300של חב' "הדס" או ש"ע

יח'

2,559.00

01.40.18.0130

ספסל מתכת דגם " ספיר" עם משענת
וידיות מק"ט  S-300של חב' "הדס" או
ש"ע

יח'

3,024.00

01.40.18.0131

ספסל ישיבה חברת "שחם אריכא"
מדגם אביב עם משענת גב ,מסעד יד,
ועץ פריק כדוגמת הקיים בפארק .גמר
עפ"י דרישות המזמין .כולל לוגו פארק
נחל באר שבע.

יח'

6,067.00

01.40.18.0132

ספסל ישיבה חברת "שחם אריכא"
מדגם אביב ללא משענת גב ,עם מסעד
יד ועץ פריק כדוגמת הקיים בפארק.
גמר עפ"י דרישות המזמין .כולל לוגו
פארק נחל באר שבע.

יח'

3,483.00

01.40.18.0133

ספסל ישיבה כפול חברת "שחם אריכא"
מדגם אביב ללא משענת גב ,ללא מסעד
יד ועץ פריק כדוגמת הקיים בפארק.
גמר עפ"י דרישות המזמין .כולל לוגו
פארק נחל באר שבע.

יח'

6,404.00

01.40.18.0134

התקנת ספסל מבטון כולל כל הנדרש
להתקנה לפי מפרטי היצרן

יח'

844.00

01.40.18.0135

ספסל עץ ובטון בגמר חשוף  /גרנוליט /
מרקם אבן דגם "אילן" של "שחם
אריכא" או ש"ע באורך  1.9מ'

יח'

1,745.00

01.40.18.0140

ספסל עץ ובטון בגמר חשוף  /בטון לבן /
גרנוליט דגם "אפק" של "שחם אריכא"
או ש"ע באורך  2.15מ'

יח'

1,745.00

01.40.18.0141

ספסל מבטון ב 30-במידות כלליות
 75/70יצוק בקו מעוגל)אפקי( בבריכת
המים בשני שלבים כולל מרווחים
בליטות וקיטומים וכולל מילוי בטון
שיפועים להובלת מים על פי פרט א
בתכנית הקונסטרוקצייה ועל פי תוכניות
אדריכליות .הספסל יבוצע בבטון חשוף
וכולל זיון הבטון

מ"א

1,349.00

01.40.18.0142

ספסל עץ ובטון בגמר חשוף/בטון לבן
דגם "אפק" של "שחם אריכא" או ש"ע

יח'

1,745.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט
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כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

באורך  1.80מ' או  1.20מ' ,מק"ט
 .1216גוון העץ אורן טבעי .ראה דוגמת
ספסל ע"ג תכנית הוח.

יח'

01.40.18.0143

כמו סעיף  40.18.143אך כולל משענת
עשויה מיציקת מתכת באורך  1.80מ'.
גוון העץ אורן טבעי נגיש לנכים מק"ט
 .1220הספסלים יותקנו מתחת
לפרגולה סביב הבריכה

יח'

1,910.00

01.40.18.0145

ספסל עץ ובטון בגמר כורכרית /
אקרסטון דגם "טנגו" של "אקרשטיין" או
ש"ע באורך  2.0מ'

יח'

2,210.00

01.40.18.0150

ספסל עץ ובטון בגמר כורכרית /
אקרסטון של "אקרשטיין" או ש"ע
באורך  2.05מ'

יח'

2,094.00

01.40.18.0155

ספסל עץ ובטון בגמר כורכרי דגם
"דרומי" של "אקרשטיין" או ש"ע באורך
 3.0מ'

יח'

3,605.00

01.40.18.0160

ספסל עץ ובטון בגמר אקרסטון דגם
"רחובות" של "אקרשטיין" או ש"ע
באורך  2.4מ'

יח'

3,024.00

01.40.18.0161

ספסל מתכנת ועץ גושני דגם קק"ל של
חב' "בול עץ" או ש"ע אורך  2מ'

יח'

3,091.00

01.40.18.0162

ספסל מתכת דגם פלג ללא משענת
תוצרת שגב תעשיות

יח'

1,742.00

01.40.18.0163

ספסל מתכת דגם פלג עם משענת
תוצרת שגב תעשיות

יח'

2,551.00

01.40.18.0165

ספסל בטון בגמר חשוף  /גרנוליט דגם
"מרגלית" " /קשתי" של "שחם אריכא"
או "ספסל  "150של "איטונג" או ש"ע
באורך  1.6מ'

יח'

1,279.00

01.40.18.0166

ספסל מדגם "פס ישר" מק"ט 1432
שחם אריכא או ש"ע יצוק מבטון
אדריכלי .מגיע במידות  300X43ס”מ
ובגובה  46ס”מ .התקנה :הנחה על
הקרקע

יח'

1,279.00

01.40.18.0170

ספסל בטון כדוגמת "נגה עם משענת"
או ש"ע של "שחם אריכא" או ש"ע
בקוטר  100ס"מ

יח'

2,210.00

01.40.18.0175

ספסל בטון בגמר אפור  /גוון כלשהו /
גרנוליט דגם "ספסל  "Cשל "וולפמן" או
ש"ע באורך  0.8מ'

יח'

873.00

01.40.18.0180

ספסל בטון בגמר אפור  /גוון כלשהו /

יח'

1,745.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט
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כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

גרנוליט דגם "עציץ  "240של "וולפמן"
או ש"ע באורך  2.4מ'

יח'

01.40.18.0185

ספסל בטון בגמר אפור דגם "עגול" של
"וולפמן" או ש"ע

יח'

2,326.00

01.40.18.0186

ספסל דגם נובורקינו מתוצרת "בריאות
ונוחות בע"מ" או ש"ע .כולל בסיס בטון
וכל הנדרש לביצוע מושלם .גוון לפי
בחירת האדריכל.

קומפ...

2,023.00

01.40.18.0187

ספסל מבטון מזויין ב -30יצוק באתר,
גמר חלק ,פינות קטומות ,בגובה 45
ס"מ וברוחב  60ס"מ ,בקוים ישרים ו/או
קשתיים  +מושב מ -4לוחות עץ איפאה
בעובי  32מ"מ וברוחב  10ס"מ לרבות
פרזול ואימפרגנציה .המחיר כולל גם
עבודות עפר ,יסודות בטון וכו' ,הכל עד
לגמר מושלם בהתאם

מ"א

1,798.00

01.40.18.0188

ספסל משטח ישיבה עץ גושני ברוחב
 50ס"מ צבוע על גבי קונסטרוקצית
פלדה מעוגנת לקיר בהתאם לתכניות
ביצוע

מ"א

1,124.00

01.40.18.0190

מושב מטיפוס "ספסל קעור" מבטון
טרום בגמר אפור  /צבעוני  /גרנוליט
תוצרת "איטונג" או "וולפמן" או ש"ע

יח'

524.00

01.40.18.0195

שולחן פיקניק דגם "אבירן" של וולקן או
ש"ע

יח'

1,978.00

01.40.18.0196

שולחן פיקניק דגם קק"ל מק"ט 820
תוצרת "בול עץ" או ש"ע

יח'

2,472.00

01.40.18.0200

שולחן פיקניק מתכת מק"ט  G-700של
חב' "הדס" או ש"ע .

יח'

4,303.00

01.40.18.0205

שולחן פיקניק קק"ל מק"ט  G-800של
חב' "הדס" או ש"ע .

יח'

1,279.00

01.40.18.0210

שולחן פיקניק משושה מק"ט G-300
של חב' "הדס" או ש"ע .

יח'

3,140.00

01.40.18.0215

שולחן עגול דגם "גן לאומי" מבטון טרום
בגמר אקרסטון  /כורכרית  S.W.בקוטר
 120ס"מ של "אקרשטיין" או ש"ע

יח'

1,803.00

01.40.18.0220

ספסל קשתי דגם "גן לאומי" )להשלמת
מערכת( מבטון טרום בגמר אקרסטון /
כורכרית  S.W.בקוטר  230ס"מ של
"אקרשטיין" או ש"ע

יח'

1,279.00

01.40.18.0225

מערכת ישיבה מדגם "פרח  "4בנויה
משילוב מתכת ,מוזיאקה ובטון של
"שחם אריכא" או ש"ע

יח'

2,559.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט
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כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

01.40.18.0230

מערכת ישיבה מדגם "פרח  "6בנויה
משילוב מתכת ,מוזיאקה ובטון של
"שחם אריכא" או ש"ע

יח'

3,140.00

01.40.18.0235

מערכת ישיבה מדגם "מלבנית עם עץ"
בנויה משילוב מתכת ,מוזיאקה ,בטון
ועץ של "שחם אריכא" או ש"ע

יח'

5,466.00

01.40.18.0240

מערכת ישיבה מדגם "אליפטית" בנויה
משילוב מתכת ,מוזיאקה ובטון של
"שחם אריכא" או ש"ע

יח'

4,187.00

01.40.18.0245

מערכת ישיבה מדגם "פארק אליפטי" /
"פארק עגול" )מותאמת נגישות לנכים(
בנויה משילוב מוזיאקה ובטון של "שחם
אריכא" או ש"ע

יח'

5,815.00

01.40.18.0250

מערכת ישיבה מדגם "מושבי לוטוס"
)מותאמת נגישות לנכים( מבטון טרום
בגמר חשוף  /גרנוליט של "שחם
אריכא" או ש"ע

יח'

3,490.00

01.40.18.0255

מערכת ישיבה מדגם "חד רגל מרובע"
)מותאמת נגישות לנכים( בנויה מבטון,
מתכת ומוזיאקה של "שחם אריכא" או
ש"ע

יח'

2,908.00

01.40.18.0256

מערכת ישיבה מלבנית מדגם חורש
מותאמת נגישות לנכים מבטון טרום
בגמר מוזאיקה מלוטשת ללא ספיגה
תוצרת שחם אריכא או ש"ע

קומפ...

5,815.00

01.40.18.0257

מערכת ישיבה דגם לוטוס מותאמת
נגישות לנכים מבטון טרום בגמר
מוזאיקה מלוטשת ללא ספיגה תוצרת
שחם אריכא או ש"ע

קומפ...

3,490.00

01.40.18.0258

מערכת ישיבה חלוקי נחל דגם 1474
תוצרת שחם אריכא או ש"ע

יח'

3,091.00

01.40.18.0260

מערכת ישיבה מדגם "חד רגל עגול"
בנויה מבטון ,מתכת ומוזיאקה של
"שחם אריכא" או ש"ע

יח'

3,140.00

01.40.18.0261

מערכת פיקניק אליפטי "שחם אריכא"
בגמר מוזאיקה או עפ"י דרישות המזמין
 .כולל לוגו פארק נחל באר שבע

יח'

6,911.00

01.40.18.0262

מעמד למנגל מוארך "שחם אריכא"
בגמר עפ"י דרישות המזמין .כולל לוגו
פארק נחל באר שבע

יח'

1,967.00

01.40.18.0265

מערכת ישיבה מדגם "מושב ומשענת"
בנויה מבטון ,מתכת ומוזיאקה של
"שחם אריכא" או ש"ע

יח'

4,769.00
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כתב כמויות
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תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

01.40.18.0266

מערכת ישיבה ילדים  1620שחם
אריכה או ש"ע .המערכת כוללת שולחן
במידות  60X90וגובה  52ס”מ2 ,
מושבי בטון בקוטר  30וגובה  30ס”מ
ו -2ספסלים  70X30וגובה  30ס”מ
,המייצרים  6מקומות ישיבה .ניתן
להזמין בצבעי בטון שונים.

יח'

5,400.00

01.40.18.0270

התקנה :בסיס השולחן מבוטן בקרקע,
המושבים מעוגנים לקרקע.

יח'

6,396.00

01.40.18.0275

ברזיה דגם "כתר" הכוללת  4ברזים,
מבטון טרום בגמר חשוף  /גרנוליט של
"שחם אריכא" ,כולל ארגז מגוף ובריכת
ניקוז וכולל חיבור למקור מים או ש"ע.

יח'

5,931.00

01.40.18.0280

ברזיה דגם "פטריה" הכוללת  3ברזים,
מבטון טרום בגמר חשוף  /גרנוליט של
"שחם אריכא" ,כולל ארגז מגוף ובריכת
ניקוז וכולל חיבור למקור מים או ש"ע.

יח'

5,931.00

01.40.18.0285

ברזיה דגם "פנינה לשטיפה" הכוללת 5
ברזים ,מבטון טרום בגמר חשוף /
גרנוליט של "שחם אריכא" ,כולל בריכת
ניקוז וחיבור למקור מים או ש"ע.

יח'

5,698.00

01.40.18.0290

ברזיה דגם "יהלום" הכוללת  4ברזים,
מבטון טרום בגמר חשוף  /גרנוליט של
"שחם אריכא" ,כולל ארגז מגוף וחיבור
למקור מים או ש"ע.

יח'

6,396.00

01.40.18.0295

ברזיה דגם "יהלום קטן לשתיה"
הכוללת  2ברזים ,מבטון טרום בגמר
חשוף  /גרנוליט של "שחם אריכא" ,כולל
ארגז מגוף וחיבור למקור מים או ש"ע.

יח'

4,535.00

01.40.18.0300

ברזיה דגם "מפל" הכוללת  2ברזים,
מבטון טרום בגמר חשוף  /גרנוליט של
"שחם אריכא" ,כולל ארגז מגוף וחיבור
למקור מים או ש"ע.

יח'

4,769.00

01.40.18.0305

ברזיה דגם "מפל מים קרים" הכוללת 2
ברזים ,מבטון טרום בגמר חשוף /
גרנוליט של "שחם אריכא" ,כולל ארגז
מגוף וחיבור למקור מים או ש"ע.

יח'

10,814.00

01.40.18.0310

ברזיה דגם "מעין" הכוללת  3ברזים,
מבטון טרום בגמר חשוף  /גרנוליט של
"שחם אריכא" ,כולל ניקוז סיפון ביתי,
תליה על הקיר וחיבור למקור מים או
ש"ע.

יח'

5,350.00

01.40.18.0315

ברזיה דגם "מעין למים קרים" הכוללת
 3ברזים ,מבטון טרום בגמר חשוף /
גרנוליט של "שחם אריכא" ,מתקן קרור

יח'

11,280.00
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יחידת
מידה

כמות

מחיר

וברזיה תלויים על הקיר ,ניקוז סיפון
ביתי וחיבור למקור מים או ש"ע.

יח'

01.40.18.0320

ברזיה דגם "באר למים קרים" הכוללת
 4ברזים ,מבטון טרום בגמר חשוף /
גרנוליט של "שחם אריכא" ,כולל מתקן
קרור ,ארגז מגוף וחיבור למקור מים או
ש"ע.

יח'

15,350.00

01.40.18.0325

ברזיה דגם "גליל לשתיה" " /רהט
לשתיה" הכוללת ברז אחד ,מבטון טרום
בגמר חשוף  /גרנוליט של "שחם
אריכא" ,כולל ארגז מגוף וחיבור למקור
מים או ש"ע.

יח'

3,373.00

01.40.18.0327

ברזית אגם בעלת שני לחצנים) לחצן
לשתייה ולחצן נוסף למילוי בקבוקים(
נגישה עם שוקת לכלבים )שוקת
קדמית ואחורית ותוספת שוקת לכלבים(
חלק אפור עם תו תקן ,שלוש שנות
אחריות מק"ט  2320שחם אריכא או
ש"ע

יח'

5,750.00

01.40.18.0330

ברזיה דגם "אביב לשתיה" )מותאם
נגישות לנכים( הכוללת  2ברזים ,מבטון
טרום בגמר חשוף  /גרנוליט של "שחם
אריכא" ,כולל ארגז מגוף וחיבור למקור
מים או ש"ע.

יח'

4,420.00

01.40.18.0335

ברזיה דגם "רם" הכוללת  2ברזים,
מבטון טרום בגמר חשוף  /גרנוליט של
"שחם אריכא" ,כולל ארגז מגוף וחיבור
למקור מים או ש"ע.

יח'

4,187.00

01.40.18.0336

ברזיה דגם " "fuenteבחתך אליפסי
מתוצרת "בריאות ונוחות בע"מ" או ש"ע
 .הברזיה כוללת בסיס בטון ,שוקת
לניקוז מים ,חיבור למקור מים ,חיבור
לביוב/ניקוז וכל הנדרש לביצוע מושלם.
גוון לפי בחירת האדריכל.

יח'

3,933.00

01.40.18.0340

מתקן "מיטת שכיבה לאימון רגלים" דגם
 GR2005-1-100של חב' גרינפילדס או
ש"ע

יח'

18,141.00

01.40.18.0345

ברזיה דגם "עלה לשתיה" )מותאם
נגישות לנכים( הכוללת ברז אחד ,מבטון
טרום בגמר חשוף  /גרנוליט של "שחם
אריכא" ,כולל ארגז מגוף וחיבור למקור
מים או ש"ע.

יח'

4,187.00

01.40.18.0350

מתקן "הרקולס דחיפה" דגם
 GR2005-1-47של חב' גרינפילדס או
ש"ע

יח'

19,652.00
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תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

01.40.18.0355

ברזיה דגם "פארק לשטיפה" הכוללת 3
ברזים ,מבטון טרום בגמר חשוף /
גרנוליט של "שחם אריכא" ,כולל שוקת
פתוחה לאורך הברזיה וחיבור למקור
מים או ש"ע.

יח'

7,558.00

01.40.18.0360

ברזיה דגם "אפיק  3למים קרים"
)מותאם נגישות לנכים( הכוללת 2
ברזים ומנגנון נוסף למילוי כוסות
ובקבוקים ,כולל יחידת קרור בגוף
הברזיה )חיבור לחשמל משולם
בנפרד( ,כולל בריכת ניקוז של "שחם
אריכא" או ש"ע.

יח'

13,373.00

01.40.18.0361

ברזיה מבטון טרום ,דגם "אדווה"
תוצרת "שחם אריכא" או ש"ע כולל
התקנה וחיבור הצנרת לקו קיים )לא
כולל צנרת( ,לוגו פארק נחל באר שבע
כדוגמת הקיים בפארק.

יח'

5,169.00

01.40.18.0362

ברזיה מבטון טרום ,דגם "אביב" תוצרת
"שחם אריכא" או ש"ע כולל התקנה
וחיבור הצנרת לקו קיים )לא כולל
צנרת( ,לוגו פארק נחל באר שבע
כדוגמת הקיים בפארק.

יח'

4,596.00

01.40.18.0363

ברזיה דגם "פארק חדשה" של "שחם
אריכא" הכוללת  3ברזים אנטיונדלים
וכל החיבורים הנדרשים כולל לוגו פארק
נחל באר שבע

יח'

11,011.00

01.40.18.0364

ברזיה דגם "פארק" של "שחם אריכא"
הכוללת  3ברזים מנתיים וכל החיבורים
הנדרשים כולל לוגו פארק נחל באר
שבע

יח'

9,326.00

01.40.18.0365

תוספת לברזיות עבור בריכת ניקוז
מבטון עם מכסה מיצקת ברזל ומחסום
גלי הכולל יציאה לחיבור צינור פלסטי "2

יח'

455.00

01.40.18.0366

ברזיה דגם "אפיק  3למים קרים"
)מותאם נגישות לנכים( הכוללת 2
ברזים ומנגנון נוסף למילוי כוסות
ובקבוקים ,כולל יחידת קירור בגוף
הברזיה )חיבור לחשמל משולם
בנפרד( ,כולל בריכת ניקוז של "שחם
אריכא"

יח'

12,921.00

01.40.18.0370

תוספת לברזיות עבור בריכת ניקוז
הכוללת שוקת לכלבים ,מבטון עם
מכסה מיצקת ברזל מחסום גלי הכולל
יציאה לחיבור צינור פלסטי "2

יח'

466.00

01.40.18.0375

תוספת לברזיות עבור ארגז מגוף ראשי
הכולל מסנן ומכסה מיצקת ברזל

יח'

675.00
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סה"כ
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01.40.18.0376

חבית ניקוז לברזיהה כולל:החבית תהיה
מחוררת בתחתית ובלפחות משני שליש
גובה בחורים של  8מ"מ ובמרווחים של
 5ס"מ אחד מהשני ,התקנת צינור
הניקוז של הברזיה אל מרכז החבית,
בד גיאוטכני  250גר' בבמעטפת
הפנימית של החבית בין החבית לחצץ,
מילוי החבית בחצץ  .החבית תוטמן
באדמה בגובה של  10-ס"מ עם מכסה
במיקום שיצויין ע"י המפקח.

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה
יח'

כמות

מחיר

סה"כ

675.00

הערה:
_ אשפתונים _
01.40.18.0385

אשפתון עץ ומתכת דגם "אסף" של
וולקן או ש"ע

יח'

873.00

01.40.18.0390

אשפתון עץ ומתכת דגם "אורן" מק"ט
) A-118גולן( של חב' הדס" או ש"ע

יח'

524.00

01.40.18.0395

אשפתון עץ ומתכת דגם "מרקיז" מק"ט
) A-122סורבון( של חב' הדס" או ש"ע

יח'

605.00

01.40.18.0400

אשפתון עץ ומתכת דגם "מרקיז" עם
בסיס מק"ט  A-122Bשל חב' הדס"
או ש"ע

יח'

640.00

01.40.18.0405

אשפתון עץ ומתכת דגם "לורד" מק"ט
 A-121של חב' הדס" או ש"ע

יח'

873.00

01.40.18.0410

אשפתון מתכת דגם "אליס" מק"ט
 A-105של "הדס" או ש"ע

יח'

1,047.00

01.40.18.0415

אשפתון מתכת דגם "גלבוע" מק"ט
 A-104של "הדס" או ש"ע

יח'

780.00

01.40.18.0420

אשפתון מתכת דגם "עמק" מק"ט
) A-103סייפן  /קסריון( של "הדס" או
ש"ע

יח'

699.00

01.40.18.0425

אשפתון מתכת דגם "שרון" מק"ט
) A-120יסמין  /בריסל( של "הדס" או
ש"ע

יח'

699.00

01.40.18.0430

אשפתון מתכת דגם "אריה" מק"ט
 A-160של "הדס" או ש"ע

יח'

873.00

01.40.18.0435

אשפתון מתכת דגם "חרמון" מק"ט
 A-106של "הדס" או ש"ע

יח'

990.00

01.40.18.0440

אשפתון מתכת דגם "ורד" מק"ט
) A-111סורג( של "הדס" או ש"ע

יח'

814.00

01.40.18.0445

אשפתון מתכת דגם "תבור" מק"ט
 A-114של "הדס" או ש"ע

יח'

758.00
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תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

01.40.18.0450

אשפתון מתכת דגם "נרקיס מרובע"
מק"ט  A-115של "הדס" או ש"ע

יח'

758.00

01.40.18.0455

אשפתון מתכת דגם "נרקיס עגול"
מק"ט  A-116של "הדס" או ש"ע

יח'

758.00

01.40.18.0460

אשפתון מתכת דגם "פארק ענק" מק"ט
 A-108של "הדס" או ש"ע

יח'

931.00

01.40.18.0465

אשפתון מתכת דגם "פארק " מק"ט
 A-110של "הדס" או ש"ע

יח'

931.00

01.40.18.0470

אשפתון מתכת דגם "חצב " מק"ט
 A-061של "הדס" או ש"ע

יח'

1,745.00

01.40.18.0475

אשפתון מתכת דגם "חיפה " מק"ט
 A-017של "הדס" או ש"ע

יח'

1,512.00

01.40.18.0480

אשפתון מתכת דגם "סחלב" מק"ט
 A-075של "הדס" או ש"ע

יח'

1,396.00

01.40.18.0485

אשפתון מתכת דגם "בריסל" של "גנית"
או ש"ע

יח'

1,164.00

01.40.18.0490

אשפתון מפח מחורר וטבעת אבן קיסר
דגם "הדרים" של "גנית" או ש"ע

יח'

524.00

01.40.18.0495

אשפתון דגם "סורבון" של "גנית" או
ש"ע מעץ בגוון טבעי כולל מיכל פנימי
מפח מגולוון

יח'

1,047.00

01.40.18.0500

אשפתון כפול דגם "לימסול" של "גנית"
או ש"ע מעץ בגוון טבעי כולל מיכל פנימי
מפח מגולוון

יח'

1,396.00

01.40.18.0505

אשפתון דגם "ניו-יורק" של "גנית" או
ש"ע ממתכת כולל מיכל פנימי מפח
מגולוון

יח'

1,396.00

01.40.18.0510

אשפתון דגם "שנטל" של "גנית" או ש"ע
ממתכת כולל מיכל פנימי מפח מגולוון

יח'

1,164.00

01.40.18.0515

פח אשפה דגם "רודוס" של חברת
"גנית פארק" או שו"ע.

יח'

1,047.00

01.40.18.0520

אשפתון דגם "טוסקנה" של חברת
"גנית" או ש"ע.

יח'

1,164.00

01.40.18.0525

אשפתון דגם "מנילה" ,מק"ט  6051של
חברת "גנית" או ש"ע.

יח'

1,047.00

01.40.18.0530

אשפתון דגם "פארק" על רגל תוצ' "
עולם ירוק" או ש"ע

יח'

699.00

01.40.18.0535

אשפתון מתכת דגם "סורג" עם בסיס
בטון  /צינור מתכת הכולל מכסה

יח'

1,279.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט
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כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

נירוסטה ומיכל מפח מגולוון קשור
בשרשרת של "שחם אריכא" או ש"ע

יח'

01.40.18.0540

אשפתון מתכת דגם "סיפן" עם בסיס
בטון  /צינור מתכת הכולל מכסה מבטון
ומיכל מפח מגולוון קשור בשרשרת של
"שחם אריכא" או ש"ע

יח'

1,047.00

01.40.18.0545

אשפתון מתכת דגם "סיפן" עם מכסה
על בסיס בטון  /צינור מתכת הכולל
מיכל מפח מגולוון קשור בשרשרת של
"שחם אריכא" או ש"ע

יח'

1,164.00

01.40.18.0550

אשפתון מתכת דגם "קוסמוס" )פח
מחורר( ,תוצרת "יוניפורם" או ש"ע

יח'

1,745.00

01.40.18.0555

אשפתון מתכת ובטון דגם "יסמין" על
בסיס בטון הכולל מכסה נירוסטה ומיכל
מפח מגולוון קשור בשרשרת של "שחם
אריכא" או ש"ע

יח'

1,118.00

01.40.18.0560

אשפתון מתכת ובטון דגם "כרכום
מתכת" על בסיס בטון הכולל מכסה
נירוסטה ומיכל מפח מגולוון קשור
בשרשרת של "שחם אריכא" או ש"ע

יח'

1,164.00

01.40.18.0565

תוספת למחיר אשפתון מתכת עבור
צבע מטאלי עפ"י קטלוג RAL

יח'

40.60

01.40.18.0570

אשפתון עץ ובטון דגם "תמר" הכולל
מכסה נירוסטה ומיכל מפח מגולוון
קשור בשרשרת של "שחם אריכא" או
ש"ע

יח'

1,396.00

01.40.18.0575

אשפתון עץ ובטון דגם "לוטוס עץ"
הכולל מכסה נירוסטה ומיכל מפח
מגולוון קשור בשרשרת של "שחם
אריכא" או ש"ע

יח'

1,279.00

01.40.18.0580

אשפתון בטון דגם "גלעד" בגמר חשוף /
גרנוליט הכולל מיכל מפח מגולוון קשור
בשרשרת של "שחם אריכא" או ש"ע

יח'

814.00

01.40.18.0585

אשפתון בטון דגם "משושה / "60
"רותם  "60בגמר חשוף  /גרנוליט
הכולל מכסה נירוסטה ומיכל מפח
מגולוון קשור בשרשרת של "שחם
אריכא" או ש"ע

יח'

814.00

01.40.18.0590

אשפתון בטון דגם "משושה / "75
"רותם  "75בגמר חשוף  /גרנוליט
הכולל מכסה נירוסטה ומיכל מפח
מגולוון קשור בשרשרת של "שחם
אריכא" או ש"ע

יח'

931.00

01.40.18.0595
רמדור

סה"כ

908.00
הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט
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כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

אשפתון בטון דגם "לוטוס  "60בגמר
חשוף  /גרנוליט הכולל מכסה נירוסטה
ומיכל מפח מגולוון קשור בשרשרת של
"שחם אריכא" או ש"ע

יח'

01.40.18.0600

אשפתון בטון דגם "לוטוס  "75בגמר
חשוף  /גרנוליט הכולל מכסה נירוסטה
ומיכל מפח מגולוון קשור בשרשרת של
"שחם אריכא" או ש"ע

יח'

873.00

01.40.18.0605

אשפתון בטון דגם "מצדה מיכל פלסטי"
בגמר חשוף  /גרנוליט של "שחם
אריכא" או ש"ע

יח'

1,047.00

01.40.18.0610

אשפתון בטון דגם "מצדה מיכל מתכת"
בגמר חשוף  /גרנוליט של "שחם
אריכא" או ש"ע

יח'

1,164.00

01.40.18.0615

אשפתון מתכת כדוגמת "גל ים" של
"שחם אריכא" או ש"ע בנפח  60ליטר ,
מכסה מאפירה ובסיס יצוקים מברזל ,
גוף האשפתון מפח מגולוון צבוע
המכסה נפתח באמצעות ציר

יח'

1,978.00

01.40.18.0620

אשפתון מתכת כדוגמת "לביא" של
"שחם אריכא" או ש"ע בנפח  60ליטר,
גוף האשפתון יצוק מברזל עם חיפוי
לוחות עץ או מתכת  .בית המיכל עם
מנגנון ציר לחזית המאפשר הצמדת
האשפון לקיר

יח'

2,094.00

01.40.18.0621

אשפתון מתכת כדוגמת "לביא" של
"שחם אריכא" מק"ט  3066או ש"ע
בנפח  60ליטר ,גוף האשפתון יצוק
מברזל עם חיפוי מתכת  .בית המיכל
עם מנגנון ציר לחזית המאפשר הצמדת
האשפון לקיר

יח'

2,247.00

01.40.18.0625

אשפתון מבטון מזוין כדוגמת "נוגה" של
"שחם אריכא" או ש"ע עם מיכל מגולוון
בנפח  60ליטר קשור בשרשרת עם
מכסה מנירוסטה

יח'

1,164.00

01.40.18.0630

אשפתון בטון דגם "גמלא" בגמר חשוף /
גרנוליט הכולל מכסה נירוסטה ומיכל
מפח מגולוון קשור בשרשרת של "שחם
אריכא" או ש"ע

יח'

1,164.00

01.40.18.0635

אשפתון בטון דגם "חצר עגול" בגמר
חשוף  /גרנוליט הכולל מכסה נירוסטה
ומיכל מפח מגולוון קשור בשרשרת של
"שחם אריכא" או ש"ע

יח'

1,047.00

01.40.18.0640

אשפתון בטון דגם "גחלים" בגמר חשוף
 /בזלת של "שחם אריכא" או ש"ע

יח'

1,512.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט
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כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

01.40.18.0645

אשפתון בטון דגם "משושה" )צלע (24
בגמר חשוף  /גוון כלשהו  /גרנוליט
הכולל מכסה נירוסטה ומיכל מפח
מגולוון קשור בשרשרת של "אקרשטיין"
או "איטונג" או ש"ע

יח'

640.00

01.40.18.0650

אשפתון בטון בגמר חשוף  /גוון כלשהו /
גרנוליט דגם "גינה" של "איטונג" או דגם
"" MG-30של "וולפמן" או ש"ע

יח'

303.00

01.40.18.0655

אשפתון בטון דגם "אשפתון  "80עם
טבעת מתכת בגמר חשוף  /גוון כלשהו /
גרנוליט של "אקרשטיין" או ש"ע

יח'

640.00

01.40.18.0660

אשפתון בטון דגם "אשפתון  "80עם
מאפרה בגמר חשוף  /גוון כלשהו /
גרנוליט של "אקרשטיין" או ש"ע

יח'

758.00

01.40.18.0665

אשפתון בטון דגם "דרומי" בגמר
אקרסטון  /שנהב  /כורכרית של
"אקרשטיין" או ש"ע

יח'

1,279.00

01.40.18.0670

אשפתון בטון דגם "וילה" עם טבעת
בגמר חשוף בצבע אפור של
"אקרשטיין" או "איטונג" או "וולפמן" או
ש"ע

יח'

1,570.00

01.40.18.0675

אשפתון בטון דגם "וילה" עם טבעת
בגמר בגוון כלשהו  /גרנוליט של
"אקרשטיין" או "איטונג" או "וולפמן" או
ש"ע

יח'

1,861.00

01.40.18.0680

אשפתון דגם " "ERCOLEתוצרת
" "METALCOאו ש"ע כולל מיכל מפח
מגולוון,לרבות עיגון

יח'

2,094.00

01.40.18.0685

אשפתון מתכת דגם ''CHANDY
תוצרת "  " METALCOאו ש"ע

יח'

3,955.00

01.40.18.0686

אשפתון "גמלא" מבטון מוחלק בנפח 75
ליטר ,עם מיכל פח מגולוון ,תופסן
שקיות ומכסה נירוסטה תוצרת "שחם
אריכא" ולוגו פארק נחל באר שבע
כדוגמת הקיים בפארק

יח'

1,573.00

01.40.18.0690

פח אשפה טמון בנפח  5מ"ק ,לרבות כל
העבודות והאישורים הנדרשים .תוצרת
"שיא אשקלון" או ש"ע.

יח'

20,932.00

01.40.18.0695

מחסום רכב מיצקת ברזל דגם "מור"
תוצרת "שחם אריכא" ש"ע

יח'

524.00

01.40.18.0700

מחסום רכב מיצקת ברזל דגם "מור
מתקפל" תוצרת "שחם אריכא" ש"ע

יח'

758.00

01.40.18.0705
רמדור

סה"כ

466.00
הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט
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כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

מחסום רכב מיצקת ברזל דגם "לביא"
של "שחם אריכא" או ש"ע  ,מידותיו
מותאמים לתקן נגישות 1918

יח'

01.40.18.0710

מחסום רכב מיצקת ברזל דגם "ארז
 "10תוצרת "וולפמן" ש"ע

יח'

524.00

01.40.18.0715

מחסום רכב מיצקת ברזל דגם "ארז
 "11תוצרת "וולפמן" ש"ע

יח'

548.00

01.40.18.0720

מחסום רכב מיצקת ברזל דגם "ארז
 "12תוצרת "וולפמן" ש"ע

יח'

758.00

01.40.18.0721

מחסום לרכב "קונוס" או "גליל" עד גובה
 1.0מ' בגוון אפור

יח'

208.00

01.40.18.0722

מחסום לרכב "קונוס" או "גליל" עד גובה
 1.0מ' עם ציפוי גרנוליט רחוץ

יח'

248.00

01.40.18.0723

עמוד מחסום ספסל מאבן גיר כהה
בעיבוד מסומסם במידות  59/344ס"מ
בגובה  50ס"מ .ראה חוברת פרטים עיר
עתיקה.

יח'

507.00

01.40.18.0724

עמוד מחסום מיציקת ברזל מרובע
 20/20ס"מ ,גובה  50ס"מ ,ראה חוברת
פרטים עיר עתיקה.

יח'

1,068.00

01.40.18.0725

תוספת למחסומי רכב מיצקת ברזל
עבור שרשרת ברזל ואוזניים לחיבור בין
עמודי המחסום

מ"א

105.00

01.40.18.0726

מחסום רכב נשלף ממתכת מגולוון "6
צבוע בתנור בגוון לפי בחירה כולל
התקנה באספלט או ריצוף.

יח'

1,124.00

01.40.18.0727

מחסום רכב מדגם נגה של "שחם
אריכא" מבטון מוחלק כולל סמל פארק
נחל ב"ש כדוגמת הקיים ,כולל התקנה
בכל המשטחים.

יח'

630.00

01.40.18.0730

עמוד מחסום הידראולי דגם hd
 cylinderתוצ' ב.ג .אלמנטים אורבניים
או ש"ע ,כולל יסוד בטון

יח'

1,047.00

01.40.18.0735

מתקן לקשירת אופנועים  /קטנועים,
מצינור נירוסטה בקוטר " 2כולל עיגון
לקרקע באמצעות יסוד בטון והחזרת
השטח לקדמותו

יח'

1,105.00

01.40.18.0740

מתקן לקשירת אופניים מצינור נירוסטה
בקוטר ") 2כולל ריתוך לוחית אופניים(,
כולל עיגון לקרקע באמצעות יסוד בטון
והחזרת השטח לקדמותו

יח'

1,396.00

01.40.18.0745

מתקן לקשירת אופניים מק"ט R-605

יח'

3,140.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט
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כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

של חב' "הדס" או ש"ע .

יח'

01.40.18.0750

מתקן לקשירת אופניים מק"ט R-609
של חב' "הדס" או ש"ע .

יח'

3,838.00

01.40.18.0755

מתקן אופניים "לביא" מיצקת ברזל
תוצרת "שחם אריכא" או ש"ע ל -2זוגות
אופניים

יח'

524.00

01.40.18.0756

מתקן לנעילת אופניים מצינור נירוסטה
מק"ט  4981שחם אריכא או ש"ע דגם
“קשת” עשוי מצינור נירוסטה / 304
 316בקוטר  2מכופף ללא סמל .מגיע
במידות  59X5ובגובה  90ס”מ .רגלי
המתקן מבוטנות בקרקע.

יח'

595.00

01.40.18.0757

מתקן לנעילת אופניים דגם “קשת עם
סמל” מצינור נירוסטה קשת עם סמל
מק"ט  4986שחם אריכא או ש"ע עשוי
מצינור נירוסטה  316 / 304בקוטר 2
מכופף  .מגיע במידות  59X5ובגובה
 90ס”מ .רגלי המתקן מבוטנות בקרקע.

יח'

710.00

01.40.18.0760

מתקן לקשירת אופנועים עשוי מצינור
נירוסטה  ,304ברוחב  26ס"מ גובה
 100ס"מ .דגם עוגן  IM SEGEVמק"ט
 4999או ש"ע

יח'

600.00

18

רמדור

סה"כ

סה"כ ריהוט רחוב ומתקנים

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט
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כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון
19

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

מעקות ,גדרות ושערים
הערה:
גדרות ומעקות מתכת ייוצרו על פי תקן
 2142ותקן  .4723המחיר כולל ביסוס
 /עיגון וצביעה אלקטרוסטטית בתנור.
כל החלקים טבולים באבץ חם לאחר
היצור .סגמנטי היחידות באורך
מכסימלי כמופיע בפרט המתכנן .

הערה

01.40.19.0010

מעקה בטיחות ממתכת תוצרת "גדרות
אורלי" דגם "קריית אונו א'/ב' " או ש"ע
בגובה  1.10מ' מגולוון באבץ חם וצבוע
באבקה בתנור

מ"א

420.00

01.40.19.0011

מעקה בטיחות להולכי רגל )תמרור ו(-8
דגם עיריית באר-שבע
 2קשתות או  3קשתות או קשת הפוכה(
או ישר לפי דגם החדש כולל ביסוס
וחיבור

מ"א

315.00

01.40.19.0015

מעקה בטיחות ממתכת מתוצרת
"גדרות אורלי" דגם "מוצקין" או
"זכרון-יעקב" או ש"ע בגובה  1.2מ'
מגולוון באבץ חם וצבוע באבקה בתנור

מ"א

420.00

01.40.19.0020

מעקה בטיחות ממתכת מתוצרת
"גדרות אורלי" דגם "חנן",או תבור" או
שימשית או "מכבי" או "ביתר" "צמח"-1
או ש"ע ,גובה  1.10מ' מגולוון באבץ חם
וצבוע באבקה בתנור

מ"א

408.00

01.40.19.0025

מעקה בטיחות ממתכת מתוצרת
"גדרות אורלי" דגם "נצרת" או "ירקון"
או "עצמון" "הר יונה" או "שריד" או
"נהלל" או ש"ע בגובה  1.10מ' מגולוון
באבץ חם וצבוע באבקה בתנור

מ"א

373.00

01.40.19.0030

מעקה בטיחות ממתכת מתוצרת
"גדרות אורלי" דגם "כנרת" או "נשיא"
או "הולנדי" או ש"ע בגובה  1.10מ'
מגולוון באבץ חם וצבוע באבקה בתנור

מ"א

373.00

01.40.19.0035

מעקה בטיחות ממתכת מתוצרת
"גדרות אורלי" דגם "אלעד" או "בלגי"
או "מנרב" או ש"ע בגובה  1.10מ'
מגולוון באבץ חם וצבוע באבקה בתנור

מ"א

373.00

01.40.19.0040

מעקה בטיחות ממתכת מתוצרת
"גדרות אורלי" דגם "גבעת המורה" או
הרצליה" או בנימינה" או "צמח "-2או
"דרום" או ש"ע בגובה  1.10מ' מגולוון
באבץ חם וצבוע באבקהבתנור

מ"א

373.00

01.40.19.0045

מעקה בטיחות ממתכת מתוצרת

מ"א

373.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט
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כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

"גדרות אורלי" דגם "שמש" או ש"ע
בגובה  1.10מ' מגולוון באבץ חם וצבוע
באבקה בתנור התקנה.

מ"א

01.40.19.0050

מעקה בטיחות ממתכת מתוצרת
"גדרות אורלי" דגם "ע.ד.ה ".או "לואי"
או ש"ע בגובה  1.10מ' מגולוון באבץ
חם וצבוע באבקה בתנור

מ"א

583.00

01.40.19.0051

מעקה בטיחות סטנדרט עיריית באר
שבע

מ"א

361.00

01.40.19.0055

מעקות הולכה )בטיחות( דגם -
קשתות

מ"א

349.00

01.40.19.0060

מעקה הולכה והפרדה באי תנועה
מתוצרת "גדרות אורלי" מדגם "מעין
חרוד" או "סביונית"של יהודה רשתות או
"מלבנית פינה עגולה" של רשת-כל או
ש"ע בגובה  1.10מ' מגולוון באבץ חם
וצבוע בתנור

מ"א

222.00

01.40.19.0061

מעקה הפרדה מאלמנטים דקורטיביים
מודולריים בגובה עד  1.20מ' כדוגמת
עיריית באר-שבע )ראה תמונות בפרק
פרטים טיפוסיים דגם ישן(

מ"א

338.00

01.40.19.0065

מעקה הולכה למדרכה ומחסום לגנים
ציבוריים מתוצרת "גדרות אורלי" מדגם
"כפול" או "קרית-ים" או ש"ע בגובה .1
 10מ' מגולוון באבץ חם וצבוע בתנור

מ"א

303.00

01.40.19.0070

מעקה הולכה למדרכה ומחסום לגנים
ציבוריים מתוצרת "גדרות אורלי" דגם
"נתניה" או ש"ע בגובה  1.10מ' מגולוון
באבץ חם וצבוע בתנור

מ"א

303.00

01.40.19.0075

צביעת גדרות מסגרות קיימות כולל ניקוי
צבע וחלודה וצביעה בצבע יסוד ו-2
שכבות צבע עליון לפי הוראות היצרן .
הצביעה משני צידי הגדר )פנים וחוץ(
המדידה פעם אחת

מ"ר

28.20

01.40.19.0080

מעקה הולכה והפרדה מתוצרת "גדרות
אורלי" מדגם "תוחם חלקה" או
"חיפה-תל אביב "או "ניו ג'רסי" של
יהודה רשתות או ש"ע בגובה  1.10מ'
מגולוון באבץ חם וצבוע בתנור

מ"א

222.00

01.40.19.0085

צביעת סורגים בחלונות בחזיתות בתים
כולל ניקוי צבע וחלודה וצביעה בצבע
יסוד ו -2שכבות צבע עליון לפי הוראות
היצרן

מ"ר

282.00

01.40.19.0090

גדר הולכה למדרכה ומחסום לגנים

מ"א

303.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט
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כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

ציבוריים מתוצרת אורלי"מדגם "הולכה
חיפה" או "הולכה עכו" או דגם "מע"צ"
או ש"ע בגובה  1.10מ' מגולוונת באבץ
חם וצבועה באבקהבתנור

מ"א

01.40.19.0095

צביעת שערי ברזל קיימים בכניסה
לחצרות כולל ניקוי צבע וחלודה וצביעה
בצבע יסוד ו -2שכבות צבע עליון לפי
הוראות היצרן

קומפ...

424.00

01.40.19.0100

מעקה הגנה לגינון מתוצרת "גדרות
אורלי" דגם "ג'ולי" או "הולנדי" או
"הולכה חיפה" או ש"ע בגובה עד 0.60
מ' מגולוון באבץ חם וצבוע באבקה
בתנור

מ"א

234.00

01.40.19.0105

מאחז יד אופקי או משופע להולכי רגל
בגובה  90 110-ס"מ מצינור מגולוון
בקוטר " 2כולל פינות מעוגלות עיגון
לקירות  /עמודים וצביעה בתנור

מ"א

210.00

01.40.19.0110

מאחז יד אופקי או משופע להולכי רגל
בגובה  90-110ס"מ מצינור נירוסטה
 316בקוטר " 1.5כולל פינות מעוגלות
ועיגון לקירות  /עמודים

מ"א

653.00

01.40.19.0114

מעקה בטיחות ממתכת מתוצרת דגם
"גיל משופר" בגובה  1.10מ' תוצרת
"אור תעש" או ש"ע מגולוון חם וצבוע
בתנור

מ"א

468.00

01.40.19.0115

מאחז יד כפול אופקי או משופע להולכי
רגל בגובה  90-110ס"מ מצינור
נירוסטה  316בקוטר " 1.5כולל פינות
מעוגלות ועיגון לקירות  /עמודים

מ"א

1,047.00

01.40.19.0116

מאחז יד אופקי או משופע להולכי רגל
בגובה  110-90ס"מ מצינור מגולוון
בקוטר " 1.5כולל פינות מעוגלות עיגון
לקירות/עמודים ,גילוון חם וצבוע בתנור
וקידוח בבטון או פלטקות עפ"י התקנים
והנחיות יועץ הבטיחות כדומת הקיים
באמפיתיאטרון

מ"א

225.00

01.40.19.0117

מובילי קהל מצינור מתכת " 4כולל גילוון
חם וצבוע בתנור וקידוח בבטון/אספלט
או פלטקות עפ"י התקנים והנחיות יועץ
הבטיחות כדומת הקיים באמפיתיאטרון

מ"א

170.00

01.40.19.0118

אספקה והתקנת מאחז יד מצינור
מתכת עגול בקוטר " 1.5למדרגות כולל
גילוון חם וצבוע בתנור וקידוח
בבטון/אספלט או פלטקות עפ"י התקנים
והנחיות יועץ הבטיחות כדומת הקיים
באמפיתיאטרון

מ"א

338.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט
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כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

01.40.19.0120

מעקה הולכה להולכי רגל הכולל מאחז
יד אופקי או משופע ועמודים כל 150
ס"מ ,בגובה  90 110-ס"מ מצינורות
נירוסטה  316בקוטר " 1.5כולל פינות
מעוגלות ועיגון לריצפה

מ"א

780.00

01.40.19.0121

יחידת מאחז יד מתכת מגולוון חם וצבוע
בתנור באורך כ -40ס"מ ,כולל גילוון חם
וצבוע בתנור וקידוח בבטון או פלטקות
עפ"י התקנים והנחיות יועץ הבטיחות
כדומת הקיים בטריבונות
האמפיתיאטרון

יח'

338.00

01.40.19.0125

מעקה הולכה להולכי רגל הכולל מאחז
יד כפול אופקי או משופע ועמודים כל
 150ס"מ ,בגובה  90 110-ס"מ
מצינורות נירוסטה  316בקוטר "1.5
כולל פינות מעוגלות ועיגון לריצפה

מ"א

1,199.00

01.40.19.0130

גדר שבכה דגם ורד  PAL -תוצרת
" "B&Gאו ש"ע מאושר בגובה  2.00מ',
כל חלקי הגדר מגולוונים וצבועים
בצביעה אלקטרוסטטית בגוון לפי
בחירת המתכנן כולל עיגון המעקה לקיר
או לקרקע לרבות יסודות

מ"א

477.00

01.40.19.0135

גדר שבכה מפרופילי פלדה אנכיים
מתוצרת "גדרות אורלי" מדגם "חנית"
או ש"ע בגובה  1.60מ' מגולוונת באבץ
חם וצבועה בתנור

מ"א

396.00

01.40.19.0140

גדר שבכה מפרופילי פלדה אנכיים
מתוצרת "גדרות אורלי" מדגם "חנית"
או ש"ע בגובה  2.00מ' מגולוונת באבץ
חם וצבועה בתנור

מ"א

477.00

01.40.19.0145

גדר שבכה מפרופילי פלדה אנכיים
מתוצרת "גדרות אורלי" מדגם
"חנן"",שיר"",הולנדי" או ש"ע בגובה .2
 00מ' מגולוונת באבץ חם וצבועה
בתנור

מ"א

477.00

01.40.19.0150

גדר שבכה מפרופילי פלדה אנכיים
מתוצרת "גדרות אורלי" מדגם "עפולה"
או ש"ע בגובה  2.00מ' מגולוונת באבץ
חם וצבועה בתנור

מ"א

477.00

01.40.19.0155

גדר שבכה מפרופילי פלדה אנכיים
מתוצרת "גדרות אורלי" דגם "ציון" או
"צברית" של רשת-כל או "צבר" של
יהודה רשתות או ש"ע בגובה  1.20מ'
מגולוונת באבץ חם וצבועה בתנור

מ"א

303.00

01.40.19.0160

גדר שבכה מפרופילי פלדה אנכיים
מתוצרת "גדרות אורלי" דגם "ציון" או

מ"א

349.00

רמדור

סה"כ
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כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

"צברית" של רשת-כל או "צבר" של
יהודה רשתות או ש"ע בגובה  1.60מ'
מגולוונת באבץ חם וצבועה בתנור

מ"א

01.40.19.0165

גדר שבכה מפרופילי פלדה אנכיים
מתוצרת "גדרות אורלי" דגם "ציון" או
"צברית" של רשת-כל או "צבר" של
יהודה רשתות או ש"ע בגובה  2.00מ'
מגולוונת באבץ חם וצבועה בתנור

מ"א

396.00

01.40.19.0170

גדר שבכה מפרופילי פלדה אנכיים
מתוצרת "גדרות אורלי" דגם "ציון
משופר" או ש"ע בגובה  2.30מ'
מגולוונת באבץ חם וצבועה בתנור

מ"א

477.00

01.40.19.0175

גדר שבכה מפרופילי פלדה אנכיים
תוצרת "גדרות אורלי" דגם "גל" )כל
הצורות( או ש"ע בגובה  2.00מ'
מגולוונת באבץ חם וצבועה בתנור

מ"א

838.00

01.40.19.0176

גדר ניידת מגולוונת מדגם ANTI,
 ,CLIMBבגובה  2.0מ' ובאורך  3.5מ',
דוגמת  ""OUTDOORאו ש"ע עם
מסגרת מעוגלת מצינור מכופף בקוטר
 38מ"מבעובי דופן  1.2מ"מ וביניהם
רשת מרותכת במשבצות .2 ,3.5
 3/260/40מ"מ )למניעת טיפוס(,
לרבות משולשי הקשחה בצמוד לפינות
המסגרת .הגדר מתוקנת על בסיסי
כובד מפלסטיק ממוחזר .המחיר כולל
הובלה והתקנה

מ"א

225.00

01.40.19.0177

גדר בגובה דוגמת גדר "שדרות קרן"
של יהודה רשתות בגובה  3.5מ'+קרן
באורך  1מ' .לרבות גילוון באבץ חם
וצביעה אלקטרוסטטית.

מ"א

1,080.00

01.40.19.0179

גדר דוגמת גדר "שדרות" של יהודה
רשתות או ש"ע .בגובה  2.2מ' .לרבות
גילוון באבץ חם וצביעה אלקטרוסטטית.

מ"א

507.00

01.40.19.0178

גדר לתצוגת דוגמת גדר "שדרות" של
יהודה רשתות או ש"ע .בגובה  1.8מ'.
לפי פרט לרבות גילוון באבץ חם וצביעה
אלקטרוסטטית.

מ"א

416.00

01.40.19.0179

שער כפול מגדר רשת 50/100/4.5
במסגרת פלח מתכת ועמודי RHS
 60/60מ"מ .בגובה  2מ' בהיקף  11מ'.
כולל שני שערי פשפש .לרבות גילוון
באבץ חם וצביעה אלקטרוסטטית.

קומפ...

7,303.00

01.40.19.0180

גדר דקורטיבית עשוייה מרשת פלדה
מרותכת תוצרת "גדרות אורלי" דגם
"מעין חרוד משופר" או "סביונית" של

מ"א

420.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  147מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

יהודה רשתות או "מלבנית פינה
עגולה"של רשת-כל או ש"ע בגובה 2.00
מ' מגולוונת באבץ חם וצבועה בתנור

מ"א

01.40.19.0185

גדר דקורטיבית עשוייה מרשת פלדה
מרותכת תוצרת "גדרות אורלי" דגם
"מעין חרוד משופר" או "סביונית"של
יהודה רשתות או "מלבנית פינה
עגולה"של רשת-כל או ש"ע בגובה 2.40
מ' מגולוונת באבץ חם וצבועה בתנור

מ"א

477.00

01.40.19.0190

גדר דקורטיבית עשוייה מרשת פלדה
מרותכת תוצרת "גדרות אורלי" דגם
"חיפה-תל אביב" או "תוחם חלקה" או
"מלבנית פינה עגולה"של רשת-כל או
ש"ע בגובה  2.00מ' מגולוונת באבץ חם
וצבועה בתנור

מ"א

420.00

01.40.19.0195

גדר דקורטיבית עשוייה מרשת פלדה
מרותכת תוצרת "גדרות אורלי" דגם
"בזק" או "נתיב  +קרן" של יהודה
רשתות או "רימון" של קלרם או ש"ע
בגובה  2.40מ' מגולוונת באבץ חם
וצבועה בתנור

מ"א

477.00

01.40.19.0200

גדר רשת מרותכת תוצרת "גדרות
אורלי" דגם "בטחון" או "קורנס" של
רשת -כל או "שדרות" של יהודה
רשתות או ש"ע בגובה כולל של 2.30
מ' מגולוונת באבץ חם וצבועה בתנור

מ"א

245.00

01.40.19.0205

גדר רשת מרותכת תוצרת "גדרות
אורלי" דגם "שמן" או כפיר של רשת-כל
או "אילון" של יהודה רשתות או ש"ע
בגובה כולל של  2.30מ' מגולוונת באבץ
חם וצבועה בתנור

מ"א

222.00

01.40.19.0210

גדר רשת מרותכת תוצרת "גדרות
אורלי" דגם "שמן" או כפיר של רשת-כל
או "אילון" של יהודה רשתות או ש"ע
בגובה כולל של  1.60מ' מגולוונת באבץ
חם וצבועה בתנור

מ"א

170.00

01.40.19.0215

גדר רשת מרותכת תוצרת "גדרות
אורלי" דגם "שמן" או כפיר של רשת-כל
או "אילון" של יהודה רשתות או ש"ע
בגובה  1.30מ' מגולוונת באבץ חם
וצבועה בתנור

מ"א

158.00

01.40.19.0220

גדר למגרש ספורט תוצרת "גדרות
אורלי" בגובה  4.00מ' מדגם "ציון כפול"
או "מעיין חרוד משופר" או "רעננה" של
"רשת כל" או ש"ע מגולוונת באבץ חם
וצבועה בתנור

מ"א

768.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט
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כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

01.40.19.0225

גדר למגרש ספורט תוצרת "גדרות
אורלי" בגובה  4.00מ' מדגם "גדר
משולבת" או ש"ע מגולוונת באבץ חם
וצבועה בתנור

מ"א

768.00

01.40.19.0226

גדר רשת בגובה עד  2.0מ' ,מסגרת
מצינורות עגולים מגולבנים קוטר ",2
רשת ברזל מחוט מגולוון  4מ"מ,
עמודים כל  2.0מ' ויסודות בטון

מ"א

257.00

01.40.19.0230

גדר למגרש ספורט בגובה  4.0מ' דגם
"טניס כדורסל" תוצרת "גדרות אורלי"
או "קדימה" של רשת-כל או "טניס" של
יהודה רשתות או ש"ע מגולוונת באבץ
חם וצבועה בתנור .גוון לבחירת
האדריכל

מ"א

600.00

01.40.19.0240

גדר למגרש ספורט דגם "חוט כפול" של
"יהודה רשתות" או ש"ע בגובה  4.0מ'
לרבות עמודים מפרופיל  80/80/5מ"מ
עם מכסה בראש העמוד וקורות רוחב
בן העמודים .חלקי הגדר והעמודים
מגולוונים וצבועים חרושתית

מ"א

1,309.00

01.40.19.0245

גדר למגרש ספורט דגם "חוט כפול" של
"יהודה רשתות" או ש"ע בגובה  5.0מ'
לרבות עמודים מפרופיל  80/80/5מ"מ
עם מכסה בראש העמוד וקורות רוחב
בן העמודים .חלקי הגדר והעמודים
מגולוונים וצבועים חרושתית

מ"א

1,536.00

01.40.19.0250

גדר למגרש ספורט דגם "חוט כפול" של
"יהודה רשתות" או ש"ע בגובה  9.0מ'
לרבות עמודים מפרופיל  80/80/5מ"מ
עם מכסה בראש העמוד וקורות רוחב
בן העמודים .חלקי הגדר והעמודים
מגולוונים וצבועים חרושתית

מ"א

2,501.00

01.40.19.0251

גדר דקורטיבית מאלמנטים מודולריים
מרותכת דגם חן  110תוצרת אור תע"ש
או ש"ע .גוון רשת ירוק גוון עמודים אפור
כהה עם פקק בגוון תואם.

מ"א

338.00

01.40.19.0252

יחידות מעקה העשוי מוטות מתכת
מעגלים בקוטר " 1שימוקמו בן שני
עמודים  /סלעים לתיחום .רוחב המעקה
כ  60ס"מ ובגובה של כ  1.1מ' מגולוון
באבץ חם וצבוע באבקה בתנור.

יח'

562.00

01.40.19.0255

תוספת למחיר גדר רשת למגרשי
ספורט עבור כל  1.0מטר נוסף מעל
גובה  4.0מ'

מ"א

152.00

01.40.19.0260

הפחתה במחיר גדר למגרשי ספורט
עבור גובה  3.0מ' במקום  4.0מ'

מ"א

-116.90

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  149מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

01.40.19.0265

הפחתת מחיר לגדרות מסוגים שונים
עבור גילוון בלבד ללא צביעה באבקה

מ"ר

40.60

01.40.19.0270

גדר חסימה לרכב בגובה  45ס"מ
מצינור פלדה בקוטר " 2מוצב על
תמיכות בקוטר " 2כל  2מ' מבוססות
בקרקע בעומק  40ס"מ ע"י יסודות בטון

מ"א

129.00

01.40.19.0285

גדר רשת בגובה  1.8מטר כולל עמודים
מברזל זוית  45/45/5מ"מ כל 3
מ',רשת מגולוונת  5X5ס"מ  ,חיזוקים
פנימיים ופינתיים ויסודות בטון

מ"א

123.00

01.40.19.0290

גדר רשת בגובה  2.4מטר כולל עמודים
מברזל זוית  45/45/5מ"מ כל 3
מ',רשת מגולוונת  5X5ס"מ  ,חיזוקים
פנימיים ופינתיים ויסודות בטון

מ"א

152.00

01.40.19.0295

גדר בקר בגובה  1.2מ' כולל עמודים
מברזל זוית  45/45/5מ"מ כל  5מ' כולל
חיזוקים פנימיים ופינתיים וחוטי תיל
מגולוון כל  30ס"מ

מ"א

70.00

01.40.19.0300

גדר קוצנית בגובה  1.80מ' מיוצרת
מרשת חוטי פלדה קשה שעליה מורכב
פח בתוספת סכינים

מ"א

158.00

01.40.19.0305

גדר קוצנית בגובה  2.40מ' מיוצרת
מרשת חוטי פלדה קשה שעליה מורכב
פח בתוספת סכינים ורשת

מ"א

199.00

01.40.19.0306

גדר מלוחות פח טרפזי בעובי  0.4מ"מ
מגולוון וצבוע דגם "איסכורית לבנייה"
תוצרת "אור תעש" או ש"ע בגובה 2.0
מ' ,לוחות פח איסכורית מונחים בכיוון
הגדר ומחוברים לעמודים ע"י ברגים
קודחים .העמודים מצינור שחור קוטר
 2"3/מעוגנים בקרקע בעומק של  0.7מ'
כל  3מ'

מ"א

126.00

01.40.19.0308

גדר מלוחות פח טרפזי בעובי  0.6מ"מ
מגולוון וצבוע דגם "איסכורית קבועה"
תוצרת "אור תעש" או ש"ע בגובה 2.0
מ' ,לוחות פח איסכורית מונחים בניצב
לכיוון הגדר לרבות אביזרי חיבור ,הגדר
בנויה מ 3-פרופילים אופקיים 60/40/2
מ"מ מגולוונים ומחוברים לעמודי פרופיל
100/50/2

מ"א

203.00

01.40.19.0309

גדר מלוחות פח ישר בעובי  0.8מ"מ
מגולוון וצבוע דגם "איסכורית קבועה"
תוצרת "אור תעש" או ש"ע בגובה 2.0
מ' ,לוחות פח איסכורית מונחים בניצב
לכיוון הגדר לרבות אביזרי חיבור ,הגדר
בנויה מ 3-פרופילים אופקיים 60/40/2

מ"א

192.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט
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כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

מ"מ מגולוונים ומחוברים לעמודי פרופיל
 100/50/2מ"

מ"א

01.40.19.0310

תוספת למחיר גדר מלוחות פח עבור
עיצוב והדבקת הדמיה על הגדר לכל
גובהה

מ"א

74.00

01.40.19.0311

תוספת למחיר גדר מדגם איסכורית ,
עבור הרכבת לוחות פח חלקים לכל
הגובה ,על מנת להדביק הדמיה על
הגדר )הדמיה תשולם בנפרד(

מ"א

102.00

01.40.19.0315

גילוון עמודי גדר ,תומכות ועמודי עגינה

מ"א

6.70

01.40.19.0320

גדר תלתל מגולוון )קונצרטינה( בקוטר
 1.0מ' מסוג תלתלית סכינים חדשה
לרבות פרישה והצמדה לגדר רשת כל 0
 5.מ'

מ"א

65.00

01.40.19.0325

גדר תלתלים כנ"ל אבל ב -2קומות

מ"א

105.00

01.40.19.0330

גדר תלתלים כנ"ל אבל ב 3 -קומות

מ"א

140.00

01.40.19.0331

גדר רשת מרותכת דגם "איצטדיון"
בגובה  2.6מ' לרבות עיגונה במשטחי
בטון או יסודות בטון כאשר הגדר
מותקנת בקרקע חשופה

מ"א

394.00

01.40.19.0355

גדר ביטחונית דגם ציון משופר חב'
"גדרות אורלי" כולל מעקה עילי או שווה
ערך כולל ביצוע כל עבודות החפירה,
החציבה ,ישור ,התאמה לרבות חגורת
בטון ב 30 -פרט ברוחב  25ס"מ
ובעומק של  60ס"מ כולל גלוון וצביעה
אלקטרוסטטית

מ"א

629.00

01.40.19.0360

גדר ביטחונית דגם ציון משופר של חב'
"גדרות אורלי" כולל מעקם עילי או שווה
ערך כולל ביצוע כל עבודות ההתאמה
לביצוע על חגורת בטון קיימת כולל
גלוון וצביעה אלקטרוסטטית

מ"א

437.00

01.40.19.0365

גדר זמנית מעוגלת מסוג Climb Anti
)כנגד טיפוס( ממתכת מגולוונת  ,בגובה
 2.0מטר ובאורך  3.5מטר כדוגמת
 OUTDOORאו ש"ע עם משולשי
הקשחה בבסיסי הגדר  ,מותקנת על
בסיסי כובד מפלסטיק ממוחזר
ומחוברת באמצעות תפסני מצמד

מ"א

193.00

01.40.19.0370

תוספת למחיר הגדר הזמנית עבור שער
אדם ברוחב  1.1מטר ובגובה  2.0מטר
כדוגמת  OUTDOORאו ש"ע

קומפ...

699.00

01.40.19.0375

תוספת למחיר הגדר הזמנית עבור שער

קומפ...

2,618.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט
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כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

דו כנפי לרכב ברוחב  4.5מטר ובגובה
 2.0מטר כדוגמת  OUTDOORאו ש"ע

קומפ...

01.40.19.0380

תוספת למחיר הגדר הזמנית עבור מסך
הסתרה מפלריג לבן במשקל 160גרם
למ"ר ובגובה  2.0מטר מוצמד לגדר ,
כדוגמת  OUTDOORאו ש"ע

מ"א

53.00

01.40.19.0385

גדר זמנית ניידת מאיסכורית עשוייה
מפח גלי מגולוון וצבוע  ,בגובה  2מטר
ובאורך  2.1מטר ,מיוצבת על בסיסי
כובד מאבן ממוחזרת כדוגמת
 OUTDOORאו ש"ע

מ"א

443.00

01.40.19.0390

מעקה מחסום זמני ממתכת מגולוונת ,
בגובה  1.1מטר ובאורך  2.3מטר עם
פטנט נעילה המונע שליפה אקראית
כדוגמת  OUTDOORאו ש"ע

מ"א

420.00

01.40.19.0395

מעקה מחסום זמני ממתכת מגולוונת ,
בגובה  1.1מטר ובאורך  2.3מטר עם
פטנט נעילה המונע שליפה אקראית
כדוגמת  OUTDOORאו ש"ע

מ"א

7,211.00

01.40.19.0410

שער "פשפש" להולכי רגל בגובה 2.0
מ' ברוחב  1.45מ' לרבות עיגון בקרקע
מתוצרת "גדרות אורלי" דגם "חנית" או
"עפולה" או ש"ע כולל גלוון וצביעה
אלקטרוסטטית

קומפ...

1,816.00

01.40.19.0415

שער דו כנפי לרכב בגובה  2.0מ'
ברוחב  4.7מ' לרבות עיגון בקרקע
מתוצרת "גדרות אורלי" דגם "חיפה" או
"ציון" או "חנן" או עפולה" או הולנדי" או
ש"ע כולל גלוון וצביעה אלקטרוסטטית

קומפ...

4,797.00

01.40.19.0420

שער דו כנפי לרכב בגובה  2.0מ'
ברוחב  6.0מ' לרבות עיגון בקרקע
מתוצרת "גדרות אורלי" דגם "חיפה" או
"ציון" או "חנן" או עפולה" או הולנדי" או
ש"ע כולל גלוון וצביעה אלקטרוסטטית

קומפ...

5,698.00

01.40.19.0425

שער במידות כלשהם לרבות עיגון
בקרקע מתוצרת "גדרות אורלי" דגם
"חיפה" או "ציון" או "חנן" או עפולה" או
הולנדי" או ש"ע כולל גלוון וצביעה
אלקטרוסטטית

מ"ר

653.00

01.40.19.0430

שער נגרר במידות כלשהם לרבות עיגון
בקרקע  ,מסילות וכל הנדרש מתוצרת
"גדרות אורלי" דגם "חיפה" או "ציון" או
"חנן" או עפולה" או הולנדי" או ש"ע
כולל גלוון וצביעה אלקטרוסטטית

מ"ר

1,351.00

01.40.19.0435

הפחתת מחיר לשערים מסוגים שונים

מ"ר

-52.90

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  152מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

עבור גילוון בלבד ללא צביעה באבקה

מ"ר

01.40.19.0440

שער פשפש ברוחב  1.0מ' )מעבר נטו(
ובגובה  2.0מ' מורכב בצמוד או בנפרד
לשער הנ"ל .על מסגרת הפשפש
ירותכו מוטות פלדה עגולים בקוטר 12
מ"מ במרחקים ציריים של  11.5ס"מ

קומפ...

1,745.00

01.40.19.0465

קורה מבטון מזויין ב -30ברוחב
12-15ס"מ ובגובה  35-40ס"מ טמונה
ברובה בקרקע מתחת לגדר לרבות
חפירה ואו חציבה וכל הדרוש

מ"א

117.00

01.40.19.0470

שער דו כנפי ברוחב  6מ' )נטו למעבר(
ובגובה  2מ' עשוי מסגרת ואלכסוני
חיזוק מצנורות פלדה מגולבנים וצבועים
 .על מסגרות השער תותקן בריתוך
רשת פלדה  5/5ס"מ .השער יכלול
מעקם דו שפועי בצורת האות ""V
לרבות  4חוטי תיל דוקרני  ,צירים ,
בריחים  ,מנעול תליה עם אוזן ב

קומפ...

6,513.00

19

רמדור

סה"כ

סה"כ מעקות ,גדרות ושערים

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  153מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון
20

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

מתקני משחק וספורט
הערה:
הערה :עלות מתקני המשחק כוללת
הספקה ,התקנה ואישור מכון התקנים

הערה

01.40.20.0005

סימון מגרש כדורעף במגרש ספורט

קומפ...

1,197.00

01.40.20.0010

מתקן כדורסל דגם "בסקט "2000
לרבות יסוד ,לוח שקוף חישוק ורשת

קומפ...

7,388.00

01.40.20.0015

תוספת למתקן כדורסל עבור מנגנון
לשנוי גובה הלוח והטבעת  .המנגנון
מסוג מאושר  .כל הצירים מנירוסטה עם
אוקולון

קומפ...

2,112.00

01.40.20.0020

תוספת מנגנון לשנוי גובה הלוח
והטבעת למתקן כדורסל קיים  .המנגנון
מסוג מאושר כדוגמת "מגן ליברמן" או
ש"ע  .כל הצירים מנירוסטה עם אוקולון

קומפ...

3,071.00

01.40.20.0025

שיקום וחידוש מתקן סל קיים ע"י ניקוי
חלודה וצביעתם בצבע המרייט של
יעקובי או ש"ע בשתי שכבות לפחות עד
קבלת צבע אחיד .הגוון עפ"י בחירת
הרשות

קומפ...

2,112.00

01.40.20.0030

מתקן משולב שער סל דוגמאת "מונדו
ספורט" או ש"ע לרבות ביסוס

קומפ...

8,722.00

01.40.20.0035

זוג שערי כדוריד לרבות רשת

קומפ...

3,519.00

01.40.20.0040

זוג שערי קט-רגל תקני מעוגן בקרקע
לרבות כל החיזוקים והחיבורים הגילוון
הצביעה רשת וכל חומרי העזר

קומפ...

3,711.00

01.40.20.0045

זוג שערי כדורגל ניידים תיקניים
מאלומיניום כולל רשת דגם כוורת
דוגמת  ASPOאו ש"ע

קומפ...

15,117.00

01.40.20.0050

זוג שערים למגרש גלגליות )"כלובים"( ,
עיגון במשטח בטון ,קבועים במידות לפי
התקן הבינלאומי  ,כולל רשת

קומפ...

3,490.00

01.40.20.0055

רשת למגרש טניס לרבות עמודים

קומפ...

2,214.00

01.40.20.0060

שער כדורגל מעמודי אלומניום אובלי
קבועים כולל התקנה מק"ט C00901
לפי תקן  DIN 7900כולל רשת לשער
בעובי  2.5מ"מ מק"ט C00908
תוצרת  SYSTEM SPORTיבוא
והתקנה ע"י "מגן לי" או ש"ע

יח'

2,367.00

01.40.20.0065

זוג דגלי קרן גמישים למניעת פגיעה
בשחקנים מק"ט  C00928תוצרת חב'
 SYSTEM SPORTיבוא והתקנה ע"י

יח'

231.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט
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כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

"מגן לי" או ש"ע ,המחיר הוא עבור זוג
דגלי קרן .

יח'

01.40.20.0070

שולחן פינג-פונג מבטון ומתכת כולל
ציפוי אפוקסי של "שחם אריכא" או ש"ע

קומפ...

8,226.00

01.40.20.0075

קרש נתירה מעץ אלון לרבות יסוד בטון

יח'

385.00

01.40.20.0080

בור קפיצה ,קומפלט

מ"ר

193.00

01.40.20.0085

מסלול רקורטן )אתלטיקה( מקצועי sp
,conipurמאושר  iaafבעובי  10מ"מ,
כולל סימון  4מסלולים ,מק"ט
 comipursp mliשל מגן-לי ,או שו"ע.

מ"ר

378.00

01.40.20.0095

חצץ בגודל כלשהו לרבות פיזור
בשכבות

מ"ק

154.00

01.40.20.0105

חול גנים בזלתי בגודל  2-5מ"מ בעובי
כלשהו תוצ' מחצבות בית אלפא או
ש"ע ,אספקה בתפזורת

מ"ק

308.00

01.40.20.0110

חול גנים בזלתי בגודל  2-5מ"מ בעובי
כלשהו תוצ' מחצבות בית אלפא או
ש"ע ,אספקה בשקים

מ"ק

615.00

01.40.20.0115

מתקן משחקים דגם משואה מק"ט
 KB3723,תוצרת פיברן או ש"ע ,מותקן
עפ"י הנחיות יצרן וכפוף לת"י

קומפ...

49,247.00

01.40.20.0120

מתקן משחקים דגם נדנדות מק"ט
 D-4521,תוצרת פיברן או ש"ע ,מותקן
עפ"י הנחיות יצרן וכפוף לת"י

קומפ...

2,816.00

01.40.20.0125

מתקן נדנדות דו מושבי מק"ט 5130
תוצרת "גנית פארק" או ש"ע ,כולל
הובלה והתקנה.

יח'

8,442.00

01.40.20.0130

מתקן משולב ממתכת מק"ט 3400
תוצרת "גנית פארק" או ש"ע ,כולל
הובלה והתקנה.

יח'

109,405.00

01.40.20.0135

דמויות קפיץ מעץ רב שכבתי ,מק"ט
 5040תוצרת "גנית פארק" או ש"ע.
כולל הובלה והתקנה.

יח'

4,221.00

01.40.20.0140

דמויות קפיץ מעץ רב שכבתי ,מק"ט
 5055תוצרת "גנית פארק" או ש"ע.
כולל הובלה והתקנה.

יח'

4,221.00

01.40.20.0145

קרוסלה עם מושבי עץ ,מק"ט 5235
תוצרת "גנית פארק" או ש"ע ,כולל
הובלה והתקנה.

יח'

10,554.00

01.40.20.0150

נדנדת עלה ורד מעץ  4מושבים ,מק"ט
 5185תוצרת "גנית פארק" או ש"ע,

יח'

2,816.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  155מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

כולל הובלה והתקנה.

יח'

01.40.20.0155

מתקן "עלה ורד"  4מושבים מק"ט
 5170תוצרת "גנית" או ש"ע

יח'

4,221.00

01.40.20.0160

מתקן לפעוטות דגמים E127 ,E143,
 E144 ,E215 ,E620,תוצ' שעשועים
וספורט או ש"ע.

יח'

3,058.00

01.40.20.0165

פרח קפיצי דגם  E120תוצרת
שעשועים וספורט או ש"ע.

יח'

845.00

01.40.20.0170

תנין קפיצי דגם  E140תוצרת שעשועים
וספורט או ש"ע.

יח'

4,581.00

01.40.20.0175

אוטו קפיצי דגם  E141תוצרת
שעשועים וספורט או ש"ע.

יח'

4,581.00

01.40.20.0180

דובי קפיצי דגם  E142תוצרת שעשועים
וספורט או ש"ע.

יח'

4,581.00

01.40.20.0185

מסוק קפיצים דגם  E170תוצרת
שעשועים וספורט או ש"ע.

יח'

21,105.00

01.40.20.0190

אופנוע קפיצי דגם  E172תוצרת
שעשועים וספורט או ש"ע.

יח'

4,581.00

01.40.20.0195

פטריות קפיץ דגם  E174תוצרת
שעשועים וספורט או ש"ע.

יח'

4,221.00

01.40.20.0200

נדנדת  Tעם מושבי פעוטות דגם E176
תוצרת שעשועים וספורט או ש"ע.

יח'

3,659.00

01.40.20.0205

עלה ורד קפיצי כלב ים דגם E210
תוצרת שעשועים וספורט או ש"ע.

יח'

2,469.00

01.40.20.0210

עלה ורד קפיצי חתול דגם  E213תוצרת
שעשועים וספורט או ש"ע.

יח'

4,925.00

01.40.20.0215

עלה ורד ל -2ילדים דגם  E216תוצרת
שעשועים וספורט או ש"ע.

יח'

1,063.00

01.40.20.0220

עלה ורד עמידה דגם  E217תוצרת
שעשועים וספורט או ש"ע.

יח'

640.00

01.40.20.0225

מתקן לפעוטות דגם  E314תוצרת
שעשועים וספורט או ש"ע.

יח'

5,348.00

01.40.20.0230

מתקן לפעוטות דגם  E410תוצרת
שעשועים וספורט או ש"ע.

יח'

4,593.00

01.40.20.0235

קרוסלה עגולה דגם  E419תוצרת
שעשועים וספורט או ש"ע.

יח'

6,333.00

01.40.20.0240

סביבון יחיד דגם  E421תוצרת
שעשועים וספורט או ש"ע.

יח'

3,519.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט
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כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

01.40.20.0245

מתקן שרירי בטן,מק"ט  J901של
שעשועים וספורט,או שו"ע.

יח'

8,199.00

01.40.20.0250

מתקן הליכה באוויר,מק"ט  J903של
שעשועים וספורט,או שו"ע.

יח'

11,164.00

01.40.20.0255

מתקן קרש גלישה,מק"ט  J908של
שעשועים וספורט,או שו"ע.

יח'

12,560.00

01.40.20.0260

מתקן רוכב,מק"ט  J910של שעשועים
וספורט,או שו"ע.

יח'

11,338.00

01.40.20.0265

מתקן חתירה J902,של שעשועים
וספורט,או שו"ע.

יח'

10,699.00

01.40.20.0270

מתקן אימון אליפטי כפול,מק"ט J914
של שעשועים וספורט או,שו"ע.

יח'

20,234.00

01.40.20.0275

מתקן דוושה בישיבה,מק"ט  J916של
שעשועים וספורט,או שו"ע.

יח'

13,722.00

01.40.20.0280

מתקן מסוג "פינות גן" של חב' "פינות
תרבות ירוקות" או שווה ערך .יח' בטון
צבעונית המדמה שפת מדרכה )משני
הצדדים( ,עם רשת חוסמת העשויה
ממתכת .התקנה עפ"י הוראות היצרן.

יח'

1,688.00

01.40.20.0285

מתקן מסוג "כדור בזמן" של חב' "פינות
תרבות ירוקות" או שווה ערך .כדור בטון
ענק דמוי "כדור סל" ,המונח על בסיס
בטון דמוי "שעון זמן" .התקנה עפ"י
הוראות היצרן.

יח'

2,791.00

01.40.20.0290

מתקן מסוג "שיא סל " של חב' "פינות
תרבות ירוקות" או שווה ערך .מערכת
של שלושה סלים במבנה טרפז,
המייצגת את כל זויות הזריקה הקיימות
במגרש ,בקרן זריקה צרה .התקנה עפ"י
הוראות היצרן.

יח'

16,281.00

01.40.20.0295

מתקני משחק לפעוטות תוצרת
 LAPPSETע"י "מאדיקה" דגם קלוקס
ליתיום מק"ט 220120

קומפ...

81,399.00

01.40.20.0300

מתקן מסוג "שער אמצע " של חב'
"פינות תרבות ירוקות" או שווה ערך.
מגרש מלבני  X 4 12מ' ,במרכז
המגרש שער אחד .משטח המגרש עשוי
דשא סינטטי או בטון מוחלק ומצופה או
דשא סינטטי .המתקן מגודר בגדר דגם
חצרות משולש גובה  1.1מ' הכל כלול
במחיר .התקנה עפ"י הוראות היצרן.

יח'

39,537.00

01.40.20.0305

מתקן מסוג "שער אמצע " של חב'
"פינות תרבות ירוקות" או שווה ערך.

יח'

20,932.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  157מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

מגרש מלבני  X 4 12מ' ,במרכז
המגרש שער אחד .ללא תשתיות ודשא
סינטטי .כולל גדר .התקנה עפ"י הוראות
היצרן.

יח'

01.40.20.0310

מתקני משחק לפעוטות תוצרת
 LAPPSETע"י "מאדיקה" דגם קלוקס
אוקסיגן מק"ט 220130

קומפ...

58,142.00

01.40.20.0315

מתקן מסוג "רב שערים" של חב'
"פינות תרבות ירוקות" או שווה ערך.
מגרש מתומן עם  8שערים .גודל
המגרש כ 200 -מ'"ר )אורך צלע מתומן
כ 6.5 -מ' ומרחק בין צלעות מקבילות כ-
 16מ'( משטח דשא סינטטי גדר קשיחה
בגובה כ 2.5 -מ' .התקנה עפ"י הוראות
היצרן.

קומפ...

192,137.00

01.40.20.0320

מתקני משחק לפעוטות תוצרת
 LAPPSETע"י "מאדיקה" דגם קלוקס
טיטניום מק"ט  220150או ש"ע

קומפ...

226,043.00

01.40.20.0325

מתקן כושר "סקי" דגם GR2005-1-09
של חב' גרינפילדס או ש"ע

יח'

15,699.00

01.40.20.0330

מתקן "איירוורק זוגי"דגם
 GR2005-1-23של חב' גרינפילדס או
ש"ע

יח'

18,141.00

01.40.20.0335

מתקן כושר "אופנים" דגם
 GR2005-1-49של חב' גרינפילדס או
ש"ע

יח'

12,094.00

01.40.20.0340

מתקן כושר "פרפר פשיטה" דגם
 GR2005-1-90של חב' גרינפילדס או
ש"ע

יח'

15,117.00

01.40.20.0345

מתקן כושר "טאי צ'י" זוגי מפואר מק"ט
 GR2005-1-04של חברת גרינפילדס
או ש"ע .עמוד וזרועות עשויים ברזל 4
מ"מ .דיסקאות סובבות עשויות
פיברגלס כ -3ס"מ .מיסבים הינם מסבי
החלקה חלקי הברזל צבועים בחמש
שכבות צבע בתנור :שכבת אבץ3 ,
שכבות אפוקסי ושכבה עליונה פוליאורי

קומפ...

13,605.00

01.40.20.0350

מתקן כושר "צ'יקונג" מק"ט
 GR2005-1-05של חברת גרינפילדס
או ש"ע .עמוד וזרועות עשויים ברזל 4
מ"מ .דיסקה סובבת עשויות פיברגלס
כ -3ס"מ .מיסבים הינם מסבי החלקה
חלקי הברזל צבועים בחמש שכבות
צבע בתנור :שכבת אבץ 3 ,שכבות
אפוקסי ושכבה עליונה פוליאוריטן.

קומפ...

10,582.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט
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יחידת
מידה
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מחיר

התקנה עפ"י

קומפ...

01.40.20.0355

מתקן כושר "אימון ועיסוי כתפיים
וצוואר" מק"ט  GR2005-1-07של
חברת גרינפילדס או ש"ע .עמוד וזרועות
עשויים ברזל  4מ"מ .גלגלים עשויים
פלסטיק ואוקולון חלקי הברזל צבועים
בחמש שכבות צבע בתנור :שכבת אבץ,
 3שכבות אפוקסי ושכבה עליונה
פוליאוריטן .התקנה עפ"י הוראות יצ

קומפ...

10,582.00

01.40.20.0360

מתקן כושר "מולטיטריינר אימון ועיסוי
גב" ,מק"ט  GR2005-1-13של חב'
גרינפילדס או ש"ע .עמוד וזרועות
עשויים ברזל  4מ"מ .מושבים עשויים
פיברגלס כ -3ס"מ ,מיסבים הינם מסבי
החלקה ,חלקי הברזל צבועים בחמש
שכבות צבע בתנור :שכבת אבץ3 ,
שכבות אפוקסי ושכבה עליונה פוליאו

קומפ...

16,628.00

01.40.20.0365

מתקן כושר "אופן יד ורגל" ,מק"ט
 GR2005-1-30של חב' גרינפילדס או
ש"ע .עמוד וזרועות עשויים ברזל  4מ"מ
 .מושבים עשויים פיברגלס כ -3ס"מ,
מיסבים הינם מסבי החלקה ,חלקי
הברזל צבועים בחמש שכבות צבע
בתנור :שכבת אבץ 3 ,שכבות אפוקסי
ושכבה עליונה פוליאוריטן .התקנה עפ"י

קומפ...

12,094.00

01.40.20.0370

מתקן כושר "מאמן לעקב ולכף הרגל",
מק"ט  GR2005-1-28של חב'
גרינפילדס או ש"ע .עמוד וזרועות
עשויים ברזל  4מ"מ .מושבים ודיסקה
סובבת עשויים פיברגלס כ -3ס"מ,
מיסבים הינם מסבי החלקה ,חלקי
הברזל צבועים בחמש שכבות צבע
בתנור :שכבת אבץ 3 ,שכבות אפוקסי
ושכבה עליונה פו

קומפ...

12,094.00

01.40.20.0375

מתקן כושר "פילאטיס"  -אימון
לארבעה ,מק"ט  GR2005-1-46של
חב' גרינפילדס או ש"ע .עמוד וזרועות
עשויים ברזל  4מ"מ .מושבים ומדרכים
עשויים פיברגלס כ -3ס"מ,מיסבים הינם
מסבי החלקה ,חלקי הברזל צבועים
בחמש שכבות צבע בתנור :שכבת אבץ,
 3שכבות אפוקסי ושכבה עליונה פולי

קומפ...

16,628.00

01.40.20.0376

אספקה והתקנת מתקן כושר
 UBX-107EXTמתקן פוקציונלי  16של
חברת ' 'URBANIXאו ש"ע

קומפ...

50,690.00

01.40.20.0377

אספקה והתקנת מתקן כושר
 UBX-211מתקן מאמן בטן חברת

קומפ...

14,700.00

רמדור

סה"כ
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שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
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יחידת
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' 'URBANIXאו ש"ע

קומפ...

01.40.20.0380

מתקן כושר "הרקולס
דחיסה/דחיקה/משיכה" ,מק"ט
 GR2005-1-47/8של חב' גרינפילדס
או ש"ע .עמוד וזרועות עשויים ברזל 4
מ"מ .מושבים עשויים פיברגלס כ-3
ס"מ ,מיסבים הינם מסבי החלקה ,חלקי
הברזל צבועים בחמש שכבות צבע
בתנור :שכבת אבץ 3 ,שכבות אפוקסי
ושכבה עליונה פוליאורי

קומפ...

19,652.00

01.40.20.0381

אספקה והתקנת מתקן כושר הידרואלי
חיצוני מסוג "סטפר" דגם
 292-UBXתוצרת אורבניקס או ש"ע

קומפ...

13,700.00

01.40.20.0382

אספקה והתקנת מתקן כושר הידרואלי
חיצוני מסוג "מסובב אגן וחיזוק
האלכסונים" דגם  258-UBXתוצרת
אורבניקס או ש"ע

קומפ...

14,000.00

01.40.20.0383

אספקה והתקנת מתקן כושר
 UBX-2X-AJרצועות אימון מתכווננות
של חברת ' 'URBANIXאו ש"ע

קומפ...

51,190.00

01.40.20.0384

אספקה והתקנת שלט דו-צדדי
 UBX-202צבעוני מעוצב בעיצוב
"בלייד"

קומפ...

1,400.00

01.40.20.0385

מתקן משחק  PALACEדגם 400114
 ELEשל חב' קומפן או ש"ע

קומפ...

414,412.00

01.40.20.0390

משחק  RACERדגם ELE 400002
של חב' קומפן או ש"ע

קומפ...

8,722.00

01.40.20.0395

מתקן משחק  BLAZERדגם 400021
 ELEשל חב' קומפן או ש"ע

קומפ...

33,723.00

01.40.20.0400

מתקן משחק  HAMMOCKדגם
 ELE 00006של חב' קומפן או ש"ע

קומפ...

11,629.00

01.40.20.0405

מתקן משחק  SWINGדגם  M64של
חב' קומפן או ש"ע

קומפ...

40,700.00

01.40.20.0410

מתקן משחק EDGEדגם ELE500005
של חב' קומפן או ש"ע

קומפ...

271,251.00

01.40.20.0415

מתקן משחק SUPERNOVAדגם
 GXYשל חב' קומפן או ש"ע

קומפ...

44,189.00

01.40.20.0420

מתקן משחק  FLEXUSדגם 919
 GXYשל חב' קומפן או ש"ע

קומפ...

48,839.00

01.40.20.0425

מתקן משחק  CANOPUSדגם 925
 GXYשל חב' קומפן או ש"ע

קומפ...

135,626.00

רמדור
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יחידת
מידה

כמות
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01.40.20.0430

מתקן משחק  BELLATRIXדגם 914
 GXYשל חב' קומפן או ש"ע

קומפ...

254,299.00

01.40.20.0435

מתקן משולב לפעוטות ענק עשוי
מ HPL-בעובי  13מ"מ ,העמודים מעץ
שוודי בקוטר  70מ"מ שני בתים
+גשרים 2 ,מגלשות רשת טיפוס.
ההתקנה תיעשה לפי הוראות היצרן
וכפוף לאישור מכון התקנים ,לרבות
הובלה ,התקנה והוצאת אישור מכון
התקנים ,משווק ע"י "גילגל" מק"ט
 608321תוצרת "

קומפ...

206,716.00

01.40.20.0440

מתקן משולב לפעוטות עשוי מHPL-
בעובי  13מ"מ ,עמודי עץ שוודי בקוטר
 70מ"מ ,מגלשת נירוסטה  2 +בתים,
ההתקנה תיעשה לפי הוראות היצרן
וכפוף לאישור מכון התקנים ,לרבות
הובלה ,התקנה והוצאת אישור מכון
התקנים ,משווק ע"י "גילגל" מק"ט
 608301תוצרת "הגס" או שו"ע.

קומפ...

79,485.00

01.40.20.0445

מתקן משולב פעוטות עשוי מHPL-
בעובי  13מ"מ ,עמודי עץ שוודי בקוטר
 70מ"מ מגלשת נירוסטה  2 +בתים+
רשת טיפוס ,ההתקנה תיעשה לפי
הוראות היצרן וכפוף לאישור מכון
התקנים ,לרבות הובלה ,התקנה
והוצאת אישור מכון התקנים ,משווק ע"י
"גילגל" מק"ט  608274תוצאת "הגס"
או שו

קומפ...

64,101.00

01.40.20.0450

מתקן משולב פעוטות עשוי מHPL-
בעובי  13מ"מ ,עמודי עץ שוודי בקוטר
 70מ"מ ,מגלשת נירוסטה  2 +בתים+
כדורי טיפוס +רשת טיפוס ,ההתקנה
תיעשה לפי הוראות היצרןוכפוף לאישור
מכון התקנים ,לרבות הובלה ,התקנה
והוצאת אישור מכון התקנים ,משווק ע"י
"גילגל" מק"ט  608140תוצאת

קומפ...

57,464.00

01.40.20.0455

מתקן משולב גדול לגדולים בנוי מ-4
מגדלים ,קירות טיפוס ,רשת טיפוס
אלכסונית ,רשתות וגשרי פעילות ,
העמודים עשויים מעץ שוודי בקוטר
 110מ"מ ,הפנלים עשויים משילוב של
פלדה ו,HPL-המגלשה מנירוסטה,
ההתקנה תיעשה לפי הוראות היצרן
ובכפוף לאישור מכון התקנים ,לרבות
הובלה

קומפ...

218,358.00

01.40.20.0460

מתקן משולב לנכים רמפה מאלומיניום/
נירוסטה ריצפת "אקו גריפ" 3,מגדלים,
מערכת העברה ,מגלשת נירוסטה,

קומפ...

226,807.00

רמדור
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יחידת
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העמודים עשויים מפלדה בקוטר 127
מ"מ ,גילוון אלקטרו סטטי פנימי וחיצוני,
פנלים  HPLבשילוב פלדה בפנלי
משחק ,ההתקנה תיעשה לפי הוראות
היצרן ובכפוף לאישור מכון התקני

קומפ...

01.40.20.0465

מתקן משולב לנכים ,העמודים מעץ
שוודי בקוטר  110מ"מ ,הרצפה מאקו
גריפ ,רמפה מאלומיניום /נירוסטה,
פנלים מ HPL-בשילוב פלדה ,פנלי
משחק  HPLפרי סקופ,
ההתקנהתיעשה לפי הוראות היצרן
ובכפוף לאישור מכון התקנים ,לרבות
הובלה ,התקנה והוצאת אישור מכון
התקנים ,משווק ע"י "

קומפ...

210,966.00

01.40.20.0470

מתקן משולב קינטי גדול בנוי מעמודי
פלדה בקוטר  127מ"מ ,גילוון אלקטרו
סטטי פנימי וחיצוני ,פנלים  ,HPLצבע
אבקתי בתנור ,ההתקנה והביסוס ייעשו
לפי הוראות היצרן ובכפוף לאישור מכון
התקנים ,לרבות הובלה ,התקנה
והוצאת אישור מכון התקנים ,משווק ע"י
"גילגל" מק"ט 144502

קומפ...

143,445.00

01.40.20.0475

מתקן משולב קינטי גדול בנוי מעמודי
פלדה בקוטר  127מ"מ ,גילוון אלקטרו
סטטי פנימי וחיצוני ,פנלים  ,HPLצבע
אבקתי בתנור ,ההתקנה והביסוס ייעשו
לפי הוראות היצרן ובכפוף לאישור מכון
התקנים ,לרבות הובלה ,התקנה
והוצאת אישור מכון התקנים ,משווק ע"י
"גילגל" מק"ט 144604

קומפ...

226,027.00

01.40.20.0480

מתקן משולב קינטי גדול בנוי מעמודי
פלדה בקוטר  127מ"מ ,גילוון אלקטרו
סטטי פנימי וחיצוני ,פנלים  ,HPLצבע
אבקתי בתנור ,ההתקנה והביסוס ייעשו
לפי הוראות היצרן ובכפוף לאישור מכון
התקנים ,לרבות הובלה ,התקנה
והוצאת אישור מכון התקנים ,משווק ע"י
"גילגל" מק"ט 144603

קומפ...

199,066.00

01.40.20.0485

מתקן משולב קינטי גדול בנוי מעמודי
פלדה בקוטר  127מ"מ ,גילוון אלקטרו
סטטי פנימי וחיצוני ,פנלים  ,HPLצבע
אבקתי בתנור ,ההתקנה והביסוס ייעשו
לפי הוראות היצרן ובכפוף לאישור מכון
התקנים ,לרבות הובלה ,התקנה
והוצאת אישור מכון התקנים ,משווק ע"י
"גילגל" מק"ט 144607

קומפ...

244,291.00

01.40.20.0490

נדנדת קרוסלה ל -9ילדים בנוי מעמודי
פלדה בקוטר  127מ"מ ,גילוון אלקטרו

קומפ...

54,444.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  162מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

סטטי פנימי וחיצוני ,פנלים  ,HPLצבע
אבקתי בתנור ,ההתקנה והביסוס ייעשו
לפי הוראותהיצרן ובכפוף לאישור מכון
התקנים ,לרבות הובלה ,התקנה
והוצאת אישור מכון התקנים ,משווק ע"י
"גילגל" מק"ט 14465

קומפ...

01.40.20.0495

קן ציפור-קוטר  1200מ"מ העמודים
והצבע בנוי מעמודי פלדה בקוטר 127
מ"מ ,גילוון אלקטרו סטטי פנימי וחיצוני,
פנלים  ,HPLצבע אבקתי בתנור,
ההתקנה והביסוס ייעשו לפי הוראות
היצרן ובכפוף לאישור מכון התקנים,
לרבות הובלה ,התקנה והוצאת אישור
מכון התקנים ,משווק ע"י גילגל או ש"ע

קומפ...

37,037.00

01.40.20.0500

חצובת נדנדות ל -2נדנדות מושב-
בקוטר  60מ"מ גילון אלקטרו סטטי
פנימי וחיצוני צביעה בתנור ,ההתקנה
והביסוס ייעשו לפי הוראות היצרן
ובכפוף לאישור מכון התקנים ,לרבות
הובלה ,התקנה והוצאת אישור מכון
התקנים ,משווק ע"י "גילגל" מק"ט
 120002תוצרת "הגס" או שו"ע.

קומפ...

8,577.00

01.40.20.0505

חצובת נדנדות מעץ עגול שוודי -קוטר
 110מ"מ ,ההתקנה והביסוס ייעשו לפי
הוראות היצרן ובכפוף לאישור מכון
התקנים ,לרבות הובלה ,התקנה
והוצאת אישור מכון התקנים ,משווק ע"י
"גילגל" מק"ט  120402תוצרת "הגס"
או שו"ע.

קומפ...

9,013.00

01.40.20.0510

קפיץ  HPLההתקנה והביסוס ייעשו לפי
הוראות היצרן ובכפוף לאישור מכון
התקנים ,לרבות הובלה ,התקנה
והוצאת אישור מכון התקנים ,משווק ע"י
"גילגל" מק"ט  120433תוצרת "הגס"
או שו"ע.

קומפ...

4,652.00

01.40.20.0515

מסועים מ HPL-בעובי  18מ"מ
לפעוטות  -ההתקנה והביסוס ייעשו לפי
הוראות היצרן ובכפוף לאישור מכון
התקנים ,לרבות הובלה ,התקנה
/הוצאת אישור מכון התקנים ,משווק ע"י
"גילגל" מק"ט /121590 /121550
121585/ 121565/ 121560/
 121580תוצרת "הגס" או שו"ע.

קומפ...

7,558.00

01.40.20.0520

מושב נדנדה נכים - 12 -ההתקנה
והביסוס ייעשו לפי הוראות היצרן
ובכפוף לאישור מכון התקנים ,לרבות
הובלה ,התקנה והוצאת אישור מכון
התקנים ,משווק ע"י

קומפ...

5,233.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  163מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

"גילגל"מק"ט 124801תוצרת "הגס" או
שו"ע.

קומפ...

01.40.20.0525

מושב פעוטות -מפוליאוריטן מוקצף -
ההתקנה והביסוס ייעשו לפי הוראות
היצרן ובכפוף לאישור מכון התקנים,
לרבות הובלה ,התקנה והוצאת אישור
מכון התקנים ,משווק ע"י "גילגל" מק"ט
 124862תוצרת "הגס" או שו"ע.

קומפ...

1,600.00

01.40.20.0530

מושב נדנדה שטוח  -ההתקנה והביסוס
ייעשו לפי הוראות היצרן ובכפוף לאישור
מכון התקנים ,לרבות הובלה ,התקנה
והוצאת אישור מכון התקנים ,משווק ע"י
"גילגל" מק"ט  124842תוצרת "הגס"
או שו"ע.

קומפ...

851.00

01.40.20.0535

תחנת כושר ל -3משתתפים  -ההתקנה
והביסוס ייעשו לפי הוראות היצרן
ובכפוף לאישור מכון התקנים ,לרבות
הובלה ,התקנה והוצאת אישור מכון
התקנים ,משווק ע"י "גילגל" מק"ט
 193010תוצרת "הגס" או שו"ע.

קומפ...

29,914.00

01.40.20.0540

תחנת כושר ל -3משתתפים  -ההתקנה
והביסוס ייעשו לפי הוראות היצרן
ובכפוף לאישור מכון התקנים ,לרבות
הובלה ,התקנה והוצאת אישור מכון
התקנים ,משווק ע"י "גילגל" מק"ט
 193011תוצרת "הגס" או שו"ע.

קומפ...

33,191.00

01.40.20.0545

תחנת כושר ל -3משתתפים  -ההתקנה
והביסוס ייעשו לפי הוראות היצרן
ובכפוף לאישור מכון התקנים ,לרבות
הובלה ,התקנה והוצאת אישור מכון
התקנים ,משווק ע"י "גילגל" מק"ט
 193012תוצרת "הגס" או שו"ע.

קומפ...

36,068.00

01.40.20.0550

תחנת כושר ל -3משתתפים  -ההתקנה
והביסוס ייעשו לפי הוראות היצרן
ובכפוף לאישור מכון התקנים ,לרבות
הובלה ,התקנה והוצאת אישור מכון
התקנים ,משווק ע"י "גילגל" מק"ט
 193013תוצרת "הגס" או שו"ע.

קומפ...

39,885.00

01.40.20.0555

עלה ורד מתכת מעוצב  -בקוטר 60
מ"מ גילוון אלקטרו סטטי פנימי וחיצוני
צביעה בתנור ,ההתקנה והביסוס ייעשו
לפי הוראות היצרן ובכפוף לאישור מכון
התקנים ,לרבות הובלה ,התקנה
והוצאת אישור מכון התקנים ,משווק ע"י
"גילגל" מק"ט  121005תוצרת "הגס"
או שו"ע.

קומפ...

11,484.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  164מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

01.40.20.0560

עלה ורד בשכיבה  -בקוטר  60מ"מ
גילוון אלקטרו סטטי פנימי וחיצוני
צביעה בתנור ,ההתקנה והביסוס ייעשו
לפי הוראות היצרן ובכפוף לאישור מכון
התקנים ,לרבות הובלה ,התקנה
והוצאת אישור מכון התקנים ,משווק ע"י
"גילגל" כדוגמת " "dragonflyתוצרת
"הגס" או שו"ע.

קומפ...

23,257.00

01.40.20.0565

עלה ורד קפיצי בעמידה  -גילוון
אלקטרו סטטי פנימי וחיצוני צביעה
בתנור ,ההתקנה והביסוס ייעשו לפי
הוראות היצרן ובכפוף לאישור מכון
התקנים ,לרבות הובלה ,התקנה
והוצאת אישור מכון התקנים ,משווק ע"י
"גילגל" כדוגמת " "hoverתוצרת
"הגס" או שו"ע.

קומפ...

22,966.00

01.40.20.0570

מתקן אקסטרים  -גילוון אלקטרו סטטי
פנימי וחיצוני צביעה בתנור ,ההתקנה
והביסוס ייעשו לפי הוראות היצרן
ובכפוף לאישור מכון התקנים ,לרבות
הובלה ,התקנה והוצאת אישור מכון
התקנים ,משווק ע"י "גילגל" כדוגמת
" "scorpionתוצרת "הגס" או שו"ע.

קומפ...

56,980.00

01.40.20.0575

נדנדת סקי  -גילוון אלקטרו סטטי פנימי
וחיצוני צביעה בתנור ,ההתקנה והביסוס
ייעשו לפי הוראות היצרן ובכפוף לאישור
מכון התקנים ,לרבות הובלה ,התקנה
והוצאת אישור מכון התקנים ,משווק ע"י
"גילגל" כדוגמת " "freerideתוצרת
"הגס" או שו"ע.

קומפ...

20,699.00

01.40.20.0580

קרוסלת ריחוף  -גילוון אלקטרו סטטי
פנימי וחיצוני צביעה בתנור ,ההתקנה
והביסוס ייעשו לפי הוראות היצרן
ובכפוף לאישור מכון התקנים ,לרבות
הובלה ,התקנה והוצאת אישור מכון
התקנים ,משווק ע"י "גילגל" כדוגמת
" "typhoonתוצרת "הגס" או שו"ע.

קומפ...

95,501.00

01.40.20.0585

מתקן משולב לגדולים בנוי מ -4מגדלים,
רשת מנהרת טיפוס אנכית ורשת
שהייה בגבהים ,קרוסלת טורנדו ,קיר
טיפוס ,מגלשה וסולמות העמודים עשוי
מעץ שוודי בקוטר  110מ"מ ,הפנלים
עשויים משילוב של פלדה ,HPL +
ההתקנה תיעשה לפי הוראות היצרן
ובכפוף לאישור מכון התקנים ,לרבות

קומפ...

104,807.00

01.40.20.0590

מתקן משולב בנוי מצינורות נירוסטה
בקוטר  40מ"מ עובי דופן  2מ"מ,
מגלשה נירוסטה ,עץ מרובע  95מ"מ,

קומפ...

130,292.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  165מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

ההתקנה תיעשה לפי הוראות היצרן
ובכפוף לאישור מכון התקנים ,לרבות
הובלה ,התקנה והוצאת אישור מכון
התקנים,משווק ע"י "גילגל" תוצרת
"פרולודיק" מק"ט  j33117או ש"ע

קומפ...

01.40.20.0595

מתקן משולב בנוי מעמודי עץ רב
שכבתיים קשתיים בעובי 95מ"מ
וברוחב  200מ"מ ,צינורות נירוסטה
בקוטר  40מ"מ עובי  2מ"מ פנלי עץ
ליבנה בעובי  22מ"מ רשת כבלים
במפתחים לא קונבנציונלים משושים.
מגלשת נירוסטה ההתקנה תיעשה לפי
הוראות היצרן ובכפוף לאישור מכון
התקנים ,לרב

קומפ...

218,521.00

01.40.20.0600

מתקן משולב בנוי מעמודי עץ רב
שכבתיים קשתיים בעובי 95מ"מ
וברוחב  200מ"מ ,צינורות נירוסטה
בקוטר  40מ"מ עובי  2מ"מ פנלי עץ
ליבנה בעובי  22מ"מ רשת כבלים
במפתחים לא קונבנציונלים משושים.
מגלשת נירוסטה ההתקנה תיעשה לפי
הוראות היצרן ובכפוף לאישור מכון
התקנים ,לרב

קומפ...

138,339.00

01.40.20.0605

מתקן משולב בנוי מעמודי עץ רב
שכבתיים קשתיים בעובי 95מ"מ
וברוחב  200מ"מ ,צינורות נירוסטה
בקוטר  40מ"מ עובי  2מ"מ פנלי עץ
ליבנה בעובי  22מ"מ רשת כבלים
במפתחים לא קונבנציונלים משושים.
מגלשת נירוסטה ההתקנה תיעשה לפי
הוראות היצרן ובכפוף לאישור מכון
התקנים ,לרב

קומפ...

110,264.00

01.40.20.0610

מתקן משולב עשוי מצינורות נירוסטה
בקוטר  40מ"מ עובי דופן  2עמודי עץ
עגול בקוטר  125מ"מ קרוסלת טורנדו
מנירוסטה מגלשת נירוסטה ההתקנה
תיעשה לפי הוראות היצרן ובכפוף
לאישור מכון התקנים ,לרבות הובלה,
התקנה והוצאת אישור מכון התקנים,
משווק ע"י "גילגל" תוצרת "פרול

קומפ...

273,352.00

01.40.20.0615

מתקןמשולב עשוי מצינורות נירוסטה
בקוטר  40מ"מ עובי דופן  2עמודי עץ
עגול בקוטר  125מ"מ קרוסלת טורנדו
מנירוסטה מגלשת נירוסטה ההתקנה
תיעשה לפי הוראות היצרן ובכפוף
לאישור מכון התקנים ,לרבות הובלה,
התקנה והוצאת אישור מכון התקנים,
משווק ע"י "גילגל" תוצרת "פרולו

קומפ...

84,044.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  166מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

01.40.20.0620

מתקןמשולב עשוי מצינורות נירוסטה
בקוטר  40מ"מ עובי דופן  2מ"מפנלי
נירוסטה ,צינורות גלישה בקוטר 100
מ"מ טורנדו מנירוסטה רשתות טיפוס
משושות עמודי המתקן בקוטר 125
מ"מ מפלדה מגולוונת צבועים בצבע
מיוחד ומצופים בלכה אנטי גרפיטי ונגד
שריטות ,מגלשת נירוסטה ,ההתקנה

קומפ...

129,395.00

01.40.20.0625

מתקןמשולב עשוי מצינורות נירוסטה
בקוטר  40מ"מ עובי דופן  2מ"מפנלי
נירוסטה ,צינורות גלישה בקוטר 100
מ"מ טורנדו מנירוסטה רשתות טיפוס
משושות עמודי המתקן בקוטר 125
מ"מ מפלדה מגולוונת צבועים בצבע
מיוחד ומצופים בלכה אנטי גרפיטי ונגד
שריטות ,מגלשת נירוסטה ,ההתקנה

קומפ...

104,041.00

01.40.20.0630

מתקן משולב בנוי מעמודי פלדה בקוטר
 125מ"מ מפלדה מגולוונת צבועים
בצבע מיוחד ומצופים בלכה אנטי
גרפיטי ונגד שריטות פנלים עשויים
מ HPLבעובי  13מ"מ צינורות נירוסטה
בקוטר  40מ"מ עובי דופן  2מ"מ
מגלשות מנירוסטה ההתקנה תיעשה
לפי הוראות היצרן ובכפוף לאישור מכון
הת

קומפ...

85,468.00

01.40.20.0635

מתקן משולב בנוי מעמודי פלדה בקוטר
 125מ"מ מפלדה מגולוונת צבועים
בצבע מיוחד ומצופים בלכה אנטי
גרפיטי ונגד שריטות פנלים עשויים
מ HPLבעובי  13מ"מ צינורות נירוסטה
בקוטר  40מ"מ עובי דופן  2מ"מ
מגלשות מנירוסטה ההתקנה תיעשה
לפי הוראות היצרן ובכפוף לאישור מכון
הת

קומפ...

71,082.00

01.40.20.0640

מתקן משולב בנוי מעמודי פלדה בקוטר
 125מ"מ מפלדה מגולוונת צבועים
בצבע מיוחד ומצופים בלכה אנטי
גרפיטי ונגד שריטות פנלים עשויים
מ HPLבעובי  13מ"מ צינורות נירוסטה
בקוטר  40מ"מ עובי דופן  2מ"מ
מגלשות מנירוסטה ההתקנה תיעשה
לפי הוראות היצרן ובכפוף לאישור מכון
הת

קומפ...

77,562.00

01.40.20.0645

מתקן משולב בנוי מעמודי פלדה בקוטר
 125מ"מ מפלדה מגולוונת צבועים
בצבע מיוחד ומצופים בלכה אנטי
גרפיטי ונגד שריטות פנלים עשויים
מ HPLבעובי  13מ"מ צינורות נירוסטה
בקוטר  40מ"מ עובי דופן  2מ"מ

קומפ...

105,225.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  167מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

מגלשות מנירוסטה ההתקנה תיעשה
לפי הוראות היצרן ובכפוף לאישור מכון
הת

קומפ...

01.40.20.0650

מתקן משולב לפעוטות עשוי מHPL
בעובי  13מ"מ צינורות נירוסטה
קוטר 40מ"מ עובי דופן  2מ"מ מגלשות
פוליאסטר פנלים עשויים מ
 PLYWOODבעובי  22מ"מ חלקי
פלסטיק מפולימיד יצוק  .ההתקנה
תיעשה לפי הוראות היצרן ובכפוף
לאישור מכון התקנים ,לרבות הובלה,
התקנה והוצאת אישור מ

קומפ...

34,696.00

01.40.20.0655

מתקן משולב לפעוטות עשוי מHPL
בעובי  13מ"מ צינורות נירוסטה
קוטר 40מ"מ עובי דופן  2מ"מ מגלשות
פוליאסטר פנלים עשויים מ
 PLYWOODבעובי  22מ"מ חלקי
פלסטיק מפולימיד יצוק  .ההתקנה
תיעשה לפי הוראות היצרן ובכפוף
לאישור מכון התקנים ,לרבות הובלה,
התקנה והוצאת אישור מ

קומפ...

141,662.00

01.40.20.0660

מתקן משולב לפעוטות עשוי מHPL
בעובי  13מ"מ צינורות נירוסטה
קוטר 40מ"מ עובי דופן  2מ"מ מגלשות
פוליאסטר פנלים עשויים מ
 PLYWOODבעובי  22מ"מ חלקי
פלסטיק מפולימיד יצוק  .ההתקנה
תיעשה לפי הוראות היצרן ובכפוף
לאישור מכון התקנים ,לרבות הובלה,
התקנה והוצאת אישור מ

קומפ...

42,635.00

01.40.20.0665

מתקני קפיץ עשויים מנירוסטה ,
ההתקנה תיעשה לפי הוראות היצרן
ובכפוף לאישור מכון התקנים ,לרבות
הובלה ,התקנה והוצאת אישור מכון
התקנים ,משווק ע"י "גילגל" תוצרת
"פרולודיק" מק"ט  j827או ש"ע

קומפ...

8,286.00

01.40.20.0670

מתקני קפיץ עשויים מנירוסטה ,
ההתקנה תיעשה לפי הוראות היצרן
ובכפוף לאישור מכון התקנים ,לרבות
הובלה ,התקנה והוצאת אישור מכון
התקנים ,משווק ע"י "גילגל" תוצרת
"פרולודיק" מק"ט  j832 ,j833או ש"ע

קומפ...

7,996.00

01.40.20.0675

עלה ורד בעמידה מנירוסטה ההתקנה
תיעשה לפי הוראות היצרן ובכפוף
לאישור מכון התקנים ,לרבות הובלה,
התקנה והוצאת אישור מכון התקנים,
משווק ע"י "גילגל" תוצרת"פרולודיק"
מק"ט  j986או ש"ע

קומפ...

22,530.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  168מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

01.40.20.0680

קרוסלות מצינורות נירוסטה בקוטר 40
מ"מ עובי דופן 2מ"מ ההתקנה תיעשה
לפי הוראות היצרן ובכפוף לאישור מכון
התקנים ,לרבות הובלה ,התקנה
והוצאת אישור מכון התקנים ,משווק ע"י
"גילגל" תוצרת "פרולודיק" מק"ט
 j2401או ש"ע

קומפ...

19,624.00

01.40.20.0685

קרוסלות מצינורות נירוסטה בקוטר 40
מ"מ עובי דופן 2מ"מ ההתקנה תיעשה
לפי הוראות היצרן ובכפוף לאישור מכון
התקנים ,לרבות הובלה ,התקנה
והוצאת אישור מכון התקנים ,משווק ע"י
"גילגל" תוצרת "פרולודיק" מק"ט
 j2594או ש"ע

קומפ...

41,310.00

01.40.20.0690

מתקן סקייט עשויי מנירוסטה עמודי
המתקן עשויים מעמודי פלדה בקוטר
 125מ"מ מפלדה מגולוונת צבועים
בצבע מיוחד ומצופים בלכה אנטי
גרפיטי ונגד שריטות המסילה עשויי
מנירוסטההתומכות עשויים מצינורות
נירוסטה בקוטר  40מ"מ עובי דופן 2
מ"מ ההתקנה תיעשה לפי הוראות
היצרן וב

קומפ...

80,397.00

01.40.20.0695

מתקן טיפוס בצורת פרפר עשוי
מצינורות נירוסטה בקוטר  40מ"מ עובי
דופן  2מ"מעמודי המתקן פלדה בקוטר
 125מ"מ מפלדה מגולוונת צבועים
בצבע מיוחד ומצופים בלכה אנטי
גרפיטי ונגד שריטות  ,קיר טיפוס עשוי
HPLרשת טיפוס כבלים ההתקנה
תיעשה לפי הוראות היצרן ובכפוף
לאישור מכ

קומפ...

48,902.00

01.40.20.0700

מתקן משולב מגדל אחד מצינורות
נירוסטה פנלי אלומיניום מגלשת
נירוסטה ,סולמות טיפוס ורשת טיפוס,
ההתקנה תיעשה לפי הוראות היצרן
ובכפוף לאישור מכון התקנים ,לרבות
הובלה ,התקנה והוצאת אישור מכון
התקנים ,משווק ע"י "גילגל" תוצרת
"פרולודיק" מק"ט  j2680או ש"ע

קומפ...

68,531.00

01.40.20.0705

אופני כושר מנירוסטה עם אפשרות
לשינוי דרגת הקושי ,ההתקנה תיעשה
לפי הוראות היצרן ובכפוף לאישור מכון
התקנים ,לרבות הובלה ,התקנה
והוצאת אישור מכון התקנים ,משווק ע"י
"גילגל" תוצרת "פרולודיק" מק"ט
 j3702או ש"ע

קומפ...

20,349.00

01.40.20.0710

מתקן דחיפה מנירוסטה ,ההתקנה

קומפ...

21,804.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  169מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

תיעשה לפי הוראות היצרן ובכפוף
לאישור מכון התקנים ,לרבות הובלה,
התקנה והוצאת אישור מכון התקנים,
משווק ע"י "גילגל" תוצרת "פרולודיק"
מק"ט  j3701או ש"ע

קומפ...

01.40.20.0715

מתקן קפיץ רכב  ,ההתקנה תיעשה לפי
הוראות היצרן ובכפוף לאישור מכון
התקנים ,לרבות הובלה ,התקנה
והוצאת אישור מכון התקנים ,משווק ע"י
"גילגל" תוצרת "פרולודיק" מק"ט j834
 j3601 ,או ש"ע

קומפ...

7,056.00

01.40.20.0720

משטח גומי ביציקה באזור מתקני
משחק עפ"י תקן ישראלי ובהוראות
היצרן בעובי שבין  3-4ס"מ ובגוון
כלשהו )מבנה בטון /מצעים/אספלט
ימדד בניפרד(

מ"ר

256.80

01.40.20.0725

משטח גומי ביציקה באזור מתקני
משחק עפ"י תקן ישראלי ובהוראות
היצרן בעובי שבין  5-6ס"מ ובגוון
כלשהו )מבנה בטון /מצעים/אספלט
ימדד בניפרד(

מ"ר

308.40

01.40.20.0730

משטח גומי ביציקה באזור מתקני
משחק עפ"י תקן ישראלי ובהוראות
היצרן בעובי שבין  7-8ס"מ ובגוון
כלשהו )מבנה בטון /מצעים/אספלט
ימדד בניפרד(

מ"ר

360.00

01.40.20.0731

משטח גומי ביציקה באזור מתקני
משחק עפ"י תקן ישראלי ובהוראות
היצרן בעובי שבין  9-10ס"מ ובגוון
כלשהו )מבנה בטון /מצעים/אספלט
ימדד בניפרד(

מ"ר

411.60

01.40.20.0732

אריחי גומי מסוג סופט טייל )ללא בטון /
אספלט מתחת(

מ"ר

732.00

01.40.20.0733

יציקת משטח גומי  TPV-Eלמתקני
משחק ,תוצרת "פוליטן ספורט" או ש"ע,
המורכב משכבה עליונה  %100גרגירי
 TPV-Eצבעוניים בגוונים לבחירת
אדריכל הנוף )ללא שחור בשכבה
עליונה( ,שכבה תחתונה גרגירי SBR
בכל עובי שידרש בהתאם להוראות יצרן
המתקנים וטבלת גובה נפילה מאושרת
ע"י מכון התקנים )היציקה תתבצע ע"ג
בטון או אספלט שישולמו בנפרד(.

מ"ר

290.00

01.40.20.0735

סולם קופים תוצרת "פרילודיק" או ש"ע
מנירוסטה מק"ט J3726.

קומפ...

32.70

01.40.20.0740

מסלול משוכות מנירוסטה של

קומפ...

28,489.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  170מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

"פרילודיק" או שו"ע מק"ט J3727.

קומפ...

01.40.20.0745

סולם מתח -תוצרת  LAPPSETע"י
"מאדיקה" או ש"ע מנירוסטה ועץ מק"ט
080103

קומפ...

7,211.00

01.40.20.0750

מקבילים תוצרת  LAPPSETאו ש"ע
מנירוסטה ועץ מק"ט 080501

קומפ...

7,211.00

01.40.20.0755

קורות שיווי משקל תוצרת LAPPSET
או ש"ע מנירוסטה מק"ט 120204

קומפ...

8,141.00

01.40.20.0760

מיטת בטן לשני אנשים משקל תוצרת
 LAPPSETאו ש"ע מנירוסטה מק"ט
080222

קומפ...

11,629.00

01.40.20.0765

מתקן קפיצה לגובה תוצרת KAISER
או ש"ע מנירוסטה מק"ט 001-057110

קומפ...

52,328.00

01.40.20.0766

מתקן ספיידר גובה  9מ' של חב' גילגל
מק"ט  nad-9או ש"ע

קומפ...

676,000.00

01.40.20.0767

מתקן דאבל ספיידר גובה  7מ' של חב'
גילגל מק"ט  NAD-7או ש"ע

קומפ...

551,200.00

01.40.20.0768

נדנדת ציקלון של חב' גילגל מק"ט
 144651או ש"ע

קומפ...

61,793.00

01.40.20.0769

מתקני קפיץ מצויירים של חב' גילגל
מק"ט  818או ש"ע

קומפ...

11,235.00

01.40.20.0770

מתקן נירוסטה משולב של חב' גילגל
מק"ט לס גרנדיס או ש"ע

קומפ...

520,000.00

01.40.20.0772

מתקן משולב גדול נגיש של חב' גילגל
מק"ט  19601או ש"ע

קומפ...

212,940.00

01.40.20.0773

מתקן משולב ענק מנירוסטה של חב'
גילגל מק"ט  Z00-60או ש"ע

קומפ...

416,000.00

01.40.20.0774

מתקן משולב לפעוטות של חב' גילגל
מק"ט  3931או ש"ע

קומפ...

180,180.00

01.40.20.0775

מתקן משולב מנירוסטה של חב' גילגל
מק"ט באלי או ש"ע

קומפ...

252,252.00

01.40.20.0776

מתקן משולב אקסטרים מואר של חב'
גילגל מקט  144604או ש"ע

קומפ...

405,600.00

01.40.20.0777

מתקן משולב לפעוטות של חב' גילגל
מק"ט  608U320או ש"ע

קומפ...

194,376.00

01.40.20.0778

מתקן משולב נגיש לפעוטות של חב'
גילגל מק"ט  608U284או ש"ע

קומפ...

108,108.00

01.40.20.0779

מתקן משולב גדול מנירוסה הכולל 2
מגלשות של חב' גילגל מק"ט

קומפ...

243,516.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  171מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

 38108SPאו ש"ע

קומפ...

01.40.20.0780

מתקן משולב גדול מנירוסה של חב'
גילגל מק"ט  1638או ש"ע

קומפ...

179,088.00

01.40.20.0781

מתקן משולב גדול מנירוסה של חב'
גילגל מק"ט  1639או ש"ע

קומפ...

285,012.00

01.40.20.0782

מתקן פרמידה בגובה  7מ'  +גשר פנימי
ומגלשה תוצרת חב' גילגל מק"ט NA-7
או ש"ע

קומפ...

283,920.00

01.40.20.0783

מתקן ספיידר אלקטרוני מנירוסטה של
חב' גילגל מק"ט  551או ש"ע

קומפ...

258,804.00

01.40.20.0784

מתקן סקייט נירוסטה של חב' גילגל
מק"ט  2581או ש"ע

קומפ...

82,016.00

01.40.20.0785

מתקן סוס חבל ענק מנירוסטה של חב'
גילגל מק"ט  1058או ש"ע

קומפ...

84,263.00

01.40.20.0786

מתקן דאבל קרוסלות מנירוסטה של
חב' גילגל מק"ט  2594או ש"ע

קומפ...

40,446.00

01.40.20.0787

מתקן קרוסלת דיסק מנירוסטה של חב'
גילגל מק"ט  1111או ש"ע

קומפ...

64,040.00

01.40.20.0788

מתקן עלה ורד בעמידה של חב' גילגל
מק"ט  1087או ש"ע

קומפ...

23,819.00

01.40.20.0789

מתקן עלה ורד בעמידה של חב' גילגל
מק"ט  986או ש"ע

קומפ...

21,347.00

01.40.20.0790

מתקן עלה ורד בבישיבה ותלייה של חב'
גילגל מק"ט  7003או ש"ע

קומפ...

80,892.00

01.40.20.0791

מתקן עלה ורד מנירוסטה של חב' גילגל
מק"ט  827או ש"ע

קומפ...

12,359.00

01.40.20.0792

מתקן עלה ורד ל  4אנשים מנירוסטה
של חב' גילגל מק"ט פרנדול או ש"ע

קומפ...

37,076.00

01.40.20.0793

מתקן עלה ורד ל  6אנשים מנירוסטה
של חב' גילגל מק"ט  1343או ש"ע

קומפ...

64,040.00

01.40.20.0794

מתקן נדנדת  FREE RIDEשל חב'
גילגל או ש"ע

קומפ...

28,088.00

01.40.20.0795

מתקן קרוסלת אקסטרים רוטי של חב'
גילגל מק"ט  8002470או ש"ע

קומפ...

22,470.00

01.40.20.0796

מתקן קרוסלת  G2של חב' גילגל מק"ט
 6231או ש"ע

קומפ...

29,211.00

01.40.20.0797

מתקן קרוסלת נכים בישיבה של חב'
גילגל מק"ט  6055או ש"ע

קומפ...

80,331.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  172מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

01.40.20.0798

מתקן קרוסלת ביצה של חב' גילגל
מק"ט  38020או ש"ע

קומפ...

21,684.00

01.40.20.0799

מתקן קרוסלת אקסטרים של חב' גילגל
מק"ט  38045או ש"ע

קומפ...

28,088.00

01.40.20.0800

מתקן נדל של חב' גילגל מק"ט 38044
או ש"ע

קומפ...

54,266.00

01.40.20.0801

קשת טיפוס מנירוסטה של חב' גילגל
מק"ט  1056או ש"ע

קומפ...

107,856.00

01.40.20.0802

מתקן עכביש מנירוסה של חב' גילגל
מק"ט  1254או ש"ע

קומפ...

330,720.00

01.40.20.0803

מתקן פירואט של חב' גילגל מק"ט
 593201או ש"ע

קומפ...

7,865.00

01.40.20.0804

מתקן ערסל מנירוסטה של חב' גילגל
מק"ט  1179או ש"ע

קומפ...

25,841.00

01.40.20.0805

מתקן נדנדת נירוסטה של חב' גילגל
מק"ט  1178או ש"ע

קומפ...

24,717.00

01.40.20.0806

מתקן קפיץ נירוסטה של חב' גילגל
מק"ט גק או ש"ע

קומפ...

11,235.00

01.40.20.0807

מתקן בימבות מנירוסטה של חב' גילגל
מק"ט טריפלט או ש"ע

קומפ...

85,386.00

01.40.20.0808

מתקן בית בובות של חב' גילגל מק"ט
 251או ש"ע

קומפ...

28,088.00

01.40.20.0809

מתקן נדנדת פעוטות מנירוסטה של חב'
גילגל מק"ט  1094או ש"ע

קומפ...

26,964.00

01.40.20.0810

מתקן אקסטרים מואר של חב' גילגל
מקט  144502או ש"ע

קומפ...

405,600.00

01.40.20.0811

מתקן דאבל דום בגובה  10מ' של חב'
גילגל מק"ט  DOMאו ש"ע

קומפ...

218,400.00

01.40.20.0812

מתקן מחפרון של חב' גילגל מק"ט
 4044או ש"ע

קומפ...

84,263.00

01.40.20.0813

מתקן קרוסלת אקסטרים בתלייה של
חב' גילגל מק"ט  4023או ש"ע

קומפ...

73,028.00

01.40.20.0820

מתקן שעת סיפור מק"ט
 NR0204-0601תוצרת "קומפן" או
ש"ע

קומפ...

39,924.00

01.40.20.0821

מתקן קפיצה ממוט למוט מק"ט
 NR0806-0601תוצרת "קומפן" או
ש"ע

קומפ...

19,484.00

01.40.20.0822

מתקן קורה לשיווי משקל מק"ט

קומפ...

15,280.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  173מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

 NR0804-0601תוצרת "קומפן" או
ש"ע

קומפ...

01.40.20.0823

מתקן נדנדה ל  4מק"ט
 NR0106-1001תוצרת "קומפן" או
ש"ע

קומפ...

25,214.00

01.40.20.0825

מתקן נדנדת פעוטות מק"ט
 NR0902-1001תוצרת "קומפן" או
ש"ע

קומפ...

21,774.00

01.40.20.0826

מתקן נדנדה שני מושבים מק"ט
 NR0904-1101תוצרת "קומפן" או
ש"ע

קומפ...

30,563.00

01.40.20.0827

מתקן ערסל מק"ט NR0815-1001
תוצרת "קומפן" או ש"ע

קומפ...

70,676.00

01.40.20.0828

מתקןמגלשה חפורה בגבעה מק"ט
 NR0302-0901תוצרת "קומפן" או
ש"ע

קומפ...

76,215.00

01.40.20.0829

מתקן משולב בתכנון מיוחד מק"ט
 NR0855-1001תוצרת "קומפן" או
ש"ע

קומפ...

507,520.00

01.40.20.0830

רמפה דו שיפועית מעץ לגן כלבים
מק"ט  2500לפי אורן מתקני משחקים ,
ספורט וריהוט רחוב או ש"ע

יח'

3,820.00

01.40.20.0831

דלגיות מעץ לגן כלבים מק"ט  2501לפי
אורן מתקני משחקים  ,ספורט וריהוט
רחוב או ש"ע

יח'

1,798.00

01.40.20.0832

פתח מעבר בקפיצה לגן כלבים מק"ט
 2502לפי אורן מתקני משחקים ,
ספורט וריהוט רחוב או ש"ע

יח'

2,922.00

01.40.20.0833

רמפת ריצה מעץ לגן כלבים מק"ט
 2503לפי אורן מתקני משחקים ,
ספורט וריהוט רחוב או ש"ע

יח'

4,719.00

01.40.20.0834

מדרגות טיפוס מעץ לגן כלבים מק"ט
 2504לפי אורן מתקני משחקים ,
ספורט וריהוט רחוב או ש"ע

יח'

3,146.00

01.40.20.0835

מנהרת זחילה מפלסטיק לגן כלבים
מק"ט  2505לפי אורן מתקני משחקים ,
ספורט וריהוט רחוב או ש"ע

יח'

6,180.00

01.40.20.0836

מנהרת זחילה לגן כלבים מק"ט 2506
לפי אורן מתקני משחקים  ,ספורט
וריהוט רחוב או ש"ע

יח'

4,270.00

01.40.20.0837

קורות הליכה מעץ לגן כלבים מק"ט

יח'

2,922.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  174מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

 2507לפי אורן מתקני משחקים ,
ספורט וריהוט רחוב או ש"ע

יח'

01.40.20.0838

רמפת קפיצה מעץ לגן כלבים מק"ט
 2508לפי אורן מתקני משחקים ,
ספורט וריהוט רחוב או ש"ע

יח'

2,697.00

01.40.20.0839

מעבר בין עמודים מעץ לגן כלבים מק"ט
 2509לפי אורן מתקני משחקים ,
ספורט וריהוט רחוב או ש"ע

יח'

2,023.00

01.40.20.0840

קיר קפיצה מעץ לגן כלבים מק"ט 2510
לפי אורן מתקני משחקים  ,ספורט
וריהוט רחוב או ש"ע

יח'

3,596.00

01.40.20.0841

עלה ורד מעץ לגן כלבים מק"ט 2511
לפי אורן מתקני משחקים  ,ספורט
וריהוט רחוב או ש"ע

יח'

2,922.00

01.40.20.0842

קיר קפיצה  3גבהים לגן כלבים מק"ט
 2512לפי אורן מתקני משחקים ,
ספורט וריהוט רחוב או ש"ע

יח'

4,045.00

01.40.20.0843

טבעות קפיצה בגבהים שונים לגן כלבים
מק"ט  2513לפי אורן מתקני משחקים ,
ספורט וריהוט רחוב או ש"ע

יח'

2,135.00

01.40.20.0844

משטחי קפיצה מדורגים לגן כלבים
מק"ט  2514לפי אורן מתקני משחקים ,
ספורט וריהוט רחוב או ש"ע

יח'

2,809.00

01.40.20.0845

מנהרת זחילה מפותלת לגן כלבים
מק"ט  2515לפי אורן מתקני משחקים ,
ספורט וריהוט רחוב או ש"ע

יח'

8,539.00

01.40.20.0846

מתקן עלייה רב תכליתי לגן כלבים
מק"ט  2516לפי אורן מתקני משחקים ,
ספורט וריהוט רחוב או ש"ע

יח'

18,875.00

01.40.20.0847

הובלת להתקנת מתקנים לגן כלבים
מק"ט  2517לפי אורן מתקני משחקים ,
ספורט וריהוט רחוב או ש"ע

יח'

5,618.00

01.40.20.0850

בסקט  2020כולל לוח שקוף ,חישוק
קפיצי ורשת מגן עמוד ,עיגון תושבת
באדמה),המחיר כולל הובלה והתקנה,
בדיקת תו תקן ותיק מוצר(

קומפ...

14,044.00

01.40.20.0855

מתקן סל דגם  TS2012בעל פרופיל
פלדה  RHSעובי דופן  5מ"מ כולל לוח
שקוף בעובי  15מ"מ ,חישוק קפיצי
),המחיר כולל הובלה והתקנה ,בדיקת
תו תקן ותיק מוצר(

קומפ...

14,044.00

01.40.20.0860

מתקן סל מצינור  4צול כולל מסגרת +

קומפ...

8,202.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  175מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

לוח שקוף ,חישוק קפיצי )במידות
שונות(

קומפ...

01.40.20.0865

שער קט רגל/כדוריד במידות 3/2
מאסיבי בעל פרופיל פלדה  RHSחזית
שער +80/80צינורות אחוריים

קומפ...

5,281.00

01.40.20.0870

ציפוי אקרילי כולל  2שכבות פריימר
)הצבעים כלולים במחיר היחידה ולפי
דרישת המזמין(

מ"ר

26.00

01.40.20.0875

סימון למגרשים )מגרש חוץ(
כדורגל/לסרודכ/כדוריד .מגרש סטנדרטי

קומפ...

1,349.00

01.40.20.0880

פירוק ופינוי סלים/שערים )המחיר כולל
הובלה למחסני העירייה

קומפ...

394.00

01.40.20.0885

מתקן כושר קרבי משולב סולמות
הליכת ידיים ,מתחם ומתקן תלייה TRX
מק"ט  UBX-71-108או ש"ע

קומפ...

36,065.00

01.40.20.0890

סט של  3מדרגות  JUMP BOXמק"ט
 UBX-227או ש"ע

קומפ...

7,528.00

01.40.20.0895

מקבילי כנף זוגית  60ס"מ גבהים ג'מבו
מק"ט  GR-2005-2-14או ש"ע

קומפ...

7,528.00

01.40.20.0900

מיטה זוגית לכפיפות בטן מק"ט
 GR-2005-2-19או ש"ע

קומפ...

8,427.00

01.40.20.0905

אופני ישיבה לפיתוח סיבולת לב ריאה -
ג'מבו מק"ט  GR-2005-2-89או ש"ע

קומפ...

8,427.00

01.40.20.0910

הרקולס משולב לחיצת כתפיים פולי
עליון מק"ט  GR-2005-2-45Cאו ש"ע

קומפ...

9,663.00

01.40.20.0915

הרקולס  -דחיקה זוגי לחיזוק שרירי
החזה  -ג'מבו מק"ט GR-2005-2-48A
או ש"ע

קומפ...

9,663.00

01.40.20.0920

הרקולס משולב טריספס וחתירה
בתמיכת חזה מק"ט GR-2005-2-42
או ש"ע

קומפ...

9,663.00

01.40.20.0925

עמוד קיקבוקס  1.8מ' ביציקת PU
מק"ט  UBX-303או ש"ע

קומפ...

11,629.00

01.40.20.0930

מאמן שרירי בטן ואגן )מקבילית( אימון
לארבעה  -ג'מבו מק"ט
 GR-2005-2-22או ש"ע

קומפ...

9,663.00

01.40.20.0935

מתקן צעידה באוויר זוגי  100ס"מ
לפחות .בעל סטופר פנימי  -ג'מבו מק"ט
 GR-2005-2-23או ש"ע

קומפ...

9,663.00

01.40.20.0940

חתירה רב גילאי  -אימון גב ,ידיים וחזה

קומפ...

8,427.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  176מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

 -ג'מבו מק"ט  GR-2005-2-91או ש"ע

קומפ...

01.40.20.0945

פטרייה יציבה עם מנגנון ROSTA
" BOSU 360מק"ט  UBX-360או ש"ע

קומפ...

7,113.00

01.40.20.0950

מולטיטריינר דחיקת רגליים ,אימון
ברבעייה  -ג'מבו מק"ט
 GR-2005-2-104או ש"ע

קומפ...

9,663.00

01.40.20.0955

פרפר לפיתוח חזה מתכוונן  -ג'מבו
מק"ט  GR-2005-2-08או ש"ע

קומפ...

9,663.00

01.40.20.0960

פרפר פשיטה שתי פעולות  -ג'מבו
מק"ט  GR-2005-2-90או ש"ע

קומפ...

9,663.00

01.40.20.0965

שלט דו צדדי אלומיניום  -חלק פנימי
מלבני סטנדרטי ,מתקני גרינפילדס לגיל
 14מק"ט  STAND-MA-UBX-106או
ש"ע

קומפ...

1,798.00

01.40.20.0970

מק"ט  RB 620כונן משולב תוצרת
עצמון או ש"ע

קומפ...

38,040.00

01.40.20.0975

 RB 1423כונן קן ציפור תוצרת עצמון
או ש"ע מק"ט

קומפ...

16,200.00

01.40.20.0980

 RB 0511כונן נדנדות תוצרת עצמון
או ש"ע מק"ט

קומפ...

17,550.00

01.40.20.0985

 RB 1492כונן משולב תוצרת עצמון או
ש"ע מק"ט

קומפ...

9,450.00

01.40.20.0990

 RB 1494כונן נדנדות משולב תוצרת
עצמון או ש"ע מק"ט

קומפ...

40,500.00

01.40.20.0995

 AGV TODO 0101מתקן משולב
מונגש תוצרת עצמון או ש"ע מק"ט

קומפ...

114,750.00

01.40.20.1000

 RB 620או ש"ע כונן משולב תוצרת
עצמון או ש"ע מק"ט

קומפ...

41,085.00

01.40.20.1005

 RB 0513כונן פתוח קן ציפור תוצרת
עצמון או ש"ע מק"ט

קומפ...

21,600.00

01.40.20.1010

 RB 0304כונן נדנדות משולב תוצרת
עצמון או ש"ע מק"ט

קומפ...

41,860.00

01.40.20.1015

מגלשה פתוחה תוצרת עצמון או ש"ע
מק"ט RB 1291

קומפ...

24,080.00

01.40.20.1020

מגלשה פתוחה תוצרת עצמון או ש"ע
מק"ט RB 1292

קומפ...

27,000.00

01.40.20.1025

מגלשה פתוחה תוצרת עצמון או ש"ע
מק"ט RB 1293

קומפ...

27,210.00

01.40.20.1030

מגלשה פתוחה תוצרת עצמון או ש"ע

קומפ...

27,170.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  177מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

מק"ט RB 1294

קומפ...

01.40.20.1035

שיפוע רשת טיפוס תוצרת עצמון מק"ט
RB 1277

קומפ...

18,811.44

01.40.20.1040

דמות קפיץ תוצרת עצמון מק"ט RB
1363

קומפ...

10,800.00

01.40.20.1045

מתקן שיווי משקל תוצרת עצמון מק"ט
RB 1369

קומפ...

19,278.00

01.40.20.1050

מתקן חול מים תוצרת עצמון מק"ט
RB-1333/1

קומפ...

51,429.60

01.40.20.1055

מתקן משולב תוצרת עצמון מק"ט RB
1216

קומפ...

303,750.00

01.40.20.1060

עלה ורד וארבעה תוצרת עצמון מק"ט
RB 1352

קומפ...

21,600.00

01.40.20.1065

קרוסלה תוצרת עצמון מק"ט RB 1372

קומפ...

20,250.00

01.40.20.1070

קרוסלה תוצרת עצמון מק"ט RB 1373

קומפ...

20,250.00

01.40.20.1075

מתקן משולב תוצרת עצמון מק"ט RB
1217

קומפ...

378,000.00

01.40.20.1080

כונן מושב נגיש תוצרת עצמון מק"ט RB
0517

קומפ...

47,250.00

01.40.20.1085

מתקן טיפוס אתגרי תוצרת עצמון מק"ט
ROB 0250

קומפ...

311,364.00

01.40.20.1090

נדנדת סוס חבל תוצרת עצמון מק"ט
RB 0521

קומפ...

81,000.00

01.40.20.1095

מתקן לפעוטות תוצרת עצמון מק"ט RB
1301

קומפ...

47,250.00

01.40.20.1100

מתקן משולב מק"ט WINDMILL 100
תוצרת עצמון.

קומפ...

526,500.00

20

רמדור

סה"כ

סה"כ מתקני משחק וספורט

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  178מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון
21

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

מזרקות ואלמנטי מים

01.40.21.0005

פנס תאורה תת מיימית מיצקת
פוליאסטר כולל נורה 12V-50W

יח'

1,472.00

01.40.21.0010

כבל חשמלי מקורי לפנס התאורה ,כולל
שקע לחיבור אל הפנס

קומפ...

640.00

01.40.21.0015

מצוף חשמלי לפיקוד על משאבה טבולה

קומפ...

640.00

01.40.21.0020

כבל תקני  4X1.5 XLPEלחיווט
חשמלי למשאבות טבולות

מ"א

26.00

01.40.21.0025

חיווט חשמלי לפנסי התאורה
התת-מימיית ,מצופים חשמליים,
אלקטרודות גובה מים ,ברזים חשמליים
 כבל תקני  3X1.5 XLPEכולל חיבורוהתקנה

מ"א

18.10

01.40.21.0030

שרוולים מתכווצים בחום לאיטום מעברי
מים בין שרוולי החשמל והכבלים
העוברים דרכם

קומפ...

154.00

01.40.21.0035

חיפוי קירות ורצפת בריכה בקרמיקה
עשויה פורצלן ציבעונית תוצרת "POOL
 "SERAשל "נגב קרמיקה או ש"ע
בגודל  5*5ס"מ בצבעים שונים עפ"י
בחירת האדריכל לרבות רובה אוטמת

מ"ר

257.00

01.40.21.0040

חיפוי קירות וריצפת בריכה בפסיפס
קרמיקה בגוון לפי בחירת האדריכל
לרבות רובה אוטמת

מ"ר

308.00

01.40.21.0045

משאבה טבולה מנירוסטה ,למפלי
המים והתעלות בין בריכות המים35 .
מק"ש ל  3.5מ' ,מתוצרת LOWARA
דגם 15T DOMO :עם מנוע תלת-פאזי
 Kw 1.1 , 2950סבל"ד

יח'

8,314.00

01.40.21.0046

משאבה יבשה למים לספיקה של כ15 -
קוב לשעה לעומד של  10מ'  ,עם מנוע
תלת פאזי  1450סבל"ד וממיר תדר ,
כולל מסנן שיער אינטגרלי  .יש להביא
הדגם לאישור המתכנן לפני ביצוע.

קומפ...

10,112.00

01.40.21.0047

משאבה יבשה למים לספיקה של כ40 -
קוב לשעה לעומד של  15מ'  ,עם מנוע
תלת פאזי  1450סבל"ד וממיר תדר ,
כולל מסנן שיער אינטגרלי  .יש להביא
הדגם לאישור המתכנן לפני ביצוע.

קומפ...

16,853.00

01.40.21.0048

מסנן חול תוצרת  HAYWARDאו ש"ע
 S-310Sכולל כל החיבורים הנדרשים
לצינורות וכו'

קומפ...

7,865.00

01.40.21.0049

חול קוורץ  0.8-1.2למסנן חול

ק"ג

5.70

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  179מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

01.40.21.0050

משאבה טבולה מנירוסטה ,למופעי
סילוני הקסקדים בבריכות המים9 .
מק"ש ל -6מ' ,מתוצרת LOWARA
דגם .7T DOMO :מנוע תלת-פאזי Kw
 2950 , 0.5סבל"ד.

יח'

5,757.00

01.40.21.0051

משאבת מינון חשמלית לספיקה של עד
 20ליטר לשעה לעומד של  2בר כולל
כל אביזרי החיבור וכו'

קומפ...

3,933.00

01.40.21.0052

משאבה טבולה מנירוסטה  ,בעלת
ספיקה של  10מק"ש לעומד של  1.5בר
 ,לניקוז חרום בחדק המכונו ,מתוצרת
 DABדגם FEKA VS 550 M-NA:
מנוע  -חד פאזי  KW 0.55 2800סבלד
 ,כולל מצוף חשמלי אינטגרלי  ,לרבות
קטע צנרת בקוטר " 2מגופים ,
אלחוזרים וכל הנדרש.

קומפ...

5,056.00

01.40.21.0053

מ.ז.ח  -מונע זרימה חוזרת בקוטר "2
תוצר א.ר.י .או ש"ע

קומפ...

3,371.00

01.40.21.0055

מכסה/מסנן מפח נירוסטה בעובי 1.5
מ"מ מנוקב  40%חורים קוטר  8מ"מ
לכסוי ולסינון מעל לבור המשאבות
מידות חוץ למכסה /מסנן  80/80ס"מ
כולל תושבת ומסגרת מזויתן 40/40/4
מ"מ ידיות נשיאה ואזנים לנעילה .כולל
חיזוקי אורך ורוחב מפרופיל מרובע
 30/30/2מ"מ

קומפ...

7,548.00

01.40.21.0060

מכסה/מסנן מפח נירוסטה בעובי 1.5
מ"מ מנוקב  40%חורים קוטר  8מ"מ
לכסוי ולסינון מעל לבור המשאבות
מידות חוץ למכסה /מסנן  80/80ס"מ
כולל תושבת ומסגרת מזויתן 40/40/4
מ"מ ידיות נשיאה ואזנים לנעילה .כולל
חיזוקי אורך ורוחב מפרופיל מרובע
 30/30/2מ"מ

קומפ...

5,885.00

01.40.21.0065

רשת נירוסטה לסינון פתח גלישת
העודפים בדופן הבריכה התחתונה
 40/20ס"מ קומפלט הרשת בעובי 1.5
מ"מ מנוקבת חורים מרובעים  8/8מ"מ

קומפ...

448.00

01.40.21.0070

רשת נירוסטה לסינון בפתח הניקוז
שברצפת הבריכה העליונה.הרשת
בעובי  1.5מ"מ מנוקבת חורים
מרובעים  8/8מ"מ במידות של 40/40
ס"מ ומקובעת לריצפה ע"י ברגי
נירוסטה

יח'

308.00

01.40.21.0075

"פיטריה" כאביזר נירוסטה לקצה קו
הסניקה בבריכה העליונה  .האביזר

קומפ...

2,303.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  180מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

מיוצר מצינור נירוסטה קוטר "4
 SCH-40עם תבריג קוטר "BSP 4
ובראשו כיפה מנירוסטה קוטר " - 8הכל
מנירוסטה

קומפ...

01.40.21.0080

אביזר נירוסטה לאלמנט הקצה למפלי
המים .האביזר מיוצר מצינור נירוסטה
בקוטר " SCH-40 3עם תבריג "3
 BSPובראשו כיפת נירוסטה בקוטר "6
 -הכל מנירוסטה

קומפ...

2,112.00

01.40.21.0085

מעמד נירוסטה לקיבוע אלקטרודות
גובה המים אל דופן הבריכה

יח'

448.00

01.40.21.0090

אלקטרודות נירוסטה קוטר " 1/2באורך
של עד  60ס"מ לפיקוד על בקרת מפלס
המים בבריכה

יח'

424.00

01.40.21.0095

מכסה/משקט גלים לכסוי ולהגנה על
אלקטרודות בקרת גובה המים בבריכה

יח'

768.00

01.40.21.0100

אל חוזר כדורי  ,מיצקת פלדה ,לביוב
מתוצרת  BRANDONIאו ש"ע
מאושר בקוטר " 2מתוברג כולל כדור
פלדה מצופה גומי

יח'

960.00

01.40.21.0105

מסנן אלכסוני 120 ,מש בקוטר "1
מתוצרת עמיעד

יח'

257.00

01.40.21.0110

שסתום אל חוזר קפיצי " 1מפליז

יח'

180.00

01.40.21.0115

ניפל נירוסטה בקוטר "BSP 2
 SCH-40באורך של עד  30ס"מ

יח'

321.00

01.40.21.0120

ניפל נירוסטה בקוטר "½BSP 1
 SCH-40באורך של עד  20סמ'

יח'

257.00

01.40.21.0125

ניפל נירוסטה בקוטר "½BSP 1
 SCH-40באורך של עד  90סמ'

יח'

832.00

01.40.21.0130

נחיר התזה מסוג  CASCADEבקוטר
"½ 1כולל מחבר כיוון כדורי "½1
מנירוסטה או מברונזה

יח'

3,135.00

01.40.21.0135

תכנון,אספקה והתקנה של לוח חשמל
עפ"י כתב דרישות והמפרט הטכני ל-7
משאבות 5 :משאבות -בהספק של KW
 22כל אחת1 ,משאבה  -בהספק של
 KW 2.2לסינון  1משאבת ריקון -
בהספק של  . KW 4הלוח יאפשר
הפעלה אוטומטית וידנית של כל
משאבה גם בנפרד ,כולל אישור של
בודק חשמל מוסמך.

קומפ...

120,086.00

01.40.21.0140

מסנן חול תוצרת אסטרל קוטר 1050
גבוה דגם וולקנו עם ברז בורר רב מצבי

קומפ...

31,978.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  181מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

או ש.ע .מאושר מראש ,מגופי ניתוק
ידניים,צינור  63מ"מ לניקוז מי שטיפה
עד לבריכת ניקוז עירונית

קומפ...

01.40.21.0145

מסנן שיער מנירוסטה  316בעובי 3
מ"מ למשאבה בנפח של  30ליטר כולל
 2מגופי ניתוק בקוטר " 6חיבורו לצנרת
יניקה למשאבה כנדרש

קומפ...

12,356.00

01.40.21.0150

מערכת מילויי מים אוטומטית לפיצויי
כתוצאה מאובדני מים הכולל זוג מצופים
ייעודיים מנירוסטה ,316Lברז מילויי
חשמלי " 2וכל אביזרי החיבור הדרושים
לפעולה תקינה עפ"י כיול וחיבורה
לבקר

קומפ...

7,996.00

01.40.21.0155

לוח פיקוד ושבשבת להפסקת מופע
המים במקרה של רוח מעל ערך מכוייל
מראש וחיבורה לבקר

קומפ...

15,117.00

01.40.21.0160

מגוף פרפר  160מ"מ תוצרת "פלסאון"
או ש.ע .כולל כל החיבורים הדרושים
לצנרת כנדרש

קומפ...

2,471.00

01.40.21.0165

סולם צבוע מפלב"ם לירידה לחדר
המשאבות.הסולם יוצמד לקיר ולרצפת
החדר באוגנים מגולוונים.המחיר כולל
תכנון,ייצור ובצוע באישור יועץ בטיחות

קומפ...

3,199.00

01.40.21.0170

משאבת ריקון מאגר/חדר משאבות
תוצרת פליכט לספיקה של  20מק"ש
ולעומד  14מ' ) (4KWכולל מערכת
מצופים ,חיבורה ללוח החשמל כנדרש
וצינור פי.וי.סי  63מ"מ באורךשל עד 20
מ' וחיבורו לצינור גלישה ,כולל אלחוזר
" 2ומגוף ניתוק "פלסאון"  63מ"מ .

קומפ...

7,996.00

01.40.21.0175

מערכת לריכוך מים תוצרת
 FLECK-5600לספיקה שעתית
מירבית של  10מק"ש או ש.ע .מאושר
מראש כולל כל החיבורים הדרושים
כולל מיכל,הפעלה,הדרכה ואחריות
לשנה

קומפ...

23,257.00

01.40.21.0180

מערכת לבדיקה ושמירה של איכות מים
רציפה הכוללת בין היתר בקר לבדיקה
רציפה של איכות המים הכולל בדיקות
, PHתכולת כלור,רדוקס ועכירות
תוצרת "עמק"  WQCאו ש.ע .כולל מד
ספיקה ,חיבורו ללוח החשמל לבקר
ולמערכות המפוקדות,משאבות מינון
חשמליות להזרקת כלור וחומצה ,כיולו

קומפ...

50,874.00

01.40.21.0185

מיכל כימיקלים פלסטי תוצרת חופית או

קומפ...

2,618.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  182מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

ש.ע .בנפח  100ליטר כולל מאצרה
כולל כל האביזרים הדרושים לחיבורו
למשאבת מינון חשמלית ושילוט כנדרש

קומפ...

01.40.21.0190

מפסק פקט תלת-פאזי למשאבות בחדר
המכונות .המפסק יהיה מוגן מים ויותקן
על קיר חדר המכונות התת-קרקעי,
כולל חיבורים חשמלייים הכל עפ"י
הנחיות מהנדס החשמל.

קומפ...

393.00

01.40.21.0195

תליית צנרת מים בחדר המכונות
באמצעות אביזרי תליה מפלב"ם,שילוט
צנרת מים עם כיווני זרימה,קיבוע
והצמדת שירוול צנרת חשמל אל תוך
תעלות לצנרת חשמל הכל על פיאישור
יועץ החשמל,הפעלת המערכות ועיול
מערכות הבקרה

קומפ...

6,106.00

01.40.21.0200

צינור  50מ"מ מנירוסטה  316באורך
עד  40ס"מ כולל פקק בהברגה לריקון
מים מתוך בריכות הקסקדים כולל
חיבורו לצנרת מנקזת כנדרש

קומפ...

931.00

01.40.21.0205

צינור  75מ"מ מנירוסטה  316באורך
עד  40ס"מ כולל פקק בהברגה לריקון
מים מתוך בריכה ריבועית מרכזית כולל
חיבורו לצנרת מנקזת כנדרש

קומפ...

1,164.00

01.40.21.0210

יחידת פיזור מים " 6למפל מנירוסטה
 316בהברגה לצנרת סניקה  160מ"מ
אל בריכה עגולה מרכזית כולל חיבורו
לצנרת סניקה ומכסה להשקטת מי
סניקה דוגמאת PEM6446-72

קומפ...

11,048.00

01.40.21.0215

יחידת פיזור מים " 2למפל מנירוסטה
 316בהברגה לצנרת סניקה  50מ"מ
אל בריכה ריבועית מרכזית כולל חיבורו
לצנרת סניקה ומכסה להשקטת מי
סניקה דוגמאת PEM6442-72

קומפ...

2,326.00

01.40.21.0220

יחידת ויסות מי מפל קטן הכוללת צנרת
 50מ"מ .מגוף ויסות ",2אלחוזר "2
ובריכת הגנה מחומר טרמופלסטי כולל
מכסה ושכבת חצץ בתחתית הארגז.

קומפ...

2,109.00

01.40.21.0225

סילון מים "קסקד" מתועש תוצרת
 PEMדגם  53-Aאו ש.ע .מאושר
מראש כולל חיבורו לצנרת סניקה.
החיבור ייעשה ע"י ניפל " 1.5נירוסטה
,כולל מגוף ניתוק מנירוסטה"1.5
אל-חוזר תוצרת "ארי" וכל חלקי הצנרת
הגלויים יהיו מנירוסטה .

קומפ...

3,271.00

01.40.21.0230

סילון מים "קסקד" מתועש תוצרת
 PEMדגם  54או ש.ע .מאושר מראש

קומפ...

3,199.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  183מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

כולל חיבורו לצנרת סניקה .החיבור
ייעשה ע"י ניפל " 2נירוסטה ,כולל מגוף
ניתוק מנירוסטה " 2וכל חלקי הצנרת
הגלויים יהיו מנירוסטה.

קומפ...

01.40.21.0235

סילון מים "קסקד" מתועש תוצרת
 PEMדגם  55או ש.ע .מאושר מראש
כולל חיבורו לצנרת סניקה .החיבור
ייעשה ע"י ניפל " 3נירוסטה ,כולל מגוף
ניתוק מנירוסטה " 3וכל חלקי הצנרת
הגלויים יהיו מנירוסטה.

קומפ...

4,943.00

01.40.21.0240

מכסים ,פלשונגים וגופים שקועים
מנירוסטה עבור כל יחידת ג'ט לפי פרטי
אדריכל

קומפ...

1,745.00

01.40.21.0245

תכנון אספקה והתקנה של סבכה
מחוררת  - 40%כל חריר  10מ"מ
מנירוסטה  316במידות של 50X50
ס"מ ובגובה של  2ס"מ  -הסבכה
מפרופילי נירוסטה במידות רוחב של 3
ס"מובעובי של  3מ"מ.הפרופילים יבוצעו
במירווח של  3ס"מ לכיסוי גומחת סילון
מים כולל מסגרת ,חיזוקים,בירגי
נירוסטה

קומפ...

2,763.00

01.40.21.0250

תכנון אספקה והתקנה של סבכה
מחוררת  - 50%כל חריר  10מ"מ
מנירוסטה  316במידות של 60X13
ס"מ  -ובגובה של  10ס"מ לכיסוי פתח
ניקוז מים מפל מים בריכה
ריבועיתקטנה כולל מסגרת,
חיזוקים,בירגי נירוסטה להצמדת
הסבכה למשטח הבטון כנדרש,

קומפ...

583.00

01.40.21.0255

תכנון אספקה והתקנה של סבכה
מחוררת  - 50%כל חריר  10מ"מ
מנירוסטה  316במידות של 250X20
ס"מ  -ובגובה של  10ס"מ .הסבכה
מעוגלת בתוואי תעלת ניקוז היקפית
לכיסוי פתח ניקוז מים מפל מים בריכה
עגולה כולל מסגרת ,חיזוקים,בירגי
נירוסטה להצמדת הסבכה למשטח
הבטון כנדרש,

קומפ...

3,199.00

01.40.21.0260

חיבור מים לחדר משאבות בקוטר "2
:כולל מסנן,מז"ח ,מד מים+פלט
חשמלי,מגביל ספיקה  15מק"ש,מגוף
ידני,שסתום אויר " 1וארון הגנה 1100
 FGIכולל סוקל מקורי

קומפ...

23,257.00

01.40.21.0265

סעפת מצינור  200מ"מ הכוללת 2
יציאות בקוטר  160מ"מ 2 ,מגופי ויסות
בקוטר  160מ"מ וכל אביזרי החיבור

קומפ...

13,810.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  184מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

הדרושים למי מפל

קומפ...

01.40.21.0270

סעפת מצינור  200מ"מ הכוללת 3
יציאות בקוטר  160מ"מ 3 ,מגופי ויסות
בקוטר  160מ"מ וכל אביזרי החיבור
הדרושים למי מפל

קומפ...

17,443.00

01.40.21.0275

סעפת מצינור  160מ"מ הכוללת 6
יציאות בקוטר  63מ"מ 6 ,מגופי ויסות
בקוטר  63מ"מ וכל אביזרי החיבור
הדרושים

קומפ...

13,810.00

01.40.21.0280

סעפת מצינור  160מ"מ הכוללת 4
יציאות בקוטר  90מ"מ 4 ,מגופי ויסות
בקוטר  90מ"מ וכל אביזרי החיבור
הדרושים

קומפ...

17,443.00

01.40.21.0285

ג.ת LED .לבן להארת גט עד גובה של
 4מ' התואם להתקנה בברכות מוכלרות
ומטופלות כולל בקרה משוטפת דגם W
200/150R PL LED

קומפ...

2,908.00

01.40.21.0290

ג.ת LED .לבן להארת גט עד גובה של
 4מ' התואם להתקנה בברכות מוכלרות
ומטופלות כולל בקרה משוטפת דגם W
200/150R PL LED

קומפ...

3,199.00

01.40.21.0295

פס אור יצוק באתר  IP SMD 68לבן
להארת שוקת סביב הבריכה באורך 9
מ' כולל אביזרים נלוויםLBMX LED -
EDISION 192/M

קומפ...

4,652.00

01.40.21.0300

פס אור יצוק באתר  IP SMD 68לבן
להארת שוקת סביב הבריכה באורך
כולל של  60מ' כולל אביזרים נלווים-
LBMX LED EDISION 192/M

קומפ...

30,525.00

01.40.21.0302

בקר לד תוצרת  DLEDבעל  6יציאות
לכל הפחות  ,לרבות ספק כוח מקורי ,
מערכת הפעלה מתוכננת מראש והכל
מותקן בארון מוגן מים כולל הגנה
חשמלית עפ"י תקן עד לקבלת עבודה
מושלמת.

קומפ...

6,180.00

01.40.21.0305

ניקוי יסודי ,ראשוני ,של בריכות המים
וכל ציודי המזרקות ומערכותיהם ,מילוי
הפעלה ראשונית ,וויסות ומסירה לנציגי
המזמין  -קומפלט

קומפ...

5,117.00

01.40.21.0310

אספקת משאבת סחרור עם מאיץ פתוח
 .ספיקה  60מק"ש בעומד  20מ'
כדוגמת משאבה תוצרת קלפדה דגם
 A80-170Bאו ש"ע  .אספקה בלבד.

יח'

7,303.00

01.40.21.0315

חלון רפפה קבוע במידות  206/50ס"מ

יח'

1,046.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  185מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

מפח מגולוון וצבוע לרבות מסגרת

יח'

01.40.21.0320

חלון רפפה קבוע במידות  207/50ס"מ
מפח מגולוון וצבוע לרבות מסגרת

יח'

1,046.00

01.40.21.0325

חלון רפפה קבוע במידות  370/50ס"מ
מפח מגולוון וצבוע לרבות מסגרת

יח'

1,866.00

01.40.21.0330

חלון רפפה קבוע במידות  548/50ס"מ
מפח מגולוון וצבוע לרבות מסגרת

יח'

2,754.00

01.40.21.0335

מפוח צירי דו כיווני " ) 12וונטה(

יח'

1,434.00

01.40.21.0340

מפוח צירי לאוורור חדר הכלור בקוטר
" 4וספיקת אוויר לפחות  35מק"ש

יח'

562.00

01.40.21.0345

מפוח צירי לאוורור חדר המשאבות
בקוטר " 8וספיקת אוויר לפחות 600
מק"ש

יח'

1,293.00

01.40.21.0350

מפוח צנטרפוגלי עם כניסה  250מ"מ
לספיקת אוויר  2000מק"ש

יח'

5,921.00

01.40.21.0355

מחסום ריצפה  110/50מ"מ עשוי
 HDPEכדוגמת גיבריט או שוו"ע ,עם
רשת פליז.

יח'

235.00

21

רמדור

סה"כ

סה"כ מזרקות ואלמנטי מים

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  186מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון
22

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

אלמנטי ישיבה

01.40.22.0005

אלמנט ישיבה איצטדיון מבטון טרומי
במידות  40/40/50ס"מ כדוגמת
אקרשטיין או ש"ע בצבע אפור

מ"א

1,160.00

01.40.22.0010

אלמנט ישיבה איצטדיון מבטון טרומי
במידות  40/40/50ס"מ כדוגמת
אקרשטיין או ש"ע בצבע כלשהו

מ"א

1,354.00

01.40.22.0015

מושב קופינג מבטון טרומי במידות
 40/40/9ס"מ כדוגמת אקרשטיין או
ש"ע בצבע אפור

מ"א

388.00

01.40.22.0020

מושב קופינג מבטון טרומי במידות
 40/40/9ס"מ כדוגמת אקרשטיין או
ש"ע בצבע כלשהו

מ"א

465.00

01.40.22.0025

מושב קופינג מבטון טרומי במידות
 45/40/18ס"מ כדוגמת אקרשטיין או
ש"ע בצבע אפור

מ"א

388.00

01.40.22.0030

מושב קופינג מבטון טרומי במידות
 45/40/18ס"מ כדוגמת אקרשטיין או
ש"ע בצבע כלשהו

מ"א

488.00

01.40.22.0035

מושב קופינג לאיצטדיון מבטון טרומי
במידות  50/25/30ס"מ כדוגמת
אקרשטיין או ש"ע בצבע כלשהו

מ"א

551.00

01.40.22.0040

מושב קופינג מיוחד מבטון טרומי
במידות  40/40/18ס"מ לרבות פינות
פנימיות וחיצוניות כדוגמת אקרשטיין או
ש"ע בצבע אפור

מ"א

395.00

01.40.22.0045

מושב קופינג מיוחד מבטון טרומי
במידות  40/40/18ס"מ לרבות פינות
פנימיות וחיצוניות כדוגמת אקרשטיין או
ש"ע בצבע כלשהו

מ"א

433.00

01.40.22.0050

מושב קופינג א.ט .1מבטון טרומי
במידות  40/45/23ס"מ לרבות יחידות
קצה כדוגמת אקרשטיין או ש"ע בצבע
אפור

מ"א

488.00

01.40.22.0055

מושב קופינג א.ט .1מבטון טרומי
במידות  40/45/23ס"מ לרבות יחידות
קצה כדוגמת אקרשטיין או ש"ע בצבע
כלשהו

מ"א

565.00

01.40.22.0060

גב למושב קופינג א.ט .2מבטון טרומי
במידות  40/25/15ס"מ לרבות יחידות
קצה כדוגמת אקרשטיין או ש"ע בצבע
אפור

מ"א

347.00

01.40.22.0065

גב למושב קופינג א.ט .2מבטון טרומי

מ"א

419.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  187מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור
במידות  40/25/15ס"מ לרבות יחידות
קצה כדוגמת אקרשטיין או ש"ע בצבע
כלשהו

22

רמדור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

סה"כ

מ"א

סה"כ אלמנטי ישיבה

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  188מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון
23

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

קירוי והצללה

01.40.23.0005

קירוי והצללה ביריעת בד " " it cover
או ש"ע מעוגנת לעמודים קיימים עם
כבל פלדה היקפי לכל אורך היריעה .
היריעה בעלת חוזק לקריעה מעל 290
ק"ג למ"ר  ,עומדתבדרישות משרד
החינוך לעמידות אש

מ"ר

65.00

01.40.23.0010

קירוי והצללה ביריעות של חב' " it
 " coverאו ש"ע מפרשי הצללה ו/או
יריעות מתיחה ו/או ממברנה,לרבות כל
הקשירות ,המתיחות עמודי
הקונסטרוקציה מגלוונים וצבועים
)לרבות צביעתם בגוון שיבחר ע"י
האדריכל( יסודות ועיגון לקרקע כולל
תכנון הצבת היריעה,העמודים .העבודה
הינה תכנון ביצוע ,לפני ביצוע יש להציג
חישוב קונסטרוקציה

מ"ר

231.00

01.40.23.0012

הצללה מסוג מפרשים מאריג פוליאטילן
בדחיסות גבוהה והגנת  ,U.Vעובי
מינימלי  1.5מ"מ 90-95 ,אחוז הצללה.
מותקן באמצעות כבלים מעמודי פלדה
בקוטר " 8"6-בגבהים עד  8מ'
מגולוונים וצבועים בתנור .ביסוס
העמודים בהתאם לתנאי הקרקע.
העבודה הינה תכנון ביצוע ,לפני ביצוע
יש להציג חישוב קונסטרוקציה

מ"ר

220.00

01.40.23.0015

סככת צל דגם "אורנית" )סינגפור(,
כמות לוחות עץ להצללה  15יח' ,מק"ט
 P-910של "הדס" או ש"ע

קומפ...

2,478.00

01.40.23.0020

סככת צל דגם "אורנית"  ,כמות לוחות
עץ להצללה  15יח' ,מק"ט  P-920של
"הדס" או ש"ע

קומפ...

3,711.00

01.40.23.0025

תוספת מחיר לסככת צל מעץ ,דגם
"אורנית" סככת צל דגם "אורנית" מק"ט
 P-910 / 920של "הדס" או ש"ע עבור
הוספת לוחות עץ להצללה ,המחיר ללוח
עץ אחד.

יח'

34.90

01.40.23.0030

סככת צל מפח מנוקב מק"ט  P-930של
"הדס" או ש"ע

קומפ...

4,943.00

01.40.23.0035

סככת צל עץ ומתכת דגם "ערבה"
מק"ט  P-940של "הדס" או ש"ע

מ"ר

1,415.00

01.40.23.0040

סככת צל עץ ומתכת  ,לרבות הספסל,
דגם "הדס" מק"ט  P-950של "הדס" או
ש"ע

מ"ר

1,722.00

01.40.23.0045

סככת צל ממתכת דגם "ליאור" מק"ט

מ"ר

1,530.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  189מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

 P-962של "הדס" או ש"ע

מ"ר

01.40.23.0050

פרגולה מעץ דגם "לימור" מק"ט P-962
של "הדס" או ש"ע

מ"ר

2,559.00

01.40.23.0051

פרגולה מעץ גושני ,קירוי מרישי עץ
תוצרת חברת "בול עץ" או ש"ע כולל
בית עץ

מ"ר

1,236.00

01.40.23.0055

פרגולה "גשר מתכת" של "שחם אריכא"
או ש"ע במידות  X 200 200ס"מ .סוכך
הפרגולה עשוי פח מנוקב ומגולוון
מחוזק בפרופילי מתכת .עמודי
הפרגולה מיוצרים מפרופיל מתכת
מגולוון  60/120ס"מ ,המושב מורכב
מספסל מדגם "נעמן" באורך  180ס"מ,
מעוגן לעמודי הפרגולה  .כל חלקי
המתכת

קומפ...

11,536.00

01.40.23.0060

פרגולה "גשר עץ" של "שחם אריכא" או
ש"ע במידות  X 200 200ס"מ .סוכך
הפרגולה עשוי מלוחות עץ צבועים
בצבע מגן ,הסוכך מחוזק בפרופילי
מתכת .עמודי הפרגולה מיוצרים
מפרופילי מתכת מגולוון  60/120ס"מ,
המושב מורכב מספסל מדגם "איילון"
באורך  190ס"מ ,מעוגן לעמודי
הפרגולה

קומפ...

10,701.00

01.40.23.0065

פרגולה "אפיריון מתכת" של "שחם
אריכא" או ש"ע במידות X 200 200
ס"מ .סוכך הפרגולה עשוי פח מנוקב
ומגולוון מחוזק בפרופילי מתכת .עמודי
הפרגולה מיוצרים מפרופיל מתכת
מגולוון  60/120ס"מ ,המושב מורכב
מספסל מדגם "נעמן" באורך  180ס"מ,
מעוגן לעמודי הפרגולה  .כל חלקי ה

קומפ...

10,524.00

01.40.23.0070

פרגולה "אפיריון עץ" של "שחם אריכא"
או ש"ע במידות  200על  200ס"מ.
סוכך הפרגולה עשוי מלוחות עץ צבועים
בצבע מגן ,הסוכך מחוזק בפרופילי
מתכת .עמודי הפרגולהמיוצרים
מפרופילי מתכת מגולוון  60/120ס"מ,
המושב מורכב מספסל מדגם "איילון"
באורך  190ס"מ ,מעוגן לעמודי הפרג

קומפ...

11,049.00

01.40.23.0075

פרגולה "גלית מתכת" של "שחם
אריכא" או ש"ע במידות 202/252/160
ס"מ רוחב  236ס"מ .סוכך הפרגולה
עשוי פח מנוקב ומגולוון ,הסוכך מחוזק
בפרופילי מתכת .עמודי הפרגולה
מיוצרים מצינור מתכת מגולוון ", 4
המושב מורכב מספסל מדגם "נעמן"

קומפ...

13,490.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  190מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

באורך  180ס"מ ,מעוגן לעמודי
הפרגולה

קומפ...

01.40.23.0080

פרגולה "מניפה" של "שחם אריכא" או
ש"ע לרבות סוכך עשוי פח מנוקב
ומגולוון במידות  210/300/300ס"מ
טרפז  ,הסוכך מחוזק בפרופילי מתכת,
מחובר לעמודים בעזרת ברגים ותלוי
בעזרת כבלי פלדה .עמודי הפרגולה
בעלי חתך קוני מבטון מזויין .כל חלקי
המתכת מגולוונים וצבועים

קומפ...

21,323.00

01.40.23.0085

פרגולה בצורה ובגודל כלשהם
מקונסטרוקצית  /עמודים ממתכת
,קורות עץ וכיסוי רשת עץ מעל ,לרבות
גילוון וצביעה אלקטרוסטטית בתנור
ויסודות בטון.

מ"ר

1,664.00

01.40.23.0090

תוספת למחיר פרגולת מתכת עבור
טיפול נגד קורוזיה באמצעות ציפוי
כדוגמת מטלוניקה או ש"ע מאושר ,הכל
עפ"י מפרט מיוחד לעבודה והגנה על
חלקי מתכת בסביבה ימית

מ"ר

289.00

01.40.23.0095

הפחתה למחיר פרגולה עבור אי ביצוע
עמודים

מ"ר

-116.90

01.40.23.0096

אספקה והתקנת פרגולות מעץ אורן
לרבות אימפרגנציה ,כל התמיכות,
פירזול ,קורות ,עמודים ויסודות בטון.
הצללה ע"י מרישים  80-85%הצללה.
גוון צבע העץ )צבע שמן נגד מים(
לבחירת האדריכל ובאישור אגף אחזקה
של עיריית באר שבע .מותקן באמצעות
קורות לקונסטרוקציית העץ .גוון העץ
לבחירת האדריכל .תכנון ופרטים
אדריכליים יבוצעו בהתאם לאישור
האדרכלי .כולל תכנון קונסטרוקטיבי
בהתאם למפורט במפרט החוזי .ביצוע
תכניות ייצור מלא )(Shop Drawings
לאישור האדריכל.

מ"ר

1,600.00

01.40.23.0100

באנר )(BANNERצעוני מבד/
פוליאסטר ברוחב עד  1.5מ' לרבות
התקנה ומתיחה.

מ"א

353.00

01.40.23.0105

רשת צל מסיבים סינטטים שזורים
בחוטי אלומיניום מאווררת .שכבה אחת
 90%צל לבן כולל תפירה ,אביזרי
חיבור מפליז והרכבה )עמודים תומכים
וכבלי מתיחה /קשירה חמדדו בנפרד(

מ"ר

59.00

23

רמדור

סה"כ

סה"כ קירוי והצללה

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  191מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון
24

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

שונות

01.40.24.0005

איטום המגע בין ערוגות לקירות הבתים
ע"י הורדת טיח קיים  ,ביצוע טיח בטון
עם דבק אקרילי ,הדבקת יריעה
ביטומנית  4מ"מ יריעת ניקוז מסוג
"אנקריין" דגם  B8אוש"ע  ,צינור "4
מנוקב מסוג "וולטה כרמיאל" כולל
חיבור לתיעול הרחוב,מצע חצץ .
המדידה לפי מ"א

מ"א

494.00

01.40.24.0010

טיח חוץ חלק על שטחים מישוריים ,
הרבצה תחתונה,שכבה מיישרת וגמר
שחור

מ"ר

97.00

01.40.24.0015

טיח חוץ מותז על שטחים מישוריים ,
הרבצה תחתונה,שכבה מיישרת ,שליכט
שחור ושכבת גמר לבנה בהתזה

מ"ר

109.00

01.40.24.0020

תיקוני טיח חוץ בשטחים קטנים לרבות
קילוף והסרת טיח רופף )ימדדו
השטחים המתוקנים בלבד(

מ"ר

141.00

01.40.24.0025

תוספת מחיר לסעיפי הטיח השונים
עבור "שליכטה" צבעונית מינרלית או
צמנטית עם שכבת סיליקון מינרלי

מ"ר

59.00

01.40.24.0030

צבע לקירות חוץ לרבות שטיפה בלחץ
,תיקוני סדקים ושכבת צבע סופרקריל
עד לכסוי מלא בגוון שיבחר

מ"ר

45.00

01.40.24.0035

צבע לקירות חוץ בהתזה כדוגמת
קניטקס סופר גמיש  1.5ק"ג/מ"ר או
טמבורטקס  2000ב -2שכבות בהתזה
לרבות צבע יסוד  ,לרבות שטיפה בלחץ
ותיקוני סדקים

מ"ר

59.00

01.40.24.0040

טיח חוץ חדש על קירות בתים כולל
הורדת כל הטיח הקיים  ,תיקון סדקים,
טיח חדש ב -3שכבות  ,צביעת הקיר
בצבע טמבורפלקס כולל כל השכבות
לפי הוראות היצרן ובגוון לפי האדריכל .
המחיר כולל תיקון סדקים וזיון גלוי

מ"ר

225.00

01.40.24.0045

מסגרת טיח בולטת ממישור הקיר ב-3
ס"מ וברוחב  20ס"מ מסביב לחלונות
או דלתות

מ"א

97.00

01.40.24.0050

שיקום עמודי קולנדות לרבות תיקוני
טיט -צמנט ,טיח  ,צבע  /ציפוי אקרילי
וכל הנדרש

מ"א

117.00

01.40.24.0055

מסתיר לבלוני גז קטנים מפח במידות
הגבוהות ב  10ס"מ מגובה הבלונים
כולל גילוון וצבע וכולל יסוד בטון וגגון

קומפ...

3,519.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  192מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

בטון

קומפ...

01.40.24.0060

מסתיר לבלוני גז גדולים מפח במידות
הגבוהות ב  10ס"מ מגובה הבלונים
כולל גילוון וצבע וכולל יסוד בטון וגגון
בטון

קומפ...

4,504.00

01.40.24.0065

אפי מים בתחתית מרפסות וגגונים
בולטים ע"י פרופיל אלומיניום בצורת
"ר" במידות  2/2ס"מ  ,בגוון כלשהו

מ"א

38.30

01.40.24.0070

הגנה מפח לכבל וצנרת העולה
מהקרקע ללוח הדיירים )כל עליה תמדד
כיחידה(

קומפ...

353.00

01.40.24.0075

פירוק והתאמת עמודי שילוט  /פירסום
למפלס המידרכה כולל יסוד בטון ,
ניתוק חשמל וחיבורו מחדש במידת
הצורך

קומפ...

1,164.00

01.40.24.0085

תורן עגול קוני לדגל בגובה  8מ' מק"ט
 3008תוצרת פ.ל.ה הנדס תתאורה
בע"מ קוטר עליון  90מ"מ וקוטר תחתון
 202מ"מ מאלומיניוםבגימור טיבעי
לרבות מערכת גלגלותוכבל גמיש
מפלדה עבור הדג ללרבות מכסה עליון
מיצקת אלומיניום בצורת כדור לרבות
יסוד בטו ן 100יח '  X10ב  20-ב

יח'

11,048.00

01.40.24.0090

תורן לדגל מעמוד פלדה מגולוון ,צבוע ,
קלוי בתנור ,לפי מפרט
דופלקסאלקטרוסטטי ,בגובה  6מ' כולל
גלגלות וחבל להנפת הדגל ,כוללהתקנה
על יסוד בטון מוכן

יח'

3,583.00

01.40.24.0095

מקלט טרומי תוצרת 'ולפמן' או ש"ע
דגם א' במידות פנים  300x200ס"מ
כולל מבואה בשטח  5.85מ"ר לרבות
דלת הדף ,חלון הדף ,ריצוףטרצו פנימי,
תאורה פנימית ,הכנהלחיבורי חשמל
וטלפון ,סולם מילוט,פתחי איוורור והכל
ע"פ דרישות פיקוד העורף

קומפ...

93,025.00

01.40.24.0100

מקלט טרומי תוצרת 'ולפמן' או ש"ע
דגם ב' במידות פנים 300x250ס"מ
כולל מבואה בשטח  5.85מ"ר לרבות
דלת הדף ,חלון הדף ,ריצוףטרצו פנימי,
תאורה פנימית ,הכנהלחיבורי חשמל
וטלפון ,סולם מילוט,פתחי איוורור והכל
ע"פ דרישות פיקוד העורף

קומפ...

104,653.00

01.40.24.0105

מקלט טרומי תוצרת 'ולפמן' או ש"ע
דגם ג' במידות פנים  300x300ס"מ
כולל מבואה בשטח  5.85מ"ר לרבות
דלת הדף ,חלון הדף ,ריצוףטרצו פנימי,

קומפ...

113,021.00

רמדור

סה"כ
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כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
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תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

תאורה פנימית ,הכנהלחיבורי חשמל
וטלפון ,סולם מילוט,פתחי איוורור והכל
ע"פ דרישות פיקוד העורף

קומפ...

01.40.24.0110

תחנת אוטובוס תוצרת רוט צ .תעשיות
בע"מ.אורך התחנה  3.84מ 'ברוטו
,רוחב מירבי  1.30מ' ,גובה נטו 2.20
מטר .פרופלי האלומיניוםהזכוכיות
תהיינה .RAL9007לרבות בהיקף הגג
יצבעו בגוון אפורמחוברת ל"קוביות"
בטון בצידיה בעומק עד  40ס"מ
)הריצוף בתחוםהתחנה כריצוף הרח וב

קומפ...

21,745.00

01.40.24.0111

תחנת אוטובוס תוצרת רוט צ .תעשיות
בע"מ או ש"ע  ,סככת המתנה לאוטובוס
דגם תומר  :שלד מפרופילים מגולוונים,
גג מפרופילים פח גל  ,חיפוי גג מפוליגל
חלבי  ,פח פנימי דקורטיבי בתקרת
הסככה  ,פוליגל ופח דקורטיביים ,
מסגרת צד מרותכת מפרופיל פח גל ,
מגש עילי אחורי צידי עם חיתוך לייזר ,
מסגרת לתמרור  ,ספסל מרותך מפח
מגולוון מחורר  ,תומך לספסל עם
אפשרות לשינוי גובה הספסל ,זכוכית
צד וגב מחוסמת בעובי  10מ"מ  ,פס
דקורטיבי מסביב לתחנה עם חיתוך
לייזר  ,חיבור הסככה למדרכה  ,לפי
דגם הנמצא ברח' החלוץ בעיר העתיקה
באר שבע.

קומפ...

22,246.00

01.40.24.0115

ארגז פרסום מואר לתחנה הנ"ל ,
לרבות חיבור למערכת המאו רובדיקת
בודק מוסמ ך

קומפ...

5,117.00

01.40.24.0120

החלפת  /הארכת צינור מרזב ממתכת
בקוטר " 4

מ"א

141.00

01.40.24.0140

אבני דריכה מבטון מוחלק במידות כ-
 30/11/150ס"מ ,גמר פני הבטון
העליונים מסורק ,פינות קטומות ,לרבות
זיון ,הכל בהתאם לפרטי האדריכל
והנחיות מהנדס הקונסטרוקציה.

יח'

225.00

01.40.24.0145

אבני דריכה מבטון מוחלק במידות כ-
 30/35/130ס"מ ,גמר פני בטון
העליונים מסורק ,פינות קטומות ,לרבות
זיון ,הכל בהתאם לפרטי האדריכל
ופרטי הקונסטרוקציה.

יח'

394.00

01.40.24.0150

ארון לציוד כיבוי אש עשוי פיברגלס עם
דלת ננעלת ,במידות  120/80/30ס"מ
המיועד לגלגלון וציוד כיבוי אש ,מותקן
על קיר על פי התכניות.

קומפ...

1,004.00

רמדור

סה"כ
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כתב כמויות
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יחידת
מידה

כמות

מחיר

01.40.24.0155

ביתן שומר דגם " גלבוע  "200מתוצרת
"שחם אריכא" או ש"ע ,לרבות חיבור
לתשתיות חיצוניות וכל הנדרש לביצוע
מושלם ) תשתיות חיצוניות ימדדו
בנפרד(.

קומפ...

33,705.00

01.40.24.0160

דגי גמבוזיה

יח'

3.15

01.40.24.0165

דגי קומט מיקס )אדום צהוב ועוד( ,גודל
15-18

יח'

39.40

01.40.24.0170

דלת "מרחב מוגן מוסדי" במידות
 90/200ס"מ.לפי רשימת מסגרות מס'
ד.-3

יח'

3,989.00

01.40.24.0175

דלת דו כנפית במידות  200/250ס"מ
עם ציפוי פח בשני צדדים בחלק תחתון
תריס קבוע עם משקוף פח מגולווןבעובי
 1.5ס"מ דגם שהרבני או ש"ע בהתאם
לרשימת מסגרות מס' ד.-4

יח'

7,303.00

01.40.24.0180

דלת דו כנפית רפפה במידות 200/250
ס"מ בהתאם לרשימת מסגרות מס' ד-3
.

יח'

6,741.00

01.40.24.0185

דלת חד כנפית ,פתיחה צירית במידות
 100/250ס"מ עם ציפוי פח בשני
צדדים ,בחלק עליון תריס רפפה קבוע,
משקוף פח מגולווןבעובי  1.5ס"מ דגם
שהרבני או ש"ע

יח'

4,157.00

01.40.24.0190

דלת חד כנפית ,פתיחה צירית במידות
 90/250ס"מ עם ציפוי פח בשני צדדים,
בחלק עליון תריס רפפה קבוע ,משקוף
פח מגולווןבעובי  1.5ס"מ דגם שהרבני
או ש"ע

יח'

3,933.00

01.40.24.0195

דלת חד כנפית ,פתיחה צירית ,במידות
 100/250ס"מ עם ציפוי פח בשני
צדדים ,בחלק עליון תריס קבוע עם
משקוף פח מגולווןבעובי  1.5ס"מ דגם
"שהרבני" או "פלרז" או ש"ע

יח'

7,865.00

01.40.24.0200

דלת חד כנפית ,פתיחה צירית ,במידות
 90/250ס"מ עם ציפוי פח בשני צדדים,
בחלק עליון תריס קבוע עם משקוף פח
מגולווןבעובי  1.5ס"מ דגם "שהרבני" או
"פלרז" או ש"ע

יח'

3,933.00

01.40.24.0205

דלת כניסה במידות  100/210ס"מ
בעובי  45מ"מ מילוי מלא קנט מעץ
קשה עם משקוף פח מגולוון בעובי 2
מ"מ צבוע

יח'

3,483.00

01.40.24.0210

דלת כניסה במידות  90/210ס"מ בעובי

יח'

3,371.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט
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כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
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תיאור
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יחידת
מידה

כמות

מחיר

 45מ"מ מילוי מלא קנט מעץ קשה עם
משקוף פח מגולוון בעובי  2מ"מ צבוע

יח'

01.40.24.0215

דלת פלדה בעובי  5מ"מ לגומחת
מרכזיה כולל בריחים ,ידיות ומנעול

יח'

2,023.00

01.40.24.0220

דק מעץ איפאה בעובי  3.2ס"מ ,ניתן
לפירוק ,כולל תמיכות ,פיזרול
ואימפרגנציה ,מסגרת מזויתן וברזל
שטוח בהיקף )עד  1.5מ"ר(

יח'

1,461.00

01.40.24.0225

פח מחורר ומכופף בעובי  1.3מ"מ,
לרבות עיגון ,אביזרים שונים הנדרשים
לחיבור ,גילוון וצביעה בתנור.

מ"ר

170.00

01.40.24.0230

רשת ציפורים לקצה פתח הוצאת אוויר
בגג המבנה עם עיניים  20מ"מ.
מוצמדת עם חבק פלבמ .316

קומפ...

225.00

01.40.24.0235

רשת ציפורים לקצה צינור איוורור בכל
קוטר ,עם עיניים  30מ"מ .מוצמדת עם
חבק פלבמ.

קומפ...

135.00

01.40.24.0240

שרותים כימיים ניידים דגם porta potti
 ""365תוצרת " "THETFOPDהולנד
או ש"ע ,מיועדים למרחבים מוגנים
ומשווקים ע"י תעשיות בית-אל עם
אישור מכון התקנים הישראלי בהתאם
לדרישות פיקוד העורף.

יח'

495.00

01.40.24.0245

כיסוי  2שכבות ביג'יקווט כולל ביג'יקווט
פריימר קווט וסימני מגרש עם ביג'יקווט
 (2000תוצרת ביג'יבונד או ש"ע .יישום
כחודש מישום אספלט )אספלט .(8/3
גוון פנים מגרש לפי בחירת האדריכל.
גוון היקף מגרש ופנים העיגולים לפי
בחירת האדריכל.

מ"ר

31.00

01.40.24.0250

מכסה למדרגות דו כנפי במידות
 120/120ס"מ עשוי פח מרוג כולל
משקוף ,איטום וכל האמור במט"מ,
מורכב בשלמות.

יח'

1,349.00

01.40.24.0255

מכסה למדרגות דו כנפי במידות
 90/120ס"מ עשוי פח מרוג כולל
משקוף ,איטום וכל האמור במט"מ,
מורכב בשלמות.

יח'

1,046.00

01.40.24.0260

מכסה למדרגות דו כנפי במידות
 95/120ס"מ עשוי פח מרוג כולל
משקוף ,איטום וכל האמור במט"מ,
מורכב בשלמות.

יח'

1,012.00

01.40.24.0265

מכסה מפח מרוג דו כנפי בעובי  6מ"מ
לכיסוי פתחים בגג לרבות זויתן וברזל

מ"ר

899.00

רמדור

סה"כ
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מספר עבודה20860 :
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מחירון

תיאור
שטוח בהיקף הפתח וידיות הרמה
בשטח מעל  1מ"ר.

24

רמדור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

סה"כ

מ"ר

סה"כ שונות
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תיאור
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יחידת
מידה

כמות

מחיר

פיתוח תשתית גז

01.40.25.0005

חפירת בכורכר \ אדמת בור והנחת קו
פוליאתילן לגז  PE 100מדרג 16
בקוטרעד  160מ"מ ,אשר יסופק לשטח
על ידי מזמין העבודה ו\או ספק הצנרת .
בסעיף זה נכללים :ע בודות חפירה ,
חציבה ,דיפון ועבודות ריפוד בעומק של
 1.20ועד  2.50מטר מקדקוד צינור
וברחוב עד  0.60מטר ,לרבות הספקה
והנחה ופיזור ואספקת והנחת חומר
ריפוד

מ"א

74.00

01.40.25.0010

הנחת גיד נחושת מצופה אשר יסופק
ע"י נגב גז טבעי בתעלה בסמוך לצינור
הגז .היחידה כוללת השחלה בצינור
יק"ע בתוואי הקידוח וחיבור במחברים
קנדים אשר יסופקו על ידי חברת נגב גז
טבעי .

מ"א

3.50

01.40.25.0015

הנחה של צינור תקשורת יק"ע 11
אשר יסופק ע"י חברת נגב גז טבעי
בתוואי החפירה ובקידוחים אופקיים
כולל הכיתוב " נגב גז טבעי בע"מ
צנרת תקשורת סיב או פטי " לרבות
מספר המנה מעל שכבת החול ומעל
לצינור הגז ובאותה חפירה בקוטר 50
מ' על פי חתך צינור
 GGG-SPC-CIV-0001כולל פריסתו
הרכבתו ובדיקת לחץ הכול קומפ

מ"א

45.00

01.40.25.0020

התקנת שוחות ביקורת עבור צינור
תקשורת לרבות מילוי במצעים והתקנת
יריעה מונעת נביטה אשר תסופק על
ידי"נגב גז טבעי"

יח'

469.00

01.40.25.0025

התקנת עליות צנרת הגז מהתת קרקע
לתוך חצרות המשק )פילר תשתיות(,
המוקמות בגבול כל מבנה ,העבודה
כוללת הנחה ,כיפוף וקיבוע צנרת גז וכן
התקנה וקיבוע של שרוו לי צנרת עבור
חיבור חצרות המשק .העבודה תתבצע
על ידי עובדים מיומנים שיאושרו מראש
על ידי נגב גז טבעי.

יח'

141.00

01.40.25.0030

התקנת עמודי סימון ו/או אמצעים לזיהוי
לצנרת גז ע"פ מפרט נגב גז טבעי

יח'

141.00

25

סה"כ פיתוח תשתית גז

40

סה"כ פיתוח האתר

רמדור

סה"כ
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41

עבודת גינון והשקיה

1

השקייה

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

הערה:
הערה :כל עבודות ההשקיה כוללים
חפירה ,כיסוי ,ואביזרי חיבור תיקניים
מסוג פלסאון .צנרת הטיפטוף כוללת
טפטפות בספיקה  2.1-2.3ל/ש
במרווחים של  0.3מ' עד 1.0מ' לפי
דרישת המתכנן לרבות וווי עיגון ממתכת
.

הערה

01.41.01.0010

צנרת טפטוף מפוליאתילן מסוג כלשהוא
בקוטר  12מ"מ עם טפטפות
אינטגרליות מתווסתות

מ"א

7.90

01.41.01.0020

צנרת טפטוף מפוליאתילן מסוג כלשהו
בקוטר  17מ"מ עם טפטפות
אינטגרליות מתווסתות.

מ"א

11.30

01.41.01.0025

צנרת טפטוף מפוליאתילן מסוג כלשהו
בקוטר  20מ"מ עם טפטפות
אינטגרליות מתווסתות.

מ"א

14.70

01.41.01.0026

צנרת טפטוף מסוג "יוני טיק ליין" או
ש"ע לטפטוף טמון

מ"א

6.85

01.41.01.0035

תוספת מחיר לצנרת טפטוף בקוטר
כלשהו עבור הצנעה בקרקע בעומק 50
ס"מ

מ"א

9.00

01.41.01.0040

שלוחת טפטוף לעצים מצינור טיפטוף
בקוטר  16מ"מ נושא  6-4טפטפות קו
אינטגרליות מתווסתות .אורך השלוחה
 3מ'.

קומפ...

26.00

01.41.01.0050

שלוחת טפטוף לעצים מצינור טיפטוף
בקוטר  16מ"מ נושא  14-12טפטפות
קו אינטגרליות מתווסתות .אורך
השלוחה  4מ'.

קומפ...

43.90

01.41.01.0051

טבעת מצינור עם  6טפטפות
אינטגרליות מתווסתות  1.6ל /ש AS
במרווחים של  30ס"מ על צינור  16מ"מ
בצבע כלשהו אשר מחוברות במסעף
"פלסאון" או ש"ע לקטע צינור החלוקה.
הצינור יעוגן ב  3יתדות ברזל עגול
בקוטר  6מ"מ בצורת  Uובאורך  40ס"מ
 .השלוחה טמונה בעומק  15ס"מ

קומפ...

27.00

01.41.01.0095

צנרת השקייה תת קרקעית מפוליאתילן
מסוג כלשהוא בקוטר  90מ"מ דרג 4

מ"א

65.00

01.41.01.0130

צנרת השקייה תת קרקעית מפוליאתילן

מ"א

70.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  199מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

מסוג כלשהו בקוטר  90מ"מ דרג .6

מ"א

01.41.01.0135

צנרת השקייה תת קרקעית מפוליאתילן
מסוג כלשהו בקוטר  110מ"מ דרג .6

מ"א

88.00

01.41.01.0170

צנרת השקייה תת קרקעית מפוליאתילן
מסוג כלשהו בקוטר  110מ"מ דרג 10

מ"א

99.00

01.41.01.0175

שרוול תת קרקעי מצינור פלדה בקוטר
" 4עובי דופן " 5/32לרבות חוט השחלה
מניילון

מ"א

187.00

01.41.01.0180

שרוול תת קרקעי מצינור פלדה בקוטר
" 6עובי דופן " 5/32לרבות חוט השחלה
מניילון.

מ"א

234.00

01.41.01.0185

שרוול תת קרקעי מצינור פלדה בקוטר
" 8עובי דופן " 5/32לרבות חוט השחלה
מניילון

מ"א

280.00

01.41.01.0190

שרוול תת קרקעי מצינור פוליאתילן דרג
 6בקוטר  32מ"מ לרבות חוט השחלה
מניילון

מ"א

34.90

01.41.01.0195

שרוול תת קרקעי מצינור פוליאתילן דרג
 6בקוטר  40מ"מ לרבות חוט השחלה
מניילון

מ"א

40.60

01.41.01.0225

שרוול תת קרקעי מצינור פוליאתילן דרג
 10בקוטר  32מ"מ לרבות חוט השחלה
מניילון

מ"א

46.10

01.41.01.0230

שרוול תת קרקעי מצינור פוליאתילן דרג
 10בקוטר  40מ"מ לרבות חוט השחלה
מניילון

מ"א

53.00

01.41.01.0256

שרוול תת קרקעי מצינור פוליאתילן דרג
 12.5בקוטר  75מ"מ לרבות חוט
השחלה מניילון

מ"א

107.00

01.41.01.0260

שרוול תת קרקעי מצינור  P.V.Cדרג 6
בקוטר  40מ"מ לרבות חוט השחלה
מניילון

מ"א

46.10

01.41.01.0265

שרוול תת קרקעי מצינור  P.V.Cדרג 6
בקוטר  50מ"מ לרבות חוט השחלה
מניילון

מ"א

53.00

01.41.01.0270

שרוול תת קרקעי מצינור  P.V.Cדרג 6
בקוטר  75מ"מ לרבות חוט השחלה
מניילון

מ"א

76.00

01.41.01.0275

שרוול תת קרקעי מצינור  P.V.Cדרג 6
בקוטר  110מ"מ לרבות חוט השחלה
מניילון

מ"א

105.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  200מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

01.41.01.0280

שרוול תת קרקעי מצינור  P.V.Cדרג 6
בקוטר  160מ"מ לרבות חוט השחלה
מניילון

מ"א

117.00

01.41.01.0285

שרוול תת קרקעי מצינור  P.V.Cדרג 6
בקוטר  200מ"מ לרבות חוט השחלה
מניילון

מ"א

146.00

01.41.01.0290

שרוול תת קרקעי מצינור  P.V.Cדרג 6
בקוטר  250מ"מ לרבות חוט השחלה
מניילון

מ"א

199.00

01.41.01.0295

שרוול תת קרקעי מצינור  P.V.Cדרג 10
בקוטר  75מ"מ לרבות חוט השחלה
מניילון

מ"א

99.00

01.41.01.0300

שרוול תת קרקעי מצינור  P.V.Cדרג 10
בקוטר  110מ"מ לרבות חוט השחלה
מניילון

מ"א

117.00

01.41.01.0305

שרוול תת קרקעי מצינור  P.V.Cדרג 10
בקוטר  160מ"מ לרבות חוט השחלה
מניילון

מ"א

134.00

01.41.01.0310

שרוול תת קרקעי מצינור  P.V.Cדרג 10
בקוטר  200מ"מ לרבות חוט השחלה
מניילון

מ"א

158.00

01.41.01.0315

שרוול תת קרקעי מצינור  P.V.Cדרג 10
בקוטר  250מ"מ לרבות חוט השחלה
מניילון

מ"א

228.00

01.41.01.0320

ראש מערכת לקוטר " 3/4לטפטוף
והמטרה הכולל ברז כדורי ראשי ",3/4
קוצב ,מסנן  120מ"ש ,וסת לחץ 4 ,ברזי
יציאה ,רקורדים ואביזרי חיבור ,כולל
חיבור למקור מים סמוך )לא כולל ארון
אביזרים(

קומפ...

2,444.00

01.41.01.0325

ראש מערכת לקוטר " 1לטפטוף
והמטרה הכולל ברז כדורי ראשי ",1
קוצב ,מסנן  120מ"ש ,וסת לחץ 4 ,ברזי
יציאה ,רקורדים ואביזרי חיבור ,כולל
חיבור למקור מים סמוך)לא כולל ארון
אביזרים(

קומפ...

2,687.00

01.41.01.0330

ראש מערכת לקוטר " 1.5לטפטוף
והמטרה הכולל ברז כדורי ראשי ",1.5
קוצב ,מסנן  120מ"ש ,וסת לחץ 4 ,ברזי
יציאה ,רקורדים ואביזרי חיבור ,כולל
חיבור למקור מים סמוך )לא כולל ארון
אביזרים(

קומפ...

4,559.00

01.41.01.0335

ראש מערכת לקוטר " 2לטפטוף
והמטרה הכולל ברז כדורי ראשי ",2

קומפ...

5,252.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  201מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

קוצב ,מסנן  120מ"ש ,וסת לחץ 4 ,ברזי
יציאה ,רקורדים ואביזרי חיבור ,כולל
חיבור למקור מים סמוך)לא כולל ארון
אביזרים(

קומפ...

01.41.01.0340

ראש מערכת לקוטר " 3לטפטוף
והמטרה הכולל ברז ראשי " ,3מסנן
 120מ"ש ,וסת לחץ 4 ,ברזי יציאה,
רקורדים ואביזרי חיבור ,כולל חיבור
למקור מים סמוך )לא כולל ארון
אביזרים(

קומפ...

12,792.00

01.41.01.0345

תוספת ברז כדורי " 3/4לראש מערכת,
כולל אביזרים

קומפ...

111.00

01.41.01.0350

תוספת ברז כדורי " 1לראש מערכת,
כולל אביזרים

קומפ...

167.00

01.41.01.0355

תוספת ברז כדורי " 1.5לראש מערכת,
כולל אביזרים

קומפ...

264.00

01.41.01.0360

תוספת ברז כדורי " 2לראש מערכת,
כולל אביזרים

קומפ...

332.00

01.41.01.0365

ראש מערכת לקוטר " 3/4לטפטוף
והמטרה הכולל ברז כדורי ראשי ",3/4
מסנן  120מ"ש ,וסת לחץ 4 ,ברזים
חשמליים/הידראולים ,סולונואידים,
רקורדים ואביזרי חיבור ,כולל חיבור
למקור מים סמוך )לא כולל ארון
אביזרים(

קומפ...

2,764.00

01.41.01.0370

ראש מערכת לקוטר " 1לטפטוף
והמטרה הכולל ברז כדורי ראשי ",1
מסנן  120מ"ש ,וסת לחץ 4 ,ברזים
חשמליים/הידראולים ,סולונואידים,
רקורדים ואביזרי חיבור ,כולל חיבור
למקור מים סמוך )לא כולל ארון
אביזרים(

קומפ...

3,523.00

01.41.01.0375

ראש מערכת לקוטר " 1.5לטפטוף
והמטרה הכולל ברז כדורי ראשי ",1.5
מסנן  120מ"ש ,וסת לחץ 4 ,ברזים
חשמליים/הידראולים ,סולונואידים,
רקורדים ואביזרי חיבור ,כולל חיבור
למקור מים סמוך )לא כולל ארון
אביזרים(

קומפ...

5,250.00

01.41.01.0380

ראש מערכת לקוטר " 2לטפטוף
והמטרה הכולל ברז כדורי ראשי ",2
מסנן  120מ"ש ,וסת לחץ 4 ,ברזים
חשמליים/הידראולים ,סולונואידים,
רקורדים ואביזרי חיבור ,כולל חיבור
למקור מים סמוך )לא כולל ארון

קומפ...

5,941.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  202מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

אביזרים(

קומפ...

01.41.01.0385

ראש מערכת לקוטר " 3לטפטוף
והמטרה הכולל ברז ראשי " ,3מסנן
 120מ"ש ,וסת לחץ 4 ,ברזים
חשמליים/הידראולים ,סולונואידים,
רקורדים ואביזרי חיבור ,כולל חיבור
למקור מים סמוך )לא כולל ארון
אביזרים(

קומפ...

13,955.00

01.41.01.0390

מגוף הידראולי מפלסטיק בקוטר
"3/4-"1

קומפ...

257.00

01.41.01.0395

מגוף הידראולי מפלסטיק )עם סגירה
מכנית( ,בקוטר "2"1.5-

קומפ...

554.00

01.41.01.0400

מגוף חשמלי רגיל  /דו דרכיAC 24V ,
מפלסטיק )עם סגירה מכנית( ,בקוטר
"3/4-"1

קומפ...

437.00

01.41.01.0405

מגוף חשמלי רגיל  /דו דרכי  /תלת
דרכי AC 24V ,מפלסטיק )עם סגירה
מכנית( ,בקוטר "2"1.5-

קומפ...

830.00

01.41.01.0406

מגוף פלסטיק הידראולי ברמד דגם 100
כולל ברזון תלת דרכי בקוטר "1.5

קומפ...

507.00

01.41.01.0407

מגוף פלסטיק הידראולי ברמד דגם 100
כולל ברזון תלת דרכי בקוטר "2

קומפ...

540.00

01.41.01.0408

מגוף פלסטיק הידראולי ברמד דגם 100
כולל ברזון תלת דרכי בקוטר "3

קומפ...

810.00

01.41.01.0410

מגוף חשמלי סולונואיד פולסים DC 9V
דו דרכי ,מפלסטיק )עם סגירה מכנית(,
בקוטר "1"3/4-

קומפ...

367.00

01.41.01.0415

מגוף חשמלי סולונואיד פולסים DC 9V
דו דרכי ,מפלסטיק )עם סגירה מכנית(,
בקוטר "2"1.5-

קומפ...

865.00

01.41.01.0416

מגוף מקטין לחץ ברמד  420לגינון כולל
נוותון מתכת ,פיקוד הידראולי ,יציאה
ומד לחץ גליצרין -
למי פיקוד
בקוטר "1.5

קומפ...

1,742.00

01.41.01.0417

מגוף מקטין לחץ ברמד  420לגינון כולל
נוותון מתכת ,פיקוד הידראולי ,יציאה
ומד לחץ גליצרין -
למי פיקוד
בקוטר "2

קומפ...

1,967.00

01.41.01.0418

משחרר אויר משולב ברמד דגם 10C
בקוטר "3/4

קומפ...

406.00

01.41.01.0419

משחרר אויר קינטי ברמד דגם 10K
בקוטר ".3/4

קומפ...

107.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  203מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

01.41.01.0420

משחרר אויר אוטומטי ברמד דגם 10A
בקוטר "3/4

יח'

113.00

01.41.01.0421

עבודות טיפוח משטח הדשא בהתאם
למפרט באמצעות הציוד הנדרשבמפרט
במשך  3חודשים לפחות כולל אחזקת
עובד קבוע ,בשטח המגרש ,במשך כל
שעות היום ,משתילת הדשא ועד לסיום
הטיפוח כהגדרתו במפרט.

מ"ר

2.30

01.41.01.0425

מגוף חשמלי סולונואיד פולסים DC 9V
תלת דרכי ,מפלסטיק )עם סגירה
מכנית( ,בקוטר "2"1.5-

יח'

1,037.00

01.41.01.0430

מגוף הידראולי מברונזה בקוטר
"3/4-"1

יח'

437.00

01.41.01.0435

מגוף הידראולי מברונזה בקוטר ".1
5-"2

יח'

796.00

01.41.01.0440

מגוף הידראולי מברונזה ,כולל רקורד
וברזון ,בקוטר "1

יח'

692.00

01.41.01.0445

מגוף הידראולי מברונזה ,כולל רקורד
וברזון ,בקוטר "1.5

יח'

969.00

01.41.01.0450

מגוף הידראולי מברונזה ,כולל רקורד
וברזון ,בקוטר "2

יח'

1,105.00

01.41.01.0455

מגוף חשמלי תלת דרכי ))S-200,
מברונזה ,בקוטר "1"- 3/4

יח'

727.00

01.41.01.0460

מגוף חשמלי תלת דרכי ))S-200,
מברונזה ,בקוטר "2"1.5-

יח'

1,162.00

01.41.01.0465

תוספת ברזון פיקוד תלת-דרכי למגופים
הידראולים  /חשמלים

יח'

125.00

01.41.01.0470

תוספת נווטון תוצ' "ברמד" למגוף
הידראולי עפ"י הנחיות מתכנן ,כולל כל
החיבורים הדרושים ,צינוריות פיקוד
מנחושת וכיול הנווטון

קומפ...

437.00

01.41.01.0475

הידרומטר " 3כולל רקורד ופלט חשמלי
כל  100ליטר עם ברזון ברמד כולל
נווטון וסולונואיד

יח'

3,490.00

01.41.01.0476

הידרומטר מקטין לחץ ברמד דגם 920
לגינון כולל רקורד וברזון בקוטר "1.5

יח'

3,866.00

01.41.01.0477

הידרומטר מקטין לחץ ברמד דגם 920
לגינון כולל רקורד וברזון בקוטר "2

יח'

4,203.00

01.41.01.0480

שסתום אנטי ואקום )מונע ריק( ,בקוטר
" ,1/2תוצ' "ברמד"

יח'

207.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  204מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

01.41.01.0481

מסנן רשת אוטומטי עמיעד סדרת
פילטומט  M 102בקוטר " 2בעל מנגנון
ניקוי עצמי בהפעלה הידראולית

יח'

7,506.00

01.41.01.0482

מסנן רשת אוטומטי עמיעד סדרת
פילטומט  M 103בקוטר " 3בעל מנגנון
ניקוי עצמי בהפעלה הידראולית

יח'

7,888.00

01.41.01.0483

מסנן  Tפלסטיק ארוך רשת ידני עמיעד
שחור כולל מורה סתימה בקוטר "1

יח'

483.00

01.41.01.0484

מסנן פלסטיק ארוך רשת ידני עמיעד
שחור כולל מורה סתימה בקוטר "1.5

יח'

581.00

01.41.01.0485

מסנן פלסטיק רשת ידני עמיעד שחור
כולל מורה סתימה בקוטר "2

יח'

1,181.00

01.41.01.0486

סולונואיד ) A.C.זרם רציף( ,המותאם
לסוג המחשב כולל אספקה ,הרכבה על
פנל סולונואידים וחיבור למחשב,
קומפלט.

יח'

443.00

01.41.01.0490

סולונואיד ) D.C.פולסים( ,המותאם
לסוג המחשב כולל אספקה ,הרכבה על
פנל סולונואידים וחיבור למחשב,
קומפלט.

יח'

581.00

01.41.01.0495

סרגל סולונואידים ) A.C.זרם רציף(,
הכולל  2יחידות על הסרגל ,מותאם
לסוג המחשב כולל אספקה והרכבה.

יח'

1,023.00

01.41.01.0500

סרגל סולונואידים ) A.C.זרם רציף(,
הכולל  3יחידות על הסרגל ,מותאם
לסוג המחשב כולל אספקה והרכבה.

יח'

1,340.00

01.41.01.0505

סרגל סולונואידים ) A.C.זרם רציף(,
הכולל  4יחידות על הסרגל ,מותאם
לסוג המחשב כולל אספקה והרכבה.

יח'

1,784.00

01.41.01.0510

סרגל סולונואידים ) A.C.זרם רציף(,
הכולל  5יחידות על הסרגל ,מותאם
לסוג המחשב כולל אספקה והרכבה.

יח'

2,100.00

01.41.01.0515

סרגל סולונואידים ) A.C.זרם רציף(,
הכולל  6יחידות על הסרגל ,מותאם
לסוג המחשב כולל אספקה והרכבה.

יח'

2,432.00

01.41.01.0520

סרגל סולונואידים ) D.C.פולסים(,
הכולל  2יחידות על הסרגל ,מותאם
לסוג המחשב כולל אספקה והרכבה.

יח'

1,052.00

01.41.01.0525

סרגל סולונואידים ) D.C.פולסים(,
הכולל  3יחידות על הסרגל ,מותאם
לסוג המחשב כולל אספקה והרכבה.

יח'

1,410.00

01.41.01.0530

סרגל סולונואידים ) D.C.פולסים(,

יח'

1,894.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  205מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

הכולל  4יחידות על הסרגל ,מותאם
לסוג המחשב כולל אספקה והרכבה.

יח'

01.41.01.0535

סרגל סולונואידים ) D.C.פולסים(,
הכולל  5יחידות על הסרגל ,מותאם
לסוג המחשב כולל אספקה והרכבה.

יח'

2,212.00

01.41.01.0540

סרגל סולונואידים ) D.C.פולסים(,
הכולל  6יחידות על הסרגל ,מותאם
לסוג המחשב כולל אספקה והרכבה.

יח'

2,612.00

01.41.01.0545

שסתום שטיפה מהירה לצינורות
מנקזים  25/4תוצרת "פלסאון" או ש"ע

יח'

222.00

01.41.01.0550

תוספת לראש מערכת עבור מסנן
בקוטר " 155 ,3/4מ"ש

יח'

111.00

01.41.01.0555

תוספת לראש מערכת עבור מסנן
בקוטר " 40 ,2מ"ש

יח'

249.00

01.41.01.0560

וסת לחץ ישיר 3/4" ,מתכוונן) ,גוף
ברונזה ושומר לחץ סטטי( ,כדוגמת
"DECA".

יח'

623.00

01.41.01.0565

וסת לחץ ישיר 1" ,מתכוונן) ,גוף ברונזה
ושומר לחץ סטטי( ,כדוגמת "."DECA

יח'

802.00

01.41.01.0570

וסת לחץ ישיר 1.5" ,מתכוונן) ,גוף
ברונזה ושומר לחץ סטטי( ,כדוגמת
"DECA".

יח'

1,603.00

01.41.01.0575

וסת לחץ ישיר " ,3/4מפלסטיק ,כדוגמת
"ברמד" סדרת .PRV

יח'

249.00

01.41.01.0580

וסת לחץ ישיר " ,1מפלסטיק ,כדוגמת
"ברמד" סדרת PRV

יח'

471.00

01.41.01.0585

וסת לחץ ישיר " ,1.5ממתכת ,כדוגמת
"ברמד" סדרת PRV

יח'

802.00

01.41.01.0590

וסת לחץ ישיר בקוטר " 3/4תוצרת
"נטפים" או ש"ע.

יח'

1,023.00

01.41.01.0595

וסת לחץ ישיר בקוטר " 1תוצרת
"נטפים" או ש"ע.

יח'

1,162.00

01.41.01.0600

תוספת לראש מערכת עבור מז"ח "3/4

יח'

1,162.00

01.41.01.0605

תוספת לראש מערכת עבור מז"ח "1

יח'

1,672.00

01.41.01.0610

תוספת לראש מערכת עבור מז"ח "1.5

יח'

2,501.00

01.41.01.0615

תוספת לראש מערכת עבור מז"ח "2

יח'

3,054.00

01.41.01.0619

מד מים רב זרמי " + 2.0פלט חשמלי
100

יח'

865.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  206מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

01.41.01.0620

תוספת לראש מערכת עבור מד מים עם
פלט חשמלי בקוטר " ,3/4כולל רקורדים
תוצרת "ארד דליה" או ש"ע.

יח'

581.00

01.41.01.0625

תוספת לראש מערכת עבור מד מים עם
פלט חשמלי בקוטר " ,1כולל רקורדים
תוצרת "ארד דליה" או ש"ע.

יח'

733.00

01.41.01.0630

תוספת לראש מערכת עבור מד מים עם
פלט חשמלי בקוטר " ,1.5כולל רקורדים
תוצרת "ארד דליה" או ש"ע.

יח'

1,410.00

01.41.01.0635

תוספת לראש מערכת עבור מד מים עם
פלט חשמלי בקוטר " ,2כולל רקורדים
תוצרת "ארד דליה" או ש"ע.

יח'

1,963.00

01.41.01.0640

תוספת לראש מערכת עבור מד לחץ
גליצרין עד לחץ של  10אטמוספרות,
קוטר חלון שנתות " ,4כולל אביזרי
חיבור

יח'

1,094.00

01.41.01.0645

ארון לראש מערכת תוצרת "ענבר" /
"אורלייט" " /פלסגן" ,במידות .84/57
 5/31ס"מ )כדוגמת דגם  VI-0של
"ענבר"( ,או ש"ע מאושר ,כולל מסגרת
מתכת לבטון ,יציקת בטון וכל העבודות
הדרושות להתקנה

יח'

1,968.00

01.41.01.0650

ארון לראש מערכת תוצרת "ענבר" /
"אורלייט" " /פלסגן" ,במידות .84/78
 2/31ס"מ )כדוגמת דגם  VI-1של
"ענבר"( ,או ש"ע מאושר ,כולל מסגרת
מתכת לבטון ,יציקת בטון וכל העבודות
הדרושות להתקנה

יח'

2,401.00

01.41.01.0655

ארון לראש מערכת תוצרת "ענבר" /
"אורלייט" " /פלסגן" ,במידות .84/111
 5/31ס"מ )כדוגמת דגם  VI-2של
"ענבר"( או ש"ע מאושר ,כולל מסגרת
מתכת לבטון ,יציקת בטון וכל העבודות
הדרושות להתקנה

יח'

3,570.00

01.41.01.0660

ארון לראש מערכת תוצרת "ענבר" /
"אורלייט" " /פלסגן" ,במידות .84/47
 6/33.6ס"מ )כדוגמת דגם 00/840
 FGIשל "ענבר"( ,או ש"ע מאושר ,כולל
מסגרת מתכת לבטון ,יציקת בטון וכל
העבודות הדרושות להתקנה

יח'

2,306.00

01.41.01.0665

ארון לראש מערכת תוצרת "ענבר" /
"אורלייט" " /פלסגן" ,במידות .110/47
 6/33.6ס"מ )כדוגמת דגם 00/1100
 FGIשל "ענבר"( ,או ש"ע מאושר ,כולל
מסגרת מתכת לבטון,יציקת בטון וכל

יח'

2,892.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  207מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

העבודות הדרושות להתקנה

יח'

01.41.01.0670

ארון לראש מערכת תוצרת "ענבר" /
"אורלייט" " /פלסגן" ,במידות .84/61
 1/33.6ס"מ )כדוגמת דגם FGI 0/840
של "ענבר"( ,או ש"ע מאושר ,כולל
מסגרת מתכת לבטון ,יציקת בטון וכל
העבודות הדרושות להתקנה

יח'

3,232.00

01.41.01.0675

ארון לראש מערכת תוצרת "ענבר" /
"אורלייט" " /פלסגן" ,במידות .110/61
 1/33.6ס"מ )כדוגמת דגם 0/1100
 FGIשל "ענבר"( ,או ש"ע מאושר ,כולל
מסגרת מתכת לבטון ,יציקת בטון וכל
העבודות הדרושות להתקנה

יח'

3,478.00

01.41.01.0680

ארון לראש מערכת תוצרת "ענבר" /
"אורלייט" " /פלסגן" ,במידות .110/61
 1/47ס"מ )כדוגמת דגם FGI 0/1100
עמוק של "ענבר"( ,או ש"ע מאושר ,כולל
מסגרת מתכת לבטון ,יציקת בטון וכל
העבודות הדרושות להתקנה

יח'

3,842.00

01.41.01.0685

ארון לראש מערכת תוצרת "ענבר" /
"אורלייט" " /פלסגן" ,במידות .125/61
 1/33.6ס"מ )כדוגמת דגם 0/1250
 FGIשל "ענבר"( ,או ש"ע מאושר ,כולל
מסגרת מתכת לבטון ,יציקת בטון וכל
העבודות הדרושות להתקנה

יח'

4,332.00

01.41.01.0690

ארון לראש מערכת תוצרת "ענבר" /
"אורלייט" " /פלסגן" ,במידות .125/61
 1/47ס"מ )כדוגמת דגם FGI 0/1250
עמוק של "ענבר"( ,או ש"ע מאושר ,כולל
מסגרת מתכת לבטון ,יציקת בטון וכל
העבודות הדרושות להתקנה

יח'

4,731.00

01.41.01.0695

ארון לראש מערכת תוצרת "ענבר" /
"אורלייט" " /פלסגן" ,במידות .84/80
 6/33.6ס"מ )כדוגמת דגם FGI 1/840
של "ענבר"( ,או ש"ע מאושר ,כולל
מסגרת מתכת לבטון ,יציקת בטון וכל
העבודות הדרושות להתקנה

יח'

3,501.00

01.41.01.0700

ארון לראש מערכת תוצרת "ענבר" /
"אורלייט" " /פלסגן" ,במידות .110/80
 6/33.6ס"מ )כדוגמת דגם 1/1100
 FGIשל "ענבר"( ,או ש"ע מאושר ,כולל
מסגרת מתכת לבטון ,יציקת בטון וכל
העבודות הדרושות להתקנה

יח'

4,028.00

01.41.01.0705

ארון לראש מערכת תוצרת "ענבר" /
"אורלייט" " /פלסגן" ,במידות .110/80
 6/47ס"מ )כדוגמת דגם FGI 1/1100

יח'

4,426.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  208מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

עמוק של "ענבר"( ,או ש"ע מאושר ,כולל
מסגרת מתכת לבטון ,יציקת בטון וכל
העבודות הדרושות להתקנה

יח'

01.41.01.0710

ארון לראש מערכת תוצרת "ענבר" /
"אורלייט" " /פלסגן" ,במידות .84/113
 6/33.6ס"מ )כדוגמת דגם FGI 2/840
של "ענבר"( ,או ש"ע מאושר ,כולל
מסגרת מתכת לבטון ,יציקת בטון וכל
העבודות הדרושות להתקנה

יח'

4,181.00

01.41.01.0715

ארון לראש מערכת תוצרת "ענבר" /
"אורלייט" " /פלסגן" ,במידות .110/113
 6/33.6ס"מ )כדוגמת דגם 2/1100
 FGIשל "ענבר"( ,או ש"ע מאושר ,כולל
מסגרת מתכת לבטון,יציקת בטון וכל
העבודות הדרושות להתקנה

יח'

4,859.00

01.41.01.0720

ארון לראש מערכת תוצרת "ענבר" /
"אורלייט" " /פלסגן" ,במידות .110/113
 6/47ס"מ )כדוגמת דגם FGI 2/1100
עמוק של "ענבר"( ,או ש"ע מאושר ,כולל
מסגרת מתכת לבטון ,יציקת בטון וכל
העבודות הדרושות להתקנה

יח'

5,374.00

01.41.01.0725

ארון לראש מערכת תוצרת "ענבר" /
"אורלייט" " /פלסגן" ,במידות .125/113
 6/33.6ס"מ )כדוגמת דגם 2/1250
 FGIשל "ענבר"( ,או ש"ע מאושר ,כולל
מסגרת מתכת לבטון,יציקת בטון וכל
העבודות הדרושות להתקנה

יח'

5,936.00

01.41.01.0730

ארון לראש מערכת תוצרת "ענבר" /
"אורלייט" " /פלסגן" ,במידות .125/113
 6/47ס"מ )כדוגמת דגם FGI 2/1250
עמוק של "ענבר"( ,או ש"ע מאושר ,כולל
מסגרת מתכת לבטון ,יציקת בטון וכל
העבודות הדרושות להתקנה

יח'

6,451.00

01.41.01.0735

תוספת לארונות אביזרים מדגמים 2
 FGI, 1 FGIבגדלים שונים עבור גג
נפתח תוצרת "ענבר"

יח'

680.00

01.41.01.0740

בסיס מפוליאסטר )"סוקל"( ,לארון
אביזרים כדוגמת ארון מדגמים 00/840
 FGI, 00/1100 FGIתוצרת "ענבר",
במידות  53.7/47.6/33.6ס"מ

יח'

1,171.00

01.41.01.0745

בסיס מפוליאסטר )"סוקל"( ,לארון
אביזרים כדוגמת ארון מדגמים 00/840
 FGI, 00/1100 FGIתוצרת "ענבר",
במידות  31.5/47.6/33.6ס"מ

יח'

1,171.00

01.41.01.0750

בסיס מפוליאסטר )"סוקל"( ,לארון

יח'

1,265.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  209מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

אביזרים כדוגמת ארון מדגמים VI-0,
0/840 FGI, 0/1100 FGI, 0/1250
 FGIתוצרת "ענבר" ,במידות .53.7/61
 1/33.6ס"מ

יח'

01.41.01.0755

בסיס מפוליאסטר )"סוקל"( ,לארון
אביזרים כדוגמת ארון מדגמים VI-0,
0/840 FGI, 0/1100 FGI, 0/1250
 FGIתוצרת "ענבר" ,במידות .31.5/61
 1/33.6ס"מ

יח'

1,265.00

01.41.01.0760

בסיס מפוליאסטר )"סוקל"( ,לארון
אביזרים כדוגמת ארון מדגמים VI-1,
 FGI, 1/1100 FGI 1/840תוצרת
"ענבר" ,במידות  53.7/80.6/33.6ס"מ

יח'

1,359.00

01.41.01.0765

בסיס מפוליאסטר )"סוקל"( ,לארון
אביזרים כדוגמת ארון מדגמים VI-1,
 FGI, 1/1100 FGI 1/840תוצרת
"ענבר" ,במידות  31.5/80.6/33.6ס"מ

יח'

1,359.00

01.41.01.0770

בסיס מפוליאסטר )"סוקל"( ,לארון
אביזרים כדוגמת ארון מדגמים VI-2,
 FGI, 2/1100 FGI 2/840תוצרת
"ענבר" ,במידות 53.7/113.6/33.6
ס"מ

יח'

1,569.00

01.41.01.0775

בסיס מפוליאסטר )"סוקל"( ,לארון
אביזרים כדוגמת ארון מדגמים VI-2,
 FGI, 2/1100 FGI 2/840תוצרת
"ענבר" ,במידות 31.5/113.6/33.6
ס"מ

יח'

1,569.00

01.41.01.0780

בסיס מפוליאסטר )"סוקל"( ,לארון
אביזרים כדוגמת ארון מדגמים VI-2,
 FGI, 2/1250 FGI 2/840תוצרת
"ענבר" ,במידות  53.7/125/47ס"מ

יח'

1,720.00

01.41.01.0785

מסגרת ממתכת מגולוונת מסביב לארון
המיגון של המחשב ,בעובי  9מ"מ ורוחב
 35מ"מ ,חיבור ב -6ברגים עם אומים
משני צידי ארון המיגון ,כולל  2צירים
המאפשרים פתיחת הארון ,מנעול תליה
דגם  60תוצרת  333או ש"ע.

קומפ...

1,230.00

01.41.01.0790

גוב מלבני תת-קרקעי ,כולל מכסה
לראש מערכת  /אביזרי השקייה ,תוצרת
 CARSONמשווק ע"י "ענבר" ,דגם
 1419-6X / 1419-6במידות .34
 6/48/17.1ס"מ או ש"ע מאושר ,כולל
כל העבודות הדרושות להתקנה

יח'

581.00

01.41.01.0795

גוב מלבני תת-קרקעי ,כולל מכסה
לראש מערכת  /אביזרי השקייה ,תוצרת
 CARSONמשווק ע"י "ענבר" ,דגם

יח'

623.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  210מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

 1419-12במידות 40.3/53.6/30.5
ס"מ או ש"ע מאושר ,כולל כל העבודות
הדרושות להתקנה

יח'

01.41.01.0800

גוב מלבני תת-קרקעי ,כולל מכסה
לראש מערכת  /אביזרי השקייה ,תוצרת
 CARSONמשווק ע"י "ענבר" ,דגם
 1419-18במידות 46.7/59.7/45.7
ס"מ או ש"ע מאושר ,כולל כל העבודות
הדרושות להתקנה

יח'

692.00

01.41.01.0805

גוב מלבני תת-קרקעי ,כולל מכסה
לראש מערכת  /אביזרי השקייה ,תוצרת
 CARSONמשווק ע"י "ענבר" ,דגם
 1324-12במידות 57.9/81.9/30.5
ס"מ או ש"ע מאושר ,כולל כל העבודות
הדרושות להתקנה

יח'

1,162.00

01.41.01.0810

גוב מלבני תת-קרקעי ,כולל מכסה
לראש מערכת  /אביזרי השקייה ,תוצרת
 CARSONמשווק ע"י "ענבר" ,דגם
 1324-15במידות  59/83.2/38.1ס"מ
או ש"ע מאושר ,כולל כל העבודות
הדרושות להתקנה

יח'

1,272.00

01.41.01.0815

גוב מלבני תת-קרקעי ,כולל מכסה
לראש מערכת  /אביזרי השקייה ,תוצרת
 CARSONמשווק ע"י "ענבר" ,דגם
 1324-18במידות  61/85.1/45.7ס"מ
או ש"ע מאושר ,כולל כל העבודות
הדרושות להתקנה

יח'

1,452.00

01.41.01.0820

גוב מלבני תת-קרקעי ,כולל מכסה
לראש מערכת  /אביזרי השקייה ,תוצרת
 CARSONמשווק ע"י "ענבר" ,דגם
 1730-12במידות  64.8/99/30.5ס"מ
או ש"ע מאושר ,כולל כל העבודות
הדרושות להתקנה

יח'

1,672.00

01.41.01.0825

גוב מלבני תת-קרקעי ,כולל מכסה
לראש מערכת  /אביזרי השקייה ,תוצרת
 CARSONמשווק ע"י "ענבר" ,דגם
 1730-15במידות 67.3/101/38.1
ס"מ או ש"ע מאושר ,כולל כל העבודות
הדרושות להתקנה

יח'

1,810.00

01.41.01.0830

גוב מלבני תת-קרקעי ,כולל מכסה
לראש מערכת  /אביזרי השקייה ,תוצרת
 CARSONמשווק ע"י "ענבר" ,דגם
 1730-18במידות 69.2/102.9/45.7
ס"מ או ש"ע מאושר ,כולל כלהעבודות
הדרושות להתקנה

יח'

2,073.00

01.41.01.0835

גוב עגול תת-קרקעי ,כולל מכסה,

יח'

249.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  211מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

לאביזרי השקייה ,תוצרת CARSON
משווק ע"י "ענבר" ,דגם  708בקוטר
חיצוני תחתון של  20.5ס"מ ,קוטר
חיצוני עליון של  15.9ס"מ ובעומק 23
ס"מ ,או ש"ע מאושר ,כולל כל העבודות
הדרושות להתקנה

יח'

01.41.01.0840

גוב עגול תת-קרקעי ,כולל מכסה,
לאביזרי השקייה ,תוצרת CARSON
משווק ע"י "ענבר" ,דגם  809בקוטר
חיצוני תחתון של  23.1ס"מ ,קוטר
חיצוני עליון של  17.4ס"מ ובעומק 23.6
ס"מ ,או ש"ע מאושר ,כולל כל העבודות
הדרושות להתקנה

יח'

291.00

01.41.01.0845

גוב עגול תת-קרקעי ,כולל מכסה,
לאביזרי השקייה ,תוצרת CARSON
משווק ע"י "ענבר" ,דגם  910בקוטר
חיצוני תחתון של  33ס"מ ,קוטר חיצוני
עליון של  25.4ס"מ ובעומק  26ס"מ ,או
ש"ע מאושר ,כולל כל העבודות
הדרושות להתקנה

יח'

402.00

01.41.01.0850

גוב מלבני תת-קרקעי ,כולל מכסה
לראש מערכת  /אביזרי השקייה ,תוצרת
 CARSONמשווק ע"י "ענבר" ,דגם
 1324-18במידות  61/85.1/45.7ס"מ
או ש"ע מאושר ,כולל כל העבודות
הדרושות להתקנה

יח'

1,452.00

01.41.01.0855

ארגז מלבני כולל מכסה לראש מערכת /
אביזרי השקייה ,תוצרת ,BROOKS
דגם  1419-12במידות 30.5/40/53.3
ס"מ או ש"ע מאושר ,כולל כל העבודות
הדרושות להתקנה

יח'

871.00

01.41.01.0860

ארגז מלבני כולל מכסה לראש מערכת /
אביזרי השקייה ,תוצרת ,BROOKS
דגם  1324-15במידות 38/49.5/73.6
ס"מ או ש"ע מאושר ,כולל כל העבודות
הדרושות להתקנה

יח'

1,521.00

01.41.01.0865

ארגז מלבני כולל מכסה לראש מערכת /
אביזרי השקייה ,תוצרת ,BROOKS
דגם  1730-18במידות 45.7/62/96
ס"מ או ש"ע מאושר ,כולל כל העבודות
הדרושות להתקנה

יח'

2,682.00

01.41.01.0870

ארגז מלבני כולל מכסה לראש מערכת /
אביזרי השקייה ,תוצרת ,BROOKS
דגם  36-18במידות 45.7/110/173
ס"מ או ש"ע מאושר ,כולל כל העבודות
הדרושות להתקנה

יח'

12,476.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  212מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

01.41.01.0875

קוצב כמותי " ברמדון אוטומטי" בקוטר
"3/4

יח'

512.00

01.41.01.0880

קוצב כמותי " ברמדון אוטומטי" בקוטר
"1

יח'

650.00

01.41.01.0885

בקר השקיה מדגם ""AC-4 (8004), 4
תחנות ,תוצרת "גלקון"

יח'

802.00

01.41.01.0890

בקר השקיה מדגם ""DC-4 (8004), 4
תחנות ,תוצרת "גלקון"

יח'

906.00

01.41.01.0895

בקר השקיה מדגם ""AC-6 (8056), 6
תחנות ,תוצרת "גלקון"

יח'

1,094.00

01.41.01.0900

בקר השקיה מדגם ",(AC-6S" (8056
 6תחנות ,תוצרת "גלקון"

יח'

1,383.00

01.41.01.0905

בקר השקיה  ,DCמדגם "ירדן 6 ,"6
תחנות ,תוצרת "גלקון"

יח'

1,220.00

01.41.01.0910

בקר השקיה  ,ACמדגם "ירדן 8 ,"8
תחנות ,תוצרת "גלקון"

יח'

1,810.00

01.41.01.0915

בקר השקיה  ,DCמדגם "ירדן 8 ,"8
תחנות ,תוצרת "גלקון"

יח'

1,894.00

01.41.01.0920

בקר השקיה  ,ACמדגם "ירדן סופר ,"8
 8תחנות ,תוצרת "גלקון"

יח'

2,184.00

01.41.01.0921

בקר השקיה לגינון BIC , 1 DC 1
להפעלה בודדת

יח'

507.00

01.41.01.0922

בקר השקיה לגינון BIC , 2 DC 2
לשתי הפעלות

יח'

956.00

01.41.01.0923

בקר השקיה לגינון BIC , 4 DC 4
לארבע הפעלות

יח'

1,181.00

01.41.01.0924

בקר השקיה לגינון  BIC , 6 DC 6לשש
הפעלות

יח'

1,349.00

01.41.01.0925

מחשב השקיה מופעל חשמל מסוג AC
דוגמת "מיריקל" מארז ביתי  9הפעלות

יח'

1,230.00

01.41.01.0930

מחשב השקיה מופעל חשמל מסוג AC
דוגמת "מיריקל" מארז ביתי  6הפעלות

יח'

1,094.00

01.41.01.0935

מחשב השקיה מופעל חשמל מסוג DC
דוגמת "מיריקל" מארז ביתי 12
הפעלות

יח'

2,322.00

01.41.01.0940

מחשב השקיה מופעל חשמל מסוג DC
דוגמת "מיריקל" מארז ביתי  9הפעלות

יח'

1,963.00

01.41.01.0945

מחשב השקיה מופעל חשמל מסוג DC
דוגמת "מיריקל" מארז ביתי  6הפעלות

יח'

1,603.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  213מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

01.41.01.0950

מחשב השקייה מסוג  QT-4מוזן ממקור
חשמל כולל תא הגנה,כולל כל הדרוש
לביצוע מושלם של העבודה.

קומפ...

1,230.00

01.41.01.0955

מחשב השקייה מופעל סוללות מסוג
"גלקונית "2001

קומפ...

733.00

01.41.01.0956

מחשב השקייה מופעל סוללות מסוג
"אמיקו פרו"  +מגוף חשמלי " 1תוצרת
"ריין"

קומפ...

1,113.00

01.41.01.0957

יחידת קצה  IRRI-CELLמתוצרת חב'
"אגם" הכוללת :בקר השקייה ALONE
 STANDל -2הפעלות עם הכנה
לתקשורת ,מתאם תקשורת סלולרי
 ,SGSM/GPRסוללה נטענת V12
,AH7.5מטען  ,AC/DCמזוודים
בקופסת הגנה  C-43תקן  IP-65,כולל
התקנה ואחריות לשנה.

קומפ...

11,797.00

01.41.01.0960

מחשב "הנטר" STATIONS 32
ICC-800-PL

קומפ...

4,070.00

01.41.01.0965

אספקה והתקנת בקר מרכזי אירינט M
תוצרת מוטורולה כולל :תקשורת כפולה
למרכז המנהל ויחידות
הקצה,מארז,מטען מצבר התקנה ע"י
מתקין מורשה של היצרן ,אינגרציה
ואחריות לשנה

קומפ...

30,335.00

01.41.01.0970

אספקה והתקנת בקר מרכזי סקורפיו M
תוצרת מוטורולה כולל 12 :יציאות 4
כניסות ,,מארז,מטען מצבר התקנה ע"י
מתקין מורשה של היצרן ,אינגרציה
ואחריות לשנה

קומפ...

14,044.00

01.41.01.0975

אספקה והתקנת סקורפיו XR 1/1
מוטורולה או ש"ע כולל  :רדיו ,אנטנה2 ,
הפעלות 2 ,כניסות ,סוללה ,מארז חיצוני
 .התקנה ע"י מתקין מורשה של היצרן,
אינטגרציה,התקנה ,הדרכה ,אחריות
ושרות מלא לשנה.

קומפ...

5,843.00

01.41.01.0980

אספקה והתקנת סקורפיו XR 2/2
מוטורולה או ש"ע כולל  :רדיו ,אנטנה2 ,
הפעלות 2 ,כניסות ,סוללה ,מארז חיצוני
 .התקנה ע"י מתקין מורשה של היצרן,
אינטגרציה,התקנה ,הדרכה ,אחריות
ושרות מלא לשנה.

קומפ...

7,191.00

01.41.01.0985

אספקה והתקנת סקורפיו XR 4/4
מוטורולה או ש"ע כולל  :רדיו ,אנטנה4 ,
הפעלות 4 ,כניסות ,סוללה ,מארז חיצוני
 .התקנה ע"י מתקין מורשה של היצרן,

קומפ...

10,224.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  214מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

אינטגרציה,התקנה ,הדרכה ,אחריות
ושרות מלא לשנה.

קומפ...

01.41.01.0990

אספקה והתקנת סקורפיו XR 6/6
מוטורולה או ש"ע כולל  :רדיו ,אנטנה6 ,
הפעלות 6 ,כניסות ,סוללה ,מארז חיצוני
 .התקנה ע"י מתקין מורשה של היצרן,
אינטגרציה,התקנה ,הדרכה ,אחריות
ושרות מלא לשנה.

קומפ...

12,134.00

01.41.01.0995

אספקה והתקנת סקורפיו XR 8/8
מוטורולה או ש"ע כולל  :רדיו ,אנטנה8 ,
הפעלות 8 ,כניסות ,סוללה ,מארז חיצוני
 .התקנה ע"י מתקין מורשה של היצרן,
אינטגרציה,התקנה ,הדרכה ,אחריות
ושרות מלא לשנה.

קומפ...

13,370.00

01.41.01.1000

אספקה והתקנת בקר מרכזי אירינט
 ACEתוצרת מוטורולה כולל :תקשורת
כפולה למרכז המנהל ויחידות
הקצה,מארז,מטען מצבר התקנה ע"י
מתקין מורשה של היצרן ,אינגרציה
ואחריות לשנה

קומפ...

42,693.00

01.41.01.1005

מסך משתמש  HMIאקטיבי ,מוגדר
בצורה יחודית לראש מערכת ,הכולל
את כל האלמנטים הכלולים בראש
המערכת והמאפשר הפעלת ההשקייה
ישירות מהמסך וקבלת כל המידע
הקשורבראש הספציפי בזמן אמת,
קומפלט.

קומפ...

2,023.00

01.41.01.1010

סולונואיד תלת דרכי מאושר ע"י
"מוטורולה" כולל כל החיבורים הדרושים
למחשב ההשקייה ולמגוף המפוקד.
הסולונואיד יותקן על פס מתכת
מגולוונת שתקובע לדופן ארגז ראש
המערכת

קומפ...

314.00

01.41.01.1015

חיווט ואינטגרציה ממחשבי "סקורפיו" /
"" / "XRאירינט" לברזים חשמלים

קומפ...

308.00

01.41.01.1020

פנל סולרי  20Wלמחשב "סקורפיו" /
אירינט" כולל התקנה על תורן ",2
יציקה ,חיבור מושלם למחשב ,סוללה,
כבל  ,N.Y.Yהתקנה ואחריות לשנה,
קומפלט.

קומפ...

2,135.00

01.41.01.1025

אספקה והתקנת הרחבה בקר סקורפיו
 Mתוצרת מוטורולה כולל 12 :יציאות 4
כניסות ,התקנה ע"י מתקין מורשה של
היצרן ,אינגרציה ואחריות לשנה

קומפ...

3,146.00

01.41.01.1030

אספקה והתקנת מד לחץ רציף כולל

קומפ...

3,146.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  215מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

חיבור למחשב תוצרת
מוטורולה,התקנה ע"י מתקין מורשה של
היצרן אינטגרציה ואחריות לשנה

קומפ...

01.41.01.1035

אספקת והתקנת תוכנת -ICC PRO
לניהול מים כולל  .OPCהתוכנה
תאפשר ניהול ותפעול מרכז הבקרה
בענן ובגלשן ,שינוי מנות מים באופן
אוטומטי לכל המערכת על פי
סוגהצמחייה ונתון ההתאיידות ,תכנון
מול ביצוע בזמן אמת ודוחות מתוזמנים
הנשלחים אוטומטית לדואר האלקטרוני
בפורמט

קומפ...

20,223.00

01.41.01.1040

אספקה והתקנת מתאם תקשורת PIU
לאירינט מוטורולה או ש"ע כולל  :רדיו
ואנטנה .התקנה ע"י מתקין מורשה של
היצרן ,אינטגרציה ,התקנה ,הדרכה,
אחריות ושרות מלא לשנה.

קומפ...

8,444.00

01.41.01.1045

סימון "סקורפיו" " /אירינט" בגודל
 40/40ס"מ מפלסטיק P.V.C /

קומפ...

308.00

01.41.01.1050

אספקה והתקנת תחנת מיזוג אויר כולל
כול החיבור והאינטגרציה הדרושה
לחיבור למרכז מנהל  ICCPROתוצרת
מוטורולה

קומפ...

29,211.00

01.41.01.1055

חיבור מחשב )פרט למחשבי "סקורפיו"
" /אירינט"( ,לעמוד תאורה קיים ,כולל
שרוול וכבל ,מפסק מתח וכל הדרוש

קומפ...

2,585.00

01.41.01.1060

חיבור מחשב )פרט למחשבי "סקורפיו"
" /אירינט"( ,לעמוד תאורה קיים ,כולל
שרוול וכבל ,מפסק מתח וכל הדרוש

קומפ...

2,585.00

01.41.01.1065

קופסת הגנה ליחידת המחשב במידות
 C64מ"מ כולל התחברות לארון הגנה
של ראש מערכת ,תוצ' "ענבר" /
"אורלייט" או ש"ע

קומפ...

998.00

01.41.01.1066

יחידת קצה  IRRI-CELLמתוצרת חב'
"אגם" הכוללת :בקר השקייה ALONE
 STANDל -4הפעלות עם הכנה
לתקשורת ,מתאם תקשורת סלולרי
 ,SGSM/GPRסוללה נטענת V12
,AH7.5מטען  ,AC/DCמזוודים
בקופסת הגנה  C-43תקן  IP-65,כולל
התקנה ואחריות לשנה.

קומפ...

13,595.00

01.41.01.1067

יחידת קצה  IRRI-CELLמתוצרת חב'
"אגם" הכוללת :בקר השקייה ALONE
 STANDל -8הפעלות עם הכנה
לתקשורת ,מתאם תקשורת סלולרי
 ,SGSM/GPRסוללה נטענת V12

קומפ...

17,854.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  216מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

,AH7.5מטען  ,AC/DCמזוודים
בקופסת הגנה  C-43תקן  IP-65,כולל
התקנה ואחריות לשנה.

קומפ...

01.41.01.1068

יחידת קצה  IRRI-CELLמתוצרת חב'
"אגם" הכוללת :בקר השקייה ALONE
 STANDל -10הפעלות עם הכנה
לתקשורת ,מתאם תקשורת סלולרי
 ,SGSM/GPRסוללה נטענת V12
,AH7.5מטען  ,AC/DCמזוודים
בקופסת הגנה  C-43תקן  IP-65,כולל
התקנה ואחריות לשנה.

קומפ...

18,988.00

01.41.01.1069

יחידת קצה  IRRI-CELLמתוצרת חב'
"אגם" הכוללת :בקר השקייה ALONE
 STANDל -12הפעלות עם הכנה
לתקשורת ,מתאם תקשורת סלולרי
 ,SGSM/GPRסוללה נטענת V12
,AH7.5מטען  ,AC/DCמזוודים
בקופסת הגנה  C-43תקן  IP-65,כולל
התקנה ואחריות לשנה.

קומפ...

21,235.00

01.41.01.1070

יחידת קצה  IRRI-CELLמתוצרת חב'
"אגם" הכוללת :בקר השקייה ALONE
 STANDל -16הפעלות עם הכנה
לתקשורת ,מתאם תקשורת סלולרי
 ,SGSM/GPRסוללה נטענת V12
,AH7.5מטען  ,AC/DCמזוודים
בקופסת הגנה  C-43תקן  IP-65,כולל
התקנה ואחריות לשנה.

קומפ...

23,819.00

01.41.01.1071

תחנה מטארולוגית דגם 6500-D
מותקנת בארון הגנה  IP 65כולל
אינטגרציה לתוכנת RECO
והתממשקות ליחידות קצה
IRRI-CELL

קומפ...

41,570.00

01.41.01.1072

חיבור חשמל של יחדת קצה
IRRI-CELL

קומפ...

2,135.00

01.41.01.1073

חיבור פנל סולרי ליחדת בקרה

קומפ...

1,630.00

01.41.01.1075

יחידת קצה  IRRI-CELLמתוצרת חב'
"אגם" הכוללת :בקר השקייה ALONE
 STANDל -6הפעלות עם הכנה
לתקשורת ,מתאם תקשורת סלולרי
 ,SGSM/GPRסוללה נטענת V12
,AH7.5מטען  ,AC/DCמזוודים
בקופסת הגנה  C-43תקן  IP-65,כולל
התקנה ואחריות לשנה.

קומפ...

13,815.00

01.41.01.1080

סולונואיד V12-9 DC-LATCH
מתוצרת חב' "בקרה" או "ברמד" או
ש"ע על סרגל חיבור כולל כל אביזרי

קומפ...

472.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  217מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

החיבור ,מחובר ומחווט למערכת
IRRI-CELL.

קומפ...

01.41.01.1085

ממטיר גיחה מתכוון ,תוצרת "קיי ריין"
 360-40מעלות .דגם ","S075D
להצבה בטווח של  7-15מטר.

קומפ...

202.00

01.41.01.1086

ממטיר גיחה מתכוון תוצרת "הנטר"
דגם "" I-20מווסת לחץ PRB

יח'

237.00

01.41.01.1087

ממטיר גיחה מתכוון תוצרת "הנטר"
דגם "" I-20גוף נירוסטה

יח'

282.00

01.41.01.1088

ממטיר גיחה מתכוון ,תוצרת "הנטר"
 360-40מעלות .דגם ","P.G.P
אולטרה להצבה בטווח של  7-15מטר.

יח'

202.00

01.41.01.1089

ממטיר גיחה מתכוון ,תוצרת "הנטר"
 360-40מעלות .דגם ","P.G.P
אולטרה מווסת לחץ PRBלהצבה בטווח
של  7-15מטר.

יח'

248.00

01.41.01.1090

ממטיר גיחה מתכוון ,תוצרת "קיי ריין"
 360-40מעלות .דגם ","S050S
להצבה בטווח של  5-9מטר.

קומפ...

195.00

01.41.01.1095

ממטיר גיחה מתכוון ,תוצרת "נלסון"
 360-40מעלות .דגם ""PRO-5500,
להצבה בטווח של  5-9.5מטר.

קומפ...

175.00

01.41.01.1100

ממטיר גיחה מתכוון ,תוצרת "נלסון"
 360-40מעלות .דגם ""PRO-6000,
להצבה בטווח של  7-15מטר.

יח'

182.00

01.41.01.1105

ממטיר גיחה מתכוון גזרתי )כיוון ללא
מפתח( ,תוצרת "T-BIRD" 350-30
מעלות .דגם "" T4-PC-T40,כולל סט
פיות צבעוני ,להצבה בטווח של 8-15
מטר.

יח'

182.00

01.41.01.1110

ממטיר גיחה היקפי ,תוצרת ""T-BIRD
 360מעלות .דגם "" T4-PC-T40,כולל
סט פיות להצבה בטווח של  6-12מטר.

יח'

182.00

01.41.01.1115

מתז גיחה מתכוון תוצרת "קיי ריין"
 360-1מעלות .גובה גיחה  5ס"מ ,דגם
" ,"S-02-10Aכולל פיה

יח'

92.00

01.41.01.1120

מתז גיחה מתכוון תוצרת "קיי ריין"
 360-1מעלות .גובה גיחה  10ס"מ,
דגם " ,"S-04-10Aכולל פיה.

יח'

108.00

01.41.01.1125

ממטיר גיחה מתכוון תוצרת "קיי ריין"
דגם "SUPER PRO

יח'

202.00

01.41.01.1130

ממטיר גיחה  BIRD RAIN 5000פלוס

יח'

182.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  218מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

זוית נמוכה כולל אל נגר

יח'

01.41.01.1135

ממטיר גיחה  BIRD RAIN 7005עשוי
נירוסטה

יח'

367.00

01.41.01.1140

ממטיר גיחה מתכוון תוצרת BIRD
 RAINדגם ""VAN 15 PRS

יח'

125.00

01.41.01.1141

ממטיר רוטורי  MP800רוטטור מורכב
על גוף מווסת PROS40

יח'

147.00

01.41.01.1142

ממטיר רוטורי  MP1000רוטטור מורכב
על גוף מווסת PROS40

יח'

147.00

01.41.01.1143

ממטיר רוטורי  MP2000רוטטור מורכב
על גוף מווסת PROS40

יח'

147.00

01.41.01.1144

ממטיר רוטורי  MP3000רוטטור מורכב
על גוף מווסת PROS40

יח'

147.00

01.41.01.1145

אספקה והתקנה ברז כניסה לחלקת
דשא כולל ברז כדורי ",1משחרר אויר
קינטי " ,1תוצרת "ברמד" " /א.ר.י",
בריכת הגנה עגולה מפלסטיק קוטר 40
ס"מ תוצ' "ריין ליין"מס' קט'  7/004או
ש"ע.

יח'

2,650.00

01.41.01.1150

בריכת שטיפה לקצה חלקת דשא כולל
בריכת הגנה עגולה מפלסטיק קוטר 40
ס"מ תוצרת "ריין ליין" מס' קט' 7/004
כולל ברז כדורי " ,1חיבור מהיר "רוית",
משחרר אויר קינטי "1תוצרת "ברמד" /
"א.ר.י"

יח'

2,580.00

01.41.01.1155

בריכת ניקוז לשלוחת טיפטוף

יח'

689.00

01.41.01.1160

מיכל דשן תוצרת חופית בנפח 500
ליטר טמון בקרקע כולל כל החיבורים
הדרושים

יח'

5,664.00

01.41.01.1161

מיכל דשן תוצרת חופית בנפח 100
ליטר טמון בקרקע כולל כל החיבורים
הדרושים

יח'

338.00

01.41.01.1165

משאבת דישון לכ 3 -מ"ק/ש חשמלית
מתוצרת  PROMINENTמדגם ALFA
 0804או תוצרת  UNIDOS-LMIמדגם
 .4013-281כולל שסתום אנטי -סיפון,
מסנן כניסה ,צנרת לוח ומחברים,
תושבת ,יחידת מיתוג ) ACהפרדה
גלוואנית( .התקנה בארון  TLPאורלייט
ע"י מתקין החברה המשווקת כולל
חיבור לקו

יח'

20,309.00

01.41.01.1170

משאבה להגברת לחץ קומפ' ריינברד"

יח'

40,700.00
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דגם CR-32-3

יח'

01.41.01.1175

ממטיר גיחה "הנטר " l-31או
שו"ע,גובה הגיחה  15ס"מ

יח'

466.00

01.41.01.1180

ממטיר גיחה גיחה "וולה וולה" או שו"ע

יח'

129.00

01.41.01.1185

חיבור למקור מים " 1לפי הנחיות
התאגיד המחיר כולל פנייה לתאגיד
לקבלת הנחיות ואישור

קומפ...

1,910.00

01.41.01.1190

חיבור למקור מים " 1.5לפי הנחיות
התאגיד המחיר כולל פנייה לתאגיד
לקבלת הנחיות ואישור

קומפ...

1,910.00

01.41.01.1195

חיבור צנרת חדשה לצנרת קיימת
והחזרת המצב לקדמותו

יח'

562.00

01.41.01.1200

שסטום אוויר עד " 2לפרט חיבור מים

יח'

1,686.00

01.41.01.1205

מגוף הידראולי בקוטר " 2מפוקד ברמד
 753-65או שוו"ע לפיצוי על פחת מים
מופעל ע"י נווט ומצוף לפי עומד האגם
וע"י סולנואיד אל מול בקר חשמלי.

יח'

9,550.00

01.41.01.1210

מגוף פרפר בקוטר " 3עשוי PVC
דוגמת דגם  FEOV/LMתוצרת  FIPאו
שוו"ע ,כולל אוגנים נגדיים

יח'

1,461.00

01.41.01.1215

מאצרה לכלור  40ליטר בגודל מותאם
לארון לפי הוראות בתכנית

יח'

1,124.00

01.41.01.1220

מגוף פרפר בקוטר " 4עשוי PVC
דוגמת דגם  FEOV/LMתוצרת  FIPאו
שוו"ע ,כולל אוגנים נגדיים

יח'

2,472.00

01.41.01.1225

מגוף פרפר בקוטר " 8עשוי PVC
דוגמת דגם  FEOV/LMתוצרת  FIPאו
שוו"ע ,כולל אוגנים נגדיים

יח'

3,371.00

01.41.01.1230

מחשב השקיה מופעל חשמל מסוג
"סקורפיו" IRRIcom" 5 A.C/D.C" /
תוצ' "מוטורולה" מותקן בארון מיגון תוצ'
"ענבר" או ש"ע ,וכולל תקשורת
אלחוטית ל"אירינט" ,אנטנה והאביזרים
הדרושים להפעלת שליטה מושלמת על
ראש המערכת עפ"י ההנחיות.נדרש
לאשר את המפרט מול מח' גינון ונטיעו

קומפ...

17,976.00

01.41.01.1235

מחשב השקיה מופעל חשמל מסוג
"סקורפיו" IRRIcom" 5 A.C/D.C" /
תוצ' "מוטורולה" מותקן בארון מיגון תוצ'
"ענבר" או ש"ע ,וכולל תקשורת
אלחוטית ל"אירינט" ,אנטנה והאביזרים
הדרושים להפעלת שליטה מושלמת על

קומפ...

17,976.00
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ראש המערכת עפ"י ההנחיות.נדרש
לאשר את המפרט מול מח' גינון ונטיעו

קומפ...

01.41.01.1240

מחשב מסוג "סקורפיו  "Mתוצרת
"מוטורולה" לרבות  12יציאות2/4 ,
כניסות ,מארז ,בסיס בטון ,רדיו ,אנטנה,
התקנה ,אינטגרציה ואחריות לשנה

יח'

13,482.00

01.41.01.1245

משאבת דישון לכלור "" "4/3תפן" או
ש"ע

קומפ...

2,247.00

01.41.01.1250

משאבת דשן ,דוגמת "עמיעד" ,02-4
או ש"ע לתחתית מיכל

יח'

2,961.00

01.41.01.1255

מד מים אלקטרו מגנטי

יח'

20,223.00

01.41.01.1260

מתאם אוגן ארוך )ספיגוט(

יח'

5,618.00

01.41.01.1265

מתאם אוגן ארוך

יח'

1,798.00

01.41.01.1270

אוגן מצופה 2501

יח'

4,045.00

01.41.01.1275

אוגן מצופה 2501

יח'

1,686.00

01.41.01.1280

מצמד דו כיווני PN16

יח'

6,741.00

01.41.01.1285

מצמד דו כיווני PN16

יח'

2,697.00

1
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גינון ונטיעות
הערה:
הגדרות קוטר וגודל לפי הנחיות שה"מ-
משרד החקלאות .העבודה כוללת
אספקה ,הובלה ,חפירת בור ,זיבול,
נטיעה ,סמיכה ואחריות לקליטה.

הערה

01.41.02.0014

עיבוד הקרקע לעומק  30ס"מ ,כולל
הפיכת הקרקע ותיחוחה בשטח שגודלו
עד  250מ"ר

מ"ר

6.85

01.41.02.0015

עיבוד הקרקע לעומק  30ס"מ ,כולל
הפיכת הקרקע ותיחוחה בשטח שגודלו
מעל  250מ"ר

מ"ר

3.50

01.41.02.0016

חריש לעומק  25ס"מ כולל יישור
השטח ,בשטח שגודלו עד  250מ"ר

מ"ר

5.70

01.41.02.0017

חריש לעומק  25ס"מ כולל יישור
השטח ,בשטח שגודלו מעל  250מ"ר

מ"ר

2.30

01.41.02.0020

ריסוס שטחים בחומר הדברה "רונד
אפ" לקטילת עשבים

מ"ר

2.15

01.41.02.0021

ריסוס שטחים בחומר להדברת עשביה
כולל הנבטה וריסוס חוזר

מ"ר

1.80

01.41.02.0022

הדברה בריסוס קוטל עשבים  +מונע
הצצה .

מ"ר

1.80

01.41.02.0023

קוטל מזיקים המכיל "דיאזינון" מגורען,
בכמות מינימלית של  500גר'/דונם
חומר פעיל

מ"ר

2.30

01.41.02.0025

זבל אורגני מסוג "כופתיגן" ) 20מ"ק
לדונם( ,עפ"י תו תקן .801

מ"ר

6.85

01.41.02.0030

זבל אורגני מסוג "קומפוסט" ) 20מ"ק
לדונם( ,עפ"י תו תקן .801

מ"ר

5.70

01.41.02.0031

ומפוסטר  Thermo-Kingליטר 400
מק"ט 25002 :אגרולן או ש"ע

יח'

420.00

01.41.02.0035

סופר-פוספט מגורען בשעור
150ק"ג/דונם.

ק"ג

3.50

01.41.02.0040

אשלגן כלורי בשעור  60ק"ג/דונם

ק"ג

3.50

01.41.02.0045

דשנים אורגניים מסוג " N.P.K" (1ק"ג
ל -100מ"ר( ,עפ"י תו תקן .801

ק"ג

3.50

01.41.02.0050

דשן "סטרטר" לפי מפרט המתכנן

ק"ג

18.10

01.41.02.0055

דשן "דיזיקטול" לפי מפרט המתכנן

ק"ג

59.00

01.41.02.0060

דשן שחרור מבוקר פולימרי  /מצופה

ק"ג

23.70
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תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
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מחיר

לפי מפרט המתכנן

ק"ג

01.41.02.0065

דשן "יסודות קורט" לפי מפרט המתכנן

ק"ג

23.70

01.41.02.0070

דשן "אוסמוקוט אקזקט" לפי מפרט
המתכנן

ק"ג

29.30

01.41.02.0071

דשן ביולוגי  KF 10תוצרת חב' VGI
ישראל או ש"ע יישום עפ"י הוראות
היצרן

ליטר

68.00

01.41.02.0072

דשן ביולוגי  KF 30תוצרת חב' VGI
ישראל או ש"ע יישום עפ"י הוראות
היצרן

ליטר

28.20

01.41.02.0073

זרז צימוח ביולוגי KF SERFICO
תוצרת חב'  VGIישראל או ש"ע יישום
עפ"י הוראות היצרן

ליטר

181.00

01.41.02.0075

פקעות עפ"י דרישת המתכנן

יח'

2.15

01.41.02.0080

בצלים עפ"י דרישת המתכנן

יח'

11.30

01.41.02.0117

שתילים )עצים( גודל מס'  ,8גודל הכלי
 60.0ליטר ומעלה ,בחבית עצים בוגרים
,עובי גזע מינ' " ,2גובה  2.50-3.50מ'.
מספר בדים 2 -

יח'

436.00

01.41.02.0118

שתילים מסוג קליסטמון הנצרים "ליטל
ג'ון" ,דיאנלה וליריופה גודל מס'  ,3גודל
הכלי  1ליטר

יח'

17.00

01.41.02.0119

שתילים מסוג קליסטמון הנצרים "ליטל
ג'ון" ,דיאנלה וליריופה גודל מס'  ,4גודל
הכלי  3ליטר

יח'

33.80

01.41.02.0120

טיפול שנתי בחדקונית הדקל האדומה
)מחיר לטיפול אחד( בהתאם להנחיות
משרד החקלאות.

יח'

135.00

01.41.02.0121

טיפול מונע פשפש ברונזה /יקרונית
בעצי אקליפטוס )מחיר לטיפול אחד (
בהתאם להנחיות משרד החקלאות
והוראות היצרן.

יח'

135.00

01.41.02.0122

סמוכת תמיכה מעץ אקליפטוס בגובה 2
 20.מ' קלופות ומחוטאות לעצים קיימים
)מעבר ל  2סמוכות הכלולות במחיר
העצים(

יח'

11.30

01.41.02.0123

סמוכת מתכת מברזל זוית מגולוון )3
צלעות( ,אורך צלע  40מ"מ ,עובי דופן 4
מ"מ לפחות ובגובה  3-4מ'

יח'

79.00

01.41.02.0124

סמוכת מתכת מצינור מגולוון בקוטר
" 3/4ובגובה  2.5מ'

יח'

198.00

רמדור
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יחידת
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כמות

מחיר

01.41.02.0125

סמוכת מתכת מצינור מגולוון בקוטר "1
ובגובה  2.5מ'

יח'

265.00

01.41.02.0126

סמוכת מתכת מצינור מגולוון בקוטר
" 1.5ובגובה  3מ'

יח'

394.00

01.41.02.0127

סמוכת מתכת מצינור מגולוון בקוטר "2
ובגובה  3מ'

יח'

461.00

01.41.02.0128

מגן עצים דגם ערבה"" ,קוני" ,מתכת
מגולוונת  ,כל חלקי המתכת צבועים
בצביעה אלקטרוסטטית בתנור ,בגוון
לפי בחירה ממניפת  RALתוצרת חברת
הדס או ש"ע

יח'

1,192.00

01.41.02.0129

פסל ירוק כדוגמת -יחמור,פרח,אדם
מעוצב ,חמור וכו' תוצרת טופארי
ישראלי או ש"ע

יח'

7,416.00

01.41.02.0130

פסל ירוק כדוגמת -צפרדע,נגן כינור וכו'
תוצרת טופארי ישראלי או ש"ע

יח'

10,112.00

01.41.02.0131

פסל ירוק כדוגמת-סוס,טווס,גמל ,וכו'
תוצרת טופארי ישראלי או ש"ע

יח'

14,718.00

01.41.02.0132

פסל ירוק כדוגמת -כרכרה ירוקה,נגן
צ'לו/טובה,ברבור,שור,וכו' תוצרת
טופארי ישראלי או ש"ע

יח'

19,549.00

01.41.02.0133

פסל ירוק כדוגמת-ברבור,ג'ירפה,וכו'
תוצרת טופארי ישראלי או ש"ע

יח'

21,122.00

01.41.02.0134

פסל ירוק כדוגמת -פיל גדול,
מרגלים+ענבים וכו' תוצרת טופארי
ישראלי או ש"ע

יח'

28,088.00

01.41.02.0135

עצים בוגרים ,גודל מס'  ,9עובי גזע מינ'
" ,3גובה מינימלי  4.50מ' .מספר בדים
-3

יח'

672.00

01.41.02.0136

עצים בוגרים ,גודל מס'  ,10עובי גזע
מינ' " ,4גובה מינימלי  4.50מ'  .מספר
בדים 3 -

יח'

941.00

01.41.02.0140

עצים בעלי גזע מעוצב בקוטר " 2מגידול
באדמה.

יח'

494.00

01.41.02.0145

עצים בעלי גזע מעוצב בקוטר " 3מגידול
באדמה.

יח'

775.00

01.41.02.0150

עצים בעלי גזע מעוצב בקוטר " 4מגידול
באדמה.

יח'

1,050.00

01.41.02.0155

עצים בעלי גזע מעוצב בקוטר " 5מגידול
באדמה.

יח'

1,396.00
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יחידת
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כמות

מחיר

01.41.02.0160

עצים בעלי גזע מעוצב בקוטר " 6מגידול
באדמה.

יח'

1,745.00

01.41.02.0165

ורדים מסוג כלשהו חשופי שורש.

יח'

15.80

01.41.02.0170

ערערים מסוג כלשהו ממיכל  1ליטר
מתוצרת גידול צמד או ש"ע.

יח'

15.80

01.41.02.0175

ערערים מסוג כלשהו ממיכל  3ליטר
מתוצרת גידול צמד או ש"ע.

יח'

33.80

01.41.02.0180

ערערים מסוג כלשהו ממיכל  4ליטר
מתוצרת גידול צמד

יח'

40.60

01.41.02.0185

ערערים מסוג כלשהו ממיכל  6ליטר
מתוצרת גידול צמד

יח'

68.00

01.41.02.0190

ערערים מסוג כלשהו ממיכל  10ליטר
מתוצרת גידול צמד

יח'

107.00

01.41.02.0195

ערערים מסוג כלשהו ממיכל  25ליטר
מתוצרת גידול צמד

יח'

289.00

01.41.02.0200

דקל תמר מצוי מגידול בקעת הירדן
גובה גזע  1מ' לפחות.

יח'

1,745.00

01.41.02.0210

דקל תמר מצוי מגידול בקעת הירדן
גובה גזע  5מ' לפחות

יח'

6,746.00

01.41.02.0215

דקל תמר מצוי מגידול בקעת הירדן
גובה גזע  6מ' לפחות

יח'

6,047.00

01.41.02.0220

דקל תמר מצוי מגידול בקעת הירדן
גובה גזע  7מ' לפחות

יח'

5,235.00

01.41.02.0225

דקל מסוג וושינגטוניה מגידול באדמה
גובה גזע לפחות  3מ'.

יח'

3,490.00

01.41.02.0230

דקל קנרי בוגר בגובה גזע  0.5מ'
ממיכל  100ל'.

יח'

1,048.00

01.41.02.0235

דקל קנרי בוגר מהאדמה בגובה גזע עד
יציאת החוטר  1מ'.

יח'

2,326.00

01.41.02.0240

דקל נאודיפסיס בגובה גזע עד יציאת
החוטר  1מ'.

יח'

1,279.00

01.41.02.0245

דקל נאודיפסיס בגובה גזע עד יציאת
החוטר  2.5מ'.

יח'

2,175.00

01.41.02.0250

דקל קוקוס בגובה גזע עד יציאת החוטר
 1.8מ' עד תחילת הכפות ובקוטר גזע
של  10ס"מ.

יח'

1,070.00

01.41.02.0255

דקל קוקוס בגובה גזע עד יציאת החוטר
 2.5מ' עד תחילת הכפות ובקוטר גזע
של  20ס"מ.

יח'

3,083.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט
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כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

01.41.02.0260

דקל "רויסטוניה ריגה" )דקל המלך(,
בוגר מהקרקע ,בגובה מינימלי של  5מ'
עד לתחתית הלולב.

יח'

7,251.00

01.41.02.0265

דקל ננסי מסוג רובליני ,שמרופס,
בוטיה ,ציקס ,ציקס מופשל ,טרכיקרפוס
וכד' ממיכל  25ליטר .

יח'

402.00

01.41.02.0270

דקל ננסי מסוג רובליני ,שמרופס,
בוטיה ,ציקס ,ציקס מופשל ,טרכיקרפוס
וכד' ממיכל  50ליטר .

יח'

658.00

01.41.02.0275

ציקס רבולוטה ממיכל  60ליטר ,קוטר
נוף  1.0מ'.

יח'

867.00

01.41.02.0280

דקל זמיה פומפורסיאה ממיכל 60
ליטר ,קוטר נוף  1.0מ'.

יח'

867.00

01.41.02.0285

פיטוספורום יפני ננסי בדלי  40ליטר

יח'

292.00

01.41.02.0290

עץ זית בוגר  ,גזע בקוטר  30ס"מ
ובגובה  3מ' לפחות

יח'

758.00

01.41.02.0291

עץ זית בוגר בקוטר  50-60ס"מ

יח'

3,820.00

01.41.02.0295

צמחיה טרופית ממיכל  10ליטר
)שיפלרה ,ציפור גן עדן ,פילדנדרון
וכד'( ,בגובה  60ס"מ לפחות.

יח'

129.00

01.41.02.0300

צמחיה טרופית ממיכל  25ליטר
)שיפלרה ,ציפור גן עדן ,פילדנדרון
וכד'( ,בגובה  100ס"מ לפחות.

יח'

327.00

01.41.02.0305

צמחיה טרופית בגובה  1.8מ' לפחות
מגידול באדמה.

יח'

443.00

01.41.02.0310

גיזום ענפים בעץ אשר גובה צמרתו אינו
עולה על  3מטר כולל פינוי הגזם.

קומפ...

164.00

01.41.02.0315

גיזום ענפים בעץ אשר גובה צמרתו
עולה על  3מ' אך אינו עולה על  6מ'
כולל פינוי הגזם.

קומפ...

408.00

01.41.02.0320

גיזום ענפים בעץ אשר גובה צמרתו
עולה על  6מטר כולל פינוי הגזם.

קומפ...

600.00

01.41.02.0340

העתקה ושתילה מחדש של עץ זית
בוגר בתחום הרשות

יח'

1,019.00

01.41.02.0345

העתקה ושתילה של עץ דקל בתחום
הרשות

יח'

2,444.00

01.41.02.0350

העתקה ושתילה של עץ פיקוס בוגר
בתחום הרשות

יח'

3,257.00

01.41.02.0355

העתקה ושתילה של עץ אקליפטוס בוגר

יח'

3,257.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט
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כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

בתחום הרשות

יח'

01.41.02.0360

העתקה ושתילה מחדש של שיחים
בוגרים קיימים בתחום העבודה

יח'

59.00

01.41.02.0365

נטיעת עצים בוגרים שיסופקו ע"י
המזמין ,במידרכה ובאיי תנועה

יח'

292.00

01.41.02.0370

נטיעת עצי דקל בוגרים בגובה גזע נקי
של  4מ' לפחות שיסופקו ע"י המזמין ,
במידרכה ובאיי תנועה

יח'

1,175.00

01.41.02.0375

שתילת דשא בשלוחות במירווחים של
 15ס"מ מזן "קיקויו" או "בופאלו"

מ"ר

13.60

01.41.02.0385

דשא במרבדים מזן "בופאלו"

מ"ר

28.20

01.41.02.0390

דשא במרבדים מזן "סופר אלטורו" או
"דרבן גרס"

מ"ר

30.40

01.41.02.0395

דשא במרבדים מזן "זוסיה אלטורו" /
"פספלום"

מ"ר

28.20

01.41.02.0400

זריעת דשא רב שנתי בהתזה

מ"ר

11.30

01.41.02.0405

זריעת דשא חורפי בהתזה

מ"ר

9.00

01.41.02.0410

אספקת שתילי דשא דחוסים לפי
ההגדרה במפרט השתילה

מ"ק

931.00

01.41.02.0415

שתילת שתילי הדשא לפי המפרט
בפזור עילי או שתילה לתוך חורים ,לפי
החלטת המפקח.

מ"ר

3.50

01.41.02.0420

דשא סינטטי למגרשי כדורגל וספורט
מסוג  XM PRESTIGE 40תוצרת
החב' הקנדית TARKETT
, FIELDTURFספק "דשאטק ספורט"
או ש"ע  ,לרבות הכנת שתית  ,מערכת
צינון והשקיה,מערכת ניקוז ובסיס
,התקנה וכל הנדרש עפ"י מפרט היצרן.
הדשא עמיד בשחיקה פיזית ,קרינת .U.
 Vובשחיקת צבע .כו

מ"ר

304.00

01.41.02.0425

דשא סינטטי למגרשי כדורגל וספורט
מסוג  XM PRESTIGE 50תוצרת
החב' הקנדית TARKETT
, FIELDTURFספק "דשאטק ספורט"
או ש"ע  ,לרבות הכנת שתית  ,מערכת
צינון והשקיה,מערכת ניקוז ובסיס
,התקנה וכל הנדרש עפ"י מפרט היצרן.
הדשא עמיד בשחיקה פיזית ,קרינת .U.
 Vובשחיקת צבע .כו

מ"ר

349.00

01.41.02.0430

דשא סינטטי למגרשי כדורגל מקצועיים
מסוג  XM PRESTIGE 60תוצרת

מ"ר

378.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט
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כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

החב' הקנדית TARKETT
, FIELDTURFספק "דשאטק ספורט"
או ש"ע  ,לרבות הכנת שתית  ,מערכת
צינון והשקיה,מערכת ניקוז ובסיס
,התקנה וכל הנדרש עפ"י מפרט היצרן.
הדשא עמיד בשחיקה פיזית ,קרינת .U.
 Vובשחיקת צבע.

מ"ר

01.41.02.0435

דשא סינטטי למגרשי כדורגל ברמה
הגבוהה ביותר מסוג ) IS FTOMגובה
סיב  63מ"מ( תוצרת החב' הקנדית
, TARKETT FIELDTURFספק
"דשאטק ספורט" או ש"ע  ,לרבות הכנת
שתית  ,מערכת צינון והשקיה,מערכת
ניקוז ובסיס ,התקנה וכל הנדרש עפ"י
מפרט היצרן .הדשא עמיד בשחיקה
פיזית ,קרינ

מ"ר

408.00

01.41.02.0440

דשא סינטטי מסוג "גולד" תוצרת "גרין
פויינט" או ש"ע  ,כולל התקנה ותשתית.
הדשא עמיד בשחיקה פיזית ,קרינת .U.
 Vובשחיקת צבע .כולל אחריות ל-5
שנים.

מ"ר

234.00

01.41.02.0445

דשא סינטטי מסוג "פלטיניום קצר"
תוצרת "גרין פויינט" או ש"ע  ,כולל
התקנה ותשתית .הדשא עמיד בשחיקה
פיזית ,קרינת  U.V.ובשחיקת צבע.
כולל אחריות ל -5שנים.

מ"ר

293.00

01.41.02.0450

דשא סינטטי לאיי תנועה ,מעגלי תנועה
וגנים מסוג "אלפא  27מ"מ" תוצרת
"דשאעוז" או ש"ע  ,כולל התקנה
ותשתית .הדשא עמיד בשחיקה פיזית,
קרינת  U.V.ובשחיקת צבע .כולל
אחריות ל -3שנים.

מ"ר

208.00

01.41.02.0455

דשא סינטטי למגרשי קטרגל ופארקים
מסוג "צ'מפיון  57מ"מ" תוצרת
"דשאעוז" או ש"ע  ,כולל התקנה
ותשתית .הדשא עמיד בשחיקה פיזית,
קרינת  U.V.ובשחיקת צבע.
כוללאחריות ל -5שנים.

מ"ר

263.00

01.41.02.0460

דשא סינטטי בגוונים שונים מסוג
"פרפקט " ,"30מיקס  50מ"מ" תוצרת
"דשאעוז" או ש"ע  ,כולל התקנה
ותשתית .הדשא עמיד בשחיקה פיזית,
קרינת  U.V.ובשחיקת צבע .כולל
אחריות ל -5שנים.

מ"ר

268.00

01.41.02.0465

משטח גמיש בציפוי עליון דשא סינטטי
כתחליף למשטחי גומי במתקני
משחקים מסוג ","PLAY SMART

מ"ר

408.00

רמדור

סה"כ
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כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

תוצרת "דשאעוז" או ש"ע כולל התקנה
על תשתית קיימת .הדשא עמיד
בשחיקה פיזית ,קרינת  U.V.ובשחיקת
צבע .כולל אישור מכון התקנים
ואחריות ל -5שנים.

מ"ר

01.41.02.0470

אספקת זרעי "זון רב שנתי" לפי המפרט
.

ק"ג

29.30

01.41.02.0475

זריעת הזרעים במשזרעת ועבודות לפי
המפרט.

מ"ר

2.15

01.41.02.0480

קוטל מזיקים המכיל "דיאזינון"
למדשאות ,מיושם לאחר הנחת
המרבדים ומופעל בהמטרה ,בכמות
מינימלית של  500גר'/דונם חומר פעיל

מ"ר

2.30

01.41.02.0485

אדמת גן מסוג חמרה כלשהי .במידה
והקבלן מבקש לטייב חומר מהאתר
מחיר הסעיף כולל חפירה ,אישור
אגרונום מוסמך וכל הפעולות והחומרים
הנדרשים לצורך עמידה בדרישות
מחלקת גינון בעירייה ובדרישות
האגרונום .לא תשולם תוספת.

מ"ק

59.00

01.41.02.0490

חול דיונות נקי )חול מתוק( למגרשי
כדורגל וכד' לרבות פיזור בשכבות

מ"ק

117.00

01.41.02.0495

טוף גס צבעוני חום/צהוב/שחור לחיפוי
קוטר  10-20מ"מ.

מ"ק

381.00

01.41.02.0500

טוף מצע לדשא ומגרשי ספורט קוטר
 0-4 / 0-8מ"מ.

מ"ק

304.00

01.41.02.0505

טוף תערובת מצע לגן לערוגות פרחים
חד שנתיים סוג  B 0-8מ"מ

מ"ק

367.00

01.41.02.0510

תערובת שתילה  2/3טוף בקוטר 0-8
מ"מ 1/3 ,כבול

מ"ק

534.00

01.41.02.0515

תערובת שתילה  1/3טוף1/3 ,
קומפוסט 1/3 ,כבול

מ"ק

685.00

01.41.02.0520

שכבת כבול לפי מפרט המתכנן.

מ"ק

466.00

01.41.02.0525

רסק גזם כולל פיזור בשכבה של 10
ס"מ

מ"ק

332.00

01.41.02.0530

שברי "טרה קוטה" לריצוף וחיפוי

מ"ק

126.00

01.41.02.0531

חיפוי שבבי עץ צבעוניים ,ממוחזרים,
בתפזורת בעובי  7ס"מ .משקל מרחבי
 240-300מ"ק ,גודל עד  50מ"מ ,צבע
ידידותי לסביבה

מ"ר

29.30

01.41.02.0535

חצץ שטוף למילוי ערוגות בגודל 6-9

מ"ק

152.00

רמדור

סה"כ
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כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

תיאור

יחידת
מידה

ס"מ

מ"ק

01.41.02.0540

חצץ שטוף למילוי ערוגות בגודל 1-2.5
ס"מ

מ"ק

132.00

01.41.02.0545

מסגרת תומכת לעצים ממתכת מגולוונת
וצבועה או מעץ.

יח'

249.00

01.41.02.0550

מגביל שורשים ROOTCONTROL
)ע"י גנרון( ,מפוליפרופילן אפור בקוטר
 60ס"מ ובעומק  65ס"מ,כולל התקנה,
או ש"ע.

יח'

187.00

01.41.02.0555

מגביל שורשים ROOTCONTROL
)ע"י גנרון( ,עשוי מפוליפרופילן אפור
בקוטר  70ס"מ ובעומק  65ס"מ ,כולל
התקנה ,או ש"ע.

יח'

210.00

01.41.02.0560

מגביל שורשים ROOTCONTROL
)ע"י גנרון( ,עשוי מפוליפרופילן אפור
בקוטר  80ס"מ ובעומק  65ס"מ ,כולל
התקנה ,או ש"ע.

יח'

234.00

01.41.02.0565

מגביל שורשים ROOTCONTROL
)ע"י גנרון( ,עשוי מפוליפרופילן אפור
בקוטר  100ס"מ ובעומק  65ס"מ ,כולל
התקנה ,או ש"ע.

יח'

280.00

01.41.02.0570

מגביל שורשים ROOTCONTROL
)ע"י גנרון( ,עשוי מפוליפרופילן אפור
בקוטר  80ס"מ ובעומק  100ס"מ ,כולל
התקנה ,או ש"ע.

יח'

309.00

01.41.02.0575

מגביל שורשים ROOTCONTROL
)ע"י גנרון( ,עשוי מפוליפרופילן אפור
בקוטר  100ס"מ ובעומק  100ס"מ,
כולל התקנה ,או ש"ע.

יח'

338.00

01.41.02.0580

מגביל שורשים ROOTCONTROL
)ע"י גנרון( ,עשוי מפוליפרופילן אפור
בעומק  65ס"מ בגליל לפריסה אורכית,
כולל התקנה ,או ש"ע.

מ"א

76.00

01.41.02.0585

מגביל שורשים ROOTCONTROL
)ע"י גנרון( ,עשוי מפוליפרופילן אפור
בעומק  100ס"מ בגליל לפריסה
אורכית ,כולל התקנה ,או ש"ע.

מ"א

105.00

01.41.02.0590

ייצוב קרקע ברשת מסיבי קוקוס פרוסה
ומעוגנת ע"ג המדרון

מ"ר

46.10

01.41.02.0595

ייצוב קרקע בכוורת ייצוב מעוינת מסיבי
קוקוס גובה  20ס"מ כולל עיגון ביתדות
ומילוי באדמת גן

מ"ר

53.00

01.41.02.0600

ייצוב קרקע בכוורות ייצוב פלסטיות

מ"ר

65.00

רמדור

כמות

מחיר

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  230מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

גובה  10ס"מ  40משבצות למ"ר כולל
עיגון ביתדות ומילוי באדמת גן לרבות
חגורות חיזוק היקפיות

מ"ר

01.41.02.0605

ייצוב קרקע בכוורות ייצוב פלסטיות
גובה  7.5ס"מ  40משבצות למ"ר כולל
עיגון ביתדות ומילוי באדמת גן לרבות
חגורות חיזוק היקפיות

מ"ר

59.00

01.41.02.0610

ייצוב קרקע בכוורות ייצוב פלסטיות
גובה  10ס"מ  40משבצות למ"ר כולל
עיגון ביתדות  ,מילוי בבטון לרבות
חגורות חיזוק היקפיות

מ"ר

123.00

01.41.02.0615

ייצוב קרקע בכוורות ייצוב פלסטיות
גובה  7.5ס"מ  40משבצות למ"ר כולל
עיגון ביתדות  ,מילוי בבטון לרבות
חגורות חיזוק היקפיות

מ"ר

117.00

01.41.02.0620

דיפון תעלות ומדרונות ברשת פלדה
מרחבית בגובה  4ס"מ כדוגמת  JKאו
ש"ע לרבות יציקת בטון בעובי  8ס"מ
ע"ג יריעת גיאוטכסטיל או ,LDPE
חגורות בטון לחיזוק  ,עיגונים וכל
הנדרש בהתאם למפרט

מ"ר

134.00

01.41.02.0625

דיפון תעלות ומדרונות ברשת פלדה
מרחבית בגובה  8ס"מ כדוגמת  JKאו
ש"ע לרבות יציקת בטון בעובי  12ס"מ
ע"ג יריעת גיאוטכסטיל או ,LDPE
חגורות בטון לחיזוק  ,עיגונים וכל
הנדרש בהתאם למפרט

מ"ר

158.00

01.41.02.0630

תוספת למחיר דיפון תעלות ומדרונות
ברשת פלדה מרחבית כדוגמת  JKעבור
ביצוע ירידת מגלש בהתאם למפרט

מ"א

640.00

01.41.02.0635

תוספת למחיר דיפון תעלות ומדרונות
ברשת פלדה מרחבית כדוגמת  JKעבור
ביצוע קולטן בהתאם למפרט

קומפ...

2,559.00

01.41.02.0640

תוחם דשא מפוליפרופילן שחור גמיש
או מוקשה לעיצוב מדשאות ,עצים
וכתובות קרקע בגובה כ -13ס"מ כולל
יתדות עיגון ומחברים

מ"א

30.40

01.41.02.0641

אספקה והתקנת תוחם אספלט ובטון
ביישום כתוחם ריצוף ,אספלט ,בטון
משטחי גומי וגומות עצים :התוחם עשוי
אלומיניום מסוג  BRICKBLOCKמ"מ
 69גובה ,גימור טבעי ומתוצרת
גנרון PERMALOCאו שו"ע.
ההתקנה כוללת  3יתדות למ"א לפחות
ומחברי לוחות וכל הנדרש בהתאם
להוראות ההתקנה של היצרן ולפי פרט

מ"א

69.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  231מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

התקנה והמפרט טכני.

מ"א

01.41.02.0645

תוחם לחיפוי קרקע מפוליפרופילן שחור
מוקשה בגובה כ -13ס"מ כולל יתדות
עיגון ומחברים

מ"א

15.80

01.41.02.0650

תוחם לאבנים משתלבות מפוליפרופילן
שחור מוקשה כולל יתדות עיגון
ומחברים

מ"א

59.00

01.41.02.0655

סמוכת תמיכה מעץ אקליפטוס בגובה 2
 20.מ' קלופות ומחוטאות לעצים קיימים
)מעבר לסמוכה הכלולה במחיר העצים(

קומפ...

14.70

01.41.02.0660

פח מגולוון לתיחום בין שטחי טוף
ושטחי גינון ,בעובי  3מ"מ ובגובה 20
ס"מ הכולל פתחי ניקוז למניעת היקוות
מים

מ"א

74.00

01.41.02.0665

ביצוע "גידוד" לשורשי עצי פיקוסים
קיימים לעומק  50ס"מ ובשטח גומה
לעץ בגודל  160/160ס"מ בהתאם
להנחיות מפקח והרשות

קומפ...

1,797.00

01.41.02.0670

מערכת עגולה לאיוורור שורשי עצים
מסוג  AIRMAX80או ש"ע .הבנויה
מצינור פוליאתילן בקוטר  80מ"מ הנתון
במעטפת שרוול סינון ייעודי .המערכת
תכלול צינור איוורור אנכי שעולה אל
מיחוץ לקרקע ופקוק במכסה מחורר
מפוליאתילן לפי מפרט ופרט התקנה.
אורך הצינור  6מ' .ההתקנה לפי

קומפ...

203.00

01.41.02.0675

מלכודת רב פעמית וידידותית לסביבה
ללכידת חדקונית הדקל האדומה.
מיועדת להצבה במרחק של כ25 -
מטרים מהעץ המטופל .תוצרת ביו-בי
שדה אליהו או ש"ע  ,המחיר כו הובלה,
הרכבה והתקנה

יח'

562.00

01.41.02.0680

פרלייט גודל מס'  4לניקוז וכשכבה
תחתונה במצעי גידול.

מ"ק

855.00

01.41.02.0685

פרלייט גודל מס' " 4קל" לניקוז וכשכבה
תחתונה במצעי גידול.

מ"ק

748.00

01.41.02.0690

פרלייט גודל מס' ) 2גן לייט( כמצע גידול
מעל גגות ,משטחי בטון ואדניות

מ"ק

619.00

01.41.02.0695

פרלייט )מק"ט  (212מגורען יותר למצע
גידול לשטחי גינון מעל אדמה ,גגות,
משטחי בטון ואדניות.

מ"ק

698.00

01.41.02.0700

מצע שתילה רב שכבתי בבריכה
אקולוגית כולל דשן לטווח ארוך בעומק

מ"ר

1,422.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  232מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

01.41.02.0705

2

רמדור

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

 30ס"מ,בהתאם להוראות המתכנן
והמפרט

מ"ר

מצע סינון בעובי  50ס"מ בבריכה
אקולוגית בנוי בשכבות של דולומיט
בזלת ,טוף ,קוורץ  PVC +ומגבהים
למעבר סינון,בהתאם להוראת המתכנן
והמפרט

מ"ר

כמות

מחיר

סה"כ

2,316.00

סה"כ גינון ונטיעות

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  233מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון
3

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

בקרת השקיה אלחוטית

01.41.03.0001

אספקה /התקנה -העמטה/של מרכז
ניהול ובקרת השקייה מתוצרת חברת
אגם בקרה ניטור ושליטה בע"מ
בתצורת  / A.S.Pעצמאית -
מדגם . IRRI-CELLהמערכת כוללת
תוכ ניהול ,תוכנת תקשורת ,תוכנת
התראות .כולל התחברות לרשת
הארגונית ,או לרשת האינטרנט כולל
חיבור . ADSLכולל אספק

יח'

17,190.00

01.41.03.0002

אספקה והתקנה אינטגרטיבית מלאה
של יחידת קצה IRRI-CELLמתוצרת
חברת אגם בקרה ניטור ושליטה בע"מ
הכוללת :בקר השקייה STAND
 ALONEלארבע הפעלות עם הכנה
לתקשת ,מתאם תקשורת סלולרי
 , GSM/GPRSסוללה נטענת .AH 7
, V12 5מטען  , /AC DCמזוודים
בקופסת הגנה C-43תקן IP-65

יח'

11,764.00

01.41.03.0003

אספקה והתקנה אינטגרטיבית מלאה
של יחידת קצה  IRRI-CELLמתוצרת
חברת אגם בקרה ניטור ושליטה בע"מ
הכוללת :בקר השקייה STAND
 ALONEלשש הפעלות עם הכנה
לתקשו ,מתאם תקשורת סלולרי
 ,GSM/GPRSסוללה נטענת AH 7.5
, V12מטען  ,/AC DCמזוודים בקופסת
הגנה  C-43תקן  . IP-65כ

יח'

13,135.00

01.41.03.0004

אספקה והתקנה אינטגרטיבית מלאה
של יחידת קצה IRRI-CELLמתוצרת
חברת אגם בקרה ניטור ושליטה בע"מ
הכוללת :בקר השקייה STAND
 ALONEלשמונה הפעלות עם הכנה
לתורת ,מתאם תקשורת סלולרי
 , GSM/GPRSסוללה נטענת .AH 7
, V12 5מטען  , /AC DCמזוודים
בקופסת הגנה C-43תקן IP

יח'

13,236.00

01.41.03.0005

אספקה והתקנה אינטגרטיבית מלאה
של יחידת קצה IRRI-CELLמתוצרת
חברת אגם בקרה ניטור ושליטה בע"מ
הכוללת:בקר השקייה STAND
 ALONEלשתיים עשרה הפעלות עם
הכנהתקשורת ,מתאם תקשורת סלולרי
 , GSM/GPRSסוללה נטענת .AH 7
, V12 5מטען  , /AC DCמזוודים
בקופסת הגנה C-43

יח'

13,584.00

01.41.03.0006

אספקה והתקנה אינטגרטיבית מלאה
של יחידת קצה  IRRI-CELLמתוצרת

יח'

15,055.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  234מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

חברת אגם בקרה ניטור ושליטה בע"מ
הכוללת בקר השקיה STAND
 ALONEלשש עשרה הפעלות עם
הכנה לתורת מתאם תקשורת סלולארי
 GSM/GPRSסוללה נטענת 12V
מטען וארון הגנה C-43

יח'

01.41.03.0007

אספקה והתקנה אינטגרטיבית מלאה
של יחידת הגנת רשת IRRI-CELL
מתוצרת חברת אגם בקרה ניטור
ושליטה בע"מ הכוללת :בקר הגנת רשת
, STAND ALONEמתאם תקשורת
סלול  , GSM/GPRSסוללה נטענת
, AH 7.5 V12מטען , /AC DC
מזוודים בקופסת הגנה C-43תקן
. IP-65כולל התקנה ואחריות ל

יח'

10,786.00

01.41.03.0008

אספקה והתקנה אינטגרטיבית מלאה
של יחידת ממסר IRRI-CELL-IR -
תוצרת חברת אגם בקרה ניטור ושליטה
בע"מ הכוללת ,מתאם תקשורת כפול
סלולרי  , GSM/GPRSסוללהטענת
, AH 7.5 V12מטען , /AC DC
מזוודים בקופסת הגנה C-43תקן
. IP-65כולל התקנה ואחריות לשנה.

יח'

30,335.00

01.41.03.0009

עבודות חשמל שבמהותן :התחברות
לעמוד תאורה /מקור מתח 220VAC
כולל  :כבלי  ,N.Y.Y 1.5X3חפירה
והטמנה באדמה  ,שנאי 220/24
וולט,ממסר פחת ,חלקי חיבור,עבודה
חריות לשנה ,אישור ביצוע על ידי
חשמלאי מוסמך.

יח'

2,697.00

01.41.03.0010

תוספת עבור התקנת יחידת קצה
 IRRI-CELLבארון . VI-0

יח'

2,360.00

01.41.03.0011

קצה מוסלק ומחובר.אספקה והתקנת
תא סולארי  W10להזנת יחידת
קצה ,IRRI-CELLמותקן על גבי מנשא
תואם ותקני ,מחובר אל עמוד מגולוון "2
מבוטן בעומק  75ס"מ ,כבהזנה אל
יחידת

יח'

1,630.00

01.41.03.0012

אספקה והתקנת סולונואיד
 DC-LATCHמתוצרת חברת בקרה או
חברת ברמד על סרגל חיבור כולל כל
אבזרי החיבור ,מחובר ומחווט למערכת
IRRI-CELL

יח'

338.00

01.41.03.0013

אספקת והתקנת יח' תחנה
מטאורולוגית  METO-AGAMכולל
אינטגרציה לתוכנת מרכז מנהל אגם.
כולל שירות ואחריות לשנה ראשונה

יח'

30,784.00
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01.41.03.0014

אספקה והתקנה של בקר מרכזי הכולל:
בקר אירינט  ACEמוטורולה לתשתיות
זורמות ) 500חיוויים 500 ,הפעלות(,
מצבר ,רדיו לתקשורת ליח' הקצה ,רדיו
לתקשורת למרכז רה  2 ,אנטנות ,תורן,
רישוי קשר ,מצבר גיבוי  ,מטען
אוטומטי ,הגנת ברקים ,מארז ,outdoor
התקנה ע"י מתקין מורשה

יח'

43,817.00

01.41.03.0015

אספקה והתקנת יח' קצה אלחוטית
"סקורפיו  "Mמוטורולה כולל :רדיו,
אנטנה 2 ,כניסות  12 ,הפעלות ,מטען
אוטומטי ,מצבר לגיבוי ,מארז .outdoor
רישוי קשר לשנה ת ,התקנה ע"י מתקין
מורשה של היצרן ,אינטגרציה ,התקנה
הדרכה,עמידה בתקן  CBשל הבקר
והמארז ,אחריות ושרות מלא ל

יח'

14,606.00

01.41.03.0016

אספקה והתקנת הרחבה ליח' קצה
אלחוטית "סקורפיו  "Mמוטורולה.כולל,:
 2כניסות  12,הפעלות .התקנה ע"י
מתקין מורשה של היצרן ,אינטגרציה,
התקנה הדרכה,עמידה קן  CBשל
הבקר והמארז ,אחריות ושרות מלא
לשנה .

יח'

3,034.00

01.41.03.0017

אספקה והתקנת יחידת קצה אלחוטית
"אימפקט  "XR 1\1מוטורולה  1כניסה
 1יציאה כולל :רדיו ואנטנה ,סוללה,
מארז .outdoorהתקנה ע"י מתקין
מורשה של היצרן ,התקנהדרכה,עמידה
בתקן  CBשל הבקר והמארז,אחריות
ושרות מלא לשנה .

יח'

6,741.00

01.41.03.0018

אספקה והתקנה של יחידת קצה
אלחוטית סקורפיו  XR 2/2מוטורולה.
כולל :בקר ,רדיו 2 ,הפעלות  2 ,כניסות,
סוללה ,מארז  ,outdoorתקן  CBלבקר
ולאביזרים ההקפייםהתקנה על ידי
מתקין מורשה של היצרן ,אינטגרציה,
הדרכה ,אחריות ושרות לשנה על ידי
קבלן מורשה של היצרן לשרות.

יח'

8,427.00

01.41.03.0019

אספקה והתקנת יח' קצה אלחוטית
"סקורפיו  "XR 4\4מוטורולה כולל:
רדיו ,אנטנה 4,כניסות 4 ,יציאות ,
סוללה ,מארז .outdoorאנטנה .התקנה
ע"י מתקין מורשה של הרן  ,התקנה
הדרכה ,עמידה בתקן  CBשל הבקר
והמארז,אחריות ושרות מלא לשנה .

יח'

10,224.00

01.41.03.0020

אספקה והתקנה של יחידת קצה
אלחוטית סקורפיו  XR 6/6מוטורולה.
כולל :בקר ,רדיו 6 ,הפעלות  6 ,כניסות,

יח'

12,359.00
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סוללה ,מארז  ,outdoorתקן  CBלבקר
ולאביזרים ההקפייםהתקנה על ידי
מתקין מורשה של היצרן ,אינטגרציה,
הדרכה ,אחריות ושרות לשנה על ידי
קבלן מורשה של היצרן לשרות.

יח'

01.41.03.0021

אספקה והתקנה של יחידת קצה
אלחוטית סקורפיו  XR 8/8מוטורולה.
כולל :בקר ,רדיו 8 ,הפעלות  8 ,כניסות,
סוללה ,מארז  ,outdoorתקן  CBלבקר
ולאביזרים ההקפייםהתקנה על ידי
מתקין מורשה של היצרן ,אינטגרציה,
הדרכה ,אחריות ושרות לשנה על ידי
קבלן מורשה של היצרן לשרות.

יח'

13,482.00

01.41.03.0022

אינטגרציה לסקורפיו XR./סקורפיו M
שלוב יחידת הקצה בתוכנת בקרת
ההשקיה.

יח'

922.00

01.41.03.0023

הזנת חשמל מעמוד תאורה עבור בקר
"סקורפיו איריקום כולל  -עבודות
חשמלאי מוסמך ,חצי אוטומט ,שקע,
כבל  X 3 N.Y.Y 2.5עד  15מטר,
מטען ,סוללה ,התקנה ,ואחריולשנה.

יח'

2,529.00

01.41.03.0024

פנל סולרי  W5אינטגרלי עבור בקר
"תוצרת מוטורולה" חיבור מושלם לבקר
התקנה על תורן  3מטר 1" ,יציקה
חיבור מושלם לסקורפיו ,סוללה,כבל .N
 , Y.Yהתקנה ואחריותשנה

יח'

1,518.00

01.41.03.0025

סולונואיד תלת דרכי מאושר ע"י
מוטורולה כולל כל החיבורים הדרושים
למחשב ההשקייה ולמגוף המפוקד.
הסולונואיד יותקן על פס מתכת
מגולוונת שתקובע לדופן ארגז ר
המערכת.

יח'

338.00

01.41.03.0026

סימון "סקורפיו"  Mע"י שלט בגודל
 40/40ס"מ מפלסטיק P.V.C /

יח'

225.00

01.41.03.0027

תוספת עבור התקנת בקר בארון V10

יח'

2,472.00

01.41.03.0028

סימון ברז חשמלי/הידראולי בראש
מערכת בתגיות.

יח'

22.50

01.41.03.0029

חווט בכבל תקשורת רב גידי

מ"א

13.60

01.41.03.0030

חבילת תוכנות  ICC PROלמרכז מנהל
תוצרת מוטורולה  -כולל דוח ניהול
צבירות ותכנון מול ביצוע ,השקיה ע"פ
סוג גידול ו\ או התאיידות יומית עד 500
מגופים

קומפ...

16,853.00

01.41.03.0031

חבילת תוכנות  ICC PROלמרכז מנהל

קומפ...

32,582.00
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תוצרת מוטורולה  -כולל דוח ניהול
צבירות ותכנון מול ביצוע ,השקיה ע"פ
סוג גידול ו\ או התאיידות יומית
 500-1000מגופים

קומפ...

01.41.03.0032

חבילת תוכנות  ICC PROלמרכז מנהל
תוצרת מוטורולה  -כולל דוח ניהול
צבירות ותכנון מול ביצוע ,השקיה ע"פ
סוג גידול ו\ או התאיידות יומית מעל
 1000מגופים

קומפ...

67,410.00

01.41.03.0033

אספקה והתקנה של בקר מרכזי
הכולל:בקר אירינט  Mמוטורולה,
תקשורת כפולה ליחידות הקצה כולל
אנטנה ,מארז  ,outdoorמסגרת הגנה
למארז ומנעול ,מצבר ,מטען ,רישוקשר,
מצבר לגיבוי ,התקנה על ידי מתקין
מורשה של היצרן ,אינטגרציה הדרכה,
אחריות ושרות לשנה על ידי קבלן
מורשה ש

יח'

32,582.00

01.41.03.0034

הגדרה ובניית מסך משתמש בתוכנת
ה :-ICCלמשאבות ,מסננים וחיישנים
כולל :בניית מסך  HMIייעודי ,שילוב
יחידת הקצה במערכת בקרת ההשקיה,
שילוב אינדיקציות והפות.

יח'

2,360.00

01.41.03.0035

אספקה והתקנת תחנת מזג האוויר
כולל התקנה ,אינטגרציה למרכז
המנהל ,חיבור הנתונים לתוכנת המרכז
הדרכה ,ואחריות ושרות לשנה

יח'

39,323.00

01.41.03.0036

אספקה והתקנת חיישן לחות קרקע
 AQUACHECKכולל :התקנה,
אינטגרציה ,הגדרת גרפים וחיבור
הנתונים לתוכנת מרכז המנהל
 .ICCPROהחיבור הינו עד  10מטר
מבקר השקיהוצרת מוטורולה ,שרות
ואחריות לשנה.

יח'

5,562.00

01.41.03.0037

התקנה והדרכה על תפעול ושימוש
באתר כולל אספקת והתקנת מחשב
שולחני ,כולל חיבור לאינטרנט
קווי/מודם סלולארי.

יח'

16,628.00

01.41.03.0038

אספקה והתקנה מלאה של יחידת קצה
 DC GSIתוצרת חברת גלקון הכוללת
בקר השקיה  LINE ONל 2 -הפעלות
עם תקשורת סלולרית ישירה לשרת,
סוללה נטענת  AH 5.3בעלת מתשל
 ,V7.4מטען אוטמטי .מותקן במארז
פלסטיק משוריין  65-IPונעילה .המחיר
כולל :התקנה ,אחריות ושרות לשנה.

יח'

9,124.00

01.41.03.0039
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אספקה והתקנה מלאה של יחידת קצה
 DC GSIתוצרת חברת גלקון הכוללת
בקר השקיה  LINE ONל 4 -הפעלות
עם תקשורת סלולרית ישירה לשרת,
סוללה נטענת  AH 5.3בעלת מתשל
 ,V7.4מטען אוטמטי .מותקן במארז
פלסטיק משוריין  65-IPונעילה .המחיר
כולל :התקנה ,אחריות ושרות לשנה.

יח'

01.41.03.0040

אספקה והתקנה מלאה של יחידת קצה
 DC GSIתוצרת חברת גלקון הכוללת
בקר השקיה  LINE ONל 6 -הפעלות
עם תקשורת סלולרית ישירה לשרת,
סוללה נטענת  AH 5.3בעלת מתשל
 ,V7.4מטען אוטמטי .מותקן במארז
פלסטיק משוריין  65-IPונעילה .המחיר
כולל :התקנה ,אחריות ושרות לשנה.

יח'

10,484.00

01.41.03.0041

אספקה והתקנה מלאה של יחידת קצה
 DC GSIתוצרת חברת גלקון הכוללת
בקר השקיה  LINE ONל 8 -הפעלות
עם תקשורת סלולרית ישירה לשרת,
סוללה נטענת  AH 5.3בעלת מתשל
 ,V7.4מטען אוטמטי .מותקן במארז
פלסטיק משוריין  65-IPונעילה .המחיר
כולל :התקנה ,אחריות ושרות לשנה.

יח'

11,899.00

01.41.03.0042

אספקה והתקנה מלאה של יחידת קצה
 DC GSIתוצרת חברת גלקון הכוללת
בקר השקיה  LINE ONל 10 -הפעלות
עם תקשורת סלולרית ישירה לשרת,
סוללה נטענת  AH 5.3בעלת מ של V7
 ,4.מטען אוטמטי .מותקן במארז
פלסטיק משוריין  65-IPונעילה .המחיר
כולל :התקנה ,אחריות ושרות לשנה.

יח'

12,471.00

01.41.03.0043

אספקה והתקנה מלאה של יחידת קצה
 DC GSIתוצרת חברת גלקון הכוללת
בקר השקיה  LINE ONל 12 -הפעלות
עם תקשורת סלולרית ישירה לשרת,
סוללה נטענת  AH 5.3בעלת מ של V7
 ,4.מטען אוטמטי .מותקן במארז
פלסטיק משוריין  65-IPונעילה .המחיר
כולל :התקנה ,אחריות ושרות לשנה.

יח'

13,202.00

01.41.03.0044

אספקה והתקנה מלאה של יחידת קצה
 AC GSIתוצרת חברת גלקון הכוללת
בקר השקיה  LINE ONל 2 -הפעלות
עם תקשורת סלולרית ישירה לשרת,
מארז  4סוללות  V1.5לגיבוי נאי . V24
מותקן במארז פלסטיק משוריין 65-IP
ונעילה .המחיר כולל :התקנה ,אחריות
ושרות לשנה.

יח'

7,394.00
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01.41.03.0045

אספקה והתקנה מלאה של יחידת קצה
 AC GSIתוצרת חברת גלקון הכוללת
בקר השקיה  LINE ONל 4 -הפעלות
עם תקשורת סלולרית ישירה לשרת,
מארז  4סוללות  V1.5לגיבוי נאי . V24
מותקן במארז פלסטיק משוריין 65-IP
ונעילה .המחיר כולל :התקנה ,אחריות
ושרות לשנה.

יח'

8,068.00

01.41.03.0046

אספקה והתקנה מלאה של יחידת קצה
 AC GSIתוצרת חברת גלקון הכוללת
בקר השקיה  LINE ONל 6 -הפעלות
עם תקשורת סלולרית ישירה לשרת,
מארז  4סוללות  V1.5לגיבוי נאי . V24
מותקן במארז פלסטיק משוריין 65-IP
ונעילה .המחיר כולל :התקנה ,אחריות
ושרות לשנה.

יח'

8,742.00

01.41.03.0047

אספקה והתקנה מלאה של יחידת קצה
 AC GSIתוצרת חברת גלקון הכוללת
בקר השקיה  LINE ONל 8 -הפעלות
עם תקשורת סלולרית ישירה לשרת,
מארז  4סוללות  V1.5לגיבוי נאי . V24
מותקן במארז פלסטיק משוריין 65-IP
ונעילה .המחיר כולל :התקנה ,אחריות
ושרות לשנה.

יח'

9,416.00

01.41.03.0048

אספקה והתקנה מלאה של יחידת קצה
 AC GSIתוצרת חברת גלקון הכוללת
בקר השקיה  LINE ONל 10 -הפעלות
עם תקשורת סלולרית ישירה לשרת,
מארז  4סוללות  V1.5לגיבוישנאי V24
 .מותקן במארז פלסטיק משוריין 65-IP
ונעילה .המחיר כולל :התקנה ,אחריות
ושרות לשנה.

יח'

10,090.00

01.41.03.0049

אספקה והתקנה מלאה של יחידת קצה
 AC GSIתוצרת חברת גלקון הכוללת
בקר השקיה  LINE ONל 12 -הפעלות
עם תקשורת סלולרית ישירה לשרת,
מארז  4סוללות  V1.5לגיבוישנאי V24
 .מותקן במארז פלסטיק משוריין 65-IP
ונעילה .המחיר כולל :התקנה ,אחריות
ושרות לשנה.

יח'

10,764.00

01.41.03.0050

אספקה והתקנה מלאה של יחידת קצה
 AC GSIתוצרת חברת גלקון הכוללת
בקר השקיה  LINE ONל 14 -הפעלות
עם תקשורת סלולרית ישירה לשרת,
מארז  4סוללות  V1.5לגיבוישנאי V24
 .מותקן במארז פלסטיק משוריין 65-IP
ונעילה .המחיר כולל :התקנה ,אחריות
ושרות לשנה.

יח'

11,438.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  240מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

01.41.03.0051

אספקה והתקנה מלאה של יחידת קצה
 AC GSIתוצרת חברת גלקון הכוללת
בקר השקיה  LINE ONל 16 -הפעלות
עם תקשורת סלולרית ישירה לשרת,
מארז  4סוללות  V1.5לגיבוישנאי V24
 .מותקן במארז פלסטיק משוריין 65-IP
ונעילה .המחיר כולל :התקנה ,אחריות
ושרות לשנה.

יח'

12,112.00

01.41.03.0052

אספקה והתקנה מלאה של יחידת קצה
 AC GSIתוצרת חברת גלקון הכוללת
בקר השקיה  LINE ONל 18 -הפעלות
עם תקשורת סלולרית ישירה לשרת,
מארז  4סוללות  V1.5לגיבוישנאי V24
 .מותקן במארז פלסטיק משוריין 65-IP
ונעילה .המחיר כולל :התקנה ,אחריות
ושרות לשנה.

יח'

12,786.00

01.41.03.0053

אספקה והתקנה מלאה של יחידת קצה
 AC GSIתוצרת חברת גלקון הכוללת
בקר השקיה  LINE ONל 20 -הפעלות
עם תקשורת סלולרית ישירה לשרת,
מארז  4סוללות  V1.5לגיבוישנאי V24
 .מותקן במארז פלסטיק משוריין 65-IP
ונעילה .המחיר כולל :התקנה ,אחריות
ושרות לשנה.

יח'

13,460.00

01.41.03.0054

אספקה והתקנה מלאה של יחידת קצה
 AC GSIתוצרת חברת גלקון הכוללת
בקר השקיה  LINE ONל 22 -הפעלות
עם תקשורת סלולרית ישירה לשרת,
מארז  4סוללות  V1.5לגיבוישנאי V24
 .מותקן במארז פלסטיק משוריין 65-IP
ונעילה .המחיר כולל :התקנה ,אחריות
ושרות לשנה.

יח'

14,135.00

01.41.03.0055

אספקה והתקנה מלאה של יחידת קצה
 AC GSIתוצרת חברת גלקון הכוללת
בקר השקיה  LINE ONל 24 -הפעלות
עם תקשורת סלולרית ישירה לשרת,
מארז  4סוללות  V1.5לגיבוישנאי V24
 .מותקן במארז פלסטיק משוריין 65-IP
ונעילה .המחיר כולל :התקנה ,אחריות
ושרות לשנה.

יח'

14,809.00

01.41.03.0056

הזנת חשמל מעמוד תאורה\מרכזית
חשמל עבור יחידת קצה ""GSI
הכולל:חפירה באדמה עד  15מטר ,חצי
אוטומט ,שקע ,כבל  N.Y.Y 1.5*3בתוך
שרוול ,ע"י חשמלאי מוסמך ,הנה
ואחריות לשנה.

יח'

2,135.00

01.41.03.0057

פאנל סולארי  10Wעבור יחידת קצה
" "GSIהכולל:אספקה והתקנה על תורן

יח'

1,518.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  241מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

 3מטר בקוטר " ,2יציקת בטון ,כבל .N
 Y.Y 1.5*3בתוך שרוול ואחריות לשנה

יח'

01.41.03.0058

תוספת עבור התקנת יחידת קצה
" "GSIבארון C-43\VI-0

יח'

2,023.00

01.41.03.0059

אספקה והתקנה של סולונואיד תלת
דרכי דגם  CV-600תוצרת חברת גלקון
הכולל:כל אביזרי החיבור ,חיווט מלא
ליחידת קצה " "GSIהסולונואיד יותקן
על פס מתכתמגולוונבתוך ראש
המערכת.

יח'

338.00

01.41.03.0060

שרות שנתי ליחידת בקרה IRRI-CELL
מתוצרת חברת אגם מכול סוג שהוא
כולל מקור אנרגיה

יח'

1,181.00

01.41.03.0061

שירות שנתי עבור סקורפיו XR

יח'

765.00

01.41.03.0062

שרות שנתי עבור סקורפיו M

יח'

987.00

01.41.03.0063

שרות שנתי עבור אירינט

יח'

3,156.00

01.41.03.0064

פנל סולרי  W20אינטגרלי עבור בקר
"סקורפיו  "Mחיבור מושלם לבקר
התקנה על תורן  3מטר 1" ,יציקה
חיבור מושלם לסקורפיו ,סוללה,כבל .N
 , Y.Yהתקנה ואחריות לשנ

יח'

2,360.00

01.41.03.0065

שרות שנתי עבור פלט לאירינט .A.C/D
 C/S.Cאו שווה ערך

יח'

229.00

01.41.03.0066

שרות שנתי עבור אימפקט או שווה ערך

יח'

245.00

01.41.03.0067

שרות שנתי עבור  R.T.Uאו שווה ערך

יח'

143.00

01.41.03.0068

שרות שנתי עבור סלונואיד A.C/D.C
או שווה ערך

יח'

58.00

01.41.03.0069

שרות שנתי עבור מקור אנרגיה )מצבר,
מטען( או שווה ערך

יח'

325.00

01.41.03.0070

שרות שנתי עבור מרכז מנהל השקיה

יח'

4,111.00

01.41.03.0071

שירות שנתי עבור יחידת קצה מסוג
" "GSIתוצרת חברת גלקון כולל אנרגיה
וסולונואידים

יח'

1,124.00

01.41.03.0072

מפעיל חברת אגם המחיר הוא עבור
נקודת תצפית

יח'

11,235.00

01.41.03.0073

מפעיל חברת מוטורולה למערכת בקרה
בין  50ל  200בקרים  ,המחיר הוא
עבור נקודת תצפית

יח'

6,067.00

01.41.03.0074

מפעיל חברת מוטורולה למערכת בקרה
בין  200ל  500בקרים , ,המחיר הוא

יח'

11,235.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  242מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

01.41.03.0075

תיאור

יחידת
מידה

עבור נקודת תצפית .

יח'

מפעיל חברת אלון מערכות\גלקון ,
המחיר הוא עבור נקודת תצפית

יח'

3

סה"כ בקרת השקיה אלחוטית

41

סה"כ עבודת גינון והשקיה

רמדור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

כמות

מחיר

סה"כ

11,235.00

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  243מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

51

סלילת כבישים ורחובות

1

עבודות הכנה ופירוק

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

הערה:
הערות .1 :מחירי היחידה בכתב
הכמויות כוללים את כל ההעמסות
וההובלות הדרושות בתוך האתר
ומחוצה לו עד לגמר מושלם של
העבודה לרבות לצרכי איחסון זמני,
מיון ,גריסה ,פיזור בשכבות וכו'.2 .
כריתה ועקירת עצים  -עבור גובה  1מ'
מעל פני הקרקע וקוטר גזע קטן מ 15
ס"מ מוג

הערה

01.51.01.0005

פירוק וסילוק שכבת אספלט בכבישים
ומדרכות בעובי עד  5ס"מ למקום
שפיכה מאושר.

מ"ר

11.30

01.51.01.0010

פירוק וסילוק שכבת אספלט בכבישים
ומדרכות בעובי עד  10ס"מ למקום
שפיכה מאושר.

מ"ר

14.70

01.51.01.0015

פירוק וסילוק אספלט בכבישים ומדרכות
בעובי עד  20ס"מ למקום שפיכה
מאושר

מ"ר

21.50

01.51.01.0020

פירוק וסילוק אספלט בכבישים ומדרכות
בעובי מעל  20ס"מ וסילוק למקום
שפיכה מאושר.

מ"ר

27.00

01.51.01.0075

"קרצוף עמוק" לשטחי אספלט ומבנה
כביש לעומק מעל  10ס"מ ועד  20ס"מ

מ"ר

24.80

01.51.01.0080

"קרצוף עמוק" לשטחי אספלט ומבנה
כביש לעומק מעל  20ס"מ ועד  30ס"מ

מ"ר

36.10

01.51.01.0085

פירוק רצועות אספלט צרות ברוחב עד
 1.0ובעובי עד  15.0ס"מ

מ"ר

29.30

01.51.01.0090

פירוק רצועות אספלט צרות ,ברוחב עד
 1.0מ' ובעובי  30 - 15.1ס"מ

מ"ר

38.30

01.51.01.0095

פירוק וסילוק מסעה קיימת ,בעובי
שכבות כולל של עד  60ס"מ למקום
שפיכה מאושר

מ"ר

34.90

01.51.01.0100

פירוק וסילוק מסעה קיימת ,בעובי
שכבות כולל של בין  61-100ס"מ
למקום שפיכה מאושר

מ"ר

37.20

01.51.01.0105

פירוק וסילוק ריצוף מסוג כלשהו למקום
שפיכה מאושר כולל פירוק מבנה עד
לשתית )במידה ונדרש(

מ"ר

20.30

01.51.01.0106

פירוק וסילוק ריפרפ למקום שפיכה

מ"ר

20.30

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  244מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

תיאור

יחידת
מידה

מאושר

מ"ר

01.51.01.0111

פירוק ריצוף ידנית  /זהיר כולל פירוק
מבנה עד לשתית ע"י חפירה ידנית
)במידה ונדרש(

מ"ר

29.30

01.51.01.0130

פירוק וסילוק משטח בטון מזויין בעובי
עד  15ס"מ

מ"ר

69.00

01.51.01.0135

פירוק וסילוק משולש מבטון או אספלט
בכניסה לחצר או לחניה למקום שפרה
מאושר

מ"א

24.80

01.51.01.0136

פירוק משטח ריפ -ראפ כולל הבטון
וסילוקו לאתר שפיכה מורשה

מ"ר

115.00

01.51.01.0140

פירוק וסילוק פסי האטה מאספלט או
מאבנים משתלבות למקום שפיכה
מאושר

מ"ר

29.30

01.51.01.0145

פירוק מסלעה ,מיון הסלעים וסילוק
הפסולת למקום שפיכה מאושר

מ"ר

77.00

01.51.01.0150

פירוק וסילוק קיר אבן מסוג ובעובי
כלשהו למקום שפיכה מאושר

מ"ק

203.00

01.51.01.0160

פירוק וסילוק גדר אבן מסוג כלשהו
לרבות היסוד למקום שפיכה מאושר

מ"ר

57.00

01.51.01.0165

הורדת ציפוי אבן מגדרות או חזיתות
וסילוק למקום שפיכה מאושר

מ"ר

67.00

01.51.01.0170

פירוק קורה או יסוד מבטון מזויין
וסילוק למקום שפיכה מאושר

מ"ק

425.00

01.51.01.0175

פירוק וסילוק גדר תיל או העברה
למחסני העיריה

מ"א

18.10

01.51.01.0185

פירוק וסילוק גדר מתכת מסוג כלשהו
או העברה למחסני העיריה

מ"א

84.00

01.51.01.0190

פירוק גדר מתכת מסוג כלשהו כולל
התקנה מחדש או העתקתה למקום
שיורה המפקח

מ"א

218.00

01.51.01.0195

פירוק וסילוק מבנה סככה או העברתו
למחסני הרשות )מחושב לפי שטח
המבנה היטל(

מ"ר

123.00

01.51.01.0200

פירוק מבנה סככה והרכבתה מחדש

מ"ר

309.00

01.51.01.0205

פירוק זהיר של מבנה תחנת אוטובוס
והעברתו למחסני הרשות ,לרבות פירוק
וסילוק היסודות וכולל ניתוק הזנת
החשמל לתחנה ע"י חשמלאי מוסמך

קומפ...

3,358.00

01.51.01.0210
רמדור

כמות

מחיר

סה"כ

2,993.00
הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  245מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

פירוק זהיר של מבנה תחנת אוטובוס
לרבות פירוק וסילוק היסודות וניתוק
הזנת החשמל והעתקתו למקום חדש
לרבות יסודות וחיבור לחשמל

קומפ...

01.51.01.0215

העתקת תחנות מכירה של "מפעל
הפיס" למיקום חדש עפ"י הנחיית
הרשות כולל העתקת קווי חשמל
ותקשורת תוך תאום מול נציגי "בזק",
חברת החשמל ומפעל הפיס

קומפ...

4,272.00

01.51.01.0220

העתקת מיכלי מחזור חומר כלשהו
)פלסטיק ,נייר ,פח( ,למיקום חדש עפ"י
הנחיית הפיקוח

קומפ...

666.00

01.51.01.0230

פירוק עמוד תמרור/שלט והתקנתו
מחדש

קומפ...

174.00

01.51.01.0235

פירוק שלטים ותמרורים על שני עמודים

קומפ...

123.00

01.51.01.0240

העתקת שלטים ותמרורים על שני
עמודים

קומפ...

309.00

01.51.01.0245

פירוק והעתקה עמודים עם שלט רחוב
או פרסומות מוארים.

קומפ...

558.00

01.51.01.0255

פירוק עמוד תאורה  /תקשורת מעץ
)כולל עוגנים(

קומפ...

556.00

01.51.01.0260

פירוק עמוד תאורה  /תקשורת מעץ
)כולל עוגנים( והתקנתו מחדש )לא כולל
רשת(

קומפ...

466.00

01.51.01.0265

פירוק וסילוק מעקה בטיחות מסוג
כלשהו

מ"א

46.10

01.51.01.0270

פירוק זהיר של מעקה בטיחות /הולכה
והתקנתו בגמר עבודות ריצוף או
העתקתו למקום אחר

מ"א

112.00

01.51.01.0275

פירוק זהיר של מעקה בטיחות מסוג W
יחיד כולל סתימת הבורות והעברתו
לאיחסון

מ"א

33.80

01.51.01.0280

פירוק זהיר של מעקה בטיחות מסוג W
כפול כולל סתימת הבורות והעברתו
לאיחסון

מ"א

43.90

01.51.01.0285

פירוק וסילוק של פריט ריהוט רחוב או
גן כגון :ספסל ,עציץ ,אשפתון ,מחסום
רכב וכד' והעברתם למחסני העיריה

קומפ...

146.00

01.51.01.0290

פירוק זהיר של פריט ריהוט רחוב או גן
כגון :ספסלים ,עציצים ,אשפתונים וכד'
והתקנתו מחדש לאחר ביצוע הריצוף
ואו העתקתו למקום אחר

קומפ...

256.00

רמדור

סה"כ
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כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

01.51.01.0295

פירוק וסילוק מדרגות מסוג כלשהו

מ"א

74.00

01.51.01.0300

פרוק או הסרת שכבת גרנוליט בעומק
כוללת עד ל 10ס"מ

מ"ר

30.40

01.51.01.0305

פירוק זהיר של מערכת מתקני משחק
משולבת לכל מגדל על כל האלמנטים
המחוברים אליו ופינויה למחסן העירייה
,ו/או לאתר פינוי פסולת מאושר על ידי
המשרד להגנת הסביבה עפ"י החלטת
המפקח העבודה כוללת ניקוי האתר
ופינוי כל פסולת .למקום שפיכה מאושר.

קומפ...

743.00

01.51.01.0320

התאמת מכסה תא בקרה עגול בקוטר
 50ס"מ למפלס ולשיפוע הכביש
באמצעות טבעות עשויות מפיברגלס
משוריין עד  10ס"מ ,כדוגמת " מתאם
אביב " של חברת "עמיד אנטרפרייז" או
שו"ע ובהתאם למפרט היצרן

קומפ...

612.00

01.51.01.0325

התאמת מכסה תא בקרה עגול בקוטר
 50ס"מ למפלס ולשיפוע הכביש
באמצעות טבעות עשויות מפיברגלס
משוריין עד  15ס"מ ,כדוגמת " מתאם
אביב " של חברת "עמיד אנטרפרייז" או
שו"ע ובהתאם למפרט היצרן

קומפ...

722.00

01.51.01.0330

התאמת מכסה תא בקרה עגול בקוטר
 50ס"מ למפלס ולשיפוע הכביש
באמצעות טבעות עשויות מפיברגלס
משוריין עד  20ס"מ כדוגמת " מתאם
אביב " של חברת "עמיד אנטרפרייז" או
שו"ע ובהתאם למפרט היצרן

קומפ...

779.00

01.51.01.0335

התאמת מכסה תא בקרה עגול בקוטר
 60ס"מ למפלס ולשיפוע הכביש
באמצעות טבעות עשויות מפיברגלס
משוריין עד  10ס"מ ,כדוגמת " מתאם
אביב " של חברת "עמיד אנטרפרייז" או
שו"ע ובהתאם למפרט היצרן

קומפ...

701.00

01.51.01.0340

התאמת מכסה תא בקרה עגול בקוטר
 60ס"מ למפלס ולשיפוע הכביש
באמצעות טבעות עשויות מפיברגלס
משוריין עד  15ס"מ ,כדוגמת " מתאם
אביב " של חברת "עמיד אנטרפרייז" או
שו"ע ובהתאם למפרט היצרן

קומפ...

800.00

01.51.01.0345

התאמת מכסה תא בקרה עגול בקוטר
 60ס"מ למפלס ולשיפוע הכביש
באמצעות טבעות עשויות מפיברגלס
משוריין עד  20ס"מ כדוגמת " מתאם
אביב " של חברת "עמיד אנטרפרייז" או
שו"ע ובהתאם למפרט היצרן

קומפ...

867.00

רמדור

סה"כ
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מספר עבודה20860 :
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תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

01.51.01.0350

התאמת תא "בזק" סטנדרטי למפלס
כביש  /מדרכה מתוכננים

קומפ...

999.00

01.51.01.0355

התאמת תא " "HOTסטנדרטי למפלס
כביש  /מדרכה מתוכננים

קומפ...

558.00

01.51.01.0360

התאמת תא קליטה )רשת אחת(
למפלס כביש מתוכנן

קומפ...

298.00

01.51.01.0365

תוספת לנ"ל עבור כל רשת נוספת
להתאמת מפלס

קומפ...

167.00

01.51.01.0370

החלפת תקרה בתא ביקורת קיים
בקוטר  80ס"מ לרבות פירוק תקרה
קיימת וסילוק החומר למקום שפיכה
מאושר או העברתו למחסני המזמין,
אספקה והתקנת תקרה עם פקק ב.ב.
עם דיסקית פליז עם פרטי המזמין,
בקוטר  50ס"מ מתאים לעומס בינוני
 C-250סרטי איטם בין החוליה
והתקרה,התאמת כ

קומפ...

1,069.00

01.51.01.0375

החלפת תקרה כולל הכל כנ"ל אבל
בתא בקוטר  80ס"מ ,קוטר הפקק 60
ס"מ ) 80/60דגם (C-250

קומפ...

1,306.00

01.51.01.0380

החלפת תקרה כולל הכל כנ"ל אבל
בתא בקוטר  100ס"מ ,קוטר הפקק 60
ס"מ ) 100/60דגם (C-250

מ"ר

1,544.00

01.51.01.0385

החלפת תקרה כולל הכל כנ"ל אבל
בתא בקוטר  125ס"מ ,קוטר הפקק 60
ס"מ ) 125/60דגם )C250

מ"ר

2,254.00

01.51.01.0390

החלפת תקרה כולל הכל כנ"ל אבל
בתא בקוטר  150ס"מ ,קוטר הפקק 60
ס"מ ) 150/60דגם(C250

מ"ר

2,848.00

01.51.01.0395

החלפת תקרה כולל הכל כנ"ל אבל
בתא בקוטר  80ס"מ ,קוטר הפקק 60
ס"מ ,מתאימה לעומס כבד דגם D-400

קומפ...

1,602.00

01.51.01.0400

החלפת תקרה כולל הכל כנ"ל אבל
בתא בקוטר  100ס"מ ,קוטר הפקק 60
ס"מ ,מתאימה לעומס כבד דגם D-400

קומפ...

1,839.00

01.51.01.0405

החלפת תקרה כולל הכל כנ"ל אבל
בתא בקוטר  125ס"מ ,קוטר הפקק 60
ס"מ ,מתאימה לעומס כבד דגם D-400

מ"ר

2,492.00

01.51.01.0410

החלפת תקרה כולל הכל כנ"ל אבל
בתא בקוטר  150ס"מ ,קוטר הפקק 60
ס"מ ,מתאימה לעומס כבד דגם D-400

מ"ר

3,559.00

01.51.01.0420

תוספת לפירוק תקרה ומכסה שוחה

קומפ...

334.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט
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כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

בכל קוטר עבור החלפת המכסה למין
 C250עגול או מרובע מיצקת ברזל
במקום ב-ב כבד

קומפ...

01.51.01.0425

תוספת לפירוק תקרה ומכסה שוחה
בכל קוטר עבור החלפת המכסה למין
 D400עגול או מרובע מיצקת ברזל
במקום ב-ב כבד

קומפ...

440.00

01.51.01.0430

תוספת למחיר מכסה לתא בקרה עבור
סגר נעילה למכסה ממין  D400או
C250.

קומפ...

133.00

01.51.01.0435

פירוק פרגולת עץ ו/או מתכת ו/או בטון
,ו/או בד ,כולל כל האלמנטים ,לרבות
פירוק בטון היסוד ,איחסון החומר
במקום שיורה המפקח ,בתחום העיר
,ו/או לאתר פינוי פסולת מאושר על ידי
המשרד להגנת הסביבה ,סילוק
הפסולת לאתר פינוי פסולת מאושר על
ידי המשרד להגנת הסביבה ,מילוי

מ"ר

80.00

01.51.01.0440

פירוק מתקני כדורגל ,כדור-סל ,קט-רגל
בודדים או משולבים ,לרבות פירוק בטון
היסוד ,איחסון החומר במקום שיורה
המפקח ,בתחום העיר ו/או לאתר פינוי
פסולת מאושרעל ידי המשרד להגנת
הסביבה ,סילוק הפסולת לאתר פינוי
פסולת מאושר על ידי המשרד להגנת
הסביבה ,מילוי בורות וניק

מ"ר

287.00

01.51.01.0445

פירוק זהיר של מתקני משחק בודדים
ופינויים למחסן העירייה ,ו/או לאתר
פינוי פסולת מאושר על ידי המשרד
להגנת הסביבה עפ"י החלטת המפקח .
העבודה כוללת ניקוי האתר ופינוי כל
פסולת,למקום שפיכה מאושר.

מ"ר

120.00

01.51.01.0450

פירוק זהיר של מערכת מתקני משחק
משולבת לכל מגדל על כל האלמנטים
המחוברים אליו ופינויה למחסן העירייה
,ו/או לאתר פינוי פסולת מאושר על ידי
המשרד להגנת הסביבה עפ"י החלטת
המפקח .העבודה כוללת ניקוי האתר
ופינוי כל פסולת .למקום שפיכה מאושר.

קומפ...

506.00

01.51.01.0455

פירוק וסילוק קולטן עם רשת אחת
לרבות מלוי הבור בחול מהודק

קומפ...

356.00

01.51.01.0460

פירוק וסילוק קולטן עם  2רשתות
לרבות מילוי הבור בחול מהודק

קומפ...

556.00

01.51.01.0465

פירוק וסילוק קולטן עם  3רשתות
לרבות מילוי הבור בחול מהודק

קומפ...

766.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט
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כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

01.51.01.0470

פירוק וסילוק קולטן עם  4רשתות
לרבות מילוי הבור בחול מהודק

קומפ...

976.00

01.51.01.0475

פירוק קולטן רשת אחת והתקנתו
במקומו החדש

קומפ...

888.00

01.51.01.0480

פירוק קולטן  2רשתות והתקנתו
במקומו החדש

קומפ...

1,448.00

01.51.01.0485

פירוק קולטן  3רשתות והתקנתו
במקומו החדש

קומפ...

1,994.00

01.51.01.0490

פירוק קולטן  4רשתות והתקנתו
במקומו החדש

קומפ...

2,598.00

01.51.01.0495

ניסור קצה אספלט בעובי עד  10ס"מ
ופינוי החומר למקום שפיכה מאושר.

מ"א

10.20

01.51.01.0500

ניסור קצה אספלט בעובי מעל  10ס"מ
ופינוי החומר למקום שפיכה מאושר.

מ"א

13.60

01.51.01.0506

הסרת צמחיה ,חישוף ,ניקוי השטח
ופינוי בשטח שגודלו עד  250מ"ר

מ"ר

4.50

01.51.01.0507

הסרת צמחיה ,חישוף ,ניקוי השטח
ופינוי בשטח שגודלו מעל  250מ"ר

מ"ר

3.50

01.51.01.0510

פירוק פרגולת עץ ו/או מתכת ו/או בטון
,ו/או בד ,כולל כל האלמנטים ,לרבות
פירוק בטון היסוד ,איחסון החומר
במקום שיורה המפקח ,בתחום העיר
,ו/או לאתר פינוי פסולת מאושר על ידי
המשרד להגנת הסביבה ,סילוק
הפסולת לאתר פינוי פסולת מאושר על
ידי המשרד להגנת הסביבה ,מילוי

מ"ר

80.00

01.51.01.0515

כריתה ועקירת עצים בוגרים על
שורשיהם ,בגובה עד  3מ' ובקוטר גזע
 5עד  9ס"מ )גובה מדידה  80ס"מ
מהקרקע(,כולל גיזום ענפים מקדים
ופינוי הגזם לאתר שפיכה מאר.

יח'

192.00

01.51.01.0516

כריתה ועקירת עצים בוגרים על
שורשיהם ,בגובה עד  3מ' ובקוטר גזע
 19-10ס"מ )גובה מדידה  80ס"מ
מהקרקע(,כולל גיזום ענפים מקדים
ופינוי הגזם לאתר שפיכה מאר

יח'

338.00

01.51.01.0517

כריתה ועקירת עצים בוגרים על
שורשיהם ,בגובה עד  3מ' ובקוטר גזע
 29-20ס"מ )גובה מדידה  80ס"מ
מהקרקע(,כולל גיזום ענפים מקדים
ופינוי הגזם לאתר שפיכה מאר

יח'

450.00

01.51.01.0518

כריתה ועקירת עצים בוגרים על
שורשיהם ,בגובה עד  3מ' ובקוטר גזע

יח'

585.00

רמדור

סה"כ
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כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
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יחידת
מידה

כמות
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 39-30ס"מ )גובה מדידה  80ס"מ
מהקרקע(,כולל גיזום ענפים מקדים
ופינוי הגזם לאתר שפיכה מאר

יח'

01.51.01.0519

כריתה ועקירת עצים בוגרים על
שורשיהם ,בגובה עד  3מ' ובקוטר גזע
 59 -40ס"מ )גובה מדידה  80ס"מ
מהקרקע(,כולל גיזום ענפים מקדים
ופינוי הגזם לאתר שפיכה מאר

יח'

731.00

01.51.01.0520

כריתה ועקירת עצים בוגרים על
שורשיהם ,בגובה העולה על  3מ' אך
אינו עולה על  6מ' ובקוטר גזע
19-10ס"מ )גובה מדידה  100ס"מ
מהקרקע( ,כולל גיזום ענפים מקדיופינוי
הגזם לאתר שפיכה מאושר

יח'

461.00

01.51.01.0521

כריתה ועקירת עצים בוגרים על
שורשיהם ,בגובה העולה על  3מ' אך
אינו עולה על  6מ' ובקוטר גזע 29-20
ס"מ )גובה מדידה  100ס"מ מהקרקע(,
כולל גיזום ענפים מקד ופינוי הגזם
לאתר שפיכה מאושר

יח'

585.00

01.51.01.0522

כריתה ועקירת עצים בוגרים על
שורשיהם ,בגובה העולה על  3מ' אך
אינו עולה על  6מ' ובקוטר גזע 39-30
ס"מ )גובה מדידה  100ס"מ מהקרקע(,
כולל גיזום ענפים מקד ופינוי הגזם
לאתר שפיכה מאושר

יח'

731.00

01.51.01.0523

כריתה ועקירת עצים בוגרים על
שורשיהם ,בגובה העולה על  3מ' אך
אינו עולה על  6מ' ובקוטר גזע 59-40
ס"מ )גובה מדידה  100ס"מ מהקרקע(,
כולל גיזום ענפים מקד ופינוי הגזם
לאתר שפיכה מאושר

יח'

822.00

01.51.01.0524

כריתה ועקירת עצים בוגרים על
שורשיהם ,בגובה העולה על  3מ' אך
אינו עולה על  6מ' ובקוטר גזע 89-60
ס"מ )גובה מדידה  100ס"מ מהקרקע(,
כולל גיזום ענפים מקד ופינוי הגזם
לאתר שפיכה מאושר

יח'

911.00

01.51.01.0525

כריתה ועקירת עצים בוגרים על
שורשיהם ,בגובה העולה על  3מ' אך
אינו עולה על  6מ' ובקוטר גזע
119-90ס"מ )גובה מדידה  100ס"מ
מהקרקע( ,כולל גיזום ענפים מקד ופינוי
הגזם לאתר שפיכה מאושר

יח'

1,124.00

01.51.01.0526

כריתה ועקירת עצים בוגרים על
שורשיהם ,בגובה העולה על  3מ' אך

יח'

1,349.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  251מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

אינו עולה על  6מ' ובקוטר גזע מעל
120ס"מ )גובה מדידה  100ס"מ
מהקרקע( ,כולל גיזום ענפים מקם ופינוי
הגזם לאתר שפיכה מאושר

יח'

01.51.01.0527

כריתה ועקירת עצים בוגרים על
שורשיהם ,בגובה העולה על  6מ'
ובקוטר גזע  29-10ס"מ )גובה מדידה
 100ס"מ מהקרקע( ,כולל גיזום ענפים
מקדים ופינוי הגזם לאתר שכה מאושר

יח'

765.00

01.51.01.0528

כריתה ועקירת עצים בוגרים על
שורשיהם ,בגובה העולה על  6מ'
ובקוטר גזע  39-30ס"מ )גובה מדידה
 100ס"מ מהקרקע( ,כולל גיזום ענפים
מקדים ופינוי הגזם לאתר שכה מאושר

יח'

1,068.00

01.51.01.0529

כריתה ועקירת עצים בוגרים על
שורשיהם ,בגובה העולה על  6מ'
ובקוטר גזע  59-40ס"מ )גובה מדידה
 100ס"מ מהקרקע( ,כולל גיזום ענפים
מקדים ופינוי הגזם לאתר שכה מאושר

יח'

1,248.00

01.51.01.0530

כריתה ועקירת עצים בוגרים על
שורשיהם ,בגובה העולה על  6מ'
ובקוטר גזע מעל  60ס"מ )גובה מדידה
 100ס"מ מהקרקע( ,כולל גיזום ענפים
מקדים ופינוי הגזם לאתר יכה מאושר

יח'

1,573.00

01.51.01.0531

כריתה ועקירת עץ אקליפטוס בוגר על
שורשיו ,כולל גיזום ענפים מקדים ופינוי
הגזם ,כולל תאום וקבלת אישור מפקיד
היערות/קק"ל ,כולל פינוי לאתר שפיכה
מאושר

יח'

2,697.00

01.51.01.0532

כריתת שורשי עץ פיקוס לעומק  50ס"מ
ובשטח גומה לעץ בגודל  160/160ס"מ
בהתאם להנחיות מפקח והרשות

קומפ...

855.00

01.51.01.0533

גרדום גדם עץ מכל סוג שהוא ובקוטר
גזע  29-15ס"מ לעומק  10ס"מ מפני
הקרקע )לא כולל עקירת גוש שורשים(

יח'

237.00

01.51.01.0534

עקירה וסילוק גדמי עצים בקוטר עד 15
ס"מ ,גובה מדידה  20ס"מ מהקרקע.

יח'

203.00

01.51.01.0535

עקירה וסילוק גדמי עצים בקוטר  15ועד
 30ס"מ ,גובה מדידה  20ס"מ מהקרקע
.

יח'

270.00

01.51.01.0536

עקירה וסילוק גדמי עצים בקוטר  30ועד
 60ס"מ ,גובה מדידה  20ס"מ מהקרקע
.

יח'

394.00

01.51.01.0537

עקירה וסילוק גדמי עצים בקוטר 60

יח'

562.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  252מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

ס"מ ומעלה ,גובה מדידה  20ס"מ
מהקרקע.

יח'

01.51.01.0550

גיזום  /עקירת וסילוק שיחים  /גדר חיה

מ"א

28.20

01.51.01.0555

העתקת עצי זית בוגרים בתחום האתר,
לפי הוראות המפקח והעירייה לרבות כל
הטיפולים הדרושים

קומפ...

642.00

01.51.01.0560

העתקת עצי זית בוגרים מחוץ לתחום
האתר )עד  3,000מ'( ,לפי הוראות
המפקח והעירייה לרבות כל הטיפולים
הדרושים

קומפ...

758.00

01.51.01.0565

העתקת עץ בוגר בתחום האתר ,לפי
הוראות המפקח והעירייה לרבות כל
הטיפולים הדרושים

קומפ...

1,101.00

01.51.01.0570

העתקת עץ בוגר מחוץ לתחום האתר
)עד  3,000מ'( ,לפי הוראות המפקח
והעירייה לרבות כל הטיפולים הדרושים

קומפ...

1,215.00

01.51.01.0575

כריתה ועקירת שיחים בגובה עד 2
מטר ופינוי לאתר שפיכה מאושר.

מ"ר

52.00

01.51.01.0580

פינוי עודפי עפר ופסולת באמצעות
מיחזור פסולת ועודפי עפר לרבות
חפירה ,ניפוי ,מיון והפרדה  ,עירום
),עבור גריסה במידה וידרש ישולם
בנפרד( ,פיזור והידוק מבוקר של
החומר המתאים באתר  ,פינוי וסילוק
חומר שאינו מתאים או שאינו נדרש
לאתר הטמנה מורשה או למקום אשר
יאושר

מ"ק

68.00

01.51.01.0585

פירוק וסילוק הידרנט או העברתו
למחסני הרשות

קומפ...

303.00

01.51.01.0590

פירוק הידרנט קיים והתקנתו מחדש
כולל העתקתו במידת הצורך

קומפ...

943.00

01.51.01.0595

פירוק וסילוק מגוף מים קיים בכל קוטר
או העברתו למחסני הרשות

קומפ...

389.00

01.51.01.0600

פרוק מגוף בכל קוטר והתקנתו מחדש

קומפ...

700.00

01.51.01.0605

פירוק וסילוק מערכת מדידה בקוטר עד
" 2או העברתה למחסני הרשות

קומפ...

245.00

01.51.01.0610

פרוק זהיר של ראש מערכת להשקייה
על אביזריו לרבות ארגז אביזרים ,סילוק
הפסולת והעברת האביזרים למחסני
העירייה

קומפ...

1,099.00

01.51.01.0615

פרוק זהיר של ראש מערכת להשקייה
על אביזריו לרבות ארגז אביזרים

קומפ...

1,553.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  253מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

והעתקתו למקום חדש כולל הרכבתו
וחיבורו

קומפ...

01.51.01.0620

פירוק וסילוק ברזיות בטון קיימות
לרבות ניתוק מקוי מים וביוב

קומפ...

307.00

01.51.01.0625

פירוק וסילוק כפתורי סימון "עיני חתול"
מסוג כלשהו

קומפ...

18.10

01.51.01.0630

העתקת טלפון ציבורי בתאום עם "בזק"

קומפ...

2,442.00

01.51.01.0635

העתקת תיבת דואר בתאום עם רשות
הדואר

קומפ...

1,403.00

01.51.01.0640

פירוק וסילוק מעביר מים בקוטר כלשהו
כולל מילוי חוזר והידוקו

מ"א

428.00

01.51.01.0650

ניקוי קולטנים קיימים וסילוק הפסולת
למקום שפיכה מאושר.

קומפ...

334.00

01.51.01.0655

ניקוי והסדרת תעלת ניקוז וסילוק
הפסולת למקום שפיכה מאושר.

מ"א

18.10

01.51.01.0660

ניקוי שוחות בקורת מכל סוג וסילוק
הפסולת למקום שפיכה מאושר.

קומפ...

334.00

01.51.01.0664

פירוק תאי ביקורת לחשמל ורמזור מכל
סוג

יח'

197.00

01.51.01.0665

פירוק וסילוק תא בקרה מבטון מסוג
כלשהו לרבות מילוי הבור בחול מהודק

קומפ...

556.00

01.51.01.0670

פירוק וסילוק קו ביוב בקטרים ועומקים
שונים לרבות החפירה לגילוי הצינורות

מ"א

52.00

01.51.01.0675

פירוק וסילוק קו מים בקטרים עד "2
בעומקים שונים לרבות החפירה לגילוי
הצינורות

מ"א

26.00

01.51.01.0680

פירוק וסילוק קו מים בקטרים " 3עד "4
בעומקים שונים לרבות החפירה לגילוי
הצינורות

מ"א

32.70

01.51.01.0685

פירוק וסילוק קו מים בקטרים " 6עד "8
בעומקים שונים לרבות החפירה לגילוי
הצינורות

מ"א

33.80

01.51.01.0690

פירוק וסילוק קו מים בקטרים מ10" -
עד " 12בעומקים שונים לרבות החפירה
לגילוי הצינורות

מ"א

52.00

01.51.01.0695

פירוק וסילוק צינור ניקוז בקטרים
ועומקים שונים לרבות החפירה לגילוי
הצינור

מ"א

112.00

01.51.01.0700

פירוק וסילוק שער להולכי רגל על

קומפ...

267.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  254מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

עמודיו ויסודותיו

קומפ...

01.51.01.0705

פירוק זהיר של שער להולכי רגל על
עמודיו ויסודותיו והתקנתו במקומו
החדש

קומפ...

613.00

01.51.01.0710

התאמת גובה פני משטח חניה מכל
חומר שהוא למפלס מתוכנן בכניסה
מכביש/מדרכה לחצרות הבתים

קומפ...

634.00

01.51.01.0715

התאמת גובה שבילים להולכי רגל מכל
חומר שהוא למפלס מתוכנן בכניסה
מכביש/מדרכה לחצרות הבתים

קומפ...

318.00

01.51.01.0720

התאמת גובה משטח בטון לפחי אשפה
לרבות התאמת גדרות רשת ,מעקות
וכד'

קומפ...

733.00

01.51.01.0730

פירוק וסילוק מתקני אשפה מוטמנים

קומפ...

594.00

01.51.01.0735

פירוק והעתקת מתקני אשפה מוטמנים
לרבות העבודות הנלוות

קומפ...

891.00

01.51.01.0740

ניקוי צנרת ניקוז מבטון בקוטר 60- 40
ס"מ.

מ"א

15.80

01.51.01.0745

ניקוי צנרת ניקוז מבטון בקוטר 100- 60
ס"מ.

מ"א

21.50

01.51.01.0750

ניקוי צנרת ניקוז מבטון בקוטר מעל
 100ס"מ

מ"א

30.40

01.51.01.0755

ניקוי מובל מים בכל המידות מסוג
BOX

מ"א

60.00

01.51.01.0760

פירוק תאי ביקורת לביוב מכל סוג כולל
פירוק תקרה וחוליה עליונה ,מילוי
צינורות הכניסה והיציאה בבטון ומילוי
התא במצע מהודק או ב-CLSM

יח'

238.00

01.51.01.0765

ניתוק קו ביוב קיים בכל קוטר שהוא
בשוחה קיימת כולל חסימת קצה הקוו
בפקק אטום וחסימת המוצא בבטון

יח'

142.00

01.51.01.0770

פירוק זהיר של עמודים שאינם מחוברים
לרשת כלשהי

יח'

120.00

01.51.01.0775

תיקון בורות במדרכות בטון אספלט

מ"ר

71.00

01.51.01.0780

תיקון קטעי ריצוף במדרכות

מ"ר

60.00

01.51.01.0785

הנמכת מדרכות מרוצפות לצורך מעברי
נכים  /הנגשות המחיר כולל פירוק זהיר
של ריצוף קיים ואבן שפה ,חפירה ,חול,
מצעים במידה ונדרש ,הנחת ריצוף
חדש במידה ולא ניתן להשתמש בקיים,

מ"ר

124.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  255מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

הנחת אבן שפה חדשה במידה במידה
ולא ניתן להשתמש בישנה ,יסוד בטון
לאבן שפה ,צביעה אם נדרש

מ"ר

01.51.01.0790

העתקת פרט מד מים

מ"א

956.00

01.51.01.0795

העתקת ברז כיבוי אש

מ"א

1,102.00

1

רמדור

סה"כ

סה"כ עבודות הכנה ופירוק

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  256מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון
2

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

עבודות עפר
הערה:
הערות :מחירי היחידה בכתב הכמויות
כוללים את כל ההעמסות וההובלות
הדרושות בתוך האתר ומחוצה לו עד
לגמר מושלם של העבודה לרבות לצרכי
איחסון זמני ,מיון ,גריסה ,פיזור
בשכבות וכו'.

הערה

01.51.02.0010

תוספת עבור חפירה בשטחי מצעים.
המחיר כולל יישור שטח והידוק רגיל

מ"ק

5.70

01.51.02.0020

חפירה ואו חציבה לתעלות פתוחות
מעובדות

מ"ק

23.70

01.51.02.0025

חפירה ואו חציבה למדרגות מעובדות
)"ברמות"(

מ"ק

20.30

01.51.02.0030

תוספת למחיר חפירה ואו חציבה
לתעלות פתוחות  /מדרגות מעובדות
)"ברמות"( עבור סלע קשה ורציף

מ"ק

13.60

01.51.02.0031

חפירה ו/או חציבה למרתפים ,מבנים
תת-קרקעיים לעומק כולל בין  3מ' עד 5
מ'.

מ"ק

33.60

01.51.02.0032

חפירה ו/או חציבה למרתפים ,מבנים
תת קרקעיים לעומק שאינו עולה על 3
מ'.

מ"ק

31.50

01.51.02.0033

חפירה ו/או חציבה לעומק מירבי של .1
 0מ' לרבות מיון וניפוי החומר ,פירוק
בטונים גלויים ו/או טמונים ,העמסה
והעברת החומר המתאים לגריסה ו/או
לשטחים שהוכנו לקבלת מילוי ולרבות
פיזורו בשכבות.המחיר כולל סילוק
עודפי חפירה ו/או חומר פסול מכל סוג
למקום שפך מאושר בכל מ

מ"ק

15.80

01.51.02.0034

חפירת בורות ניסיון ברשת של 15/15
מ' בעומקים שונים עד לחשיפת פני
קרקע טבעיים לרבות החזרת השטח
לקדמותו.

יח'

170.00

01.51.02.0040

מילוי מובא מבחוץ מחומר נברר ,נקי
ומדורג מותאם לדרישות המפרט הכללי
כולל פיזורו בשכבות והידוק מבוקר

מ"ק

70.00

01.51.02.0045

מילוי מובא מבור שאילה מקומי או/ו
מכל סוג חומר  ,מותאם לדרישות
המפקח כולל פיזורו בשכבות והידוק
מבוקר

מ"ק

18.10

01.51.02.0050

פיזור מילוי )המובא ע"י אחרים(

מ"ר

3.50

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  257מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

בשכבות של עד  0.5מ' כולל הידוק לא
מבוקר.

מ"ר

01.51.02.0055

פיזור אספלט מקורצף לרבות הידוק
רגיל

מ"ר

4.50

01.51.02.0056

אספלט מקורצף וגרוס לשבילים ,רחבות
חניה ודרכים חקלאיות וכד' כולל פיזור
הידוק

מ"ק

20.30

01.51.02.0057

אספלט מקורצף וגרוס לשוליים כולל
פיזור הידוק

מ"ק

37.20

01.51.02.0060

יישור שטחים ע"י חפירה ו/או מילוי מ"ר
בגובה עד  50ס"מ לרבות פינוי עודפי
חפירה או אספקת חומר מתאים למילוי
בהתאם לגבהים ,למפלסים ולשיפועים
המתוכננים .כולל תיחות והידוק.

מ"ר

9.00

01.51.02.0065

יישור של שתית לכבישים ומדרכות
)צורת דרך( כאשר עבודות העפר
הנדרשות הן  20ס"מ ) , (-0,1כולל
הידוק מבוקר.

מ"ר

4.50

01.51.02.0080

תיחוח,הרטבה והידוק פני תשתית
)מצע ,אגו"מ( קיימת

מ"ר

4.50

01.51.02.0085

עיבוד שתית בחרסיתות שמנות לעומק
 40ס"מ על פי מפרט יועץ הקרקע
לרבות חרישה לעומק  40ס"מ  ,הרטבת
החרסית במשך שבוע בכמות של 10
ליטר/מ"ר/יום והידוקה עד
לצפיפותAASHTO -93%
MODIFIED .

מ"ר

4.50

01.51.02.0105

תוספת עבור ניפוי ומיון חומר חפור
מעורב בפסולת לצורך גריסה  /מילוי /
סילוק לאתר הטמנה לרבות עירום ,
אחסון ,הובלה ופיזור באתר

מ"ק

14.70

01.51.02.0110

גריסת פסולת בנין  ,בטונים " ,בולדרים"
וכד' לצורך שימוש כחומר מילוי  /מצע
סוג ג' לרבות מיון והפרדה ,אחסון,
הובלה ופיזור באתר

מ"ק

23.70

01.51.02.0111

גריסת פסולת בנין  ,בטונים " ,בולדרים"
וכד' לצורך שימוש כחומר מילוי  /מצע
סוג א' לרבות מיון והפרדה ,אחסון,
הובלה ,פיזור והידוק מבוקר באתר

מ"ק

34.90

01.51.02.0115

מילוי בחול ים או חול צהוב בשכבות
בהידוק מבוקר ובהרטבה מעל ריפוד
וכיסוי הצינור עד לתחתית מבנה הכביש
בכפוף לאישור הפיקוח

מ"ק

90.00

01.51.02.0120
רמדור

סה"כ

59.00
הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  258מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

אספקה בלבד של חול ים או חול צהוב

מ"ק

01.51.02.0125

מילוי תעלות במצע סוג א' בשכבות
בהידוק ובהרטבה מעל ריפוד וכיסוי
הצינור ועד לתחתית מבנה הכביש כפוף
לאישור.

מ"ק

94.00

01.51.02.0130

מילוי תעלות בחומר גרנולרי מובא
לרבות פיזור בשכבות של 20
ס"מ,הידוק ובהרטבה מעל ריפוד וכיסוי
הצינור ועד לתחתית מבנה הכביש כפוף
לאישור הפיקוח.

מ"ק

76.00

01.51.02.0140

מילוי תעלות או בורות בתערובת
 CLSMאך עם תוספת חומר
להתקשות מהירה )עד  4שעות(

מ"ק

372.00

01.51.02.0150

חול מיוצב בצמנט ,כמפורט במפרט
המיוחד

מ"ק

181.00

01.51.02.0160

חפירה ו/או חציבה בכל סוגי סלע
וקרקע ,שינוע החומר בכלל השכונה
כולל ופריקתו והעמסתו ככל שיידרש ,
טיפול בחומר לצורך שימוש חוזר כמילוי
באתר ,כולל מיון וניפוי ,גריסה ,הפרדת
הפסולת )אם ישנה( לפי הצורך
והתאמתו לחומר נברר ,או לדרישת
המפרט המיוחד ,לרבות איחסונו,
העמסתו ,הובלתו משטחי
החפירה/גריסה לאזורי המילוי ,פיזור
והידוק מבוקר לפי המפרט הכללי
בשכבות בעובי עד  20ס"מ .ישולם לפי
מ"ק מילוי .
שימוש בסעיף זה מחייב אישור של
מהנדס החברה הכלכלית .

מ"ק

34.00

2

רמדור

סה"כ

סה"כ עבודות עפר

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  259מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון
3

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

טיפול בחומר לצורך שימוש חוזר כמילוי באתר ,כולל מיון וניפוי ,גריסה ,הפרדת הפסולת (אם ישנה) לפי הצורך

01.51.03.0010

מצע סוג א' לכבישים ומדרכות  ,בעובי
אחיד ומשתנה מגריסה באתר לרבות
פיזור והידוק מבוקר.

מ"ק

45.00

01.51.03.0025

מצע סוג א' להשלמה ותיקון כבישים
ומדרכות בעובי משתנה לרבות פיזור
והידוק מבוקר.

מ"ק

97.00

01.51.03.0030

תוספת למחיר המצעים עבור ערבוב
עם חומרים מיצבים
 ANS/SOIL/PLASTERפולימר
לרבות עיבוד ידני ו"פינישים" ליצירת
מסלול אופניים אתגרי כדוגמת
"פאמפטרק" ע"י חב' "עז הרים" או
שווה ערך  ,בביצוע על ידם )המחיר
כולל רווח ותקורות קבלן ראשי(.

מ"ר

173.00

01.51.03.0035

תוספת למחיר המצעים עבור ערבוב עם
חומרים מיצבים
 ANS/SOIL/PLASTERפולימר
לרבות עיבוד ידני ו"פינישים" ליצירת
מסלול אופניים היקפי  /מיומנויות ע"י
חב' "עזהרים" או שווה ערך  ,בביצוע על
ידם )המחיר כולל רווח ותקורות קבלן
ראשי(.

מ"ר

71.00

01.51.03.0045

שכבה מנקזת משברי אבן )"בקלש"(
בעובי לפי קביעת המתכנן ,המחיר כולל
קורות מסגרת הטמעה בבטון וכל
הנדרש לביצוע העבודה ע"פ פרט תואם
מתכנן

מ"ק

86.00

01.51.03.0050

שברי אבן )''בקלש''(.אבן גרוסה גדולה
)בגודל  3-18ס”מ( לשימוש לייצוב
קרקע לפני הנחת מצעים לדרכים
וכבישים וגם לדיפון בריכות וכד' כולל
פיזור.

טון

71.00

01.51.03.0055

השלמת מצע א בשולים בעובי עד 12
ס''מ  .העבודה כוללת חרישת שכבה
קיימת  ,הספקת מצע  ,ערבוב החומר ,
הרטבה והידוק .

מ"ר

20.30

01.51.03.0060

השלמת מצע "א" בשולים בעובי מעל
 12ועד  20ס"מ  .העבודה כוללת
חרישת שכבה קיימת  ,הספקת מצע ,
ערבוב החומר  ,הרטבה והידוק .

מ"ר

24.80

01.51.03.0065

עיבוד והידוק מצע קיים

מ"ר

4.20

01.51.03.0070

מצע סוג א' מיוצב בתוספת צמנט ביחס
1:6.

מ"ק

221.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  260מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון
3

רמדור

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

סה"כ

סה"כ טיפול בחומר לצורך שימוש חוזר כמילוי באתר ,כולל מיון וניפוי ,גריסה ,הפרדת הפסולת (אם
ישנה) לפי הצורך

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  261מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון
4

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

עבודות אספלט

01.51.04.0005

ריסוס ביטומן )צפוי מאחה( בשיעור .0
 25ק"ג/מ"ר

מ"ר

2.65

01.51.04.0010

ריסוס ביטומן )לשטחים מקורצפים(
בשיעור  0.50ק"ג/מ"ר

מ"ר

2.65

01.51.04.0015

ריסוס ביטומן )צפוי יסוד( בשיעור 1
ק"ג/מ"ר

מ"ר

3.70

01.51.04.0020

ריסוס ביטומן )צפוי יסוד( בשיעור 1.5
ק"ג/מ"ר

מ"ר

3.70

הערה:
להבנת סעיפי תא"צ  -ראה צפרט
מיוחד פרק 51.04

הערה

01.51.04.0035

תא"צ  25בעוביים שונים עם אגרגט גס
גירי /דולמיטי סוג א' וביטומן PG68-10
.

טון

297.60

01.51.04.0040

תא"צ  25בעוביים שונים עם אגרגט גס
גירי /דולמיטי סוג א' וביטומן PG70-10
.

טון

301.20

01.51.04.0100

תא"מ  (s) 19בעובי  4ס"מ עם אגרגט
גס גירי /דולמיטי סוג א' וביטומן
PG68-10.

מ"ר

34.60

01.51.04.0120

תא"מ  (s) 19בעוביים שונים עם
אגרגט גס גירי /דולמיטי סוג א' וביטומן
PG68-10.

טון

357.60

01.51.04.0130

תא"צ  12.5בעובי  4ס"מ למדרכות,
שבילים ואיי תנועה עם אגרגט גס גירי/
דולמיטי סוג א' ) גודל גרגיר מקס' " 1/2
( וביטומן  - .PG68-10שטחים מוגבלים

מ"ר

38.50

01.51.04.0131

תא"צ  12.5בעובי כלשהו למדרכות,
שבילים ואיי תנועה עם אגרגט גס גירי/
דולמיטי סוג א' ) גודל גרגיר מקס' " 1/2
( וביטומן  - .PG68-10שטחים מוגבלים

טון

388.80

01.51.04.0132

רגיל

מ"ר

77.00

01.51.04.0133

אספלט " 3/8בעובי  4ס"מ

מ"ר

70.60

01.51.04.0135

בטון אספלט תא"נ )"שקט"( כאמור
במפרט הבנלאומי פרק 51.12

טון

523.20

01.51.04.0136

תא''מא  (S.M.A) 19בעוביים שונים
מתערובת אספלטית בזלת/דולומיט
)זברה( וביטומן PG70-10

טון

444.00

01.51.04.0137

תאמ''א  (S.M.A) 19בעוביים שונים עם
אגראגט גס בזלתי סוג א' וביטומן

טון

444.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  262מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

 PG70-10עבור הוכחת יכולת במפעל
ו/או בשטח.

טון

01.51.04.0140

עיצוב באספלט באמצעות הטבעה וציפוי
צבעוני ב 2 -שכבות  +שכבת איטום
שקופה כדוגמת "אספלט פרינט" או
ש"ע בגוונים ודוגמאות כלשהם

מ"ר

208.80

01.51.04.0142

שכבה מקשרת מבטון אספלט )"(3/4
בעובי  6ס"מ לרבות פיזור והידוק עם
אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן
PG68-10.

מ"ר

45.00

01.51.04.0143

שכבה מקשרת מבטון אספלט )"(3/4
בעובי  6ס"מ לרבות פיזור והידוק עם
אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן
PG68-10.

מ"ר

45.00

01.51.04.0145

עיצוב באספלט באמצעות ציפוי צבעוני
ב 2 -שכבות  +שכבת איטום שקופה
כדוגמת "אספלט פרינט" או ש"ע
בגוונים ודוגמאות כלשהם

מ"ר

101.50

01.51.04.0150

בטון אספלט קר לתיקון זמני של חציות
כבישים ובורות כולל כל עבודות ההכנה
הדרושות

מ"ר

169.50

01.51.04.0165

פסי האטה ברוחב  4מ' מאספלט דק
בעובי משתנה עד  12ס"מ לרבות "עיני
חתול" כל  0.5מ' וצביעה ,הכל עפ"י
הנחיות משרד התחבורה

מ"ר

273.60

01.51.04.0170

פסי האטה ברוחב  4מ' מאבנים
משתלבות בעובי  8ס"מ כולל הגבהה
עד  12ס"מ לרבות ניסור אספלט מ-2
הצדדים.כולל "עיני חתול" כל  0.5מ'
וצביעה  ,הכל עפ"י הנחיות משרד
התחבורה

מ"ר

298.80

01.51.04.0175

איטום סדקים ע"י חומר  CRFתוצרת U
 S.A WITCO.כולל ניקוי התפר
מעישביה וליכלון אבל ללא חירוץ
האספלט

מ"א

147.70

01.51.04.0180

הטלאה אספלטית

טון

428.40

01.51.04.0185

תשתית אספלטית )אמביט( בעובי
כלשהו בשכבות לפי התכנון

טון

309.60

01.51.04.0190

טאטוא וניקוי כבישים קיימים שלא
מיועדים לקרצוף כהכנה לריבוד בשכבת
אספלט

מ"ר

2.80

01.51.04.0192

תפר בשבילי אספלט ע"י סרגל
אלומיניום במידות  0.3x5.0ס"מ,

מ"א

64.20

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  263מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

לרבות חיתוך האספלט.

מ"א

הערה:
שכבת תא"מ (S) 37.5

הערה

01.51.04.0196

תא''מ  (S) 37.5בעובי  7ס''מ עם
אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג ב' וביטומן
PG68-10

מ"ר

45.00

01.51.04.0198

תא''מ  (S) 37.5בעובי  7ס''מ עם
אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג ב' וביטומן
PG70-10

מ"ר

46.00

01.51.04.0200

תא''מ  (S) 37.5בעובי  8ס''מ עם
אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג ב' וביטומן
PG68-10

מ"ר

52.60

01.51.04.0202

תא''מ  (S) 37.5בעובי  8ס''מ עם
אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג ב' וביטומן
PG70-10

מ"ר

52.60

01.51.04.0204

תא''מ  (S) 37.5בעובי  9ס''מ עם
אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג ב' וביטומן
PG68-10

מ"ר

56.50

01.51.04.0206

תא''מ  (S) 37.5בעובי  9ס''מ עם
אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג ב' וביטומן
PG70-10

מ"ר

56.50

01.51.04.0208

תא''מ  (S) 37.5בעובי  10ס''מ עם
אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג ב' וביטומן
PG68-10

מ"ר

61.60

01.51.04.0210

תא''מ  (S) 37.5בעובי  10ס''מ עם
אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג ב' וביטומן
PG70-10

מ"ר

61.60

01.51.04.0212

תא''מ  (S)37.5בעוביים שונים עם
אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג ב' וביטומן
PG68-10

טון

272.40

01.51.04.0214

תא''מ  (S) 37.5בעוביים שונים עם
אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג ב' וביטומן
PG70-10

טון

277.20

01.51.04.0216

שכבה מיישרת  -תא"מ  (S)37.5בעובי
משתנה עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג
א' וביטומן PG68-10

מ"ק

700.80

הערה:
שכבת תא"מ (S) 25

הערה

01.51.04.0220

תא''מ  (S) 25בעובי  5ס''מ עם אגרגט
גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן
PG68-10

מ"ר

47.50

01.51.04.0222

תא''מ  (S) 25בעובי  5ס''מ עם אגרגט

מ"ר

48.80

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  264מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן
PG70-10

מ"ר

01.51.04.0224

תא''מ  (S) 25בעובי  5ס''מ עם אגרגט
גס גירי/דולומיטי סוג ב' וביטומן
PG68-10

מ"ר

47.50

01.51.04.0226

תא''מ  (S) 25בעובי  5ס''מ עם אגרגט
גס גירי/דולומיטי סוג ב' וביטומן
PG70-10

מ"ר

48.80

01.51.04.0228

תא''מ  (S) 25בעובי  6ס''מ עם אגרגט
גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן
PG68-10

מ"ר

54.00

01.51.04.0230

תא''מ  (S) 25בעובי  6ס''מ עם אגרגט
גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן
PG70-10

מ"ר

55.30

01.51.04.0232

תא''מ  (S) 25בעובי  6ס''מ עם אגרגט
גס גירי/דולומיטי סוג ב' וביטומן
PG68-10

מ"ר

54.00

01.51.04.0234

תא''מ  (S) 25בעובי  6ס''מ עם אגרגט
גס גירי/דולומיטי סוג ב' וביטומן
PG70-10

מ"ר

55.30

01.51.04.0236

תא''מ  (S) 25בעובי  7ס''מ עם אגרגט
גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן
PG68-10

מ"ר

61.60

01.51.04.0238

תא''מ  (S) 25בעובי  7ס''מ עם אגרגט
גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן
PG70-10

מ"ר

63.00

01.51.04.0240

תא''מ  (S) 25בעובי  7ס''מ עם אגרגט
גס גירי/דולומיטי סוג ב' וביטומן
PG68-10

מ"ר

61.60

01.51.04.0242

תא''מ  (S) 25בעובי  7ס''מ עם אגרגט
גס גירי/דולומיטי סוג ב' וביטומן
PG70-10

מ"ר

63.00

01.51.04.0244

תא''מ  (S) 25בעובי  8ס''מ עם אגרגט
גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן
PG68-10

מ"ר

328.80

01.51.04.0246

תא''מ  (S) 25בעובי  8ס''מ עם אגרגט
גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן
PG70-10

מ"ר

770.40

01.51.04.0248

תא''מ  (S) 25בעובי  8ס''מ עם אגרגט
גס גירי/דולומיטי סוג ב' וביטומן
PG68-10

מ"ר

333.60

01.51.04.0250

תא''מ  (S) 25בעובי  8ס''מ עם אגרגט

מ"ר

778.80

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  265מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

גס גירי/דולומיטי סוג ב' וביטומן
PG70-10

מ"ר

01.51.04.0252

תא''מ  (S) 25בעוביים שונים עם
אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן
PG68-10

טון

328.80

01.51.04.0254

שכבה מיישרת  -תא"מ (S)25בעובי
משתנה עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג
א' וביטומן PG68-10

מ"ק

339.60

01.51.04.0256

תא''מ  (S) 25בעוביים שונים עם
אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן
PG70-10

טון

50.16

01.51.04.0258

שכבה מיישרת  -תא"מ (S)25בעובי
משתנה עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג
א' וביטומן PG70-10

מ"ק

51.30

01.51.04.0260

תא''מ  (S) 25בעוביים שונים עם
אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג ב' וביטומן
PG68-10

טון

57.80

01.51.04.0262

תא''מ  (S) 25בעוביים שונים עם
אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג ב' וביטומן
PG70-10

טון

56.50

01.51.04.0264

תא''מ  (S) 25בעובי  5ס''מ עם אגרגט
גס בזלתי סוג א' וביטומן PG68-10

מ"ר

57.80

01.51.04.0266

תא''מ  (S) 25בעובי  5ס''מ עם אגרגט
גס בזלתי סוג א' וביטומן PG70-10

מ"ר

66.80

01.51.04.0268

תא''מ  (S) 25בעובי  5ס''מ עם אגרגט
גס בזלתי סוג א' וביטומן PG76-10

מ"ר

64.20

01.51.04.0270

תא''מ  (S) 25בעובי  6ס''מ עם אגרגט
גס בזלתי סוג א' וביטומןPG68-10

מ"ר

65.50

01.51.04.0272

תא''מ  (S) 25בעובי  6ס''מ עם אגרגט
גס בזלתי סוג א' וביטומן PG70-10

מ"ר

77.00

01.51.04.0274

תא''מ  (S) 25בעובי  6ס''מ עם אגרגט
גס בזלתי סוג א' וביטומן PG76-10

מ"ר

430.80

01.51.04.0276

תא''מ  (S) 25בעובי  7ס''מ עם אגרגט
גס בזלתי סוג א' וביטומן PG68-10

מ"ר

435.60

01.51.04.0278

תא''מ  (S) 25בעובי  7ס''מ עם אגרגט
גס בזלתי סוג א' וביטומן PG70-10

מ"ר

400.80

01.51.04.0280

תא''מ  (S) 25בעובי  7ס''מ עם אגרגט
גס בזלתי סוג א' וביטומן PG76-10

מ"ר

490.80

01.51.04.0282

תא''מ  (S) 25בעוביים שונים עם
אגרגט גס בזלתי סוג א' וביטומן

טון

42.40

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  266מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

PG68-10

טון

01.51.04.0284

תא''מ  (S) 25בעוביים שונים עם
אגרגט גס בזלתי סוג א'
וביטומןPG70-10

טון

42.40

01.51.04.0286

תא''מ  (S) 25בעוביים שונים מתערובת
אספלטית בזלת/דולומיט )זברה(
וביטומן PG70-10

טון

400.80

01.51.04.0288

תא''מ  (S) 25בעוביים שונים עם
אגרגט גס בזלתי סוג א'
וביטומןPG76-10

טון

490.80

01.51.04.0290

תא''מ  (S) 19בעובי  4ס''מ עם אגרגט
גס בזלתי סוג א' וביטומן PG68-10

מ"ר

42.40

01.51.04.0292

תא''מ  (S) 19בעובי  4ס''מ עם אגרגט
גס בזלתי סוג א' וביטומן PG70-10

מ"ר

42.40

01.51.04.0294

תא''מ 19מ' ) (Sבעובי  4ס''מ עם
אגרגט גס בזלתי סוג א' וביטומן
PG70-10

מ"ר

42.40

01.51.04.0296

תא''מ  (S) 19בעובי  4ס''מ עם אגרגט
גס בזלתי סוג א' וביטומן PG76-10

מ"ר

48.80

01.51.04.0298

תא''מ  (S) 19בעובי  5ס''מ עם אגרגט
גס בזלתי סוג א' וביטומן PG68-10

מ"ר

52.60

01.51.04.0300

תא''מ  (S) 19בעובי  5ס''מ עם אגרגט
גס בזלתי סוג א' וביטומן PG70-10

מ"ר

54.00

01.51.04.0302

תא''מ 19מ' ) (Sבעובי  5ס''מ עם
אגרגט גס בזלתי סוג א' וביטומן
PG70-10

מ"ר

52.60

01.51.04.0304

תא''מ  (S) 19בעובי  5ס''מ עם אגרגט
גס בזלתי סוג א' וביטומן PG76-10

מ"ר

61.60

01.51.04.0306

תא"מ  (S) 19בעובי  5ס"מ עם אגרגט
בזלת/דולומיט Z S3/4" -וביטומן
PG70-10

מ"ר

50.10

01.51.04.0308

תא''מ  (S) 19בעוביים שונים עם
אגרגט גס בזלתי סוג א'
וביטומןPG68-10

טון

457.20

01.51.04.0310

תא''מ  (S) 19בעוביים שונים מתערובת
אספלטית בזלת/דולומיט )זברה(
וביטומן PG70-10

טון

430.80

01.51.04.0312

תא''מ  (S) 19בעוביים שונים עם
אגרגאט גס בזלתי סוג א' וביטומן
PG70-10.

טון

462.00

01.51.04.0314
רמדור

סה"כ

456.00
הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  267מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

תא''מ 19מ' ) (Sבעוביים שונים עם
אגרגאט גס בזלתי סוג א' וביטומן
PG70-10.

טון

01.51.04.0316

תא''מ  (S) 19בעוביים שונים ,עם
אגראגט גס בזלתי סוג א' וביטומן
PG76-10.

טון

528.00

01.51.04.0318

תא''מ  19מ' ) (Sבעוביים שונים ,עם
אגראגט גס בזלתי סוג א' וביטומן
PG76-10.

טון

524.40

הערה:
שכבת תאמ"א (S.M.A) 19

הערה

01.51.04.0322

תאמ''א  (S.M.A) 19בעובי  4ס''מ ,עם
אגראגט גס בזלתי סוג א' וביטומן
PG70-10.

מ"ר

51.30

01.51.04.0324

תאמ''א  (S.M.A) 19בעובי  4ס''מ,עם
אגראגט גס בזלתי סוג א' וביטומן
PG76-10.

מ"ר

61.60

01.51.04.0326

תאמ''א  (S.M.A) 19בעובי  5ס''מ ,עם
אגראגט גס בזלתי סוג א' וביטומן
PG70-10.

מ"ר

63.00

01.51.04.0328

תאמ''א  (S.M.A) 19בעובי  5ס''מ ,עם
אגראגט גס בזלתי סוג א' וביטומן
PG76-10

מ"ר

72.00

01.51.04.0330

תאמ"א  (S.M.A) 19בעובי של 4-5
ס"מ עם אגראגט גס בזלתי סוג א'
וביטומן .PG70-10

טון

558.00

01.51.04.0332

תא''מא  (S.M.A) 19בעוביים שונים
מתערובת אספלטית בזלת/דולומיט
)זברה( וביטומן PG70-10

טון

523.20

01.51.04.0334

תאמ''א  (S.M.A) 19בעוביים שונים עם
אגראגט גס בזלתי סוג א' וביטומן
 PG70-10עבור הוכחת יכולת במפעל
ו/או בשטח.

טון

523.20

01.51.04.0336

תאמ"א ( S.M.A) 19בעובי של 4-5
ס"מ עם אגראגט גס בזלתי סוג א'
וביטומן PG76-10

טון

655.20

01.51.04.0338

תאמ"א  ( S.M.A) 19בעובי  3.5ס"מ
עם אגראגט גס בזלתי סוג א' וביטומן
PG76-10

טון

663.60

01.51.04.0340

תאמ"א ( S.M.A) 19בעוביים שונים עם
אגראגט גס בזלתי סוג א' וביטומן
PG76-10

טון

655.20

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  268מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

הערה:
שכבת תאמ"א (S.M.A) 12.5

הערה

01.51.04.0344

תאמ"א  S.M.A 12.5בעובי  5ס"מ ,עם
אגראגט גס בזלתי סוג א' וביטומן
PG70-10

מ"ר

63.00

01.51.04.0346

תאמ"א  12.5ש' ) (S.M.Aבעובי 5
ס"מ ,עם אגראגט גס בזלתי סוג א'
וביטומן .PG76-10

מ"ר

70.60

01.51.04.0348

תאמ"א  S.M.A 12.5בעובי  5ס"מ עם
אגראגט גס בזלתי סוג א' וביטומן
10-PG76

מ"ר

77.00

01.51.04.0350

תאמ"א  (S.M.A) 12.5בעובי  4ס"מ,
עם אגראגט גס בזלתי סוג א' וביטומן
PG70-10.

מ"ר

52.60

01.51.04.0352

תאמ"א  12.5ש' ) (S.M.Aבעובי  4ס"מ
עם אגראגט גס בזלתי סוג א' וביטומן
PG76-10.

מ"ר

59.10

01.51.04.0356

תאמ''א  (S.M.A) 12.5בעובי  3ס''מ,
עם אגראגט גס בזלתי סוג א' וביטומן
PG70-10.

מ"ר

42.40

01.51.04.0358

תאמ''א  (S.M.A) 12.5בעובי  3ס''מ,
עם אגראגט גס בזלתי סוג א' וביטומן
PG76-10

מ"ר

47.50

01.51.04.0360

תאמ"א  (S.M.A) 12.5בעובי  2ס"מ,
עם אגראגט גס בזלתי סוג א' וביטומן
PG76-10

מ"ר

30.80

01.51.04.0362

תאמ"א  ( S.M.A) 12.5בעובי של 3-4
ס"מ עם אגראגט גס בזלתי סוג א'
וביטומן .PG70-10

טון

548.40

01.51.04.0364

תא"מ  12.5ש') (SMAבעובי משתנה
עם אגרגט גס בזלתי סוג א' וביטומן
PG76-10

טון

631.20

01.51.04.0366

תאמ''א  (S.M.A) 12.5בעוביים שונים
עם אגראגט גס בזלתי סוג א' וביטומן
 PG70-10עבור הוכחת יכולת במפעל
ו/או בשטח.

טון

556.80

01.51.04.0368

תאמ"א  (S.M.A) 12.5בעובי של 3-4
ס"מ עם אגראגט גס בזלתי סוג א'
וביטומן PG76-10

טון

639.60

01.51.04.0370

תאמ"א  (S.M.A) 12.5בעובי  2.5ס"מ
עם אגראגט גס בזלתי סוג א' וביטומן
PG76-10

טון

607.20

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  269מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

הערה:
שכבת תאמ"א  9.5ש' )(S.M.A

הערה

01.51.04.0374

תאמ''א  9.5ש' ) (S.M.Aבעובי  3ס''מ,
עם אגראגט גס בזלתי סוג א' וביטומן
PG76-10

מ"ר

52.60

01.51.04.0376

תאמ''א  9.5ש' ) (S.M.Aבעובי  4ס''מ,
עם אגראגט גס בזלתי סוג א' וביטומן
PG76-10

מ"ר

64.20

01.51.04.0378

תאמ''א  (S.M.A) 9.5ש' בעוביים
שונים עם אגראגט גס בזלתי סוג א'
וביטומן PG76-10

טון

682.80

הערה:
שכבת אספלט במדרכות ואיים מוגבהים

הערה

01.51.04.0382

מדרכות ואיים מוגבהים בעובי  3ס''מ
עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א'
וביטומן PG68-10

מ"ר

37.30

01.51.04.0384

מדרכות ואיים מוגבהים בעובי  4ס''מ
עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א'
וביטומן PG68-10

מ"ר

42.40

01.51.04.0386

מדרכות ואיים מוגבהים בעוביים שונים
עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א'
וביטומן PG68-10

טון

423.60

01.51.04.0388

קיזוז ממחיר הקירצוף עבור העברת
החומר המקורצף לרשות הקבלן

מ"ק

-13.50

01.51.04.0500

בטון אספלט למגרשי ספורט

טון

370.80

01.51.04.0510

אספקה בלבד של בטון אספלט למגרשי
ספורט

טון

316.80

01.51.04.0520

תערובת בטון אספלט מסוג אספלט
שקט ,מאבן דולמיט בכמות מעל 350
טון לאתר

טון

354.00

01.51.04.0530

תערובת בטון אספלט מסוג אספלט
שקט ,מאבן בזלת בכמות מעל  350טון
לאתר

טון

373.20

01.51.04.0550

תערובת בטון אספלט מסוג ,SMA
מאבן בזלת בכמות מעל  350טון לאתר

טון

398.40

4

רמדור

סה"כ

סה"כ עבודות אספלט

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  270מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון
5

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

תמרורים ,צביעה ואביזרי דרך

01.51.05.0010

תמרורי דרך מסוג עירוני לרבות עמוד
)בכל גובה(

יח'

392.00

01.51.05.0020

תמרורי דרך מסוג בינעירוני לרבות
עמוד

יח'

527.00

01.51.05.0025

תמרור א) -43מס'  915בלוח
התמרורים החדש( ,עם כיתוב לפי
דרישה ,ברמת מחזיר אור דרגה ,2
במידות  1.0X1.0מ' לרבות מסגרת
ועמודים

יח'

873.00

01.51.05.0030

תמרור א) -43מס'  915בלוח
התמרורים החדש( ,עם כיתוב לפי
דרישה ,ברמת מחזיר אור דרגה ,2
במידות  1.5X1.5מ' לרבות מסגרת
ועמודים

יח'

1,455.00

01.51.05.0035

תמרור א) -43מס'  915בלוח
התמרורים החדש( ,עם כיתוב לפי
דרישה במידות שונות לרבות מסגרת
)עמודים נמדדים בנפרד( ,ברמת מחזיר
אור דרגה 2

מ"ר

699.00

01.51.05.0040

זוג עמודים לשלט במידות שונות

קומפ...

408.00

01.51.05.0045

תמרור כדוגמת ו , -6ו ,-9ו) -10מס'
 108 ,118 ,112בהתאמה בלוח
התמרורים החדש( ,במידות עד .1.5X0
 4מ' מורכב על  2עמודים בקוטר ",2
ברמת מחזיר אור דרגה 3

קומפ...

466.00

01.51.05.0050

תמרור כדוגמת ו , -6ו , -9ו) -10מס'
 108 ,118 ,112בהתאמה בלוח
התמרורים החדש( ,במידות עד .0.8X0
 2מ' מורכב על עמוד בקוטר " ,2ברמת
מחזיר אור דרגה 3

קומפ...

292.00

01.51.05.0055

שרוול פי.וי.סי בצבעים שחור צהוב
לסירוגין בקוטר עד " 3.5מורכב על
עמוד התמרור

קומפ...

62.00

01.51.05.0060

תוספת למחיר תמרור דרך מסוג עירוני
עבור ציפוי מחזיר אור מסוג
 ,(INTENSITY HIGH (HIPתוצרת
 3Mאו ש"ע )מחזיר אור דרגה (2

קומפ...

68.00

01.51.05.0065

תוספת למחיר תמרור דרך מסוג עירוני
עבור ציפוי מחזיר אור מסוג GRADE
 DIMOND ((,DG3תוצרת  3Mאו ש"ע
)מחזיר אור דרגה (3

קומפ...

172.00

01.51.05.0070

שלט שם הרחוב עירוני במידות 80X40

קומפ...

524.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  271מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

ס"מ דו צדדי מפח עשוי מחומר מחזיר
אור רב עוצמה כולל הכיתוב ,לרבות
מסגרת עשויה מצינור בקוטר "1/2
מגולוון וצבוע בתנור בגוון תואם לגוון
העמוד.

קומפ...

01.51.05.0075

עמוד לשלט רחוב מצינור מגולוון וצבוע
בקוטר " 3באורך  3-3.5מ' לרבות יסוד

קומפ...

321.00

01.51.05.0080

תוספת לעמוד של שלט הרחוב עבור
עיטורים בראש העמוד ,עגול או מרובע ,
צבוע בגוון לפי גוון העמוד

קומפ...

34.90

01.51.05.0085

תוספת לעמוד של שלט הרחוב עבור
טבעת העיטור צבועה בגוון לפי גוון
העמוד

קומפ...

23.70

01.51.05.0090

שלט מספר בית מפח מגולוון וצבוע
במידות  20X25ס"מ

קומפ...

98.00

01.51.05.0095

צביעת קווי הפרדה או הדרכה ברוחב
 30ס"מ ,לבן/צהוב/כתום מלא

מ"א

6.80

01.51.05.0100

צביעת קווי הפרדה או הדרכה ברוחב
 20ס"מ ,לבן/צהוב/כתום מלא

מ"א

4.50

01.51.05.0120

קו ניתוב ברוחב  20ס"מ בצבע
לבן/צהוב משונן )"מרעיד"( ארוך קיים

מ"א

29.30

01.51.05.0125

קו ניתוב ברוחב  15ס"מ בצבע לבן /
צהוב  /כתום באמצעות יריעות סימון
זמניות תוצ'  3Mאו ש"ע מאושר כולל
פריימר

מ"א

26.00

01.51.05.0130

הסרת פס סימון מיריעה זמנית כולל
פינוי לאתר שפיכה מאושר

מ"א

2.30

01.51.05.0145

צביעת המילים "האט" או "עצור" על פני
הכביש ,לבן/צהוב/כתום מלא

קומפ...

104.00

01.51.05.0170

צביעת סמל אופניים  /נכה  /הולכי רגל

קומפ...

65.00

01.51.05.0171

צביעת סימון "מעטפה" לנכים בהתאם
לתכנית

יח'

225.00

01.51.05.0180

מחיקה זמנית לסימון קיים ברוחב עד
 20ס"מ בצבע שחור כולל חידוש כל 3
חודשים

מ"א

4.50

01.51.05.0185

מחיקה זמנית לסימון קיים ברוחב עד
 20ס"מ באמצעות שימוש במדבקות
שחורות תוצ'  3Mאו ש"ע מאושר
עם/בלי פריימר בהתאם להמלצות
הספק כולל ניקוי שטח ההדבקה לפני
יישום ע"י מפוח  /מטאטא שואב ,כולל
הסרה וסילוק הפסולת

מ"א

29.30

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  272מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

01.51.05.0195

מחיקה קבועה לסימון קיים ברוחב עד
 20ס"מ ע"י התזת כדוריות פלדה

מ"א

11.30

01.51.05.0200

מחיקה קבועה לסימון קיים ברוחב עד
 20ס"מ ע"י התזת מים בלחץ גבוה

מ"א

14.70

01.51.05.0205

מחיקה זמנית לשטחי צבע תוך שימוש
בצבע שחור כולל חידוש כל  3חודשים

מ"ר

23.70

01.51.05.0210

מחיקה זמנית לשטחי צבע באמצעות
שימוש במדבקות שחורות תוצ'  3Mאו
ש"ע מאושר עם/בלי פריימר בהתאם
להמלצות הספק כולל ניקוי שטח
ההדבקה לפני יישום ע"י מפוח /
מטאטא שואב ,כולל הסרה וסילוק
הפסולת

מ"ר

152.00

01.51.05.0215

מחיקה קבועה לשטחי צבע ע"י התזת
כדוריות פלדה

מ"ר

26.00

01.51.05.0220

מחיקה קבועה לשטחי צבע ע"י התזת
מים בלחץ גבוה

מ"ר

88.00

01.51.05.0225

תוספת למחיר צביעה עבור כדורי
זכוכית לסעיפים הנמדדים במ"ר

מ"ר

3.50

01.51.05.0230

תוספת למחיר צביעה עבור כדורי
זכוכית לסעיפים הנמדדים במ"א

מ"א

2.15

01.51.05.0235

סמן מחזיר אור )"עיני חתול"( חד צדדי
ממתכת בצבע לבן או צהוב מותקן
בנעיצה

יח'

31.50

01.51.05.0240

סמן מחזיר אור )"עיני חתול"( דו צדדי
ממתכת בצבע לבן או צהוב מותקן
בנעיצה

יח'

34.90

01.51.05.0245

סמן מחזיר אור )"עיני חתול"( חד צדדי
פלסטי/מתכת בצבע לבן או צהוב מותקן
בהדבקה קרה/חמה

יח'

29.30

01.51.05.0250

סמן מחזיר אור )"עיני חתול"( דו צדדי
פלסטי/מתכת בצבע לבן או צהוב מותקן
בהדבקה )קרה/חמה(

יח'

32.70

01.51.05.0255

סמן פולט אור חד צדדי מותקן בנעיצה

יח'

34.90

01.51.05.0260

סמן פולט אור דו צדדי מותקן בנעיצה

יח'

51.00

01.51.05.0265

סמן פולט אור חד צדדי מותקן בהדבקה

יח'

31.50

01.51.05.0270

סמן פולט אור דו צדדי מותקן בהדבקה

יח'

46.10

01.51.05.0275

פרוק וסילוק סמן מחזיר  /פולט אור
מסוג כלשהו

יח'

6.80

01.51.05.0280
רמדור

סה"כ

356.00
הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  273מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

נצנץ מהבהב ,קוטר " 1איטי/מהיר,
תוצרת " "MSLאו ש"ע מאושר

יח'

01.51.05.0285

נצנץ קבוע קוטר " ,1תוצרת " "MSLאו
ש"ע מאושר

יח'

380.00

01.51.05.0290

עין חתול דגם  YH-DD1-D-Fסולארי
אקטיבי )פולט אור( /פסיבי )מחזיר אור(
שקוע במסעה ,מהבהב ,דו כיווני ,בעל
 LED 3טעינה לכבלים ,בצבעים לפי
בחירת המזמין ,תוצרת " "MSLאו ש"ע
מאושר

יח'

635.00

01.51.05.0295

עין חתול דגם  YH-DD1-D-Sסולארי
אקטיבי )פולט אור( /פסיבי )מחזיר אור(
שקוע במסעה ,קבוע ,דו כיווני ,בעל 3
 LEDטעינה לכבלים ,בצבעים לפי
בחירת המזמין  ,תוצרת " "MSLאו ש"ע
מאושר

יח'

660.00

01.51.05.0300

עין חתול דגם  YH-DD1-Fסולארי
אקטיבי )פולט אור( /פסיבי )מחזיר אור(
שקוע במסעה ,מהבהב ,חד כיווני ,בעל
 LED 3טעינה לכבלים ,בצבעים לפי
בחירת המזמין ,תוצרת " "MSLאו ש"ע
מאושר

יח'

632.00

01.51.05.0305

עין חתול דגם  YH-DD1-Sסולארי
אקטיבי )פולט אור( /פסיבי )מחזיר אור(
שקוע במסעה ,קבוע ,חד כיווני ,בעל 3
 LEDטעינה לכבלים ,בצבעים לפי
בחירת המזמין ,תוצרת " "MSLאו ש"ע
מאושר

יח'

635.00

01.51.05.0310

עין חתול דגם  MS-200-Fסולארי,
מהבהב ,חד/דו כיווני ,אקטיבי /פסיבי,
מעל המסעה ,בעל נעץ ,טעינה לכבל,
בצבעים לפי בחירת המזמין ,תוצרת
" "MSLאו ש"ע מאושר

יח'

479.00

01.51.05.0315

עין חתול דגם  MS-200-Sסולארי,
,קבוע חד/דו כיווני ,אקטיבי /פסיבי ,מעל
המסעה ,בעל נעץ ,טעינה לכבל,
בצבעים לפי בחירת המזמין ,תוצרת
" "MSLאו ש"ע מאושר

יח'

503.00

01.51.05.0320

עין חתול דגם  MS-100-Fסולארי,
מהבהב ,חד/דו כיווני ,אקטיבי /פסיבי,
מעל המסעה ,בעל נעץ ,טעינה לכבל,
בצבעים לפי בחירת המזמין ,תוצרת
" "MSLאו ש"ע מאושר

יח'

431.00

01.51.05.0325

עין חתול דגם  MS-100-Sסולארי,
,קבוע חד/דו כיווני ,אקטיבי /פסיבי ,מעל

יח'

456.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  274מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

המסעה ,בעל נעץ ,טעינה לכבל,
בצבעים לפי בחירת המזמין ,תוצרת
" "MSLאו ש"ע מאושר

יח'

01.51.05.0330

פרפר דגם YH-HL-Fסולארי ,מהבהב,
אקטיבי/פסיבי למעקות בטיחות
ובטונדות ,בצבעים לפי בחירת המזמין,
תוצרת " "MSLאו ש"ע מאושר

יח'

408.00

01.51.05.0335

פרפר דגם YH-HL-Sסולארי ,קבוע,
אקטיבי/פסיבי למעקות בטיחות
ובטונדות ,בצבעים לפי בחירת המזמין,
תוצרת " "MSLאו ש"ע מאושר

יח'

431.00

01.51.05.0340

תמרור הכוונה וזהירות סולארי  ,דגם
 , S-T-S-Cמהבהב ,תקן עירוני עם
תאורת  , LEDתוצרת " "MSLאו ש"ע
מאושר

יח'

3,367.00

01.51.05.0345

תמרור הכוונה וזהירות סולארי  ,דגם
 , S-T-S-Hמהבהב ,תקן בינעירוני עם
תאורת  ,LEDתוצרת " "MSLאו ש"ע
מאושר

יח'

5,852.00

01.51.05.0350

תמרור סולארי מהבהב ,דגם , H-895
להתראה על מעבר חציה ,תקן בינעירוני
עם תאורת  ,LEDתוצרת " "MSLאו
ש"ע מאושר

יח'

6,244.00

01.51.05.0355

סרט הדבקה מיוחד מחזיר אור לסימון
וניתוב

מ"א

37.20

01.51.05.0360

סימון אופניים בצבע לבן במידות
 75X120ס"מ כדוגמת  BALOOאו
ש"ע  ,ע"ג שביל אופניים

מ"א

373.00

01.51.05.0365

סימון חץ בצבע לבן במידות 75X120
ס"מ כדוגמת  BALOOאו ש"ע  ,ע"ג
שביל אופניים

מ"א

164.00

01.51.05.0370

תמרור ג -7מואר בגדלים  70X70ס"מ
או  80X80ס"מ כולל  2נורות פלורסנט
 20ווט לתאורה פנימית ונל"ג  250ווט
לתאורת מעבר החציה ,מותקן על זרוע
שוט באורך  2.5מ' ועמוד בגובה  5.3מ'
לרבות יסוד במידות  70X70X90ס"מ

מ"א

6,985.00

01.51.05.0375

תוספת מחיר לתמרור ג -7עבור זרוע
באורך  3.5מ'

יח'

807.00

01.51.05.0380

מעקה בטיחות מפלדה לכבישים טיפוס
") "Wיחיד( כולל החומרים וההרכבה,
עמודים כל  4מטר

מ"א

170.00

01.51.05.0385

מעקה בטיחות " "Wכנ"ל אך כפול

מ"א

228.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט
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כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

01.51.05.0390

מעקה בטיחות מפלדה לכבישים טיפוס
") "Wיחיד( כולל החומרים וההרכבה,
עמודים כל  2מטר

מ"א

216.00

01.51.05.0395

מעקה בטיחות קבוע מפלדה לרמה N2
עם רוחב פעיל  W4,מאושר ע"י הועדה
הבין-משרדית להתקני תנועה ובטיחות
)הוצאה אחרונה( ,כולל כל אביזרי
הבטיחות לרבות אלמנטי קצה .התקנה
עפ"י מפרטי יצרן

מ"א

257.00

01.51.05.0400

מעקה בטיחות קבוע מפלדה לרמה N2
עם רוחב פעיל  W5,מאושר ע"י הועדה
הבין-משרדית להתקני תנועה ובטיחות
)הוצאה אחרונה( ,כולל כל אביזרי
הבטיחות לרבות אלמנטי קצה .התקנה
עפ"י מפרטי יצרן

מ"א

210.00

01.51.05.0405

מעקה בטיחות קבוע מפלדה לרמה H1
עם רוחב פעיל  W3,מאושר ע"י הועדה
הבין-משרדית להתקני תנועה ובטיחות
)הוצאה אחרונה( ,כולל כל אביזרי
הבטיחות לרבות אלמנטי קצה .התקנה
עפ"י מפרטי יצרן

מ"א

385.00

01.51.05.0410

מעקה בטיחות קבוע מפלדה לרמה H1
עם רוחב פעיל  W4,מאושר ע"י הועדה
הבין-משרדית להתקני תנועה ובטיחות
)הוצאה אחרונה( ,כולל כל אביזרי
הבטיחות לרבות אלמנטי קצה .התקנה
עפ"י מפרטי יצרן

מ"א

349.00

01.51.05.0415

מעקה בטיחות קבוע מפלדה לרמה H1
עם רוחב פעיל  W5,מאושר ע"י הועדה
הבין-משרדית להתקני תנועה ובטיחות
)הוצאה אחרונה( ,כולל כל אביזרי
הבטיחות לרבות אלמנטי קצה .התקנה
עפ"י מפרטי יצרן

מ"א

321.00

01.51.05.0420

מעקה בטיחות קבוע מפלדה לרמה H1
עם רוחב פעיל  W6,מאושר ע"י הועדה
הבין-משרדית להתקני תנועה ובטיחות
)הוצאה אחרונה( ,כולל כל אביזרי
הבטיחות לרבות אלמנטי קצה .התקנה
עפ"י מפרטי יצרן

מ"א

292.00

01.51.05.0425

מעקה בטיחות קבוע מפלדה לרמה H2
עם רוחב פעיל  W3,מאושר ע"י הועדה
הבין-משרדית להתקני תנועה ובטיחות
)הוצאה אחרונה( ,כולל כל אביזרי
הבטיחות לרבות אלמנטי קצה .התקנה
עפ"י מפרטי יצרן

מ"א

1,048.00

01.51.05.0430

מעקה בטיחות קבוע מפלדה לרמה H2

מ"א

873.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט
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כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

עם רוחב פעיל  W4,מאושר ע"י הועדה
הבין-משרדית להתקני תנועה ובטיחות
)הוצאה אחרונה( ,כולל כל אביזרי
הבטיחות לרבות אלמנטי קצה .התקנה
עפ"י מפרטי יצרן

מ"א

01.51.05.0435

מעקה בטיחות קבוע מפלדה לרמה H2
עם רוחב פעיל  W5,מאושר ע"י הועדה
הבין-משרדית להתקני תנועה ובטיחות
)הוצאה אחרונה( ,כולל כל אביזרי
הבטיחות לרבות אלמנטי קצה .התקנה
עפ"י מפרטי יצרן

מ"א

699.00

01.51.05.0440

מעקה בטיחות קבוע מפלדה לרמה H2
עם רוחב פעיל  W6,מאושר ע"י הועדה
הבין-משרדית להתקני תנועה ובטיחות
)הוצאה אחרונה( ,כולל כל אביזרי
הבטיחות לרבות אלמנטי קצה .התקנה
עפ"י מפרטי יצרן

מ"א

583.00

01.51.05.0445

מעקה בטיחות קבוע מפלדה לרמה H2
עם רוחב פעיל  W7,מאושר ע"י הועדה
הבין-משרדית להתקני תנועה ובטיחות
)הוצאה אחרונה( ,כולל כל אביזרי
הבטיחות לרבות אלמנטי קצה .התקנה
עפ"י מפרטי יצרן

מ"א

466.00

01.51.05.0450

מעקה בטיחות קבוע מפלדה דו-צדדי
)שימוש במפרדה( ,לרמה  H2עם רוחב
פעיל  W4עד  W7,מאושר ע"י הועדה
הבין-משרדית להתקני תנועה ובטיחות
)הוצאה אחרונה( ,כולל כל אביזרי
הבטיחות לרבות אלמנטי קצה .התקנה
עפ"י מפרטי יצרן

מ"א

640.00

01.51.05.0455

מעקה בטיחות מבטון משוך מדגם
 STEPדו צדדי ,לרמת  H2עם רוחב
פעיל ) W1לא מאושר ע"י הועדה
הבין-משרדית להתקני תנועה
ובטיחות( ,כולל ברזל זיון עפ"י פרט,
כולל ביצוע ריתוכים לחפייה בברזל
הזיון ,כולל ביצוע אשפרה לבטון ,כולל
כל אביזרי הבטיחות ,כולל ביצוע פתחי
ניקוז,

מ"א

408.00

01.51.05.0460

מעקה בטיחות קבוע מבטון למיפרדה,
לרמת  H2עם רוחב פעיל עד W7,
מורכב משני מעקות בטון אסימטריים
כולל מילוי גרנולרי במרכז )למעט כורכר
ואבן חול( ,לגובה  70ס"מ מהודק
בשכבות של  15ס"מ ,מאושר ע"י
הועדה הבין-משרדית להתקני תנועה
ובטיחות )הוצאה אחרונה( ,כדוגמת
80AS D

מ"א

1,279.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  277מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

01.51.05.0465

מעקה בטיחות קבוע מבטון משוך,
לרמת  , TL5דו צדדי ,סימטרי /
אסימטרי )עד  25ס"מ( ,להתקנה
בתנאים חריגים המאושר ע"י הועדה
הבין-משרדית להתקני תנועה
ובטיחות)הוצאה אחרונה( ,ועל בסיס
פרוט התנאים להתקנה עפ"י הוועדה,
כדוגמת  Wall Tall Ontarioתוצ' מדן
ישראל או ש"ע,

מ"א

699.00

01.51.05.0470

מעקה בטיחות מבטון טרומי ,לרמת N1
עם רוחב פעיל  W3ומעלה ,מאושר ע"י
הועדה הבין-משרדית להתקני תנועה
ובטיחות )הוצאה אחרונה( ,כולל כל
אביזרי הבטיחות לרבותאלמנטי קצה.
התקנה עפ"י מפרטי יצרן

מ"א

612.00

01.51.05.0475

מעקה בטיחות מבטון טרומי ,לרמת N2
עם רוחב פעיל  W3,מאושר ע"י הועדה
הבין-משרדית להתקני תנועה ובטיחות
)הוצאה אחרונה( ,כולל כל אביזרי
הבטיחות לרבות אלמנטי קצה .התקנה
עפ"י מפרטי יצרן

מ"א

699.00

01.51.05.0480

מעקה בטיחות מבטון טרומי ,לרמת H1
עם רוחב פעיל  W4,מאושר ע"י הועדה
הבין-משרדית להתקני תנועה ובטיחות
)הוצאה אחרונה( ,כולל כל אביזרי
הבטיחות לרבות אלמנטי קצה .התקנה
עפ"י מפרטי יצרן

מ"א

699.00

01.51.05.0485

מעקה בטיחות מבטון טרומי ,לרמת H1
עם רוחב פעיל  W5ומעלה ,מאושר ע"י
הועדה הבין-משרדית להתקני תנועה
ובטיחות )הוצאה אחרונה( ,כולל כל
אביזרי הבטיחות לרבותאלמנטי קצה.
התקנה עפ"י מפרטי יצרן

מ"א

640.00

01.51.05.0490

מעקה בטיחות מבטון טרומי ,לרמת H2
עם רוחב פעיל  W5ומעלה ,מאושר ע"י
הועדה הבין-משרדית להתקני תנועה
ובטיחות )הוצאה אחרונה( ,כולל כל
אביזרי הבטיחות לרבותאלמנטי קצה.
התקנה עפ"י מפרטי יצרן

מ"א

710.00

01.51.05.0495

מעקה בטיחות מבטון טרומי ,לרמת
 H4Bעם רוחב פעיל  W7,מאושר ע"י
הועדה הבין-משרדית להתקני תנועה
ובטיחות )הוצאה אחרונה( ,כולל כל
אביזרי הבטיחות לרבות אלמנטי קצה.
התקנה עפ"י מפרטי יצרן

מ"א

931.00

01.51.05.0500

יחידת מעבר ממעקה קבוע חדש
מפלדה מכל סוג ,למעקה בטון קיים

קומפ...

23,257.00

רמדור

סה"כ
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כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

מכל סוג ולהיפך .ביצוע עפ"י מפרט יצרן

קומפ...

01.51.05.0505

יחידת מעבר ממעקה קבוע מפלדה
מסוג אחד למעקה פלדה קבוע מסוג
שני .ביצוע עפ"י מפרט יצרן

קומפ...

699.00

01.51.05.0510

יחידת קצה סלחנית למעקה בטיחות
קבוע מפלדה לצידי הדרך  /למפרדה
לרמת מבחן ) TL-2אמריקאי(  /מהירות
 70קמ"ש )אירופאי(  .התקנה עפ"י
מפרטי יצרן

קומפ...

20,349.00

01.51.05.0515

יחידת קצה סלחנית למעקה בטיחות
קבוע מפלדה לצידי הדרך  /למפרדה
לרמת מבחן ) TL-3אמריקאי(  /מהירות
 100קמ"ש )מבחן  P4אירופאי(.
התקנה עפ"י מפרטי יצרן

קומפ...

23,257.00

01.51.05.0520

סופג אנרגיה קבוע להתקנה בקצה
מעקה פלדה  /בטון  /מכשול הנדרש
להגנה ,לרמת  TL-3 / .P4התקנה עפ"י
מפרטי יצרן

קומפ...

75,585.00

הערה:
_ התקני בטיחות וגידור זמניים _

הערה

הערה:
התשלום לסעיפים אלו יהיה עפ"י תנאי
החוזה בלבד

הערה

01.51.05.0535

אספקה והתקנה ואחזקה של מעקה
בטיחות זמני לרמת  T2,כולל כל פרטי
החיבור הנדרשים כולל אלמנטי קצה
וכולל פירוק המעקה בסוף שלב הביצוע
)המחיר הינו עבור מ"א/יממה .הכמות
שתוכנס הינה הכמות ליום במ"א  Xמס'
הימים שההתקן סופק(

מ"א

2.30

01.51.05.0540

אספקה והתקנה ואחזקה של מעקה
בטיחות זמני לרמת  T3עם רוחב פעיל
 W6ומעלה ,כולל כל פרטי החיבור
הנדרשים כולל אלמנטי קצה וכולל
פירוק המעקה בסוף שלב הביצוע
)המחיר הינו עבור מ"א/יממה .הכמות
שתוכנס הינה הכמות ליום במ"א  Xמס'
הימים שההתקן סופק(

מ"א

2.30

01.51.05.0545

אספקה והתקנה ואחזקה של מעקה
בטיחות זמני לרמת  T3עם רוחב פעיל
 W5,כולל כל פרטי החיבור הנדרשים
כולל אלמנטי קצה וכולל פירוק המעקה
בסוף שלב הביצוע )המחירהינו עבור
מ"א/יממה .הכמות שתוכנס הינה
הכמות ליום במ"א  Xמס' הימים
שההתקן סופק(

מ"א

2.30

רמדור

סה"כ
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כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

01.51.05.0550

אספקה והתקנה ואחזקה של מעקה
בטיחות זמני לרמת  T3עם רוחב פעיל
 W4,כולל כל פרטי החיבור הנדרשים
כולל אלמנטי קצה וכולל פירוק המעקה
בסוף שלב הביצוע )המחירהינו עבור
מ"א/יממה .הכמות שתוכנס הינה
הכמות ליום במ"א  Xמס' הימים
שההתקן סופק(

מ"א

3.50

01.51.05.0555

אספקה והתקנה ואחזקה של מעקה
בטיחות זמני לרמת  T3עם רוחב פעיל
 W3,כולל כל פרטי החיבור הנדרשים
כולל אלמנטי קצה וכולל פירוק המעקה
בסוף שלב הביצוע )המחירהינו עבור
מ"א/יממה .הכמות שתוכנס הינה
הכמות ליום במ"א  Xמס' הימים
שההתקן סופק(

מ"א

3.30

01.51.05.0560

אספקה והתקנה ואחזקה של מעקה
בטיחות זמני לרמת  T3עם רוחב פעיל
 W2,כולל כל פרטי החיבור הנדרשים
כולל אלמנטי קצה וכולל פירוק המעקה
בסוף שלב הביצוע )המחירהינו עבור
מ"א/יממה .הכמות שתוכנס הינה
הכמות ליום במ"א  Xמס' הימים
שההתקן סופק(

מ"א

4.50

01.51.05.0565

אספקה והתקנה ואחזקה של מעקה
בטיחות זמני לרמת  N1/N2עם רוחב
פעיל  W4-W6,כולל כל פרטי החיבור
הנדרשים כולל אלמנטי קצה וכולל
פירוק המעקה בסוף שלב הביצוע
)המחיר הינו עבור מ"א/יממה .הכמות
שתוכנס הינה הכמות ליום במ"א  Xמס'
הימים שההתקן סופק(

מ"א

4.50

01.51.05.0570

אספקה והתקנה ואחזקה של מעקה
בטיחות זמני לרמת  H1עם רוחב פעיל
 W7,כולל כל פרטי החיבור הנדרשים
כולל אלמנטי קצה וכולל פירוק המעקה
בסוף שלב הביצוע )המחירהינו עבור
מ"א/יממה .הכמות שתוכנס הינה
הכמות ליום במ"א  Xמס' הימים
שההתקן סופק(

מ"א

3.50

01.51.05.0575

אספקה והתקנה ואחזקה של מעקה
בטיחות זמני לרמת  H1עם רוחב פעיל
 W6,כולל כל פרטי החיבור הנדרשים
כולל אלמנטי קצה וכולל פירוק המעקה
בסוף שלב הביצוע )המחירהינו עבור
מ"א/יממה .הכמות שתוכנס הינה
הכמות ליום במ"א  Xמס' הימים
שההתקן סופק(

מ"א

3.50

רמדור

סה"כ
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כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

01.51.05.0580

אספקה והתקנה ואחזקה של מעקה
בטיחות זמני לרמת  H1עם רוחב פעיל
 W5,כולל כל פרטי החיבור הנדרשים
כולל אלמנטי קצה וכולל פירוק המעקה
בסוף שלב הביצוע )המחירהינו עבור
מ"א/יממה .הכמות שתוכנס הינה
הכמות ליום במ"א  Xמס' הימים
שההתקן סופק(

מ"א

4.50

01.51.05.0585

אספקה והתקנה ואחזקה של מעקה
בטיחות זמני לרמת  H1עם רוחב פעיל
 W4,כולל כל פרטי החיבור הנדרשים
כולל אלמנטי קצה וכולל פירוק המעקה
בסוף שלב הביצוע )המחירהינו עבור
מ"א/יממה .הכמות שתוכנס הינה
הכמות ליום במ"א  Xמס' הימים
שההתקן סופק(

מ"א

4.50

01.51.05.0590

אספקה והתקנה ואחזקה של מעקה
בטיחות זמני לרמת  H2עם רוחב פעיל
 W8,כולל כל פרטי החיבור הנדרשים
כולל אלמנטי קצה וכולל פירוק המעקה
בסוף שלב הביצוע )המחירהינו עבור
מ"א/יממה .הכמות שתוכנס הינה
הכמות ליום במ"א  Xמס' הימים
שההתקן סופק(

מ"א

4.50

01.51.05.0595

אספקה והתקנה ואחזקה של מעקה
בטיחות זמני לרמת  H2עם רוחב פעיל
 W7,כולל כל פרטי החיבור הנדרשים
כולל אלמנטי קצה וכולל פירוק המעקה
בסוף שלב הביצוע )המחירהינו עבור
מ"א/יממה .הכמות שתוכנס הינה
הכמות ליום במ"א  Xמס' הימים
שההתקן סופק(

מ"א

4.50

01.51.05.0600

אספקה והתקנה ואחזקה של מעקה
בטיחות זמני לרמת  H2עם רוחב פעיל
 W6,כולל כל פרטי החיבור הנדרשים
כולל אלמנטי קצה וכולל פירוק המעקה
בסוף שלב הביצוע )המחירהינו עבור
מ"א/יממה .הכמות שתוכנס הינה
הכמות ליום במ"א  Xמס' הימים
שההתקן סופק(

מ"א

5.70

01.51.05.0605

אספקה והתקנה ואחזקה של מעקה
בטיחות זמני לרמת  H2עם רוחב פעיל
 W5,כולל כל פרטי החיבור הנדרשים
כולל אלמנטי קצה וכולל פירוק המעקה
בסוף שלב הביצוע )המחירהינו עבור
מ"א/יממה .הכמות שתוכנס הינה
הכמות ליום במ"א  Xמס' הימים
שההתקן סופק(

מ"א

5.70

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  281מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

01.51.05.0610

אספקה והתקנה ואחזקה של פנסים
מהבהבים ו -12כולל התקנתו על כל
אמצעי בטיחות אחר וכולל פירוק בסוף
שלב הביצוע )המחיר הינו עבור
יח'/יממה .הכמות שתוכנס הינההכמות
ליום ביח'  Xמס' הימים שההתקן סופק(

מ"א

5.70

01.51.05.0615

אספקה והתקנה ואחזקה של שלישיית
פנסים מהבהבים ו ,-12כולל תמרור
אזהרה משולש ותמרורים א ,-41א,-42
א .-43המחיר כולל התקנת המהבהבים
ע"ג תמרור האזהרה ,כוללהתקנתו ע"ג
עמוד פלדה מגולוון בקוטר " ,3ע.ד3 .
מ"מ ובאורך  3.6מ' ,כולל יסוד בטון
וכולל פירוק בסוף שלב הביצ

מ"א

27.00

01.51.05.0620

אספקה והתקנה ואחזקה של תמרור
ו ,-4ו -6אנכי שמאלי או ימני בגודל
 20/80ס"מ כולל פרופיל והתקנתו ע"ג
מעקות בטיחות זמניים או תושבת כובד
)שתשולם בנפרד( ,וכולל פירוק בסוף
שלב הביצוע )המחיר הינו עבור
יח'/יממה .הכמות שתוכנס הינה הכמות
ליום ביח'  Xמס' הימים שההתקן

מ"א

3.50

01.51.05.0625

אספקה והתקנה ואחזקה של של
מחסום מסוג ו -2שמאלי או ימני כפול
בגודל  50/250ס"מ כולל פרופיל
והתקנתו ע"ג  2תושבות כובד )הכלולות
במחיר( ,וכולל פירוק בסוף שלב הביצוע
)המחיר הינו עבור יח'/יממה .הכמות
שתוכנס הינה הכמות ליום ביח'  Xמס'
הימים שההתקן סופק(

מ"א

9.00

01.51.05.0630

אספקה והתקנה ואחזקה של תמרור
אזהרה  /הוראה  /מודיעין עם רמת
מחזיר אור דרגה  2בגודל עפ"י לוח
התמרורים  /מתכנן ,כולל התקנתו ע"ג
עמוד פלדה מגולוון בקוטר ,"3ע.ד3 .
מ"מ ובאורך  3.6מ' ,כולל יסוד בטון או
התקנה ע"ג מעקה זמני )הנמדד
בנפרד( ,וכולל פירוק בסוף שלב ה

מ"א

3.50

01.51.05.0635

אספקה והתקנה ואחזקה של תושבת
כובד תיקנית במשקל  25-30ק"ג כולל
כל האמצעים והמחברים הדרושים
להצבת שילוט ותמרור עליה וכולל
פירוק בסוף שלב הביצוע )המחיר הינו
עבור יח'/יממה .הכמות שתוכנס הינה
הכמות ליום ביח'  Xמס' הימים
שההתקן סופק(

מ"א

2.30

01.51.05.0640

אספקה והתקנה ואחזקה של קונוס
בגובה  75ס"מ הכולל שרוול פלסטי

מ"א

2.15

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט
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כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

תקין מחזיר אור המותקן עליו ,כולל
פרוק בסוף שלב הביצוע )המחיר הינו
עבור יח'/יממה .הכמות שתוכנס הינה
הכמות ליום ביח'  Xמס' הימים
שההתקן סופק(

מ"א

01.51.05.0645

אספקה והתקנה ואחזקה של קונוס
בגובה  100ס"מ הכולל שרוול פלסטי
תקין מחזיר אור המותקן עליו ,כולל
פרוק בסוף שלב הביצוע )המחיר הינו
עבור יח'/יממה .הכמות שתוכנס הינה
הכמות ליום ביח'  Xמס' הימים
שההתקן סופק(

מ"א

2.30

01.51.05.0650

אספקה והתקנה ואחזקה סופג אנרגיה
נייד לרמה  TL-2המאושר ע"י הוועדה
הבין משרדית להתקני תנועה ובטיחות
)הוצאה אחרונה( ,כולל פרוק בסוף שלב
הביצוע )המחיר הינו עבור יח'/יממה.
הכמות שתוכנס הינה הכמות ליום ביח'
 Xמס' הימים שההתקן סופק(

מ"א

146.00

01.51.05.0655

אספקה והתקנה ואחזקה סופג אנרגיה
נייד לרמה  TL-3המאושר ע"י הוועדה
הבין משרדית להתקני תנועה ובטיחות
)הוצאה אחרונה( ,כולל פרוק בסוף שלב
הביצוע )המחיר הינו עבור יח'/יממה.
הכמות שתוכנס הינה הכמות ליום ביח'
 Xמס' הימים שההתקן סופק(

מ"א

234.00

01.51.05.0665

אספקה והתקנת גדר זמנית מעוגלת
מסוג ) Climb Antiכנגד טיפוס(
ממתכת מגולוונת  ,בגובה  2.0מטר
ובאורך  3.5מטר כדוגמת OUTDOOR
או ש"ע עם משולשי הקשחה בבסיסי
הגדר ,מותקנת על בסיסי כובד
מפלסטיק ממוחזר ומחוברת באמצעות
תפסני מצמד ,התשלום לסעיף זה הינו:
מחיר ההשכרה למ' גדר ליום ,בהתאם
לסיכום עם המזמין  ,בכפוף להצעת
מחיר שתאושר מראש ע"י המפקח /
הרשות המזמינה.

יח'

3.15

01.51.05.0670

תוספת למחיר השכרת הגדר הזמנית
עבור שער אדם ברוחב  1.1מטר
ובגובה  2.0מטר כדוגמת OUTDOOR
או ש"ע ,התשלום לסעיף זה הינו :מחיר
ההשכרה למ' גדר ליום ,בהתאם
לסיכום עם המזמין  ,בכפוף להצעת
מחיר שתאושר מראש ע"י המפקח /
הרשות המזמינה.

יח'

7.90

01.51.05.0675

תוספת למחיר השכרת הגדר הזמנית
עבור שער דו כנפי לרכב ברוחב 4.5

יח'

29.30

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  283מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

מטר ובגובה  2.0מטר כדוגמת
 OUTDOORאו ש"ע ,התשלום לסעיף
זה הינו :מחיר ההשכרה למ' גדר ליום,
בהתאם לסיכום עם המזמין  ,בכפוף
להצעת מחיר שתאושר מראש ע"י
המפקח  /הרשות המזמינה.

יח'

01.51.05.0680

תוספת למחיר השכרת הגדר הזמנית
עבור מסך הסתרה מפלריג לבן במשקל
160גרם למ"ר ובגובה  2.0מטר מוצמד
לגדר  ,כדוגמת  OUTDOORאו ש"ע,
התשלום לסעיף זה הינו :מחיר
ההשכרה למ' גדר ליום ,בהתאם
לסיכום עם המזמין  ,בכפוף להצעת
מחיר שתאושר מראש ע"י המפקח /
הרשות המזמינה.

יח'

2.15

01.51.05.0685

אספקה והתקנת גדר זמנית ניידת
מאיסכורית עשוייה מפח גלי מגולוון
וצבוע  ,בגובה  2מטר ובאורך  2.1מטר
,מיוצבת על בסיסי כובד מאבן ממוחזרת
כדוגמת  OUTDOORאו ש"ע הובלה
למרחק של עד  100ק"מ ,הרכבה
ופירוק כלולים בהזמנת שכירות
מינימלית של  100מ' גדר ל 30 -יום.
מחיר ההשכרה הינו למ' גדר ליום

יח'

5.70

01.51.05.0690

אספקה והתקנת מעקה מחסום זמני
ממתכת מגולוונת בגובה  1.1מטר
ובאורך  2.3מטר עם פטנט נעילה
המונע שליפה אקראית כדוגמת
 OUTDOORאו ש"ע

מ"א

3.50

01.51.05.0692

אספקה והתקנת גדר זמנית מעוגלת
מסוג ) Climb Antiכנגד טיפוס(
ממתכת מגולוונת  ,בגובה  2.0מטר
ובאורך  3.5מטר כדוגמת OUTDOOR
או ש"ע עם משולשי הקשחה בבסיסי
הגדר ,מותקנת על בסיסי כובד
מפלסטיק ממוחזר ומחוברת באמצעות
תפסני מצמד ,פאנל גדר מעוגלת
ZNAC .

מ"א

147.00

01.51.05.0695

חוסר בגדר בטיחותית להולכי רגל ו\או
גידור אתר העבודה

מ"א

-243.90

5

סה"כ תמרורים ,צביעה ואביזרי דרך

51

סה"כ סלילת כבישים ורחובות

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  284מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

57

עבודות מים ,ביוב וניקוז

1

שוחות בקרה מחוליות טרומיות עגולות

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

01.57.01.0005

תא בקרה עגול בקוטר פנימי  80ס"מ
עם תא שיקוע ומכסה ב.ב קוטר 60
ס"מ ממין  D400בעומק עד  1.25מ'
לרבות עבודות הנלוות לפי מפרט טכני
מיוחד

קומפ...

2,520.00

01.57.01.0010

תא בקרה עגול בקוטר  100ס"מ עם
תא שיקוע ומכסה ב.ב קוטר  60ס"מ
ממין  D400בעומק מ 1.25 -מ' עד 2.0
מ' לרבות עבודות הנלוות לפי מפרט
טכני מיוחד

קומפ...

3,570.00

01.57.01.0015

תא בקרה עגול בקוטר  125ס"מ עם
תא שיקוע ומכסה ב.ב קוטר  60ס"מ
בעומק מ 2.00 -מ' עד  3.00מ' לרבות
עבודות הנלוות לפי מפרט טכני מיוחד

קומפ...

4,725.00

01.57.01.0020

תא בקרה עגול בקוטר  150ס"מ עם
תא שיקוע ומכסה ב.ב קוטר  60ס"מ
בעומק מ 2.00 -מ' עד  3.00מ' לרבות
עבודות הנלוות לפי מפרט טכני מיוחד

קומפ...

6,510.00

01.57.01.0025

תא התפצלות לשרוולי השקיה כולל
מכסה ממסגרת מיצקת ברזל ,כולל
מילוי בריצוף המונח באון רציף למשטח

קומפ...

3,150.00

1

רמדור

סה"כ

סה"כ שוחות בקרה מחוליות טרומיות עגולות

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  285מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון
2

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

צנרת ניקוז מבטון מזויין

01.57.02.0005

צינורות ניקוז מבטון מזויין לפי ת"י ,27
סוג  1דגם הידרוט"ל של אקרשטיין או
מגנוקריט  F -של וולפמן או ש"ע עם
אוטם מובנה בפעמון "נקבה" דרג ,3
קוטר  40ס"מ מונחים בקרקע בעומק
עד ל  1.25מ' לרבות עבודות הנלוות
מפרטות במפרט טכני מיוחד כולל פרק
מדידה ותשלום.

מ"א

420.00

01.57.02.0010

צינורות ניקוז מבטון מזויין לפי ת"י ,27
סוג  1דגם הידרוט"ל של אקרשטיין או
מגנוקריט  F -של וולפמן או ש"ע עם
אוטם מובנה בפעמון "נקבה" דרג ,3
קוטר  40ס"מ מונחים בקרקע בעומק מ
1.25עד  1.75מ' לרבות עבודותהנלוות מפרטות במפרט טכני מיוחד
כולל פרק מדידה ותשלום.

מ"א

441.00

01.57.02.0015

צינורות ניקוז מבטון מזויין לפי ת"י ,27
סוג  1דגם הידרוט"ל של אקרשטיין או
מגנוקריט  F -של וולפמן או ש"ע עם
אוטם מובנה בפעמון "נקבה" דרג ,3
קוטר  40ס"מ מונחים בקרקע בעומק
מ1.75-עד  2.25מ' לרבות עבודות
הנלוות מפרטות במפרט טכני מיוחד
כולל פרק מדידה ותשלום.

מ"א

462.00

01.57.02.0020

צינורות ניקוז מבטון מזויין לפי ת"י ,27
סוג  1דגם הידרוט"ל של אקרשטיין או
מגנוקריט  F -של וולפמן או ש"ע עם
אוטם מובנה בפעמון "נקבה" דרג ,3
קוטר  40ס"מ מונחים בקרקע בעומק
מ2.25-עד  2.75מ' לרבות עבודות
הנלוות מפרטות במפרט טכני מיוחד
כולל פרק מדידה ותשלום.

מ"א

494.00

01.57.02.0025

צינורות ניקוז מבטון מזויין לפי ת"י ,27
סוג  1דגם הידרוט"ל של אקרשטיין או
מגנוקריט  F -של וולפמן או ש"ע עם
אוטם מובנה בפעמון "נקבה" דרג ,3
קוטר  40ס"מ מונחים בקרקע בעומק
מ2.75-עד  3.25מ' לרבות עבודות
הנלוות מפרטות במפרט טכני מיוחד
כולל פרק מדידה ותשלום.

מ"א

525.00

01.57.02.0030

צינורות ניקוז מבטון מזויין לפי ת"י ,27
סוג  1דגם הידרוט"ל של אקרשטיין או
מגנוקריט  F -של וולפמן או ש"ע עם
אוטם מובנה בפעמון "נקבה" דרג,4
קוטר  40ס"מ מונחים בקרקע בעומק
עד ל  1.25מ' לרבות עבודות הנלוות
מפרטות במפרט טכני מיוחד כולל פרק

מ"א

431.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  286מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

מדידה ותשלום.

מ"א

01.57.02.0035

צינורות ניקוז מבטון מזויין לפי ת"י ,27
סוג  1דגם הידרוט"ל של אקרשטיין או
מגנוקריט  F -של וולפמן או ש"ע עם
אוטם מובנה בפעמון "נקבה" דרג,4
קוטר  40ס"מ מונחים בקרקע בעומק
מ1.25-עד  1.75מ' לרבות עבודות
הנלוות מפרטות במפרט טכני מיוחד
כולל פרק מדידה ותשלום.

מ"א

452.00

01.57.02.0040

צינורות ניקוז מבטון מזויין לפי ת"י ,27
סוג  1דגם הידרוט"ל של אקרשטיין או
מגנוקריט  F -של וולפמן או ש"ע עם
אוטם מובנה בפעמון "נקבה" דרג,4
קוטר  40ס"מ מונחים בקרקע בעומק
מ1.75-עד  2.25מ' לרבות עבודות
הנלוות מפרטות במפרט טכני מיוחד
כולל פרק מדידה ותשלום.

מ"א

473.00

01.57.02.0045

צינורות ניקוז מבטון מזויין לפי ת"י ,27
סוג  1דגם הידרוט"ל של אקרשטיין או
מגנוקריט  F -של וולפמן או ש"ע עם
אוטם מובנה בפעמון "נקבה" דרג,4
קוטר  40ס"מ מונחים בקרקע בעומק
מ2.25-עד  2.75מ' לרבות עבודות
הנלוות מפרטות במפרט טכני מיוחד
כולל פרק מדידה ותשלום.

מ"א

504.00

01.57.02.0050

צינורות ניקוז מבטון מזויין לפי ת"י ,27
סוג  1דגם הידרוט"ל של אקרשטיין או
מגנוקריט  F -של וולפמן או ש"ע עם
אוטם מובנה בפעמון "נקבה" דרג,4
קוטר  40ס"מ מונחים בקרקע בעומק
מ2.75-עד  3.25מ' לרבות עבודות
הנלוות מפרטות במפרט טכני מיוחד
כולל פרק מדידה ותשלום.

מ"א

536.00

01.57.02.0055

צינורות ניקוז מבטון מזויין לפי ת"י ,27
סוג  1דגם הידרוט"ל של אקרשטיין
אומגנוקריט  F -של וולפמן או ש"ע עם
אוטם מובנה בפעמון "נקבה" דרג, 5
קוטר  40ס"מ מונחים בקרקע בעומק
עד  1.25מ' לרבות עבודות הנלוות
מפרטות במפרט טכני מיוחד כולל פרק
מדידה ותשלום.

מ"א

452.00

01.57.02.0060

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ1.25-עד .1
 75מ'

מ"א

473.00

01.57.02.0065

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ1.75-עד .2
 25מ'

מ"א

494.00

01.57.02.0070

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ2.25-עד .2

מ"א

525.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  287מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

תיאור

יחידת
מידה

 75מ'

מ"א

01.57.02.0075

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ2.75-עד .3
 25מ'

מ"א

557.00

01.57.02.0080

צינורות ניקוז מבטון מזויין לפי ת"י ,27
סוג  1דגם הידרוט"ל של אקרשטיין או
מגנוקריט  F -של וולפמן או ש"ע עם
אוטם מובנה בפעמון "נקבה" דרג ,3
קוטר  50ס"מ מונחים בקרקע בעומק
עד ל  1.25מ' לרבות עבודות הנלוות
מפרטות במפרט טכני מיוחד כולל פרק
מדידה ותשלום.

מ"א

510.00

01.57.02.0085

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ1.25-עד .1
 75מ'

מ"א

531.00

01.57.02.0090

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ1.75-עד .2
 25מ'

מ"א

552.00

01.57.02.0095

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ2.25-עד .2
 75מ'

מ"א

583.00

01.57.02.0100

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ2.75-עד .3
 25מ'

מ"א

615.00

01.57.02.0105

צינורות ניקוז מבטון מזויין לפי ת"י ,27
סוג  1דגם הידרוט"ל של אקרשטיין או
מגנוקריט  F -של וולפמן או ש"ע עם
אוטם מובנה בפעמון "נקבה" דרג, 4
קוטר  50ס"מ מונחים בקרקע בעומק
עד ל  1.25מ' לרבות עבודות הנלוות
מפרטות במפרט טכני מיוחד כולל פרק
מדידה ותשלום.

מ"א

536.00

01.57.02.0110

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ1.25-עד .1
 75מ'

מ"א

557.00

01.57.02.0115

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ1.75-עד .2
 25מ'

מ"א

578.00

01.57.02.0120

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ2.25-עד .2
 75מ'

מ"א

609.00

01.57.02.0125

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ2.75-עד .3
 25מ'

מ"א

641.00

01.57.02.0130

צינורות ניקוז מבטון מזויין לפי ת"י ,27
סוג  1דגם הידרוט"ל של אקרשטיין או
מגנוקריט  F -של וולפמן או ש"ע עם
אוטם מובנה בפעמון "נקבה" דרג , 5
קוטר 50ס"מ מונחים בקרקע בעומק
עד ל  1.25מ' לרבות עבודות הנלוות
מפרטות במפרט טכני מיוחד כולל פרק
מדידה ותשלום.

מ"א

557.00

רמדור

כמות

מחיר

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  288מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

01.57.02.0135

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ1.25-עד .1
 75מ'

מ"א

578.00

01.57.02.0140

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ1.75-עד .2
 25מ'

מ"א

599.00

01.57.02.0145

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ2.25-עד .2
 75מ'

מ"א

630.00

01.57.02.0150

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ2.75-עד .3
 25מ'

מ"א

662.00

01.57.02.0155

צינורות ניקוז מבטון מזויין לפי ת"י ,27
סוג  1דגם הידרוט"ל של אקרשטיין או
מגנוקריט  F -של וולפמן או ש"ע עם
אוטם מובנה בפעמון "נקבה" דרג ,3
קוטר  60ס"מ מונחים בקרקע בעומק
עד ל  1.25מ' לרבות עבודות הנלוות
מפרטות במפרט טכני מיוחד כולל פרק
מדידה ותשלום.

מ"א

657.00

01.57.02.0160

צינורות ניקוז מבטון מזויין לפי ת"י ,27
סוג  1דגם הידרוט"ל של אקרשטיין או
מגנוקריט  F -של וולפמן או ש"ע עם
אוטם מובנה בפעמון "נקבה" דרג ,3
קוטר  60ס"מ מונחים בקרקע בעומק
מ1.25-עד  1.75מ' לרבות עבודות
הנלוות מפרטות במפרט טכני מיוחד
כולל פרק מדידה ותשלום.

מ"א

678.00

01.57.02.0165

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ1.75-עד .2
 25מ'

מ"א

699.00

01.57.02.0170

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ2.25-עד .2
 75מ'

מ"א

730.00

01.57.02.0175

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ2.75-עד .3
 25מ'

מ"א

762.00

01.57.02.0180

צינורות ניקוז מבטון מזויין לפי ת"י ,27
סוג  1דגם הידרוט"ל של אקרשטיין או
מגנוקריט  F -של וולפמן או ש"ע עם
אוטם מובנה בפעמון "נקבה" דרג, 4
קוטר  60ס"מ מונחים בקרקע בעומק
עד ל  1.25מ' לרבות עבודות הנלוות
מפרטות במפרט טכני מיוחד כולל פרק
מדידה ותשלום.

מ"א

693.00

01.57.02.0185

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ1.25-עד .1
 75מ'

מ"א

714.00

01.57.02.0190

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ1.75-עד .2
 25מ'

מ"א

735.00

01.57.02.0195

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ2.25-עד .2

מ"א

767.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  289מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

תיאור

יחידת
מידה

 75מ'

מ"א

01.57.02.0200

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ2.75-עד .3
 25מ'

מ"א

804.00

01.57.02.0205

צינורות ניקוז מבטון מזויין לפי ת"י ,27
סוג  1דגם הידרוט"ל של אקרשטיין או
מגנוקריט  F -של וולפמן או ש"ע עם
אוטם מובנה בפעמון "נקבה" דרג,5
קוטר  60ס"מ מונחים בקרקע בעומק
עד ל  1.25מ' לרבות עבודות הנלוות
מפרטות במפרט טכני מיוחד כולל פרק
מדידה ותשלום.

מ"א

730.00

01.57.02.0210

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ1.25-עד .1
 75מ'

מ"א

751.00

01.57.02.0215

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ1.75-עד .2
 25מ'

מ"א

772.00

01.57.02.0220

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ2.25-עד .2
 75מ'

מ"א

804.00

01.57.02.0225

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ2.75-עד .3
 25מ'

מ"א

840.00

01.57.02.0230

צינורות ניקוז מבטון מזויין לפי ת"י ,27
סוג  1דגם הידרוט"ל של אקרשטיין או
מגנוקריט  F -של וולפמן או ש"ע עם
אוטם מובנה בפעמון "נקבה" דרג ,3
קוטר 80ס"מ מונחים בקרקע בעומק
עד ל  1.75מ' לרבות עבודות הנלוות
מפרטות במפרט טכני מיוחד כולל פרק
מדידה ותשלום.

מ"א

982.00

01.57.02.0235

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ1.25-עד .2
 25מ'

מ"א

1,003.00

01.57.02.0240

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ2.25-עד .2
 75מ'

מ"א

1,024.00

01.57.02.0245

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ2.75-עד .3
 25מ'

מ"א

1,050.00

01.57.02.0250

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ  3.25מ' עד
 3.75מ'

מ"א

1,092.00

01.57.02.0255

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ  3.75מ' עד
 4.25מ'

מ"א

1,145.00

01.57.02.0260

צינורות ניקוז מבטון מזויין לפי ת"י ,27
סוג  1דגם הידרוט"ל של אקרשטיין או
מגנוקריט  F -של וולפמן או ש"ע עם
אוטם מובנה בפעמון "נקבה" דרג, 4
קוטר  80ס"מ מונחים בקרקע בעומק
עד ל  1.75מ' לרבות עבודות הנלוות

מ"א

1,155.00

רמדור

כמות

מחיר

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  290מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

מפרטות במפרט טכני מיוחד כולל פרק
מדידה ותשלום.

מ"א

01.57.02.0265

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ1.75-עד .2
 25מ'

מ"א

1,187.00

01.57.02.0270

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ2.25-עד .2
 75מ'

מ"א

1,229.00

01.57.02.0275

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ2.75-עד .3
 25מ'

מ"א

1,271.00

01.57.02.0280

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ  3.25מ' עד
 3.75מ'

מ"א

1,313.00

01.57.02.0285

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ  3.75מ' עד
 4.25מ'

מ"א

1,376.00

01.57.02.0290

צינורות ניקוז מבטון מזויין לפי ת"י ,27
סוג  1דגם הידרוט"ל של אקרשטיין או
מגנוקריט  F -של וולפמן או ש"ע עם
אוטם מובנה בפעמון "נקבה" דרג , 5
קוטר  80ס"מ מונחים בקרקע בעומק
עד ל  1.75מ' לרבות עבודות הנלוות
מפרטות במפרט טכני מיוחד כולל פרק
מדידה ותשלום.

מ"א

1,386.00

01.57.02.0295

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ1.75-עד .2
 25מ'

מ"א

1,418.00

01.57.02.0300

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ2.25-עד .2
 75מ'

מ"א

1,470.00

01.57.02.0305

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ2.75-עד .3
 25מ'

מ"א

1,523.00

01.57.02.0310

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ  3.25מ' עד
 3.75מ'

מ"א

1,575.00

01.57.02.0315

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ  3.75מ' עד
 4.25מ'

מ"א

1,638.00

01.57.02.0320

צינורות ניקוז מבטון מזויין לפי ת"י ,27
סוג  1דגם הידרוט"ל של אקרשטיין או
מגנוקריט  F -של וולפמן או ש"ע עם
אוטם מובנה בפעמון "נקבה" דרג , 3
קוטר  100ס"מ מונחים בקרקע בעומק
עד ל  1.75מ' לרבות עבודות הנלוות
מפרטות במפרט טכני מיוחד כולל פרק
מדידה ותשלום.

מ"א

1,355.00

01.57.02.0325

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ1.75-עד .2
 25מ'

מ"א

1,402.00

01.57.02.0330

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ2.25-עד .2
 75מ'

מ"א

1,444.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  291מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

01.57.02.0335

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ2.75-עד .3
 25מ'

מ"א

1,491.00

01.57.02.0340

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ  3.25מ' עד
 3.75מ'

מ"א

1,544.00

01.57.02.0345

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ  3.75מ' עד
 4.25מ'

מ"א

1,607.00

01.57.02.0350

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ  4.25מ' עד
 4.75מ'

מ"א

1,680.00

01.57.02.0355

צינורות ניקוז מבטון מזויין לפי ת"י ,27
סוג  1דגם הידרוט"ל של אקרשטיין או
מגנוקריט  F -של וולפמן או ש"ע עם
אוטם מובנה בפעמון "נקבה" דרג , 4
קוטר  100ס"מ מונחים בקרקע בעומק
עד ל  1.75מ' לרבות עבודות הנלוות
מפרטות במפרט טכני מיוחד כולל פרק
מדידה ותשלום.

מ"א

1,428.00

01.57.02.0360

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ1.75-עד .2
 25מ'

מ"א

1,470.00

01.57.02.0365

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ2.25-עד .2
 75מ'

מ"א

1,523.00

01.57.02.0370

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ2.75-עד .3
 25מ'

מ"א

1,575.00

01.57.02.0375

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ  3.25מ' עד
 3.75מ'

מ"א

1,628.00

01.57.02.0380

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ  3.75מ' עד
 4.25מ'

מ"א

1,680.00

01.57.02.0385

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ  4.25מ' עד
 4.75מ'

מ"א

1,743.00

01.57.02.0390

צינורות ניקוז מבטון מזויין לפי ת"י ,27
סוג  1דגם הידרוט"ל של אקרשטיין או
מגנוקריט  F -של וולפמן או ש"ע עם
אוטם מובנה בפעמון "נקבה" דרג , 5
קוטר 100ס"מ מונחים בקרקע בעומק
עד ל  1.75מ' לרבות עבודות הנלוות
מפרטות במפרט טכני מיוחד כולל פרק
מדידה ותשלום.

מ"א

1,675.00

01.57.02.0395

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ1.75-עד .2
 25מ'

מ"א

1,722.00

01.57.02.0400

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ2.25-עד .2
 75מ'

מ"א

1,764.00

01.57.02.0405

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ2.75-עד .3
 25מ'

מ"א

1,817.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  292מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

01.57.02.0410

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ  3.25מ' עד
 3.75מ'

מ"א

1,869.00

01.57.02.0415

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ  3.75מ' עד
 4.25מ'

מ"א

1,922.00

01.57.02.0420

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ  4.25מ' עד
 4.75מ'

מ"א

1,985.00

01.57.02.0425

צינורות ניקוז מבטון מזויין לפי ת"י ,27
סוג  1דגם הידרוט"ל של אקרשטיין או
מגנוקריט  F -של וולפמן או ש"ע עם
אוטם מובנה בפעמון "נקבה" דרג , 3
קוטר  125ס"מ מונחים בקרקע בעומק
עד ל  1.75מ' לרבות עבודות הנלוות
מפרטות במפרט טכני מיוחד כולל פרק
מדידה ותשלום.

מ"א

1,969.00

01.57.02.0430

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ1.75-עד .2
 25מ'

מ"א

2,022.00

01.57.02.0435

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ2.25-עד .2
 75מ'

מ"א

2,074.00

01.57.02.0440

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ2.75-עד .3
 25מ'

מ"א

2,127.00

01.57.02.0445

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ  3.25מ' עד
 3.75מ'

מ"א

2,190.00

01.57.02.0450

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ  3.75מ' עד
 4.25מ'

מ"א

2,253.00

01.57.02.0455

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ  4.25מ' עד
 4.75מ'

מ"א

2,310.00

01.57.02.0460

צינורות ניקוז מבטון מזויין לפי ת"י ,27
סוג  1דגם הידרוט"ל של אקרשטיין או
מגנוקריט  F -של וולפמן או ש"ע עם
אוטם מובנה בפעמון "נקבה" דרג , 4
קוטר  125ס"מ מונחים בקרקע בעומק
עד ל  1.75מ' לרבות עבודות הנלוות
מפרטות במפרט טכני מיוחד כולל פרק
מדידה ותשלום.

מ"א

2,069.00

01.57.02.0465

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ1.75-עד .2
 25מ'

מ"א

2,121.00

01.57.02.0470

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ2.25-עד .2
 75מ'

מ"א

2,174.00

01.57.02.0475

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ2.75-עד .3
 25מ'

מ"א

2,237.00

01.57.02.0480

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ  3.25מ' עד
 3.75מ'

מ"א

2,289.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  293מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

01.57.02.0485

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ  3.75מ' עד
 4.25מ'

מ"א

2,342.00

01.57.02.0490

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ  4.25מ' עד
 4.75מ'

מ"א

2,505.00

01.57.02.0495

צינורות ניקוז מבטון מזויין לפי ת"י ,27
סוג  1דגם הידרוט"ל של אקרשטיין או
מגנוקריט  F -של וולפמן או ש"ע עם
אוטם מובנה בפעמון "נקבה" דרג , 5
קוטר  125ס"מ מונחים בקרקע בעומק
עד ל  1.75מ' לרבות עבודות הנלוות
מפרטות במפרט טכני מיוחד כולל פרק
מדידה ותשלום.

מ"א

2,321.00

01.57.02.0500

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ1.75-עד .2
 25מ'

מ"א

2,373.00

01.57.02.0505

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ2.25-עד .2
 75מ'

מ"א

2,426.00

01.57.02.0510

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ2.75-עד .3
 25מ'

מ"א

2,478.00

01.57.02.0515

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ  3.25מ' עד
 3.75מ'

מ"א

2,531.00

01.57.02.0520

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ  3.75מ' עד
 4.25מ'

מ"א

2,583.00

01.57.02.0525

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ  4.25מ' עד
 4.75מ'

מ"א

2,646.00

01.57.02.0530

צינורות ניקוז מבטון מזויין לפי ת"י ,27
סוג  1דגם הידרוט"ל של אקרשטיין או
מגנוקריט  F -של וולפמן או ש"ע עם
אוטם מובנה בפעמון "נקבה" דרג , 3
קוטר  150ס"מ מונחים בקרקע בעומק
עד ל  2.25מ' לרבות עבודות הנלוות
מפרטות במפרט טכני מיוחד כולל פרק
מדידה ותשלום.

מ"א

2,489.00

01.57.02.0535

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ2.25-עד .2
 75מ'

מ"א

2,541.00

01.57.02.0540

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ2.75-עד .3
 25מ'

מ"א

2,594.00

01.57.02.0545

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ  3.25מ' עד
 3.75מ'

מ"א

2,657.00

01.57.02.0550

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ  3.75מ' עד
 4.25מ'

מ"א

2,709.00

01.57.02.0555

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ  4.25מ' עד
 4.75מ'

מ"א

2,767.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  294מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

01.57.02.0560

צינורות ניקוז מבטון מזויין לפי ת"י ,27
סוג  1דגם הידרוט"ל של אקרשטיין או
מגנוקריט  F -של וולפמן או ש"ע עם
אוטם מובנה בפעמון "נקבה" דרג , 4
קוטר  150ס"מ מונחים בקרקע בעומק
עד ל  2.25מ' לרבות עבודות הנלוות
מפרטות במפרט טכני מיוחד כולל פרק
מדידה ותשלום.

מ"א

2,678.00

01.57.02.0565

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ2.25-עד .2
 75מ'

מ"א

2,730.00

01.57.02.0570

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ2.75-עד .3
 25מ'

מ"א

2,783.00

01.57.02.0575

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ  3.25מ' עד
 3.75מ'

מ"א

2,835.00

01.57.02.0580

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ  3.75מ' עד
 4.25מ'

מ"א

2,898.00

01.57.02.0585

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ  4.25מ' עד
 4.75מ'

מ"א

2,961.00

01.57.02.0590

צינורות ניקוז מבטון מזויין לפי ת"י ,27
סוג  1דגם הידרוט"ל של אקרשטיין או
מגנוקריט  F -של וולפמן או ש"ע עם
אוטם מובנה בפעמון "נקבה" דרג , 5
קוטר  150ס"מ מונחים בקרקע בעומק
עד ל  2.25מ' לרבות עבודות הנלוות
מפרטות במפרט טכני מיוחד כולל פרק
מדידה ותשלום.

מ"א

3,329.00

01.57.02.0595

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ2.25-עד .2
 75מ'

מ"א

3,381.00

01.57.02.0600

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ2.75-עד .3
 25מ'

מ"א

3,434.00

01.57.02.0605

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ  3.25מ' עד
 3.75מ'

מ"א

3,486.00

01.57.02.0610

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ  3.75מ' עד
 4.25מ'

מ"א

3,539.00

01.57.02.0615

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ  4.25מ' עד
 4.75מ'

מ"א

3,602.00

01.57.02.0620

צינורות ניקוז מבטון מזויין לפי ת"י ,27
סוג  1דגם הידרוט"ל של אקרשטיין או
מגנוקריט  F -של וולפמן או ש"ע עם
אוטם מובנה בפעמון "נקבה" דרג , 3
קוטר  180-183ס"מ מונחים בקרקע
בעומק עד ל  2.25מ' לרבות עבודות
הנלוות מפרטות במפרט טכני מיוחד

מ"א

3,843.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  295מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

כולל פרק מדידה ותשלום.

מ"א

01.57.02.0625

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ2.25-עד .2
 75מ'

מ"א

3,896.00

01.57.02.0630

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ2.75-עד .3
 25מ'

מ"א

3,948.00

01.57.02.0635

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ  3.25מ' עד
 3.75מ'

מ"א

4,011.00

01.57.02.0640

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ  3.75מ' עד
 4.25מ'

מ"א

4,064.00

01.57.02.0645

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ  4.25מ' עד
 4.75מ'

מ"א

4,137.00

01.57.02.0650

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ  4.75מ' עד
 5.25מ'

מ"א

4,211.00

01.57.02.0655

צינורות ניקוז מבטון מזויין לפי ת"י ,27
סוג  1דגם הידרוט"ל של אקרשטיין או
מגנוקריט  F -של וולפמן או ש"ע עם
אוטם מובנה בפעמון "נקבה" דרג , 4
קוטר  180-183ס"מ מונחים בקרקע
בעומק עד ל  2.25מ' לרבות עבודות
הנלוות מפרטות במפרט טכני מיוחד
כולל פרק מדידה ותשלום

מ"א

4,080.00

01.57.02.0660

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ2.25-עד .2
 75מ'

מ"א

4,143.00

01.57.02.0665

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ2.75-עד .3
 25מ'

מ"א

4,206.00

01.57.02.0670

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ  3.25מ' עד
 3.75מ'

מ"א

4,279.00

01.57.02.0675

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ  3.75מ' עד
 4.25מ'

מ"א

4,353.00

01.57.02.0680

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ  4.25מ' עד
 4.75מ'

מ"א

4,458.00

01.57.02.0685

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ  4.75מ' עד
 5.25מ'

מ"א

4,211.00

01.57.02.0690

צינורות ניקוז מבטון מזויין לפי ת"י ,27
סוג  1דגם הידרוט"ל של אקרשטיין או
מגנוקריט  F -של וולפמן או ש"ע עם
אוטם מובנה בפעמון "נקבה" דרג , 5
קוטר  180-183ס"מ מונחים בקרקע
בעומק עד ל  2.25מ' לרבות עבודות
הנלוות מפרטות במפרט טכני מיוחד
כולל פרק מדידה ותשלום.

מ"א

4,332.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  296מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

01.57.02.0695

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ2.25-עד .2
 75מ'

מ"א

4,384.00

01.57.02.0700

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ2.75-עד .3
 25מ'

מ"א

4,447.00

01.57.02.0705

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ  3.25מ' עד
 3.75מ'

מ"א

4,521.00

01.57.02.0710

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ  3.75מ' עד
 4.25מ'

מ"א

4,584.00

01.57.02.0715

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ  4.25מ' עד
 4.75מ'

מ"א

4,668.00

01.57.02.0720

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ  4.75מ' עד
 5.25מ'

מ"א

4,752.00

01.57.02.0725

צינורות ניקוז מבטון מזויין לפי ת"י ,27
סוג  1דגם הידרוט"ל של אקרשטיין או
מגנוקריט  M -של וולפמן או ש"ע עם
אוטם תיקוני על "הזכר" דרג  ,3קוטר
 40ס"ממונחים בקרקע בעומק עד ל .1
 25מ' לרבות עבודות הנלוות מפרטות
במפרט טכני מיוחד כולל פרק מדידה
ותשלום.

מ"א

405.00

01.57.02.0730

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ1.25-עד .1
 75מ'

מ"א

426.00

01.57.02.0735

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ1.75-עד .2
 25מ'

מ"א

447.00

01.57.02.0740

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ2.25-עד .2
 75מ'

מ"א

473.00

01.57.02.0745

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ2.75-עד .3
 25מ'

מ"א

504.00

01.57.02.0750

צינורות ניקוז מבטון מזויין לפי ת"י ,27
סוג  1דגם הידרוט"ל של אקרשטיין או
מגנוקריט  M -של וולפמן או ש"ע עם
אוטם תיקוני על "הזכר" דרג  ,4קוטר
 40ס"ממונחים בקרקע בעומק עד ל .1
 25מ' לרבות עבודות הנלוות מפרטות
במפרט טכני מיוחד כולל פרק מדידה
ותשלום.

מ"א

415.00

01.57.02.0755

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ1.25-עד .1
 75מ'

מ"א

436.00

01.57.02.0760

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ1.75-עד .2
 25מ'

מ"א

457.00

01.57.02.0765

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ2.25-עד .2
 75מ'

מ"א

478.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  297מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

01.57.02.0770

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ2.75-עד .3
 25מ'

מ"א

520.00

01.57.02.0775

צינורות ניקוז מבטון מזויין לפי ת"י ,27
סוג  1דגם הידרוט"ל של אקרשטיין או
מגנוקריט  M -של וולפמן או ש"ע עם
אוטם תיקוני על "הזכר" דרג  , 5קוטר
 40ס"ממונחים בקרקע בעומק עד ל .1
 25מ' לרבות עבודות הנלוות מפרטות
במפרט טכני מיוחד כולל פרק מדידה
ותשלום.

מ"א

447.00

01.57.02.0780

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ1.25-עד .1
 75מ'

מ"א

468.00

01.57.02.0785

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ1.75-עד .2
 25מ'

מ"א

489.00

01.57.02.0790

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ2.25-עד .2
 75מ'

מ"א

520.00

01.57.02.0795

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ2.75-עד .3
 25מ'

מ"א

552.00

01.57.02.0800

צינורות ניקוז מבטון מזויין לפי ת"י ,27
סוג  1דגם הידרוט"ל של אקרשטיין או
מגנוקריט  M -של וולפמן או ש"ע עם
אוטם תיקוני על "הזכר" דרג  ,3קוטר
 50ס"ממונחים בקרקע בעומק עד ל .1
 25מ' לרבות עבודות הנלוות מפרטות
במפרט טכני מיוחד כולל פרק מדידה
ותשלום.

מ"א

494.00

01.57.02.0805

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ1.25-עד .1
 75מ'

מ"א

515.00

01.57.02.0810

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ1.75-עד .2
 25מ'

מ"א

536.00

01.57.02.0815

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ2.25-עד .2
 75מ'

מ"א

567.00

01.57.02.0820

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ2.75-עד .3
 25מ'

מ"א

604.00

01.57.02.0825

צינורות ניקוז מבטון מזויין לפי ת"י ,27
סוג  1דגם הידרוט"ל של אקרשטיין או
מגנוקריט  M -של וולפמן או ש"ע עם
אוטם תיקוני על "הזכר" דרג  ,4קוטר
 50ס"ממונחים בקרקע בעומק עד ל .1
 25מ' לרבות עבודות הנלוות מפרטות
במפרט טכני מיוחד כולל פרק מדידה
ותשלום.

מ"א

510.00

01.57.02.0830

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ1.25-עד .1

מ"א

531.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  298מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

תיאור

יחידת
מידה

 75מ'

מ"א

01.57.02.0835

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ1.75-עד .2
 25מ'

מ"א

552.00

01.57.02.0840

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ2.25-עד .2
 75מ'

מ"א

583.00

01.57.02.0845

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ2.75-עד .3
 25מ'

מ"א

615.00

01.57.02.0850

צינורות ניקוז מבטון מזויין לפי ת"י ,27
סוג  1דגם הידרוט"ל של אקרשטיין או
מגנוקריט  M -של וולפמן או ש"ע עם
אוטם תיקוני על "הזכר" דרג  ,5קוטר
 50ס"מ מונחים בקרקע בעומק עד ל .1
 25מ' לרבות עבודות הנלוות מפרטות
במפרט טכני מיוחד כולל פרק מדידה
ותשלום.

מ"א

546.00

01.57.02.0855

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ1.25-עד .1
 75מ'

מ"א

567.00

01.57.02.0860

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ1.75-עד .2
 25מ'

מ"א

588.00

01.57.02.0865

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ2.25-עד .2
 75מ'

מ"א

609.00

01.57.02.0870

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ2.75-עד .3
 25מ'

מ"א

651.00

01.57.02.0875

צינורות ניקוז מבטון מזויין לפי ת"י ,27
סוג  1דגם הידרוט"ל של אקרשטיין או
מגנוקריט  M -של וולפמן או ש"ע עם
אוטם תיקוני על "הזכר" דרג  ,3קוטר
 60ס"ממונחים בקרקע בעומק עד ל .1
 25מ' לרבות עבודות הנלוות מפרטות
במפרט טכני מיוחד כולל פרק מדידה
ותשלום.

מ"א

630.00

01.57.02.0880

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ1.25-עד .1
 75מ'

מ"א

651.00

01.57.02.0885

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ1.75-עד .2
 25מ'

מ"א

672.00

01.57.02.0890

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ2.25-עד .2
 75מ'

מ"א

693.00

01.57.02.0895

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ2.75-עד .3
 25מ'

מ"א

730.00

01.57.02.0900

צינורות ניקוז מבטון מזויין לפי ת"י ,27
סוג  1דגם הידרוט"ל של אקרשטיין או
מגנוקריט  M -של וולפמן או ש"ע עם

מ"א

641.00

רמדור

כמות

מחיר

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  299מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

אוטם תיקוני על "הזכר" דרג  , 4קוטר
 60ס"מ מונחים בקרקע בעומק עד ל 1
 25.מ' לרבות עבודות הנלוות מפרטות
במפרט טכני מיוחד כולל פרק מדידה
ותשלום.

מ"א

01.57.02.0905

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ1.25-עד .1
 75מ'

מ"א

672.00

01.57.02.0910

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ1.75-עד .2
 25מ'

מ"א

704.00

01.57.02.0915

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ2.25-עד .2
 75מ'

מ"א

725.00

01.57.02.0920

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ2.75-עד .3
 25מ'

מ"א

735.00

01.57.02.0925

צינורות ניקוז מבטון מזויין לפי ת"י ,27
סוג  1דגם הידרוט"ל של אקרשטיין או
מגנוקריט  M -של וולפמן או ש"ע עם
אוטם תיקוני על "הזכר" דרג  , 5קוטר
 60ס"מ מונחים בקרקע בעומק עד ל 1
 25.מ' לרבות עבודות הנלוות מפרטות
במפרט טכני מיוחד כולל פרק מדידה
ותשלום.

מ"א

672.00

01.57.02.0930

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ1.25-עד .1
 75מ'

מ"א

693.00

01.57.02.0935

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ1.75-עד .2
 25מ'

מ"א

714.00

01.57.02.0940

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ2.25-עד .2
 75מ'

מ"א

735.00

01.57.02.0945

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ2.75-עד .3
 25מ'

מ"א

767.00

01.57.02.0950

צינורות ניקוז מבטון מזויין לפי ת"י ,27
סוג  1דגם הידרוט"ל של אקרשטיין או
מגנוקריט  M -של וולפמן או ש"ע עם
אוטם תיקוני על "הזכר" דרג  ,3קוטר
 80ס"ממונחים בקרקע בעומק עד ל .1
 25מ' לרבות עבודות הנלוות מפרטות
במפרט טכני מיוחד כולל פרק מדידה
ותשלום.

מ"א

893.00

01.57.02.0955

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ1.25-עד .1
 75מ'

מ"א

935.00

01.57.02.0960

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ1.75-עד .2
 25מ'

מ"א

977.00

01.57.02.0965

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ2.25-עד .2
 75מ'

מ"א

1,019.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  300מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

01.57.02.0970

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ2.75-עד .3
 25מ'

מ"א

1,066.00

01.57.02.0975

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ  3.25מ' עד
 3.75מ'

מ"א

1,108.00

01.57.02.0980

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ  3.75מ' עד
 4.25מ'

מ"א

1,145.00

01.57.02.0985

צינורות ניקוז מבטון מזויין לפי ת"י ,27
סוג  1דגם הידרוט"ל של אקרשטיין או
מגנוקריט  M -של וולפמן או ש"ע עם
אוטם תיקוני על "הזכר" דרג  ,4קוטר
 80ס"ממונחים בקרקע בעומק עד ל .1
 25מ' לרבות עבודות הנלוות מפרטות
במפרט טכני מיוחד כולל פרק מדידה
ותשלום.

מ"א

935.00

01.57.02.0990

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ1.25-עד .1
 75מ'

מ"א

966.00

01.57.02.0995

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ1.75-עד .2
 25מ'

מ"א

998.00

01.57.02.1000

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ2.25-עד .2
 75מ'

מ"א

1,040.00

01.57.02.1005

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ2.75-עד .3
 25מ'

מ"א

1,082.00

01.57.02.1010

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ  3.25מ' עד
 3.75מ'

מ"א

1,134.00

01.57.02.1015

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ  3.75מ' עד
 4.25מ'

מ"א

1,187.00

01.57.02.1020

צינורות ניקוז מבטון מזויין לפי ת"י ,27
סוג  1דגם הידרוט"ל של אקרשטיין או
מגנוקריט  M -של וולפמן או ש"ע עם
אוטם תיקוני על "הזכר" דרג  ,5קוטר
 80ס"ממונחים בקרקע בעומק עד ל .1
 25מ' לרבות עבודות הנלוות מפרטות
במפרט טכני מיוחד כולל פרק מדידה
ותשלום.

מ"א

1,056.00

01.57.02.1025

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ1.25-עד .1
 75מ'

מ"א

1,098.00

01.57.02.1030

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ1.75-עד .2
 25מ'

מ"א

1,140.00

01.57.02.1035

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ2.25-עד .2
 75מ'

מ"א

1,182.00

01.57.02.1040

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ2.75-עד .3
 25מ'

מ"א

1,234.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  301מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

01.57.02.1045

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ  3.25מ' עד
 3.75מ'

מ"א

1,287.00

01.57.02.1050

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ  3.75מ' עד
 4.25מ'

מ"א

1,339.00

01.57.02.1055

צינורות ניקוז מבטון מזויין לפי ת"י ,27
סוג  1דגם הידרוט"ל של אקרשטיין או
מגנוקריט  M -של וולפמן או ש"ע עם
אוטם תיקוני על "הזכר" דרג  ,3קוטר
 100ס"ממונחים בקרקע בעומק עד ל 1
 75.מ' לרבות עבודות הנלוות מפרטות
במפרט טכני מיוחד כולל פרק מדידה
ותשלום.

מ"א

1,250.00

01.57.02.1060

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ1.75-עד .2
 25מ'

מ"א

1,302.00

01.57.02.1065

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ2.25-עד .2
 75מ'

מ"א

1,355.00

01.57.02.1070

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ2.75-עד .3
 25מ'

מ"א

1,418.00

01.57.02.1075

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ  3.25מ' עד
 3.75מ'

מ"א

1,470.00

01.57.02.1080

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ  3.75מ' עד
 4.25מ'

מ"א

1,533.00

01.57.02.1085

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ  4.25מ' עד
 4.75מ'

מ"א

1,596.00

01.57.02.1090

צינורות ניקוז מבטון מזויין לפי ת"י ,27
סוג  1דגם הידרוט"ל של אקרשטיין או
מגנוקריט  M -של וולפמן או ש"ע עם
אוטם תיקוני על "הזכר" דרג  ,4קוטר
 100ס"מ מונחים בקרקע בעומק עד ל
 1.75מ' לרבות עבודות הנלוות
מפרטות במפרט טכני מיוחד כולל פרק
מדידה ותשלום.

מ"א

1,313.00

01.57.02.1095

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ1.75-עד .2
 25מ'

מ"א

1,355.00

01.57.02.1100

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ2.25-עד .2
 75מ'

מ"א

1,397.00

01.57.02.1105

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ2.75-עד .3
 25מ'

מ"א

1,439.00

01.57.02.1110

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ  3.25מ' עד
 3.75מ'

מ"א

1,491.00

01.57.02.1115

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ  3.75מ' עד
 4.25מ'

מ"א

1,554.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  302מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

01.57.02.1120

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ  4.25מ' עד
 4.75מ'

מ"א

1,628.00

01.57.02.1125

צינורות ניקוז מבטון מזויין לפי ת"י ,27
סוג  1דגם הידרוט"ל של אקרשטיין או
מגנוקריט  M -של וולפמן או ש"ע עם
אוטם תיקוני על "הזכר" דרג  ,5קוטר
 100ס"מ מונחים בקרקע בעומק עד ל
 1.75מ' לרבות עבודות הנלוות
מפרטות במפרט טכני מיוחד כולל פרק
מדידה ותשלום.

מ"א

1,554.00

01.57.02.1130

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ1.75-עד .2
 25מ'

מ"א

1,607.00

01.57.02.1135

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ2.25-עד .2
 75מ'

מ"א

1,659.00

01.57.02.1140

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ2.75-עד .3
 25מ'

מ"א

1,712.00

01.57.02.1145

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ  3.25מ' עד
 3.75מ'

מ"א

1,764.00

01.57.02.1150

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ  3.75מ' עד
 4.25מ'

מ"א

1,817.00

01.57.02.1155

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ  4.25מ' עד
 4.75מ'

מ"א

1,890.00

01.57.02.1160

צינורות ניקוז מבטון מזויין לפי ת"י ,27
סוג  1דגם הידרוט"ל של אקרשטיין או
מגנוקריט  M -של וולפמן או ש"ע עם
אוטם תיקוני על "הזכר" דרג  ,3קוטר
 125ס"ממונחים בקרקע בעומק עד ל 1
 75.מ' לרבות עבודות הנלוות מפרטות
במפרט טכני מיוחד כולל פרק מדידה
ותשלום.

מ"א

1,812.00

01.57.02.1165

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ1.75-עד .2
 25מ'

מ"א

1,859.00

01.57.02.1170

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ2.25-עד .2
 75מ'

מ"א

1,917.00

01.57.02.1175

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ2.75-עד .3
 25מ'

מ"א

1,969.00

01.57.02.1180

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ  3.25מ' עד
 3.75מ'

מ"א

2,032.00

01.57.02.1185

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ  3.75מ' עד
 4.25מ'

מ"א

2,095.00

01.57.02.1190

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ  4.25מ' עד
 4.75מ'

מ"א

2,158.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  303מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

01.57.02.1195

צינורות ניקוז מבטון מזויין לפי ת"י ,27
סוג  1דגם הידרוט"ל של אקרשטיין או
מגנוקריט  M -של וולפמן או ש"ע עם
אוטם תיקוני על "הזכר" דרג  ,4קוטר
 125ס"מ מונחים בקרקע בעומק עד ל
 1.75מ' לרבות עבודות הנלוות
מפרטות במפרט טכני מיוחד כולל פרק
מדידה ותשלום.

מ"א

1,885.00

01.57.02.1200

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ1.75-עד .2
 25מ'

מ"א

1,938.00

01.57.02.1205

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ2.25-עד .2
 75מ'

מ"א

1,995.00

01.57.02.1210

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ2.75-עד .3
 25מ'

מ"א

2,048.00

01.57.02.1215

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ  3.25מ' עד
 3.75מ'

מ"א

2,111.00

01.57.02.1220

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ  3.75מ' עד
 4.25מ'

מ"א

2,184.00

01.57.02.1225

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ  4.25מ' עד
 4.75מ'

מ"א

2,258.00

01.57.02.1230

צינורות ניקוז מבטון מזויין לפי ת"י ,27
סוג  1דגם הידרוט"ל של אקרשטיין או
מגנוקריט  M -של וולפמן או ש"ע עם
אוטם תיקוני על "הזכר" דרג  ,5קוטר
 125ס"מ מונחים בקרקע בעומק עד ל
 1.75מ' לרבות עבודות הנלוות
מפרטות במפרט טכני מיוחד כולל פרק
מדידה ותשלום.

מ"א

2,116.00

01.57.02.1235

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ1.75-עד .2
 25מ'

מ"א

2,169.00

01.57.02.1240

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ2.25-עד .2
 75מ'

מ"א

2,221.00

01.57.02.1245

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ2.75-עד .3
 25מ'

מ"א

2,274.00

01.57.02.1250

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ  3.25מ' עד
 3.75מ'

מ"א

2,326.00

01.57.02.1255

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ  3.75מ' עד
 4.25מ'

מ"א

2,384.00

01.57.02.1260

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ  4.25מ' עד
 4.75מ'

מ"א

2,457.00

01.57.02.1265

צינורות ניקוז מבטון מזויין לפי ת"י ,27
סוג  1דגם הידרוט"ל של אקרשטיין או

מ"א

2,352.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  304מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

מגנוקריט  M -של וולפמן או ש"ע עם
אוטם תיקוני על "הזכר" דרג  ,3קוטר
 150ס"מ מונחים בקרקע בעומק עד ל
 2.25מ' לרבות עבודות הנלוות
מפרטות במפרט טכני מיוחד כולל פרק
מדידה ותשלום.

מ"א

01.57.02.1270

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ2.25-עד .2
 75מ'

מ"א

2,405.00

01.57.02.1275

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ2.75-עד .3
 25מ'

מ"א

2,457.00

01.57.02.1280

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ  3.25מ' עד
 3.75מ'

מ"א

2,510.00

01.57.02.1285

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ  3.75מ' עד
 4.25מ'

מ"א

2,562.00

01.57.02.1290

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ  4.25מ' עד
 4.75מ'

מ"א

2,625.00

01.57.02.1295

צינורות ניקוז מבטון מזויין לפי ת"י ,27
סוג  1דגם הידרוט"ל של אקרשטיין או
מגנוקריט  M -של וולפמן או ש"ע עם
אוטם תיקוני על "הזכר" דרג  ,4קוטר
 150ס"מ מונחים בקרקע בעומק עד ל
 2.25מ' לרבות עבודות הנלוות
מפרטות במפרט טכני מיוחד כולל פרק
מדידה ותשלום.

מ"א

2,436.00

01.57.02.1300

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ2.25-עד .2
 75מ'

מ"א

2,489.00

01.57.02.1305

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ2.75-עד .3
 25מ'

מ"א

2,541.00

01.57.02.1310

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ  3.25מ' עד
 3.75מ'

מ"א

2,594.00

01.57.02.1315

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ  3.75מ' עד
 4.25מ'

מ"א

2,657.00

01.57.02.1320

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ  4.25מ' עד
 4.75מ'

מ"א

2,825.00

01.57.02.1325

צינורות ניקוז מבטון מזויין לפי ת"י ,27
סוג  1דגם הידרוט"ל של אקרשטיין או
מגנוקריט  M -של וולפמן או ש"ע עם
אוטם תיקוני על "הזכר" דרג  , 5קוטר
 150ס"מ מונחים בקרקע בעומק עד ל
 2.25מ' לרבות עבודות הנלוות
מפרטות במפרט טכני מיוחד כולל פרק
מדידה ותשלום.

מ"א

2,741.00

01.57.02.1330

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ2.25-עד .2

מ"א

2,793.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  305מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

תיאור

יחידת
מידה

 75מ'

מ"א

01.57.02.1335

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ2.75-עד .3
 25מ'

מ"א

2,846.00

01.57.02.1340

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ  3.25מ' עד
 3.75מ'

מ"א

2,898.00

01.57.02.1345

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ  3.75מ' עד
 4.25מ'

מ"א

2,972.00

01.57.02.1350

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ  4.25מ' עד
 4.75מ'

מ"א

3,045.00

01.57.02.1355

צינורות ניקוז מבטון מזויין לפי ת"י ,27
סוג  1דגם מגנוקריט  F -או
"הידרוטייל" או ש"ע עם אוטם מבנה
ב"נקבה" דרג  , 3קוטר 180-183
ס"מ מונחים בקרקע בעומק עד ל 2.25
מ' .

מ"א

3,933.00

01.57.02.1360

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מעל 2.25-עד
 2.75מ'

מ"א

3,996.00

01.57.02.1365

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מעל 2.75-עד
 3.25מ'

מ"א

4,059.00

01.57.02.1370

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מעל  3.25מ'
עד  3.75מ'

מ"א

4,127.00

01.57.02.1375

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מעל  3.75מ'
עד  4.25מ'

מ"א

4,200.00

01.57.02.1380

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מעל  4.25מ'
עד  4.75מ'

מ"א

4,295.00

01.57.02.1385

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מעל  4.75מ'
עד  5.25מ'

מ"א

4,400.00

01.57.02.1390

צינורות ניקוז מבטון מזויין לפי ת"י ,27
סוג  1דגם מגנוקריט  F -או
"הידרוטייל" או ש"ע עם אוטם מבנה
ב"נקבה" דרג  , 4קוטר 180-183
ס"מ מונחים בקרקע בעומק עד ל 2.25
מ' .

מ"א

4,174.00

01.57.02.1395

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מעל 2.25-עד
 2.75מ'

מ"א

4,237.00

01.57.02.1400

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מעל 2.75-עד
 3.25מ'

מ"א

4,300.00

01.57.02.1405

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מעל  3.25מ'
עד  3.75מ'

מ"א

4,358.00

01.57.02.1410

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מעל  3.75מ'

מ"א

4,437.00

רמדור

כמות

מחיר

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  306מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

עד  4.25מ'

מ"א

01.57.02.1415

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מעל  4.25מ'
עד  4.75מ'

מ"א

4,510.00

01.57.02.1420

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מעל  4.75מ'
עד  5.25מ'

מ"א

4,599.00

01.57.02.1425

צינורות ניקוז מבטון מזויין לפי ת"י ,27
סוג  1דגם מגנוקריט  F -או
"הידרוטייל" או ש"ע עם אוטם מבנה
ב"נקבה" דרג  , 5קוטר  180-183ס"מ
מונחים בקרקע בעומק עד ל  2.25מ' .

מ"א

4,431.00

01.57.02.1430

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מעל 2.25-עד
 2.75מ'

מ"א

4,494.00

01.57.02.1435

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מעל 2.75-עד
 3.25מ'

מ"א

4,557.00

01.57.02.1440

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מעל  3.25מ'
עד  3.75מ'

מ"א

4,620.00

01.57.02.1445

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מעל  3.75מ'
עד  4.25מ'

מ"א

4,704.00

01.57.02.1450

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מעל  4.25מ'
עד  4.75מ'

מ"א

4,788.00

01.57.02.1455

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מעל  4.75מ'
עד  5.25מ'

מ"א

4,883.00

2

רמדור

סה"כ

סה"כ צנרת ניקוז מבטון מזויין

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  307מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון
3

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

צינורות ניקוז מבטון

01.57.03.0045

צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר
 150ס"מ דרג  5בעומק מעל  5מ'

מ"א

3,465.00

01.57.03.0050

צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 80
ס"מ דרג  5בעומק מ-4.0מ' עד  5.0מ'.

מ"א

1,418.00

01.57.03.0055

צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 80
ס"מ דרג  5בעומק מ-5.0מ' עד 6.0מ'.

מ"א

1,565.00

01.57.03.0060

צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר
 100ס"מ דרג  5בעומק מ-4.0מ' עד .5
 0מ'.

מ"א

1,707.00

01.57.03.0065

צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר
 100ס"מ דרג  5בעומק מ-5.0מ' עד .6
 0מ'.

מ"א

1,943.00

3

רמדור

סה"כ

סה"כ צינורות ניקוז מבטון

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  308מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון
4

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

צינורות פוליאטילן מחוזקים בפלדה

01.57.04.0005

צינורות לניקוז מפוליאטילן מחוזקים
בפלדה דגם פלדקס או ש"ע ,מונחים
בקרקע לפי הוראות היצרן בקוטר 400
מ"מ ועומק עד  2.00מ'

מ"א

342.00

01.57.04.0010

כנ"ל ,אך בקוטר 500

מ"א

420.00

01.57.04.0015

כנ"ל ,אך בקוטר 600

מ"א

525.00

01.57.04.0020

כנ"ל ,אך בקוטר 800

מ"א

714.00

01.57.04.0025

כנ"ל ,אך בקוטר 1000

מ"א

956.00

01.57.04.0030

כנ"ל ,אך בקוטר 1200

מ"א

1,281.00

01.57.04.0035

כנ"ל ,אך בקוטר 1250

מ"א

1,481.00

01.57.04.0040

צינורות לניקוז מפוליאטילן מחוזקים
בפלדה דגם פלדקס או ש"ע ,מונחים
בקרקע לפי הוראות היצרן בקוטר 500
מ"מ ועומק עד  3.00מ'

מ"א

447.00

01.57.04.0045

צינורות לניקוז מפוליאטילן מחוזקים
בפלדה דגם פלדקס או ש"ע ,מונחים
בקרקע לפי הוראות היצרן בקוטר 600
מ"מ ועומק עד  3.00מ'

מ"א

567.00

01.57.04.0050

כנ"ל ,אך בקוטר 800

מ"א

809.00

01.57.04.0055

כנ"ל ,אך בקוטר 1000

מ"א

1,182.00

01.57.04.0060

כנ"ל ,אך בקוטר 1200

מ"א

1,439.00

01.57.04.0065

כנ"ל ,אך בקוטר 1250

מ"א

1,785.00

01.57.04.0070

צינורות לניקוז מפוליאטילן מחוזקים
בפלדה דגם פלדקס או ש"ע ,מונחים
בקרקע לפי הוראות היצרן בקוטר 1500
מ"מ ועומק מעל  2.00מ' ועד  2.75מ'

מ"א

2,100.00

01.57.04.0075

צינורות לניקוז מפוליאטילן מחוזקים
בפלדה דגם פלדקס או ש"ע ,מונחים
בקרקע לפי הוראות היצרן בקוטר 1500
מ"מ ועומק מעל  2.76מ'

מ"א

2,625.00

4

רמדור

סה"כ

סה"כ צינורות פוליאטילן מחוזקים בפלדה

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  309מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון
5

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

צינורות מפוליאסטר משורין

01.57.05.0005

צינורות מפוליאסטר משוריון )פיברגלס(
קשיחות  5000פסקלי ,תוצרת פיברטק
או ש"ע ,קוטר  30ס"מ מונחים קרקע
בעומק עד ל 1.5

מ"א

525.00

01.57.05.0010

כנ"ל ,אך בקוטר  35ס"מ

מ"א

578.00

01.57.05.0015

כנ"ל ,אך בקוטר  40ס"מ

מ"א

630.00

01.57.05.0020

כנ"ל ,אך בקוטר  50ס"מ

מ"א

756.00

01.57.05.0025

כנ"ל ,אך בקוטר  60ס"מ

מ"א

945.00

01.57.05.0030

כנ"ל ,אך בקוטר  80ס"מ

מ"א

1,208.00

01.57.05.0035

כנ"ל ,אך בקוטר  100ס"מ בעומק 1.75
מ'

מ"א

1,838.00

01.57.05.0040

כנ"ל ,אך בקוטר  125ס"מ בעומק 1.75
מ'

מ"א

2,415.00

01.57.05.0045

כנ"ל ,אך בקוטר  150ס"מ אך בעומק 2
 25.מ'

מ"א

3,255.00

01.57.05.0050

תוספת למחיר קוי ניקוז מסוג פלדקס או
פיברגלס בכל הקטרים עבור כל 0.5
מטר עומק נוסף

מ"א

42.00

01.57.05.0055

תוספת מחיר לצינור מפוליאסטר
משוריון )פיברגלס( עבור קשיחות
 000,10פסקל במקום קשיחות 5000
פסקל ,תוצרת פיברטק או ש"ע ,בקוטר
 80ס"מ.

מ"א

147.00

01.57.05.0060

תוספת מחיר לצינור מפוליאסטר
משוריון )פיברגלס( עבור קשיחות
 000,10פסקל במקום קשיחות 5000
פסקל ,תוצרת פיברטק או ש"ע ,בקוטר
 100ס"מ.

מ"א

242.00

01.57.05.0065

תוספת מחיר לצינור מפוליאסטר
משוריון )פיברגלס( עבור קשיחות
 000,10פסקל במקום קשיחות 5000
פסקל ,תוצרת פיברטק או ש"ע ,בקוטר
 125ס"מ.

מ"א

357.00

01.57.05.0070

תוספת מחיר לצינור מפוליאסטר
משוריון )פיברגלס( עבור קשיחות
 000,10פסקל במקום קשיחות 5000
פסקל ,תוצרת פיברטק או ש"ע ,בקוטר
 150ס"מ.

מ"א

557.00

5

רמדור

סה"כ

סה"כ צינורות מפוליאסטר משורין

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  310מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון
6

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

שוחות בקרה יציקות באתר

01.57.06.0005

שוחות בקרה יצוקות באתר מבטון ב
 -40לפי פרט המתוכנן לא סטנדרטיות
לפי אלוצים בשטח לרבות כל העבודות
הנלוות כגון חפירה ,מילוי חוזר מהודק,
יציקת ריצפות קירות ותקרות בכל עובי
כולל פתחי חיבור ,בכל עומק שהוא כולל
אטום תיקני לפתחים וקירות ,מחיר
הסעיף כולל עלות ז

מ"ק

1,995.00

01.57.06.0010

אספקה והתקנת סולם פיברגלאס תקני
מעוגן לקיר עם ברגים ואביזרים פלב"מ
316

קומפ...

914.00

01.57.06.0015

אספקה והתקנת סולם פלב"מ 316
תקני מעוגן לקיר עם ברגים ואביזרים
פלב"מ 316

קומפ...

1,103.00

01.57.06.0020

תוספת לשוחת בקרה יצוקה באתר
עבור שלבי דריכה ברוחב  30ס"מ
עשויים מפלסטיק עם ליבת פלדה

יח'

74.00

6

רמדור

סה"כ

סה"כ שוחות בקרה יציקות באתר

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  311מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון
7

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

שוחות בקרה מרובעים מחוליות טרמיות

01.57.07.0005

תא בקרה מלבני מבטון מזויין ,מידות
פנים  80x120ס"מ עם תא שיקוע כולל
מכסה קוטר  60ס"מ ב.ב .ממין D 400-
עשוי מיצקת כולל סמל עיריית באר
שבע הכיתב ניקוז עומק עד 1.50מ'

יח'

4,515.00

01.57.07.0010

תא בקרה מלבני מבטון מזויין ,מידות
פנים  80x120ס"מ עם תא שיקוע כולל
מכסה קוטר  60ס"מ ב.ב .ממין D 400-
עשוי מיצקת כולל סמל עיריית באר
שבע הכיתב ניקוז עומק עד 2.50מ'

יח'

5,565.00

01.57.07.0015

תא בקרה מלבני מבטון מזויין ,מידות
פנים  80x120ס"מ עם תא שיקוע כולל
מכסה קוטר  60ס"מ ב.ב .ממין D 400-
עשוי מיצקת כולל סמל עיריית באר
שבע הכיתב ניקוז עומק עד  3.0מ'

יח'

6,143.00

01.57.07.0020

תא בקרה מלבני מבטון מזויין ,מידות
פנים  80x120ס"מ עם תא שיקוע כולל
מכסה קוטר  60ס"מ ב.ב .ממין D 400-
עשוי מיצקת כולל סמל עיריית באר
שבע הכיתב ניקוז עומק עד  3.5מ'

יח'

6,878.00

01.57.07.0025

תא בקרה מלבני מבטון מזויין ,מידות
פנים  100x100ס"מ עם תא שיקוע
כולל מכסה קוטר  60ס"מ ב.ב .ממין
 D 400עשוי מיצקת כולל סמל עירייתבאר שבע הכיתב ניקוז עומק עד  1.5מ'

יח'

4,620.00

01.57.07.0030

תא בקרה מלבני מבטון מזויין ,מידות
פנים  100x100ס"מ עם תא שיקוע
כולל מכסה קוטר  60ס"מ ב.ב .ממין
 D 400עשוי מיצקת כולל סמל עירייתבאר שבע הכיתב ניקוז עומק עד  2.5מ'

יח'

5,807.00

01.57.07.0035

תא בקרה מלבני מבטון מזויין ,מידות
פנים  100x100ס"מ עם תא שיקוע
כולל מכסה קוטר  60ס"מ ב.ב .ממין
 D 400עשוי מיצקת כולל סמל עירייתבאר שבע הכיתב ניקוז עומק עד  3.5מ'

יח'

7,140.00

01.57.07.0040

תא בקרה מלבני מבטון מזויין ,מידות
פנים  100x120ס"מ עם תא שיקוע
כולל מכסה קוטר  60ס"מ ב.ב .ממין
 D 400עשוי מיצקת כולל סמל עירייתבאר שבע הכיתב ניקוז עומק עד  1.5מ'

יח'

4,725.00

01.57.07.0045

תא בקרה מלבני מבטון מזויין ,מידות
פנים  100x120ס"מ עם תא שיקוע
כולל מכסה קוטר  60ס"מ ב.ב .ממין
 D 400עשוי מיצקת כולל סמל עירייתבאר שבע הכיתב ניקוז עומק עד  2.5מ'

יח'

5,933.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  312מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

01.57.07.0050

תא בקרה מלבני מבטון מזויין ,מידות
פנים  100x120ס"מ עם תא שיקוע
כולל מכסה קוטר  60ס"מ ב.ב .ממין
 D 400עשוי מיצקת כולל סמל עירייתבאר שבע הכיתב ניקוז עומק עד  3.0מ'

יח'

6,510.00

01.57.07.0055

תא בקרה מלבני מבטון מזויין ,מידות
פנים  100x120ס"מ עם תא שיקוע
כולל מכסה קוטר  60ס"מ ב.ב .ממין
 D 400עשוי מיצקת כולל סמל עירייתבאר שבע הכיתב ניקוז עומק עד  3.5מ'

יח'

7,245.00

01.57.07.0060

תא בקרה מלבני מבטון מזויין ,מידות
פנים  120x140ס"מ עם תא שיקוע
כולל מכסה קוטר  60ס"מ ב.ב .ממין
 D 400עשוי מיצקת כולל סמל עירייתבאר שבע הכיתב ניקוז עומק עד  1.5מ'

יח'

6,762.00

01.57.07.0065

תא בקרה מלבני מבטון מזויין ,מידות
פנים  120x140ס"מ עם תא שיקוע
כולל מכסה קוטר  60ס"מ ב.ב .ממין
 D 400עשוי מיצקת כולל סמל עירייתבאר שבע הכיתב ניקוז עומק עד  2.5מ'

יח'

8,232.00

01.57.07.0070

תא בקרה מלבני מבטון מזויין ,מידות
פנים  120x140ס"מ עם תא שיקוע
כולל מכסה קוטר  60ס"מ ב.ב .ממין
 D 400עשוי מיצקת כולל סמל עירייתבאר שבע הכיתב ניקוז עומק עד  3.0מ'

יח'

8,978.00

01.57.07.0075

תא בקרה מלבני מבטון מזויין ,מידות
פנים  120x140ס"מ עם תא שיקוע
כולל מכסה קוטר  60ס"מ ב.ב .ממין
 D 400עשוי מיצקת כולל סמל עירייתבאר שבע הכיתב ניקוז עומק עד  3.5מ'

יח'

9,660.00

01.57.07.0080

תא בקרה מלבני מבטון מזויין ,מידות
פנים  150x150ס"מ עם תא שיקוע
כולל מכסה קוטר  60ס"מ ב.ב .ממין
 D 400עשוי מיצקת כולל סמל עירייתבאר שבע הכיתב ניקוז עומק עד  2.5מ'

יח'

10,815.00

01.57.07.0085

תא בקרה מלבני מבטון מזויין ,מידות
פנים  150x150ס"מ עם תא שיקוע
כולל מכסה קוטר  60ס"מ ב.ב .ממין
 D 400עשוי מיצקת כולל סמל עירייתבאר שבע הכיתב ניקוז עומק עד  3.0מ'

יח'

11,865.00

01.57.07.0090

תא בקרה מלבני מבטון מזויין ,מידות
פנים  150x150ס"מ עם תא שיקוע
כולל מכסה קוטר  60ס"מ ב.ב .ממין
 D 400עשוי מיצקת כולל סמל עירייתבאר שבע הכיתב ניקוז עומק עד  3.5מ'

יח'

13,230.00

01.57.07.0095

תא בקרה מלבני מבטון מזויין ,מידות

יח'

13,650.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  313מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

פנים  150x180ס"מ עם תא שיקוע
כולל מכסה קוטר  60ס"מ ב.ב .ממין
 D 400עשוי מיצקת כולל סמל עירייתבאר שבע הכיתב ניקוז עומק עד  2.5מ'

יח'

01.57.07.0100

תא בקרה מלבני מבטון מזויין ,מידות
פנים  150x180ס"מ עם תא שיקוע
כולל מכסה קוטר  60ס"מ ב.ב .ממין
 D 400עשוי מיצקת כולל סמל עירייתבאר שבע הכיתב ניקוז עומק עד  3.0מ'

יח'

14,490.00

01.57.07.0105

תא בקרה מלבני מבטון מזויין ,מידות
פנים  150x180ס"מ עם תא שיקוע
כולל מכסה קוטר  60ס"מ ב.ב .ממין
 D 400עשוי מיצקת כולל סמל עירייתבאר שבע הכיתב ניקוז עומק עד  3.5מ'

יח'

16,275.00

01.57.07.0110

תא בקרה מלבני מבטון מזויין ,מידות
פנים  150x180ס"מ עם תא שיקוע
כולל מכסה קוטר  60ס"מ ב.ב .ממין
 D 400עשוי מיצקת כולל סמל עירייתבאר שבע הכיתב ניקוז עומק עד  4.0מ'

יח'

17,325.00

01.57.07.0115

תא בקרה מלבני מבטון מזויין ,מידות
פנים  180x180ס"מ עם תא שיקוע
כולל מכסה קוטר  60ס"מ ב.ב .ממין
 D 400עשוי מיצקת כולל סמל עירייתבאר שבע הכיתב ניקוז עומק עד  2.5מ'

יח'

13,230.00

01.57.07.0120

תא בקרה מלבני מבטון מזויין ,מידות
פנים  180x180ס"מ עם תא שיקוע
כולל מכסה קוטר  60ס"מ ב.ב .ממין
 D 400עשוי מיצקת כולל סמל עירייתבאר שבע הכיתב ניקוז עומק עד  3.0מ'

יח'

15,015.00

01.57.07.0125

תא בקרה מלבני מבטון מזויין ,מידות
פנים  180x180ס"מ עם תא שיקוע
כולל מכסה קוטר  60ס"מ ב.ב .ממין
 D 400עשוי מיצקת כולל סמל עירייתבאר שבע הכיתב ניקוז עומק עד 3.5
מ'

יח'

16,800.00

01.57.07.0130

תא בקרה מלבני מבטון מזויין ,מידות
פנים  180x180ס"מ עם תא שיקוע
כולל מכסה קוטר  60ס"מ ב.ב .ממין
 D 400עשוי מיצקת כולל סמל עירייתבאר שבע הכיתב ניקוז עומק עד 4.0
מ'

יח'

19,215.00

01.57.07.0135

תא בקרה מלבני מבטון מזויין ,מידות
פנים  210x140ס"מ עם תא שיקוע
כולל מכסה קוטר  60ס"מ ב.ב .ממין
 D 400עשוי מיצקת כולל סמל עירייתבאר שבע הכיתב ניקוז עומק עד 3.0

יח'

18,900.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  314מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

מ'

יח'

01.57.07.0140

תא בקרה מלבני מבטון מזויין ,מידות
פנים  210x140ס"מ עם תא שיקוע
כולל מכסה קוטר  60ס"מ ב.ב .ממין
 D 400עשוי מיצקת כולל סמל עירייתבאר שבע הכיתב ניקוז עומק עד3.5
מ'

יח'

20,265.00

01.57.07.0145

תא בקרה מלבני מבטון מזויין ,מידות
פנים  210x140ס"מ עם תא שיקוע
כולל מכסה קוטר  60ס"מ ב.ב .ממין
 D 400עשוי מיצקת כולל סמל עירייתבאר שבע הכיתב ניקוז עומק עד 4.0
מ'

יח'

21,315.00

01.57.07.0150

תא בקרה מלבני מבטון מזויין ,מידות
פנים  180x210ס"מ עם תא שיקוע
כולל מכסה קוטר  60ס"מ ב.ב .ממין
 D 400עשוי מיצקת כולל סמל עירייתבאר שבע הכיתב ניקוז עומק עד 3.0
מ'

יח'

19,110.00

01.57.07.0155

תא בקרה מלבני מבטון מזויין ,מידות
פנים  180x210ס"מ עם תא שיקוע
כולל מכסה קוטר  60ס"מ ב.ב .ממין
 D 400עשוי מיצקת כולל סמל עירייתבאר שבע הכיתב ניקוז עומק עד 3.5
מ'

יח'

20,160.00

01.57.07.0160

תא בקרה מלבני מבטון מזויין ,מידות
פנים  180x210ס"מ עם תא שיקוע
כולל מכסה קוטר  60ס"מ ב.ב .ממין
 D 400עשוי מיצקת כולל סמל עירייתבאר שבע הכיתב ניקוז עומק עד 4.0
מ'

יח'

21,210.00

01.57.07.0165

תא בקרה מלבני מבטון מזויין ,מידות
פנים  210x275ס"מ עם תא שיקוע
כולל מכסה קוטר  60ס"מ ב.ב .ממין
 D 400עשוי מיצקת כולל סמל עירייתבאר שבע הכיתב ניקוז עומק עד 3.0
מ'

יח'

27,300.00

01.57.07.0170

תא בקרה מלבני מבטון מזויין ,מידות
פנים  210x275ס"מ עם תא שיקוע
כולל מכסה קוטר  60ס"מ ב.ב .ממין
 D 400עשוי מיצקת כולל סמל עירייתבאר שבע הכיתב ניקוז עומק עד 3.5
מ'

יח'

28,875.00

01.57.07.0175

שוחות בקרה מבטון טרום קוטר 80
ס"מ עם מכסה פלדה מרובע ועם כיתוב
השקייה

יח'

1,260.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  315מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

01.57.07.0180

תא בקרה וקליטה )תא משולב( במידות
 100/120ס"מ בעומק עד  2.25מ' רשת
 1ומכסה ב.ב קוטר  50ס"מ D400 (40
טון( עשוי מיצקת ברזל מכסה מרובע
כולל סמל עיריית ב"ש וכיתוב "ניקוז"
וכולל מילוי  CLMSבין התא לחפירה

יח'

8,379.00

01.57.07.0185

תא בקרה מלבני מבטון מזויין ,מידות
פנים  210x210ס"מ עם תא שיקוע
כולל מכסה קוטר  60ס"מ ב.ב .ממין
 D 400עשוי מיצקת כולל סמל עירייתבאר שבע הכיתב ניקוז עומק עד 6.75
מ' סולמות מפלדה מגלוונת ופודסטים
)משטחי ביניים(

יח'

52,500.00

01.57.07.0190

תא בקרה מלבני מבטון מזויין ,מידות
פנים  150x210ס"מ עם תא שיקוע
כולל מכסה קוטר  60ס"מ ב.ב .ממין
 D 400עשוי מיצקת כולל סמל עירייתבאר שבע הכיתב ניקוז עומק עד 6.75
מ' סולמות מפלדה מגלוונת ופודסטים
)משטחי ביניים(

יח'

42,000.00

01.57.07.0195

תא בקרה מלבני מבטון מזויין ,מידות
פנים  180x260ס"מ עם תא שיקוע
כולל מכסה קוטר  60ס"מ ב.ב .ממין
 D 400עשוי מיצקת כולל סמל עירייתבאר שבע הכיתב ניקוז עומק עד 8.25
מ' סולמות מפלדה מגלוונת ופודסטים
)משטחי ביניים(

יח'

52,500.00

01.57.07.0200

תא בקרה מלבני מבטון מזויין ,מידות
פנים  180x260ס"מ עם תא שיקוע
כולל מכסה קוטר  60ס"מ ב.ב .ממין
 D 400עשוי מיצקת כולל סמל עירייתבאר שבע הכיתב ניקוז עומק עד 4.75
מ' סולמות מפלדה מגלוונת ופודסטים
)משטחי ביניים(

יח'

28,350.00

01.57.07.0205

תא בקרה מלבני מבטון מזויין ,מידות
פנים  260x260ס"מ עם תא שיקוע
כולל מכסה קוטר  60ס"מ ב.ב .ממין
 D 400עשוי מיצקת כולל סמל עירייתבאר שבע הכיתב ניקוז עומק עד 7.25
מ' סולמות מפלדה מגלוונת ופודסטים
)משטחי ביניים(

יח'

57,750.00

7

רמדור

סה"כ

סה"כ שוחות בקרה מרובעים מחוליות טרמיות

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  316מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון
8

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

שוחות תפיסה )קולנטים(

01.57.08.0005

קולטן  2/45/80בעומק עד  2.5מ' שתי
רשתות ואבני שפה מידקת ,מסגרת
ממין C-250

יח'

4,515.00

01.57.08.0006

קולטן  2/45/80בעומק עד  2.5מ' רשת
אחת ואבני שפה מידקת ,מסגרת ממין
C-251

יח'

2,258.00

01.57.08.0010

קולטן  3/45/80בעומק עד  2.5מ' שלוש
רשתות ומסגרות ואבני שפה מיצוקת
ממין C250

יח'

6,195.00

01.57.08.0015

קולטן  4/45/80בעומק עד  2.5מ'
ארבע רשתות ומסגרות ואבני שפה
מיציקת ממין C250

יח'

7,875.00

01.57.08.0020

רשת ותושבת לקולטן קיים מברזל
יציקה במידות  40*85ס"מ ממין C-250
כולל פרוק רשת קיימת ,התאמת
גובהסלוק פסולת

יח'

840.00

01.57.08.0025

אבן שפה מיציקת ברזל לקולטן קיים
כולל פירוק אבן קיימת התאמת גובה
וסילוק פסולת

יח'

441.00

01.57.08.0030

שבכה ניקוז ריבועית  40X40ס"מ ממין
 C250להתקנה על תעלת ניקוז )"גטר"(
או על קולטנים  ,לרבות מסגרת

יח'

541.00

01.57.08.0035

הפחתת מחיר מתאי הקליטה )קולטנים(
עבור אי ביצוע אבן שפה מיצקת ברזל.
המחיר לרשת אחת

יח'

252.00

01.57.08.0040

אבן שפה לאי תנועה מיצקת ברזל

יח'

315.00

01.57.08.0045

תוספת מחיר לתא קליטה )קולטן( עבור
פתח חיבור בכל כיוון שנדרש לרבות
תקרה קטנה כדוגמת MD-5,MD-25
תוצרת "וולפמן" או ש"ע

יח'

357.00

01.57.08.0050

תוספת מחיר לתא קליטה )קולטן( עבור
שבכה ומסגרת ממין D400

יח'

200.00

01.57.08.0055

תוספת מחיר לתא קליטה )קולטן( עבור
חיבורו לתא קיים

יח'

263.00

01.57.08.0060

תא תפיסה משולב הכולל תא בקרה
במידות  100/120ס"מ וקליטה במידות
 45/80ס"מ ובעומק עד  2מטר לרבות
מכסה ב-ב ממין  , D400רשת שבכה
ואבן שפה מיצקת ברזל ממין C250

יח'

8,400.00

01.57.08.0065

קולטן ביוב  HDPE 110מ"מ כולל כל
הנדרש לביצוע מושלם.

מ"א

115.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  317מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

01.57.08.0070

קולטן ניקוז מי גשם הכולל ניקוז מבטון
מזויין ,סבכה לתעלת ניקוז ,צינור ניקוז
תת קרקעי ,עטיפת הצינור בחול ,קיר
מסתור מבטון מזויין לרבות יסוד מזוין
במוצאהצינור וכד' ,הכל עד לגמר
מושלם

קומפ...

10,500.00

01.57.08.0075

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

קומפ...

2,100.00

01.57.08.0080

קולטן צדדי לא צמוד לאבן שפה במידות
פנים  37/76בגובה  65ס"מ כדוגמת
 MD-22של וולפמן או ש"ע .כולל
מסגרת ורשת תקנית  C250מברזל
כבדה או חומרים מרוכבים בכפוף
לדרישות ת"י 489

קומפ...

1,680.00

8

רמדור

סה"כ

סה"כ שוחות תפיסה )קולנטים(

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  318מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון
9

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

ניקוי ושטיפה של תא בקרה וקוי ניקוז

01.57.09.0005

ניקוי ושטיפת תא ניקוז בכל גודל וכל
עומק וסילוק פסולת למקום שפיכה
מאושר

מ"א

315.00

01.57.09.0010

ניקוי ושטיפת קוי ניקוז בקוטר עד ל
 100ס"מ מ"א

מ"א

18.90

01.57.09.0015

ניקוי ושטיפת קוי ניקוז בקוטר מעל
 100ס"מ מ"א

מ"א

26.30

9

רמדור

סה"כ

סה"כ ניקוי ושטיפה של תא בקרה וקוי ניקוז

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  319מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון
10

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

חיבור קוי ניקוז לתא או קוי ניקוז קיימת

01.57.10.0005

חיבור קו ניקוז בקוטר עד  50ס"מ לתא
בקרה  /קליטה קיים.

קומפ...

662.00

01.57.10.0010

כנ"ל ,אך בקוטר  60עד  80ס"מ לתא
בקרה קיים.

קומפ...

882.00

01.57.10.0015

כנ"ל ,אך בקוטר  100עד  150ס"מ
לתא בקרה קיים.

קומפ...

1,103.00

01.57.10.0020

חיבור קו ניקוז בקוטר  150עד 183
ס"מ לתא בקרה קיים.

קומפ...

1,449.00

01.57.10.0025

חיבור קו ניקוז בקוטר עד  50ס"מ לקו
קיים בקוטר זהה

קומפ...

210.00

01.57.10.0030

חיבור קו ניקוז בקוטר  60עד  80ס"מ
לקו קיים בקוטר זהה

קומפ...

252.00

01.57.10.0035

חיבור קו ניקוז בקוטר  100עד 150
ס"מ לקו קיים בקוטר זהה

קומפ...

399.00

10

רמדור

סה"כ

סה"כ חיבור קוי ניקוז לתא או קוי ניקוז קיימת

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  320מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון
11

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

עבודות שונות למערכות ניקוז

01.57.11.0005

מחבר שוחה "זכר" לצינור "פלדקס"
בקוטר  400מ"מ בהתחברות לתא
מבטון

יח'

1,218.00

01.57.11.0010

מחבר שוחה "זכר" לצינור "פלדקס"
בקוטר  500מ"מ בהתחברות לתא
מבטון

יח'

1,292.00

01.57.11.0015

מחבר שוחה "זכר" לצינור "פלדקס"
בקוטר  600מ"מ בהתחברות לתא
מבטון

יח'

1,470.00

01.57.11.0020

מחבר שוחה "זכר" לצינור "פלדקס"
בקוטר  800מ"מ בהתחברות לתא
מבטון

יח'

1,785.00

01.57.11.0025

מחבר שוחה "זכר" לצינור "פלדקס"
בקוטר  1000מ"מ בהתחברות לתא
מבטון

יח'

2,048.00

01.57.11.0030

מחבר שוחה "זכר" לצינור "פלדקס"
בקוטר  1250מ"מ בהתחברות לתא
מבטון

יח'

2,363.00

01.57.11.0035

מחבר שוחה "נקבה" לצינור "פלדקס"
בקוטר  400מ"מ בהתחברות לתא
מבטון

יח'

1,838.00

01.57.11.0040

מחבר שוחה "נקבה" לצינור "פלדקס"
בקוטר  500מ"מ בהתחברות לתא
מבטון

יח'

1,890.00

01.57.11.0045

מחבר שוחה "נקבה" לצינור "פלדקס"
בקוטר  600מ"מ בהתחברות לתא
מבטון

יח'

1,995.00

01.57.11.0050

מחבר שוחה "נקבה" לצינור "פלדקס"
בקוטר  800מ"מ בהתחברות לתא
מבטון

יח'

2,258.00

01.57.11.0055

מחבר שוחה "נקבה" לצינור "פלדקס"
בקוטר  1000מ"מ בהתחברות לתא
מבטון

יח'

2,625.00

01.57.11.0060

מחבר שוחה "נקבה" לצינור "פלדקס"
בקוטר  1250מ"מ בהתחברות לתא
מבטון

יח'

2,940.00

01.57.11.0065

ביצוע עיבוד מבטון מזויין בתא ניקוז
קיים בכל המידות ומתאים לצנורות
בקוטר  150-40ס"מ

קומפ...

578.00

01.57.11.0070

צילום קו ניקוז קיים במצלמת ויצאו

מ"א

7.35

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  321מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

לרבות הספקת "דוח" וקלטת לפי
דרישות מפרט טכני מיוחד.

מ"א

01.57.11.0075

תיקון שבר בצינור ניקוז ע"י יציקת
חגורת בטון מזויין בעובי  20ס"מ ורוחב
מינימלי של  1.0מ' ,עפ"י הוראות
הפיקוח

קומפ...

1,029.00

01.57.11.0080

עטיפה  /הגנה מבטון מזויין ב 30-לצינור
ניקוז בקוטר כלשהו ובכל עומק לרבות
חפירה עפ"י פרט מתכנן או הנחיית
המפקח

מ"ק

987.00

01.57.11.0085

פתיחת כביש /מדרכה /שביל מכל סוג
לצורך הנחת צנרת כולל חפירה ומלוי
התעלה בהידוק מבוקר ,תיקון הכביש/
מדרכה /שביל מכל סוג והחזרת המצב
לקדמותו.

מ"א

158.00

01.57.11.0090

תוספת למחיר תא בקרה עבור הקמתו
על קו ניקוז קיים

קומפ...

1,077.00

01.57.11.0095

הפחתה למחיר תא בקרה עבור מכסה
בקוטר  50ס"מ במקום  60ס"מ

קומפ...

-241.50

01.57.11.0100

הפחתה למחיר תא בקרה עבור מכסה
בקוטר  60ס"מ ממין  C250במקום
D400

קומפ...

-241.50

01.57.11.0105

תוספת למחיר תא בקרה מסוג כלשהו
במידות עד קוטר  150ס"מ ועד
 150X150ס"מ עבור כל  0.5מ' נוספים
.

קומפ...

735.00

01.57.11.0110

תוספת למחיר תא בקרה מסוג כלשהו
במידות מעל קוטר  150ס"מ ומעל
 150X150ס"מ עבור כל  0.5מ' נוספים
.

קומפ...

1,208.00

01.57.11.0115

תוספת למחיר תא בקרה עבור מכסה
רשת בקוטר  60ס"מ ממין D400
במקום מכסה ב.ב .ממין D400

קומפ...

252.00

01.57.11.0120

הפחתת מחיר למכסה מיצקת ברזל
בקוטר  60ס"מ עבור מכסה מרובע
בגודל  60/60ס"מ לשטחים מרוצפים

קומפ...

48.30

01.57.11.0125

תוספת למחיר תא בקרה עבור סגר
נעילה למכסה ממין C250 , D400

קומפ...

116.00

01.57.11.0130

הכנה בתא בקרה לחיבור קו ניקוז
בקוטר כלשהו בעתיד.

קומפ...

788.00

01.57.11.0135

החלפת מכסה בקוטר  60ס"מ בתא
קיים לרבות טבעת ורשת מיצקת ברזל
ממין D400

קומפ...

1,182.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  322מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

01.57.11.0140

סתימת כניסות ויציאות מבוטלות
בשוחה קיימת

קומפ...

252.00

01.57.11.0145

ריצוף אבן )"ריפרפ"( לתעלות ניקוז
,מעבירי מים וכד' לרבות הידוק שתית
מבוקר  ,שכבת מצע בעובי  15ס"מ
,שכבת בטון מזוין בעובי  10ס"מ
והטבעת אבן דבש בבטון בעודו טרי

מ"ר

158.00

01.57.11.0150

חגורה מבטון מזויין ב 30-במידות
 15/30ס"מ סביב ריצוף אבן לניקוז
)ריפ-רפ(

מ"א

53.00

01.57.11.0160

מגלש לניקוז שוליים מבטון מזויין מסוג
ב 20-יצוק באתר בעובי כלשהו

מ"ק

1,575.00

01.57.11.0165

מילוי מובא מחומר מקומי נברר ונקי ,
מותאם לדרישות המפרט למילוי
תעלות בשכבות בהידוק מבוקר
ובהרטבה עד לצפיפות מכסימאלית
לרבות סילוק העפר החפור בהתאם
למפרט המיוחד )מעבר לריפוד וכיסוי
הצינור ועד לתחתית מצע הכביש( ,רק
לפי הוראה בכתב מהמפקח

מ"ק

31.50

01.57.11.0170

חול דיונות למילוי תעלות בשכבות
בהידוק ובהרטבה עד לצפיפות של
 98%לרבות סילוק העפר החפור
בהתאם למפרט המיוחד )מעבר לריפוד
וכיסוי הצינור ומעבר למצע תחתית
הכביש(

מ"ק

84.00

01.57.11.0175

מצע סוג א' למילוי תעלות בשכבות
בהידוק מבוקר ובהרטבה עד לצפיפות
של  98%לרבות סילוק העפר החפור
בהתאם למפרט המיוחד )מעבר לריפוד
וכיסוי הצינור ומעבר למצע תחתית
הכביש(

מ"ק

95.00

01.57.11.0190

צינור שרשורי מחורר  P.V.Cבקוטר "4
עטוף בפילטר חצץ עדש  40/40ס"מ
לניקוז גב קירות תומכים  ,מבנה כביש
וכד' כולל חיבור לשוחת ניקוז

מ"א

105.00

01.57.11.0195

צינור שרשורי מחורר  P.V.Cבקוטר "6
עטוף בפילטר חצץ עדש  40/40ס"מ
לניקוז גב קירות תומכים  ,מבנה כביש
וכד' כולל חיבור לשוחת ניקוז

מ"א

132.00

01.57.11.0200

צינור שרשורי מחורר  P.V.Cבקוטר "8
עטוף בפילטר חצץ עדש  50/50ס"מ
לניקוז גב קירות תומכים  ,מבנה כביש
וכד' כולל חיבור לשוחת ניקוז

מ"א

168.00

01.57.11.0205

יריעה גיאוטכנית לא ארוגה  200גר'

מ"ר

11.60

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  323מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

למ"ר לניקוז מי תהום וכד' )כדוגמת
"אורים" משווק ע"י "אדמיר טכנולוגיות"
או ש"ע( כולל כל הנדרש לביצוע
העבודה לפי מפרט היצרן והוראות
המפקח

מ"ר

01.57.11.0210

יריעה גיאוטכנית לא ארוגה  400גר'
למ"ר לניקוז מי תהום וכד' )כדוגמת
"אורים" משווק ע"י "אדמיר טכנולוגיות"
או ש"ע( כולל כל הנדרש לביצוע
העבודה לפי מפרט היצרן והוראות
המפקח

מ"ר

15.80

01.57.11.0215

יריעה ) HDPEפוליאטילן בצפיפות
גבוהה( לאיטום אופקי ואנכי של שתית
חרסיתית וכד' להגנה על מבנה הכביש
)משווק ע"י "אדמיר טכנולוגיות" או
ש"ע( כולל כל הנדרש לביצוע העבודה
לפי מפרט מע"צ והוראות המפקח

מ"ר

15.80

01.57.11.0220

כוורת גיאו-תא עם דפנות מחוספסים
ומחוררים בגובה  6.5ס''מ 40 ,תאים
למ''ר ,מונח על יריעות גיאוטקסטיל
וכולל מילוי בטון מסוג ב20-

מ"ר

79.00

01.57.11.0225

תוספת למחיר תאי בקרה עבור אטם
גומי בקוטר  50ס"מ מובנה בתא
הבקרה כדוגמת  F-150של אקרשטיין
או "קונטור סיל" של וולפמן או שוה
ערך מאושר

קומפ...

609.00

01.57.11.0230

תוספת למחיר תאי בקרה עבור אטם
גומי בקוטר  60ס"מ מובנה בתא
הבקרה כדוגמת  F-150של אקרשטיין
או "קונטור סיל" של וולפמן או שוה
ערך מאושר

קומפ...

735.00

01.57.11.0235

תוספת למחיר תאי בקרה עבור אטם
גומי בקוטר  80ס"מ מובנה בתא
הבקרה כדוגמת  F-150של אקרשטיין
או "קונטור סיל" של וולפמן או שוה
ערך מאושר

קומפ...

909.00

01.57.11.0240

תוספת למחיר תאי בקרה עבור אטם
גומי בקוטר  100ס"מ מובנה בתא
הבקרה כדוגמת  F-150של אקרשטיין
או "קונטור סיל" של וולפמן או שוה
ערך מאושר

קומפ...

1,129.00

01.57.11.0245

תוספת למחיר תאי בקרה עבור אטם
גומי בקוטר  125ס"מ מובנה בתא
הבקרה כדוגמת  F-150של אקרשטיין
או "קונטור סיל" של וולפמן או שוה
ערך מאושר

קומפ...

1,276.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  324מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

01.57.11.0250

תוספת למחיר תאי בקרה עבור אטם
גומי בקוטר  150ס"מ מובנה בתא
הבקרה כדוגמת  F-150של אקרשטיין
או "קונטור סיל" של וולפמן או שוה
ערך מאושר

קומפ...

1,418.00

01.57.11.0255

תוספת למחיר תאי בקרה עבור אטם
גומי בקוטר  183ס"מ מובנה בתא
הבקרה כדוגמת  F-150של אקרשטיין
או "קונטור סיל" של וולפמן או שוה ערך
מאושר

קומפ...

1,575.00

01.57.11.0260

תוספת למחיר תא בקרה עבור הקמתו
על קו ניקוז קיים

קומפ...

972.00

01.57.11.0270

החלפת מכסה בקוטר  60ס"מ ב.ב.
לעומס כבד D-400,

קומפ...

1,155.00

01.57.11.0275

חוליות לתאי ביקורת בקוטר  80וגובה  0יח'
 5.מ'

01.57.11.0280

כנ"ל אך בקוטר  100וגובה  0.5מ'

יח'

1,260.00

01.57.11.0285

כנ"ל אך בקוטר  125וגובה  0.5מ'

יח'

1,470.00

01.57.11.0290

כנ"ל אך בקוטר  150וגובה  0.5מ'

יח'

1,680.00

01.57.11.0295

אגנית לצמ"ג בטון טרום מונחת על
הקרקע במידות  30/45/10ס"מ

יח'

188.00

01.57.11.0300

רשת ניקוז "מגנדורין" D400 ,40
כוללת תושבת ועיבוד פתח בתקרת
המובל והוספת קירות חיזוק.

מ"א

2,100.00

01.57.11.0305

תעלת ניקוז מגורדריין לעומסים כבדים
כולל מכסה  /רשת לעומס בינוני וכולל
את כל העבודות הנילוות כגון חפירה,
הכנת תחתית מבנה ,מילוי חוזר ,הנחה,
פילוס וכל עבודה אחרת נוספת שתדרש
ע"י מנהל הפרויקט להשלמת העבודה

קומפ...

9,303.00

01.57.11.0310

התקנת קולטי מים פלסטיים מתוצרת
"דלמר" בפתחי הניקוז

יח'

525.00

01.57.11.0315

צינור פלב"מ  316סקדיול  ,40כולל כל
הספחים והנדרש בקוטר ".2

מ"א

420.00

11

רמדור

סה"כ

945.00

סה"כ עבודות שונות למערכות ניקוז

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  325מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון
12

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

מתקני כניסה ויציאה של מעבירים

01.57.12.0005

מתקני כניסה ויציאה של מעבירי מים
מבטון מזויין .תשלום לפי נפח הבטון.
המחיר כולל את האביזרים הנדרשים
בהתאם להנחיות התאגיד

מ"ק

1,418.00

01.57.12.0010

ארגז פיברגלס בנישה בקיר למרכזיית
שלוחות מים למחלקים ,במידות 36/45
ס"מ עם דלת ,מותקן מושלם בתוך
נישה

יח'

473.00

12

רמדור

סה"כ

סה"כ מתקני כניסה ויציאה של מעבירים

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  326מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון
13

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

קווי ביוב

01.57.13.0005

צינור עשוי  PVCעבה  SN8לביוב לפי
ת"י  , 884באורך  3.0מ' ,בקוטר 110
מ"מ כולל ,ניסור ופתיחת אספלט וריצוף
מכל סוג שהוא,חפירה ו/או חציבה ,מצע
ועטיפת חול ,מילוי חפירה בחול
בשכבות של  20ס"מ בהרטבה והידוק ל
  100%מוד.א.ש.ה.ו.בכבישים,מדרכות ושטחים מרוצפים
בעומ

מ"א

137.00

01.57.13.0010

צינור ביוב בקוטר  110מ"מ כולל הכל
כנ"ל בעומק מעל  1.26מ' ועד עומק .1
 75מ'

מ"א

147.00

01.57.13.0015

צינור ביוב בקוטר  160מ"מ כולל הכל
כנ"ל בעומק עד  1.25מ'

מ"א

158.00

01.57.13.0020

צינור ביוב בקוטר  160מ"מ כולל הכל
כנ"ל אבל בעומק מעל  1.26מ' ועד .1
75מ'

מ"א

168.00

01.57.13.0025

צינור ביוב בקוטר  160מ"מ כולל הכל
כנ"ל אבל בעומק מעל  1.76ועד עומק 2
 25.מ

מ"א

184.00

01.57.13.0030

צינור ביוב בקוטר  160מ"מ כולל הכל
כנ"ל אבל בעומק מעל  2.26ועד עומק 2
 75.מ'

מ"א

205.00

01.57.13.0035

צינור ביוב בקוטר  160מ"מ כולל הכל
כנ"ל אבל בעומק מעל  2.76ועד עומק 3
 25.מ'

מ"א

226.00

01.57.13.0040

צינור ביוב בקוטר  160מ"מ כולל הכל
כנ"ל אבל בעומק מעל  3.26ועד עומק 3
 75.מ

מ"א

258.00

01.57.13.0045

צינור ביוב בקוטר  160מ"מ כולל הכל
כנ"ל אבל בעומק מעל  3.76ועד עומק 4
 25.מ

מ"א

294.00

01.57.13.0050

צינור ביוב בקוטר  160מ"מ כולל הכל
כנ"ל אבל בעומק מעל 4.26ועד עומק .4
 75מ

מ"א

336.00

01.57.13.0055

צינור ביוב בקוטר  160מ"מ כולל הכל
כנ"ל אבל בעומק מעל  4.76ועד עומק 5
 00.מ'

מ"א

384.00

01.57.13.0060

צינור ביוב בקוטר  160מ"מ כולל הכל
כנ"ל אבל לחץ ,דרג  10לפי ת.י532 .
בעומק מעל  5.01ועד עומק  6.00מ'

מ"א

452.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  327מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

01.57.13.0065

צינור עשוי  PVCעבה לביוב לפי ת"י
 ,884קצר ,באורך  3.0מ' ,בקוטר 200
מ"מ כולל הכל כנ"ל בעומק עד  1.25מ'

מ"א

189.00

01.57.13.0070

צינור עשוי  PVCעבה לביוב לפי ת"י
 ,884קצר ,באורך  3.0מ' ,בקוטר 200
מ"מ כולל הכל כנ"ל בעומק מעל 1.26
מ' ועד עומק  1.75מ'

מ"א

200.00

01.57.13.0075

צינור ביוב בקוטר  200מ"מ כולל הכל
כנ"ל אבל בעומק מעל  1.76מ' ועד
עומק  2.25מ'

מ"א

221.00

01.57.13.0080

צינור ביוב בקוטר  200מ"מ כולל הכל
כנ"ל אבל בעומק מעל  2.26מ' ועד
עומק  2.75מ'

מ"א

242.00

01.57.13.0085

צינור ביוב בקוטר  200מ"מ כולל הכל
כנ"ל אבל בעומק מעל  2.76מ' ועד
עומק  3.25מ'

מ"א

263.00

01.57.13.0090

צינור ביוב בקוטר  200מ"מ כולל הכל
כנ"ל אבל בעומק מעל  3.26מ' ועד
עומק  3.75מ'

מ"א

289.00

01.57.13.0095

צינור ביוב בקוטר  200מ"מ כולל הכל
כנ"ל אבל בעומק מעל  3.76מ' ועד
עומק  4.25מ'

מ"א

336.00

01.57.13.0100

צינור ביוב בקוטר  200מ"מ כולל הכל
כנ"ל אבל בעומק מעל  4.26מ' ועד
עומק  4.75מ'

מ"א

368.00

01.57.13.0105

צינור ביוב בקוטר  200מ"מ כולל הכל
כנ"ל אבל בעומק מעל  4.76מ' ועד
עומק  5.0מ'

מ"א

431.00

01.57.13.0110

צינור ביוב בקוטר  200מ"מ כולל הכל
כנ"ל אבל לחץ ,דרג  10לפי ת.י532 .
בעומק מעל  5.01ועד עומק  6.00מ'

מ"א

494.00

01.57.13.0115

צינור ביוב בקוטר  200מ"מ כולל הכל
כנ"ל אבל לחץ ,דרג  10לפי ת.י532 .
בעומק מעל  6.01ועד עומק  7.00מ'

מ"א

609.00

01.57.13.0120

צינור עשוי  PVCעבה  SN8לביוב לפי
ת"י  ,884קצר ,באורך  3.0מ' ,בקוטר
 250מ"מ כולל הכל כנ"ל בקוטר עד .1
 75מ'

מ"א

263.00

01.57.13.0125

צינור ביוב בקוטר  250מ"מ כולל הכל
כנ"ל אבל בעומק מעל  1.76מ' ועד
עומק  2.25מ'

מ"א

284.00

01.57.13.0130

צינור ביוב בקוטר  250מ"מ כולל הכל

מ"א

305.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  328מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

סה"כ

כנ"ל אבל בעומק מעל  2.26ועד עומק  2מ"א
 75.מ'
01.57.13.0135

צינור ביוב בקוטר  250מ"מ כולל הכל
כנ"ל אבל בעומק מעל  2.76ועד עומק 3
 25.מ'

מ"א

326.00

01.57.13.0140

צינור ביוב בקוטר  250מ"מ כולל הכל
כנ"ל אבל בעומק מעל  3.26ועד עומק 3
 75.מ'

מ"א

368.00

01.57.13.0145

צינור ביוב בקוטר  250מ"מ כולל הכל
כנ"ל אבל בעומק מעל  3.76ועד עומק 4
 25.מ'

מ"א

420.00

01.57.13.0150

צינור ביוב בקוטר  250מ"מ כולל הכל
כנ"ל אבל בעומק מעל  4.26ועד עומק 4
 75.מ'

מ"א

452.00

01.57.13.0155

צינור ביוב בקוטר  250מ"מ כולל הכל
כנ"ל אבל בעומק מעל  4.76ועד עומק 5
 01.מ'

מ"א

504.00

01.57.13.0160

צינור ביוב בקוטר  250מ"מ כולל הכל
כנ"ל אבל לחץ ,דרג  10בעומק מעל .5
 01ועד עומק  6.0מ'

מ"א

714.00

01.57.13.0165

צינור ביוב בקוטר  250מ"מ כולל הכל
כנ"ל אבל בעומק מעל  6.01מ' ועד
עומק  7.0מ'

מ"א

840.00

01.57.13.0170

צינור ביוב בקוטר  250מ"מ כולל הכל
כנ"ל אבל בעומק מעל  7.01מ' ועד
עומק  8.0מ'

מ"א

998.00

01.57.13.0175

צינור ביוב בקוטר  315מ"מ עשוי PVC
עבה לפי ת"י  884כולל הכל כנ"ל
בעומק עד  1.75מ'

מ"א

378.00

01.57.13.0180

צינור ביוב בקוטר  315מ"מ עשוי .PVC
עבה לפי ת"י  884כולל הכל כנ"ל
בעומק מעל  1.76ועד  2.25מ'

מ"א

399.00

01.57.13.0185

צינור ביוב בקוטר  315מ"מ עשוי .PVC
עבה לפי ת"י  884כולל הכל כנ"ל אבל
בעומק מ -2.26מ' ועד  2.75מ'.

מ"א

420.00

01.57.13.0190

צינור ביוב בקוטר  315מ"מ עשוי .PVC
עבה לפי ת"י  884כולל הכל כנ"ל אבל
בעומק מ -2.76מ' ועד  3.25מ'.

מ"א

452.00

01.57.13.0195

צינור ביוב בקוטר  315מ"מ עשוי .PVC
לפי ת"י  884כולל הכל כנ"ל אבל
בעומק מ -3.26מ' ועד  3.75מ'.

מ"א

483.00

01.57.13.0200
רמדור

525.00
הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  329מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

צינור ביוב בקוטר  315מ"מ עשוי .PVC
לפי ת"י  884כולל הכל כנ"ל אבל
בעומק מ -3.76מ' ועד  4.25מ'.

מ"א

01.57.13.0205

צינור ביוב בקוטר  315מ"מ עשוי .PVC
לפי ת"י  884כולל הכל כנ"ל אבל
בעומק מ -4.26מ' ועד  4.75מ'.

מ"א

567.00

01.57.13.0210

צינור ביוב בקוטר  315מ"מ עשוי .PVC
לפי ת"י  884כולל הכל כנ"ל אבל
בעומק מ -4.76מ' ועד  5.01מ'.

מ"א

609.00

01.57.13.0215

צינור ביוב בקוטר  315מ"מ עשוי .PVC
לחץ לפי ת"י  532כולל הכל כנ"ל אבל
דרג  10בעומק מעל  5.01מ' ועד 6.0
מ'.

מ"א

767.00

01.57.13.0220

צינור ביוב בקוטר  315מ"מ עשוי .PVC
לחץ לפי ת"י  532כולל הכל כנ"ל אבל
בעומק מ -6.01מ' ועד  7.0מ'.

מ"א

893.00

01.57.13.0225

צינור ביוב בקוטר  315מ"מ עשוי .PVC
לחץ לפי ת"י  532כולל הכל כנ"ל אבל
בעומק מ -7.01מ' ועד  8.0מ'.

מ"א

1,050.00

01.57.13.0230

צינור ביוב בקוטר  315מ"מ עשוי .PVC
לחץ לפי ת"י  532כולל הכל כנ"ל אבל
בעומק מ -8.01מ' ועד  9.0מ'.

מ"א

1,208.00

01.57.13.0235

צינור ביוב בקוטר  355מ"מ עשוי .PVC
לפי ת"י  884כולל הכל כנ"ל בעומק
עד  2.25מ'

מ"א

483.00

01.57.13.0240

צינור ביוב בקוטר  355מ"מ עשוי .PVC
לפי ת"י  884כולל הכל כנ"ל אבל
בעומק מ -2.26מ' ועד  2.75מ'.

מ"א

504.00

01.57.13.0245

צינור ביוב בקוטר  355מ"מ עשוי .PVC
לפי ת"י  884כולל הכל כנ"ל אבל
בעומק מ -2.76מ' ועד  3.25מ'.

מ"א

525.00

01.57.13.0250

צינור ביוב בקוטר  355מ"מ עשוי .PVC
לפי ת"י  884כולל הכל כנ"ל אבל
בעומק מ -3.26מ' ועד  3.75מ'.

מ"א

567.00

01.57.13.0255

צינור ביוב בקוטר  355מ"מ עשוי .PVC
לפי ת"י  884כולל הכל כנ"ל אבל
בעומק מ -3.76מ' ועד  4.25מ'.

מ"א

609.00

01.57.13.0260

צינור ביוב בקוטר  355מ"מ עשוי .PVC
לפי ת"י  884כולל הכל כנ"ל אבל
בעומק מ -4.26מ' ועד  4.75מ'.

מ"א

651.00

01.57.13.0265

צינור ביוב בקוטר  355מ"מ עשוי .PVC
לפי ת"י  884כולל הכל כנ"ל אבל

מ"א

704.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  330מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

בעומק מ -4.76מ' ועד  5.01מ'.

מ"א

01.57.13.0270

צינור ביוב בקוטר  355מ"מ עשוי .PVC
 ,לחץ דרג  10לפי ת"י  532כולל הכל
כנ"ל אבל בעומק מ -5.26מ' ועד  6.0מ'
.

מ"א

914.00

01.57.13.0275

צינור ביוב בקוטר  355מ"מ עשוי .PVC
דרג ,10לחץ לפי ת"י  532כולל הכל
כנ"ל אבל בעומק מ -6.01מ' ועד  7.0מ'
.

מ"א

1,071.00

01.57.13.0280

צינור ביוב בקוטר  355מ"מ עשוי .PVC
דרג ,10לחץ לפי ת"י  532כולל הכל
כנ"ל אבל בעומק מ -7.01מ' ועד  8.0מ'
.

מ"א

1,260.00

01.57.13.0285

צינור ביוב בקוטר  355מ"מ עשוי .PVC
דרג ,10לחץ לפי ת"י  532כולל הכל
כנ"ל אבל בעומק מ -8.01מ' ועד  9.0מ'
.

מ"א

1,449.00

01.57.13.0290

צינור ביוב בקוטר  355מ"מ עשוי .PVC
דרג ,10לחץ לפי ת"י  532כולל הכל
כנ"ל אבל בעומק מ -9.01מ' ועד 10.0
מ'.

מ"א

1,628.00

01.57.13.0295

צינור ביוב בקוטר  400מ"מ עשוי .PVC
לפי ת"י  884כולל הכל כנ"ל בעומק עד
 2.75מ'

מ"א

641.00

01.57.13.0300

צינור ביוב בקוטר  400מ"מ עשוי .PVC
לפי ת"י  884כולל הכל כנ"ל אבל
בעומק מ -2.76מ' ועד  3.25מ'.

מ"א

662.00

01.57.13.0305

צינור ביוב בקוטר  400מ"מ עשוי .PVC
לפי ת"י  884כולל הכל כנ"ל אבל
בעומק מ -3.26מ' ועד  3.75מ'.

מ"א

704.00

01.57.13.0310

צינור ביוב בקוטר  400מ"מ עשוי .PVC
לפי ת"י  884כולל הכל כנ"ל אבל
בעומק מ -3.76מ' ועד  4.25מ'.

מ"א

730.00

01.57.13.0315

צינור ביוב בקוטר  400מ"מ עשוי .PVC
לפי ת"י  884כולל הכל כנ"ל אבל
בעומק מ -4.26מ' ועד  4.75מ'.

מ"א

772.00

01.57.13.0320

צינור ביוב בקוטר  400מ"מ עשוי .PVC
 ,לחץ דרג  10לפי ת"י  532כולל הכל
כנ"ל אבל בעומק מ -4.76מ' ועד 5.01
מ'.

מ"א

956.00

01.57.13.0325

צינור ביוב בקוטר  400מ"מ עשוי .PVC
דרג ,10לחץ לפי ת"י  532כולל הכל
כנ"ל אבל בעומק מ -5.01מ' ועד  6.0מ'

מ"א

1,103.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  331מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

.

מ"א

01.57.13.0330

צינור ביוב בקוטר  400מ"מ עשוי .PVC
דרג ,10לחץ לפי ת"י  532כולל הכל
כנ"ל אבל בעומק מ -6.01מ' ועד  7.0מ'
.

מ"א

1,260.00

01.57.13.0335

צינור ביוב בקוטר  400מ"מ עשוי .PVC
דרג ,10לחץ לפי ת"י  532כולל הכל
כנ"ל אבל בעומק מ -7.01מ' ועד  8.0מ'
.

מ"א

1,428.00

01.57.13.0340

צינור ביוב בקוטר  400מ"מ עשוי .PVC
דרג ,10לחץ לפי ת"י  532כולל הכל
כנ"ל אבל בעומק מ -8.01מ' ועד  9.0מ'
.

מ"א

1,596.00

01.57.13.0345

צינור ביוב בקוטר  400מ"מ עשוי .PVC
דרג ,10לחץ לפי ת"י  532כולל הכל
כנ"ל אבל בעומק מ -9.01מ' ועד 10.0
מ'.

מ"א

1,785.00

01.57.13.0350

צינור ביוב בקוטר  450מ"מ עשוי .PVC
לפי ת"י  884כולל הכל כנ"ל בעומק עד
 2.75מ'

מ"א

809.00

01.57.13.0355

צינור ביוב בקוטר  450מ"מ עשוי .PVC
לפי ת"י  884כולל הכל כנ"ל אבל
בעומק מ -2.76מ' ועד  3.25מ'.

מ"א

851.00

01.57.13.0360

צינור ביוב בקוטר  450מ"מ עשוי .PVC
לפי ת"י  884כולל הכל כנ"ל אבל
בעומק מ -3.76מ' ועד  4.25מ'.

מ"א

893.00

01.57.13.0365

צינור ביוב בקוטר  450מ"מ עשוי .PVC
לפי ת"י  884כולל הכל כנ"ל אבל
בעומק מ -4.26מ' ועד  4.75מ'.

מ"א

977.00

01.57.13.0370

צינור ביוב בקוטר  450מ"מ עשוי .PVC
 ,לחץ דרג  10לפי ת"י  532כולל הכל
כנ"ל אבל בעומק מ -4.76מ' ועד  5.0מ'
.

מ"א

1,155.00

01.57.13.0375

צינור ביוב בקוטר  450מ"מ עשוי .PVC
 ,לחץ דרג  10לפי ת"י  532כולל הכל
כנ"ל אבל בעומק מ -5.01מ' ועד  6.0מ'
.

מ"א

1,365.00

01.57.13.0380

צינור ביוב בקוטר  450מ"מ עשוי .PVC
 ,לחץ דרג  10לפי ת"י  532כולל הכל
כנ"ל אבל בעומק מ -6.01מ' ועד  7.0מ'
.

מ"א

1,575.00

01.57.13.0385

צינור ביוב בקוטר  450מ"מ עשוי .PVC
 ,לחץ דרג  10לפי ת"י  532כולל הכל

מ"א

1,838.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  332מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

כנ"ל אבל בעומק מ -7.01מ' ועד  8.0מ'
.

מ"א

01.57.13.0390

צינור ביוב בקוטר  450מ"מ עשוי .PVC
 ,לחץ דרג  10לפי ת"י  532כולל הכל
כנ"ל אבל בעומק מ -8.01מ' ועד  9.0מ'
.

מ"א

2,100.00

01.57.13.0395

צינור ביוב בקוטר  450מ"מ עשוי .PVC
 ,לחץ דרג  10לפי ת"י  532כולל הכל
כנ"ל אבל בעומק מ -9.01מ' ועד 10.0
מ'.

מ"א

2,415.00

01.57.13.0400

צינור ביוב בקוטר  500מ"מ עשוי .PVC
לפי ת"י  884כולל הכל כנ"ל בעומק עד
 2.75מ'

מ"א

840.00

01.57.13.0405

צינור ביוב בקוטר  500מ"מ עשוי .PVC
לפי ת"י  884כולל הכל כנ"ל אבל
בעומק מ -2.76מ' ועד  3.25מ'.

מ"א

914.00

01.57.13.0410

צינור ביוב בקוטר  500מ"מ עשוי .PVC
לפי ת"י  884כולל הכל כנ"ל אבל
בעומק מ -3.26מ' ועד  3.75מ'.

מ"א

987.00

01.57.13.0415

צינור ביוב בקוטר  500מ"מ עשוי .PVC
לפי ת"י  884כולל הכל כנ"ל אבל
בעומק מ -3.76מ' ועד  4.25מ'.

מ"א

1,082.00

01.57.13.0420

צינור ביוב בקוטר  500מ"מ עשוי .PVC
לפי ת"י  884כולל הכל כנ"ל אבל
בעומק מ -4.26מ' ועד  4.75מ'.

מ"א

1,208.00

01.57.13.0425

צינור ביוב בקוטר  500מ"מ עשוי .PVC
 ,לחץ דרג  10לפי ת"י  532כולל הכל
כנ"ל אבל בעומק מ -4.76מ' ועד 5.01
מ'.

מ"א

1,418.00

01.57.13.0430

צינור ביוב בקוטר  500מ"מ עשוי .PVC
 ,לחץ דרג  10לפי ת"י  532כולל הכל
כנ"ל אבל בעומק מ -5.01מ' ועד  6.0מ'
.

מ"א

1,575.00

01.57.13.0435

צינור ביוב בקוטר  500מ"מ עשוי .PVC
 ,לחץ דרג  10לפי ת"י  532כולל הכל
כנ"ל אבל בעומק מ -6.01מ' ועד  7.0מ'
.

מ"א

1,785.00

01.57.13.0440

צינור ביוב בקוטר  500מ"מ עשוי .PVC
 ,לחץ דרג  10לפי ת"י  532כולל הכל
כנ"ל אבל בעומק מ -7.01מ' ועד  8.0מ'
.

מ"א

2,048.00

01.57.13.0445

צינור ביוב בקוטר  500מ"מ עשוי .PVC
 ,לחץ דרג  10לפי ת"י  532כולל הכל

מ"א

2,310.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  333מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

כנ"ל אבל בעומק מ -8.01מ' ועד  9.0מ'
.

מ"א

01.57.13.0450

צינור ביוב בקוטר  500מ"מ עשוי .PVC
 ,לחץ דרג  10לפי ת"י  532כולל הכל
כנ"ל אבל בעומק מ -9.01מ' ועד 10.0
מ'.

מ"א

2,625.00

01.57.13.0455

צינור ביוב בקוטר  630מ"מ עשוי .PVC
לפי ת"י  884כולל הכל כנ"ל אבל
בעומק מ -3.26מ' ועד  3.75מ'.

מ"א

1,313.00

01.57.13.0460

צינור ביוב בקוטר  630מ"מ עשוי .PVC
לפי ת"י  884כולל הכל כנ"ל אבל
בעומק מ -3.76מ' ועד  4.25מ'.

מ"א

1,418.00

01.57.13.0465

צינור ביוב בקוטר  630מ"מ עשוי .PVC
לפי ת"י  884כולל הכל כנ"ל אבל
בעומק מ -4.26מ' ועד  5.0מ'.

מ"א

1,523.00

01.57.13.0470

צינור ביוב בקוטר  630מ"מ עשוי .PVC
 ,לחץ דרג  10לפי ת"י  532כולל הכל
כנ"ל אבל בעומק מ -5.01מ' ועד  6.0מ'
.

מ"א

1,838.00

01.57.13.0475

צינור ביוב בקוטר  630מ"מ עשוי .PVC
 ,לחץ דרג  10לפי ת"י  532כולל הכל
כנ"ל אבל בעומק מ -6.01מ' ועד  7.0מ'
.

מ"א

2,100.00

01.57.13.0480

צינור ביוב בקוטר  630מ"מ עשוי .PVC
 ,לחץ דרג  10לפי ת"י  532כולל הכל
כנ"ל אבל בעומק מ -7.01מ' ועד  8.0מ'
.

מ"א

2,363.00

01.57.13.0485

צינור ביוב בקוטר  630מ"מ עשוי .PVC
 ,לחץ דרג  10לפי ת"י  532כולל הכל
כנ"ל אבל בעומק מ -8.01מ' ועד  9.0מ'
.

מ"א

2,625.00

01.57.13.0490

צינור ביוב בקוטר  630מ"מ עשוי .PVC
 ,לחץ דרג  10לפי ת"י  532כולל הכל
כנ"ל אבל בעומק מ -9.01מ' ועד 10.0
מ'.

מ"א

2,940.00

01.57.13.0495

צינור ביוב בקוטר  710מ"מ עשוי .PVC
לפי ת"י  884כולל הכל כנ"ל אבל
בעומק מ -3.76מ' ועד  4.25מ'.

מ"א

1,680.00

01.57.13.0500

צינור ביוב בקוטר  710מ"מ עשוי .PVC
לפי ת"י  884כולל הכל כנ"ל אבל
בעומק מ -4.26מ' ועד  5.0מ'.

מ"א

1,838.00

01.57.13.0505

צינור ביוב בקוטר  710מ"מ עשוי .PVC
 ,לחץ דרג  10לפי ת"י  532כולל הכל

מ"א

2,100.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  334מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

כנ"ל אבל בעומק מ -5.01מ' ועד  6.0מ'
.

מ"א

01.57.13.0510

צינור ביוב בקוטר  710מ"מ עשוי .PVC
 ,לחץ דרג  10לפי ת"י  532כולל הכל
כנ"ל אבל בעומק מ -6.01מ' ועד  7.0מ'
.

מ"א

2,310.00

01.57.13.0515

צינור ביוב בקוטר  710מ"מ עשוי .PVC
 ,לחץ דרג  10לפי ת"י  532כולל הכל
כנ"ל אבל בעומק מ -7.01מ' ועד  8.0מ'
.

מ"א

2,573.00

01.57.13.0520

צינור ביוב בקוטר  710מ"מ עשוי .PVC
 ,לחץ דרג  10לפי ת"י  532כולל הכל
כנ"ל אבל בעומק מ -8.01מ' ועד  9.0מ'
.

מ"א

2,835.00

01.57.13.0525

צינור ביוב בקוטר  710מ"מ עשוי .PVC
 ,לחץ דרג  10לפי ת"י  532כולל הכל
כנ"ל אבל בעומק מ -9.01מ' ועד .10
0מ'.

מ"א

3,150.00

01.57.13.0530

צינור ביוב בקוטר  800מ"מ עשוי
 PE-100דרג  ,SDR 17 ,10לפי ת"י
 5392כולל הכל כנ"ל אבל בעומק מ.-4
 01מ' ועד  5.0מ'.

מ"א

3,045.00

01.57.13.0535

צינור ביוב בקוטר  800מ"מ עשוי
 PE-100דרג  ,SDR 17 ,10לפי ת"י
 5392כולל הכל כנ"ל אבל בעומק מ.-5
 01מ' ועד  6.0מ'.

מ"א

3,308.00

01.57.13.0540

צינור ביוב בקוטר  800מ"מ עשוי
 PE-100דרג  ,SDR 17 ,10לפי ת"י
 5392כולל הכל כנ"ל אבל בעומק מ.-6
 01מ' ועד  7.0מ'.

מ"א

3,570.00

01.57.13.0545

צינור ביוב בקוטר  800מ"מ עשוי
 PE-100דרג  ,SDR 17 ,10לפי ת"י
 5392כולל הכל כנ"ל אבל בעומק מ.-7
 01מ' ועד  8.0מ'.

מ"א

3,885.00

01.57.13.0550

צינור ביוב בקוטר  800מ"מ עשוי
 PE-100דרג  ,SDR 17 ,10לפי ת"י
 5392כולל הכל כנ"ל אבל בעומק מ.-8
 01מ' ועד  9.0מ'.

מ"א

4,200.00

01.57.13.0555

צינור ביוב בקוטר  800מ"מ עשוי
 PE-100דרג  ,SDR 17 ,10לפי ת"י
 5392כולל הכל כנ"ל אבל בעומק מ.-9
 01מ' ועד  10.0מ'.

מ"א

4,515.00

01.57.13.0560

תוספת לצינור ביוב גרביטציוני בקוטר
 160מ"מ עשוי  PVC. SN-8או צינור

מ"א

63.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  335מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

לחץ דרג  10בכל עומק שהוא עבור
שינוי סוג הצינור לצינור בקוטר 160
מ"מ עשוי  PE-100דרג SDR-17 10
כולל כל המפורט בסעיפי הנחת קווי
, .PVCריתוך הצינור,שימוש בספחים
לריתוך חשמלי או ריתוך השקה

מ"א

01.57.13.0565

תוספת לצינור  .PVCבקוטר  200מ"מ
כולל הכל כנ"ל להחלפתו לצינור בקוטר
 200מ"מ  PE-100לפי ת.י,5392 .
דרג SDR-17 10

מ"א

74.00

01.57.13.0570

תוספת לצינור  .PVCבקוטר  200מ"מ
כולל הכל כנ"ל להחלפתו לצינור
 PE-100דרג  10בקוטר  225מ"מ

מ"א

74.00

01.57.13.0575

תוספת לצינור  .PVCבקוטר  250מ"מ
כולל הכל כנ"ל להחלפתו לצינור
 PE-100דרג  10בקוטר  250מ"מ

מ"א

116.00

01.57.13.0580

תוספת לצינור  .PVCבקוטר  250מ"מ
כולל הכל כנ"ל להחלפתו לצינור
 PE-100דרג  10בקוטר  280מ"מ

מ"א

132.00

01.57.13.0585

תוספת לצינור  .PVCבקוטר  315מ"מ
כולל הכל כנ"ל להחלפתו לצינור
 PE-100דרג  10בקוטר  315מ"מ

מ"א

147.00

01.57.13.0590

תוספת לצינור  .PVCבקוטר  355מ"מ
כולל הכל כנ"ל להחלפתו לצינור
 PE-100דרג  10בקוטר  355מ"מ

מ"א

168.00

01.57.13.0595

תוספת לצינור  .PVCבקוטר  400מ"מ
כולל הכל כנ"ל להחלפתו לצינור
 PE-100דרג  10בקוטר  400מ"מ

מ"א

221.00

01.57.13.0600

תוספת לצינור  .PVCבקוטר  450מ"מ
כולל הכל כנ"ל להחלפתו לצינור
 PE-100דרג  10בקוטר  450מ"מ

מ"א

273.00

01.57.13.0605

תוספת לצינור  .PVCבקוטר  500מ"מ
כולל הכל כנ"ל להחלפתו לצינור
 PE-100דרג  10בקוטר  500מ"מ

מ"א

315.00

01.57.13.0610

תוספת לצינור  .PVCבקוטר  630מ"מ
כולל הכל כנ"ל להחלפתו לצינור
 PE-100דרג  10בקוטר  630מ"מ

מ"א

420.00

01.57.13.0615

תוספת לצינור  .PVCבקוטר  710מ"מ
כולל הכל כנ"ל להחלפתו לצינור
 PE-100דרג  10בקוטר  710מ"מ

מ"א

546.00

01.57.13.0620

צינור ביוב פוליאטילן בצפיפות גבוהה
) (H.D.P.Eבקוטר  110מ"מ לחיבורי
מבנים למערכת הביוב העירונית לרבות

מ"א

147.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  336מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

ספחים מותקנים בקרקע בעומק עד 1.0
מ' כולל חפירהו/או חציבה ,מצע ועטיפת
חול,מילוי החפירה בחול מהודק
בשכבות והחזרת מצב השטח לקדמותו.

מ"א

01.57.13.0625

צינור  H.D.P.Eכולל הכל כנ"ל בקוטר
 110מ"מ ובעומק מעל  1.01מ' ועד-1.5
מ'

מ"א

158.00

01.57.13.0630

צינור  H.D.P.Eכולל הכל כנ"ל אך
בקוטר  160מ"מ בעומק עד  1.0מ'

מ"א

168.00

01.57.13.0635

צינור  H.D.P.Eכולל הכל כנ"ל בקוטר
 160מ"מ בעומק מעל  1.01ועד עומק
 1.5מ'

מ"א

174.00

01.57.13.0640

צינור  H.D.P.Eכולל הכל כנ"ל בקוטר
 160מ"מ בעומק מעל  1.51ועד עומק
 2.0מ'

מ"א

184.00

01.57.13.0645

צינור פלדה בקוטר " 6ע.ד 5/32" .עם
פאזה חדה לריתוך ועם ציפוי פנימי
מלט רב אלומינה וציפוי חיצוני
פוליאטילן שחול  3שכבות "טריו" כולל
זוויות ו/או שינוי זווית באמצעות
סגמנטים עם ציפוי פנים ועטיפה
כנ"ל,תיקני עטיפה חיצונית באמצעות
סרטים מתכווצים ,חפירה ו/או חצ

מ"א

347.00

01.57.13.0650

צינור כנ"ל אבל בעומק מעל  2.51מ'
ועד עומק  4.0מ'

מ"א

420.00

01.57.13.0655

צינור כנ"ל אבל בעומק מעל  4.01מ'
ועד עומק  6.0מ'

מ"א

504.00

01.57.13.0660

צינור כנ"ל אבל בקוטר " 8ובעומק מעל
עד  2.5מ'

מ"א

399.00

01.57.13.0665

צינור כנ"ל אבל בעומק מעל  2.51מ'
ועד עומק  4.0מ'

מ"א

473.00

01.57.13.0670

צינור כנ"ל אבל בעומק מעל  4.01מ'
ועד עומק  6.0מ'

מ"א

525.00

01.57.13.0675

צינור פלדה עם פאזה חדה לריתוך
בקוטר " 6ע.ד 5/32" .עם ציפוי פנימי
רב אלומינה וצביעה חיצונית אפוקסי
בשתי שכבות מונח גלוי על תמיכות
בטון/כלונסאות מעל ערוצים

מ"א

294.00

01.57.13.0680

צינור כנ"ל אבל בקוטר " 8ע.ד5/32" .

מ"א

336.00

01.57.13.0685

צינור כנ"ל אבל בקוטר " 10ע.ד7/32" .

מ"א

399.00

01.57.13.0690

צינור כנ"ל אבל בקוטר " 12ע.ד7/32" .

מ"א

452.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  337מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

01.57.13.0695

צינור כנ"ל אבל בקוטר " 14ע.ד7/32" .

מ"א

525.00

01.57.13.0700

צינור כנ"ל אבל בקוטר " 16ע.ד7/32" .

מ"א

630.00

01.57.13.0705

צינור כנ"ל אבל בקוטר " 18ע.ד7/32" .

מ"א

788.00

01.57.13.0710

צינור כנ"ל אבל בקוטר " 20ע.ד7/32" .

מ"א

945.00

01.57.13.0715

צינור כנ"ל אבל בקוטר " 24ע.ד7/32" .

מ"א

1,155.00

01.57.13.0720

צינור כנ"ל אבל בקוטר " 28ע.ד7/32" .

מ"א

1,418.00

01.57.13.0725

כלונס עשוי בטון מזוין בקוטר  80ס"מ
לתמיכת צינורות מעל ערוצים כולל
קידוח בעומקים בעומק עד 10
מ',התגברות על מי תהום במידה ויהיו
בעת ביצוע הכלונס,כלונס גלוי ימבוצע
עם תבנית עגולה חלקה מעל
הקרקע",ראש כלונס",בסיס לתמיכת
הצינור,הכל קומפלט כמפורט בתכניות

מ"א

525.00

01.57.13.0730

מגן למניעת הליכה על הצינור מותקן
בשני קצות הצינור בהתאם לפרט
בתכנית

יח'

1,365.00

01.57.13.0735

עטיפת בטון מזוין לצינורות בקטרים
" 160 110-) 6"4-מ"מ ( בהתאם לפרט
 200ב'

מ"א

105.00

01.57.13.0740

עטיפת בטון מזוין לצינור בקוטר
" 200-280) 10"8-מ"מ( בהתאם לפרט
סט'  200ב'

מ"א

137.00

01.57.13.0745

עטיפת בטון מזוין לצינור בקוטר
" 315-350) 14"12-מ"מ( בהתאם
לפרט סט'  200ב'

מ"א

189.00

01.57.13.0750

עטיפת בטון מזוין לצינור בקוטר
" 400-500) 20"16-מ"מ( בהתאם
לפרט סט'  200ב'

מ"א

315.00

01.57.13.0755

עטיפת בטון מזוין לצינור בקוטר
" 400-500) 28"24-מ"מ( בהתאם
לפרט סט'  200ב'

מ"א

420.00

01.57.13.0760

גושי עיגון להנחת צינור בהמצאות מי
תהום עשוי בטון ב  30 -מזוין מותקנים
כולל חפירה ,תבניות  ,זיון וכו'  .ביצוע
לפי הוראת המפקח מראש ובכתב.

מ"ק

1,365.00

01.57.13.0765

תוספת להנחת צינורות ביוב בקוטר עד
" 10בכל עומק שהוא בגין הגנה נגד
דליפת שפכים לקרקע בתחום רדיוס מגן
של קידוחי מים לשתייה בהתאם לפרט
 211כולל יריעת פוליאתילן וצינור
שרשורי לאורך התעלה

מ"א

368.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  338מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

01.57.13.0770

תוספת כנ"ל אבל לצינורות בבקוטר
מעל " 12ועד "20

מ"א

420.00

01.57.13.0775

הכנה לחיבור במגרש למע' הביוב
בהתאם לתכניות ולפרט ,צינור .PVC
 SN-8לפי תקן ישראלי  884בקוטר
 160מ"מ בכל עומק שהוא לרבות
חפירה ו/או חציבה ,מצע ועטיפת חול,
מילוי החפירה בחול מהודק ל-100%
מוד א.א.ש.ה.ו עד לתחתית מבנה
הכביש או מדרכה ,או מילוי מוברר
מהודק כו

מ"א

315.00

01.57.13.0780

הכנה לחיבור במגרש למע' הביוב כולל
הכל כנ"ל אבל צינור בקוטר  200מ"מ

מ"א

357.00

01.57.13.0785

אספקת והתקנת צנרת  PVCבהדבקה
דרג  10כולל ספחים ואביזרים לרבות
מעברי קוטר ,קשתות ,הסתעפויות ,או
כל אשר יידרש ,בקוטר  75מ"מ,
מותקנת באופן מושלם.

מ"א

126.00

01.57.13.0790

אספקת והתקנת צנרת  PVCבהדבקה
דרג  10כולל ספחים ואביזרים לרבות
מעברי קוטר ,קשתות ,הסתעפויות ,או
כל אשר יידרש ,בקוטר  110מ"מ.

מ"א

179.00

01.57.13.0795

אספקת והתקנת צנרת  PVCבהדבקה
דרג  10כולל ספחים ואביזרים לרבות
מעברי קוטר ,קשתות ,הסתעפויות ,או
כל אשר יידרש ,בקוטר  225מ"מ.

מ"א

326.00

01.57.13.0800

צינור ביוב בקוטר  900מ"מ עשוי
 PE-100דרג  ,SDR 17 ,10לפי ת"י
 5392כולל הכל כנ"ל אבל בעומק מ.-5
 01מ' ועד  6.0מ'.

מ"א

3,518.00

01.57.13.0805

צינור ביוב בקוטר  900מ"מ עשוי
 PE-100דרג  ,SDR 17 ,10לפי ת"י
 5392כולל הכל כנ"ל אבל בעומק מ.-6
 01מ' ועד  7.0מ'.

מ"א

3,780.00

01.57.13.0810

צינור ביוב בקוטר  900מ"מ עשוי
 PE-100דרג  ,SDR 17 ,10לפי ת"י
 5392כולל הכל כנ"ל אבל בעומק מ.-7
 01מ' ועד  8.0מ'.

מ"א

4,095.00

01.57.13.0815

צינור ביוב בקוטר  900מ"מ עשוי
 PE-100דרג  ,SDR 17 ,10לפי ת"י
 5392כולל הכל כנ"ל אבל בעומק מ.-8
 01מ' ועד  9.0מ'.

מ"א

4,410.00

01.57.13.0820

צינור ביוב בקוטר  900מ"מ עשוי
 PE-100דרג  ,SDR 17 ,10לפי ת"י
 5392כולל הכל כנ"ל אבל בעומק מ.-9

מ"א

4,725.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  339מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

 01מ' ועד  10.0מ'.

מ"א

01.57.13.0825

צינור ביוב בקוטר  1000מ"מ עשוי
 PE-100דרג  ,SDR 17 ,10לפי ת"י
 5392כולל הכל כנ"ל אבל בעומק מ.-5
 01מ' ועד  6.0מ'.

מ"א

3,728.00

01.57.13.0830

צינור ביוב בקוטר  1000מ"מ עשוי
 PE-100דרג  ,SDR 17 ,10לפי ת"י
 5392כולל הכל כנ"ל אבל בעומק מ.-6
 01מ' ועד  7.0מ'.

מ"א

3,990.00

01.57.13.0835

צינור ביוב בקוטר  1000מ"מ עשוי
 PE-100דרג  ,SDR 17 ,10לפי ת"י
 5392כולל הכל כנ"ל אבל בעומק מ.-7
 01מ' ועד  8.0מ'.

מ"א

4,358.00

01.57.13.0840

צינור ביוב בקוטר  1000מ"מ עשוי
 PE-100דרג  ,SDR 17 ,10לפי ת"י
 5392כולל הכל כנ"ל אבל בעומק מ.-8
 01מ' ועד  9.0מ'.

מ"א

4,673.00

01.57.13.0845

צינור ביוב בקוטר  1000מ"מ עשוי
 PE-100דרג  ,SDR 17 ,10לפי ת"י
 5392כולל הכל כנ"ל אבל בעומק מ.-9
 01מ' ועד  10.0מ'.

מ"א

4,988.00

01.57.13.0850

צינור ביוב בקוטר  1200מ"מ עשוי
 PE-100דרג  ,SDR 17 ,10לפי ת"י
 5392כולל הכל כנ"ל אבל בעומק מ.-5
 01מ' ועד  6.0מ'.

מ"א

4,725.00

01.57.13.0855

צינור ביוב בקוטר  1200מ"מ עשוי
 PE-100דרג  ,SDR 17 ,10לפי ת"י
 5392כולל הכל כנ"ל אבל בעומק מ.-6
 01מ' ועד  7.0מ'.

מ"א

5,040.00

01.57.13.0860

צינור ביוב בקוטר  1200מ"מ עשוי
 PE-100דרג  ,SDR 17 ,10לפי ת"י
 5392כולל הכל כנ"ל אבל בעומק מ.-7
 01מ' ועד  8.0מ'.

מ"א

5,355.00

01.57.13.0865

צינור ביוב בקוטר  1200מ"מ עשוי
 PE-100דרג  ,SDR 17 ,10לפי ת"י
 5392כולל הכל כנ"ל אבל בעומק מ.-8
 01מ' ועד  9.0מ'.

מ"א

5,670.00

01.57.13.0870

צינור ביוב בקוטר  1200מ"מ עשוי
 PE-100דרג  ,SDR 17 ,10לפי ת"י
 5392כולל הכל כנ"ל אבל בעומק מ.-9
 01מ' ועד  10.0מ'.

מ"א

5,985.00

01.57.13.0875

צינורות ביוב מבטון מזויין לפי ת"י ,27
סוג  1דגם מגנוקריט  F -של וולפמן עם
ליינר מתאים לביוב בעובי  5מ"מ בצבע

מ"א

1,712.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  340מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

צהוב ,או ש"ע עם אוטם מובנה בפעמון
"נקבה" דרג  , 4קוטר  100ס"מ
מונחים בקרקע בעומק עד ל  1.75מ'
לרבות עבודות הנלוות מפרטות במפרט
טכני מיוחד כולל

מ"א

01.57.13.0880

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ1.75-עד .2
 25מ'

מ"א

1,764.00

01.57.13.0885

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ2.25-עד .2
 75מ'

מ"א

1,827.00

01.57.13.0890

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ2.75-עד .3
 25מ'

מ"א

1,890.00

01.57.13.0895

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ  3.25מ' עד
 3.75מ'

מ"א

1,943.00

01.57.13.0900

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ  3.75מ' עד
 4.25מ'

מ"א

1,995.00

01.57.13.0905

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ  4.25מ' עד
 4.75מ'

מ"א

2,090.00

01.57.13.0910

צינורות ביוב מבטון מזויין לפי ת"י ,27
סוג  1דגם מגנוקריט  F -של וולפמן עם
ליינר מתאים לביוב בעובי  5מ"מ בצבע
צהוב ,או ש"ע עם אוטם מובנה בפעמון
"נקבה" דרג  , 5קוטר 100ס"מ מונחים
בקרקע בעומק עד ל  1.75מ' לרבות
עבודות הנלוות מפרטות במפרט טכני
מיוחד כולל

מ"א

1,995.00

01.57.13.0915

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ1.75-עד .2
 25מ'

מ"א

2,069.00

01.57.13.0920

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ2.25-עד .2
 75מ'

מ"א

2,121.00

01.57.13.0925

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ  3.25מ' עד
 3.75מ'

מ"א

2,205.00

01.57.13.0930

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ  3.25מ' עד
 3.75מ'

מ"א

2,258.00

01.57.13.0935

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ  3.75מ' עד
 4.25מ'

מ"א

2,310.00

01.57.13.0940

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ  4.25מ' עד
 4.75מ'

מ"א

2,394.00

01.57.13.0945

צינורות ביוב מבטון מזויין לפי ת"י ,27
סוג  1דגם מגנוקריט  F -של וולפמן עם
ליינר מתאים לביוב בעובי  5מ"מ בצבע
צהוב ,או ש"ע עם אוטם מובנה בפעמון
"נקבה" דרג  , 4קוטר  125ס"מ

מ"א

2,468.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  341מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

מונחים בקרקע בעומק עד ל  1.75מ'
לרבות עבודות הנלוות מפרטות במפרט
טכני מיוחד כולל

מ"א

01.57.13.0950

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ1.75-עד .2
 25מ'

מ"א

2,541.00

01.57.13.0955

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ2.25-עד .2
 75מ'

מ"א

2,625.00

01.57.13.0960

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ2.75-עד .3
 25מ'

מ"א

2,688.00

01.57.13.0965

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ  3.25מ' עד
 3.75מ'

מ"א

2,751.00

01.57.13.0970

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ  3.75מ' עד
 4.25מ'

מ"א

2,814.00

01.57.13.0975

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ  4.25מ' עד
 4.75מ'

מ"א

3,003.00

01.57.13.0980

צינורות ביוב מבטון מזויין לפי ת"י ,27
סוג  1דגם מגנוקריט  F -של וולפמן עם
ליינר מתאים לביוב בעובי  5מ"מ בצבע
צהוב ,או ש"ע עם אוטם מובנה בפעמון
"נקבה" דרג  , 5קוטר  125ס"מ
מונחים בקרקע בעומק עד ל  1.75מ'
לרבות עבודות הנלוות מפרטות במפרט
טכני מיוחד כולל

מ"א

2,783.00

01.57.13.0985

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ1.75-עד .2
 25מ'

מ"א

2,835.00

01.57.13.0990

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ2.25-עד .2
 75מ'

מ"א

2,909.00

01.57.13.0995

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ2.75-עד .3
 25מ'

מ"א

2,972.00

01.57.13.1000

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ  3.25מ' עד
 3.75מ'

מ"א

3,045.00

01.57.13.1005

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ  3.75מ' עד
 4.25מ'

מ"א

3,098.00

01.57.13.1010

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ  4.25מ' עד
 4.75מ'

מ"א

3,171.00

01.57.13.1015

צינורות ביוב מבטון מזויין לפי ת"י ,27
סוג  1דגם מגנוקריט  F -של וולפמן עם
ליינר מתאים לביוב בעובי  5מ"מ בצבע
צהוב ,או ש"ע עם אוטם מובנה בפעמון
"נקבה" דרג  , 3קוטר  150ס"מ
מונחים בקרקע בעומק עד ל  2.25מ'
לרבות עבודות הנלוות מפרטות במפרט

מ"א

2,993.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  342מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

טכני מיוחד כולל

מ"א

01.57.13.1020

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ2.25-עד .2
 75מ'

מ"א

3,045.00

01.57.13.1025

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ2.25-עד .2
 75מ'

מ"א

3,119.00

01.57.13.1030

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ  3.25מ' עד
 3.75מ'

מ"א

3,182.00

01.57.13.1035

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ  3.75מ' עד
 4.25מ'

מ"א

3,255.00

01.57.13.1040

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ  4.25מ' עד
 4.75מ'

מ"א

3,329.00

01.57.13.1045

צינורות ביוב מבטון מזויין לפי ת"י ,27
סוג  1דגם מגנוקריט  F -של וולפמן עם
ליינר מתאים לביוב בעובי  5מ"מ בצבע
צהוב ,או ש"ע עם אוטם מובנה בפעמון
"נקבה" דרג  , 4קוטר  150ס"מ
מונחים בקרקע בעומק עד ל  2.25מ'
לרבות עבודות הנלוות מפרטות במפרט
טכני מיוחד כולל

מ"א

3,213.00

01.57.13.1050

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ2.25-עד .2
 75מ'

מ"א

3,276.00

01.57.13.1055

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ2.75-עד .3
 25מ'

מ"א

3,339.00

01.57.13.1060

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ  3.25מ' עד
 3.75מ'

מ"א

3,413.00

01.57.13.1065

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ  3.75מ' עד
 4.25מ'

מ"א

3,486.00

01.57.13.1070

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ  4.25מ' עד
 4.75מ'

מ"א

3,560.00

01.57.13.1075

צינורות ביוב מבטון מזויין לפי ת"י ,27
סוג  1דגם מגנוקריט  F -של וולפמן עם
ליינר מתאים לביוב בעובי  5מ"מ בצבע
צהוב ,או ש"ע עם אוטם מובנה בפעמון
"נקבה" דרג  , 5קוטר  150ס"מ
מונחים בקרקע בעומק עד ל  2.25מ'
לרבות עבודות הנלוות מפרטות במפרט
טכני מיוחד כולל

מ"א

3,990.00

01.57.13.1080

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ2.25-עד .2
 75מ'

מ"א

4,064.00

01.57.13.1085

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ2.75-עד .3
 25מ'

מ"א

4,127.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  343מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

01.57.13.1090

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ  3.25מ' עד
 3.75מ'

מ"א

4,190.00

01.57.13.1095

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ  3.75מ' עד
 4.25מ'

מ"א

4,253.00

01.57.13.1100

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ  4.25מ' עד
 4.75מ'

מ"א

4,326.00

01.57.13.1105

צינורות ביוב מבטון מזויין לפי ת"י ,27
סוג  1דגם מגנוקריט  F -של וולפמן עם
ליינר מתאים לביוב בעובי  5מ"מ בצבע
צהוב ,או ש"ע עם אוטם מובנה בפעמון
"נקבה" דרג  , 3קוטר  180-183ס"מ
מונחים בקרקע בעומק עד ל  2.25מ'
לרבות עבודות הנלוות מפרטות במפרט
טכני מיוחד כו

מ"א

4,610.00

01.57.13.1110

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ2.25-עד .2
 75מ'

מ"א

4,673.00

01.57.13.1115

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ2.75-עד .3
 25מ'

מ"א

4,736.00

01.57.13.1120

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ  3.25מ' עד
 3.75מ'

מ"א

4,820.00

01.57.13.1125

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ  3.75מ' עד
 4.25מ'

מ"א

4,883.00

01.57.13.1130

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ  4.25מ' עד
 4.75מ'

מ"א

4,967.00

01.57.13.1135

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ  4.75מ' עד
 5.25מ'

מ"א

5,061.00

01.57.13.1140

צינורות ביוב מבטון מזויין לפי ת"י ,27
סוג  1דגם מגנוקריט  F -של וולפמן עם
ליינר מתאים לביוב בעובי  5מ"מ בצבע
צהוב ,או ש"ע עם אוטם מובנה בפעמון
"נקבה" דרג  , 4קוטר  180-183ס"מ
מונחים בקרקע בעומק עד ל  2.25מ'
לרבות עבודות הנלוות מפרטות במפרט
טכני מיוחד כ

מ"א

4,893.00

01.57.13.1145

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ2.25-עד .2
 75מ'

מ"א

4,977.00

01.57.13.1150

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ2.75-עד .3
 25מ'

מ"א

5,040.00

01.57.13.1155

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ  3.25מ' עד
 3.75מ'

מ"א

5,135.00

01.57.13.1160

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ  3.75מ' עד
 4.25מ'

מ"א

5,229.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  344מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

01.57.13.1165

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ  4.25מ' עד
 4.75מ'

מ"א

5,355.00

01.57.13.1170

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ  4.75מ' עד
 5.25מ'

מ"א

5,565.00

01.57.13.1175

צינורות ביוב מבטון מזויין לפי ת"י ,27
סוג  1דגם מגנוקריט  F -של וולפמן עם
ליינר מתאים לביוב בעובי  5מ"מ בצבע
צהוב ,או ש"ע עם אוטם מובנה בפעמון
"נקבה" דרג  , 5קוטר  180-183ס"מ
מונחים בקרקע בעומק עד ל  2.25מ'
לרבות עבודות הנלוות מפרטות במפרט
טכני מיוחד כו

מ"א

5,198.00

01.57.13.1180

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ2.25-עד .2
 75מ'

מ"א

5,261.00

01.57.13.1185

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ2.75-עד .3
 25מ'

מ"א

5,345.00

01.57.13.1190

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ  3.25מ' עד
 3.75מ'

מ"א

5,429.00

01.57.13.1195

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ  3.75מ' עד
 4.25מ'

מ"א

5,502.00

01.57.13.1200

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ  4.25מ' עד
 4.75מ'

מ"א

5,607.00

01.57.13.1205

כנ"ל ,אך צינורות בעומק מ  4.75מ' עד
 5.25מ'

מ"א

5,723.00

13

רמדור

סה"כ

סה"כ קווי ביוב

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  345מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון
14

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

שוחות ביוב

01.57.14.0005

שוחת בקרה מבטון בקוטר  60ס"מ
ובעומק עד  0.80מ' עשויה חוליות
טרומיות לפי ת.י ,658 .בהתאם לפרט
סט' מס'  201, 201א' 201 ,ב' ו 201 -
ג' כולל חפירה ו/או חציבה ,בסיס מבטון
טרומי ,עיבודים עשויים בטון ב -20או
עיבודים טרומיים מיוצרים במפעל לפי
אישור בכתב מהמפקח

קומפ...

1,890.00

01.57.14.0010

שוחת בקרה עגולה מחוליות טרומיות
כולל הכל כנ"ל אבל בקוטר  80ס"מ עם
מכסה בקוטר  60ס"מ ובעומק מעל .0
 81מ' ועד עומק  1.25מ' ,התקרה
כבדה ,המכסה בקוטר  60ס"מ לעומס
D400.

קומפ...

3,360.00

01.57.14.0015

שוחת בקרה כולל הכל כנ"ל אבל בקוטר
 100ס"מ ובעומק עד  1.75מ'

יח'

4,095.00

01.57.14.0020

שוחת בקרה כולל הכל כנ"ל בקוטר
 100ס"מ אבל בעומק מעל  1.76מ' ועד
עומק  2.25מ'.

יח'

4,725.00

01.57.14.0025

שוחת בקרה כולל הכל כנ"ל בקוטר
 100ס"מ אבל בעומק מעל  2.26מ' ועד
עומק  2.75מ'.

יח'

5,040.00

01.57.14.0029

שוחת בקרה כולל הכל כנ"ל בקוטר
 125ס"מ אבל בעומק עד  1.75מ'

יח'

5,565.00

01.57.14.0030

שוחת בקרה כולל הכל כנ"ל בקוטר
 125ס"מ אבל בעומק מעל  1.76מ' ועד
עומק  2.25מ'.

יח'

6,405.00

01.57.14.0035

שוחת בקרה כולל הכל כנ"ל בקוטר
 125ס"מ אבל בעומק מעל  2.26מ' ועד
עומק  2.75מ'.

יח'

6,930.00

01.57.14.0040

שוחת בקרה כולל הכל כנ"ל בקוטר
 125ס"מ אבל בעומק מעל  2.76מ' ועד
עומק  3.25מ'

יח'

7,455.00

01.57.14.0045

שוחת בקרה כולל הכל כנ"ל בקוטר
 125ס"מ אבל בעומק מעל  3.26מ' ועד
עומק  3.75מ'

יח'

8,610.00

01.57.14.0050

שוחת בקרה כולל הכל כנ"ל בקוטר
 125ס"מ אבל בעומק מעל  3.76מ' ועד
עומק  4.25מ'

יח'

9,450.00

01.57.14.0055

שוחת בקרה כולל הכל כנ"ל בקוטר
 125ס"מ אבל בעומק מעל  4.26מ' ועד
עומק  4.75מ'

יח'

7,665.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  346מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

01.57.14.0060

שוחת בקרה כולל הכל כנ"ל בקוטר
 125ס"מ אבל בעומק מעל  4.76מ' ועד
עומק  5.25מ' .

יח'

8,400.00

01.57.14.0064

שוחת בקרה כולל הכל כנ"ל בקוטר
 150ס"מ אבל בעומק עד  3.25מ'

יח'

14,490.00

01.57.14.0065

שוחת בקרה כולל הכל כנ"ל בקוטר
 150ס"מ אבל בעומק מעל  3.26מ' ועד
עומק  3.75מ'

יח'

15,435.00

01.57.14.0070

שוחת בקרה כולל הכל כנ"ל בקוטר
 150ס"מ אבל בעומק מעל  3.76מ' ועד
עומק  4.25מ' .

יח'

16,800.00

01.57.14.0075

שוחת בקרה כולל הכל כנ"ל בקוטר
 150ס"מ אבל בעומק מעל  4.26מ' ועד
עומק  4.75מ' כולל סולם חרושתי .

יח'

18,375.00

01.57.14.0080

שוחת בקרה כולל הכל כנ"ל בקוטר
 150ס"מ אבל בעומק מעל  4.76מ' ועד
עומק  5.25מ' ,סולם עשוי פיברגלס
חרושתי מעוגן עם ברגי פלב"מ ,316
ומעקה בטיחות חרושתי עשוי פיברגלס

יח'

23,100.00

01.57.14.0085

שוחת בקרה כולל הכל כנ"ל בקוטר
 150ס"מ אבל בעומק מעל  5.26מ' ועד
עומק  6.0מ'

יח'

24,990.00

01.57.14.0090

שוחת בקרה כולל הכל כנ"ל בקוטר
 150ס"מ אבל בעומק מעל  6.01מ' ועד
עומק  7.0מ'

יח'

26,880.00

01.57.14.0094

שוחת בקרה כולל הכל כנ"ל בקוטר
 180ס"מ אבל בעומק עד  7.00מ'

יח'

30,450.00

01.57.14.0095

שוחת בקרה כולל הכל כנ"ל בקוטר
 180ס"מ אבל בעומק מעל  7.01מ' ועד
עומק  8.0מ'.

יח'

33,600.00

01.57.14.0100

שוחת בקרה כולל הכל כנ"ל בקוטר
 180ס"מ אבל בעומק מעל  8.01מ' ועד
עומק  9.0מ'.

יח'

34,650.00

01.57.14.0105

שוחת בקרה כולל הכל כנ"ל בקוטר
 180ס"מ אבל בעומק מעל  9.01מ' ועד
עומק  10.0מ'.

יח'

38,850.00

01.57.14.0110

שוחת בקרה כולל הכל כנ"ל בקוטר
 200ס"מ אבל בעומק מעל 7.01מ' ועד
עומק  8.0מ'.

יח'

37,800.00

01.57.14.0115

שוחת בקרה כולל הכל כנ"ל בקוטר
 200ס"מ אבל בעומק מעל 8.01מ' ועד
עומק  9.0מ'.

יח'

44,100.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  347מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

01.57.14.0120

שוחת בקרה כולל הכל כנ"ל בקוטר
 200ס"מ אבל בעומק מעל  9.01מ' ועד
עומק  10.0מ'.

יח'

48,300.00

01.57.14.0125

שוחת בקרה כולל הכל כנ"ל בקוטר
 200ס"מ אבל בעומק מעל  10.01מ'
ועד עומק  11.0מ'.

יח'

54,600.00

01.57.14.0130

תוספת לשוחת בקרה בקוטר  180ס"מ
עבור פודסט ביניים לרבות מעקה

יח'

4,725.00

01.57.14.0135

תוספת לשוחת בקרה בקוטר  200ס"מ
עבור פודסט ביניים לרבות מעקה

יח'

5,565.00

01.57.14.0140

סולם פיברגלס דוגמת תוצרת "סולגון"
מותקן בשוחת בקרה לרבות בהתאם
לפרטים הסטנדרטיים באמצעות ברגי
נירוסטה

מ"א

683.00

01.57.14.0145

כלוב ביטחון עשוי פיברגלס דוגמת
תוצרת "סולגון" עם  6מוטות
אורכיים,מותקן על סולם קיים
באמצעות ברגי נירוסטה

מ"א

263.00

01.57.14.0150

תוספת לשוחה בקרה בכל קוטר עבור
תקרה ומכסה ב.ב.דגם  D-400עם
דיסקית פליז או יצקת עם סמל תאגיד
מי שבע וכיתוב "ביוב"

יח'

315.00

01.57.14.0155

תוספת לשוחה בקרה עבור תקרה
ומכסה עשוי יצקת עם סמל תאגיד
"מי-שבע" וכיתוב "ביוב" דגם D-400

יח'

420.00

01.57.14.0160

תא בקרה עגול עשוי פוליאטלן בקוטר
פנימי של  60ס"מ עם תקרה בטון
ומכסה ב.ב קוטר  50ס"מ דגם B-125
עם דיסקית עשויה פליז או יצקת עם
סמל התאגיד וכיתוב "ביוב" בעומק עש
 80ס"מ

יח'

2,625.00

01.57.14.0165

תא כולל הכל כנ"ל אך בקוטר פנימי 80
ס"מ עם מכסה בקוטר  60ס"מ בעומק
מעל  0.81מ' ועד עומק  1.25מ

יח'

3,150.00

01.57.14.0170

תא כנ"ל אך בקוטר פנימי  100ס"מ
מכסה קוטר  60ס"מ בעומק מעל 1.26
מ' ועד  1.75מ'

יח'

4,200.00

01.57.14.0175

תא כנ"ל אך בקוטר פנימי  100ס"מ
מכסה קוטר  60ס"מ בעומק מעל 1.76
מ' ועד  2.25מ'

יח'

4,515.00

01.57.14.0180

מתקן הגנה על תאי ביוב בשטח פתוח
בהתאם תתכנית מס' 230

יח'

4,200.00

01.57.14.0185
רמדור

סה"כ

1,050.00
הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  348מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

01.57.14.0190
14

רמדור

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

עמוד מגן לתאי ביוב או מתקנים שונים
עשוי צינור פלדה בקוטר " 8מלא בטון
בולט כ -1.2מ' מעל הקרקע וקבוע בתוך
בסיס בטון בעומק  80ס"מ במידות
 60X60ס"מ

יח'

כנ"ל אבל בקוטר "10

יח'

כמות

מחיר

סה"כ

1,365.00

סה"כ שוחות ביוב

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  349מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון
15

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

מפלים חיצוניים

01.57.15.0005

מפל חיצוני בקוטר " 110) 4מ"מ(
בעומק כלשהו כולל צינורות ,מחברים
לשוחה ,ספחים ,שתי זויות  45מעלות
מסעף  90מעלות ,בטון מזוין בהתאם
לפרט 201A

יח'

945.00

01.57.15.0010

מפל חיצוני כולל הכל כנ"ל אבל בקוטר
" 160 6מ"מ בעומק כלשהו לפי פרט
201A

יח'

1,029.00

01.57.15.0015

מפל חיצוני כולל הכל כנ"ל אבל בקוטר
" 8בעומק כלשהו לפי פרט 201A

יח'

1,134.00

01.57.15.0020

מפל חיצוני כולל הכל כנ"ל אבל בקוטר
" 10בעומק כלשהו לפי פרט 201A

יח'

1,250.00

01.57.15.0025

מפל חיצוני כולל הכל כנ"ל אבל בקוטר
" 12בעומק כלשהו לפי פרט 201A

יח'

1,418.00

01.57.15.0030

מפל חיצוני כולל הכל כנ"ל אבל בקוטר
" 14בעומק כלשהו לפי פרט 201A

יח'

1,869.00

01.57.15.0035

מפל חיצוני כולל הכל כנ"ל אבל בקוטר
" 16בעומק כלשהו לפי פרט 201A

יח'

2,310.00

01.57.15.0040

מפל חיצוני עשוי פוליאטילן בקוטר 110
מ"מ בכל עומק שהוא מותקן בתוך
התא לרבות ספחים,חבקים מנירוסטה
להצמדת המפל לדופן התא,מעבר דרך
דופן התא ואיטום המעברבהתאם לפרט

קומפ...

735.00

01.57.15.0045

מפל כולל הכל כנ"ל אבל בקוטר 160
מ"מ

קומפ...

945.00

01.57.15.0050

מפל כולל הכל כנ"ל אבל בקוטר 200
מ"מ

קומפ...

1,050.00

01.57.15.0055

מפל כולל הכל כנ"ל אבל בקוטר 250
מ"מ

קומפ...

1,208.00

01.57.15.0060

תוספת עבור התקנת מפל חיצוני לפי
פרט  201Aבתא קיים כולל חפירה ו/או
חציבה,חיצוב בדופן התא,ביצוע עיבוד
חדש,איטום המעבר,מילוי החפירה
בחול והחזרת מצב השטחלקדמותו
)המפל לתשלום בנפרד(

קומפ...

1,050.00

15

רמדור

סה"כ

סה"כ מפלים חיצוניים

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  350מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון
16

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

תוספות למערכת הביוב

01.57.16.0005

התחברות של צינור  160 - 110מ"מ
לשוחת ביוב קיימת בעומק כלשהוא
כולל עבודה בשטח מוגבל,עבודת ידיים
או בכלים מיוחדים במידת הצורך,מעבר
גדרות ומכשולים,חיצוב בדופן השוחה,
איטום פתח מעבר צינור בדופן התא לפי
פרט  ,201Kביצוע עיבוד חדש ,נקיטת
כל אמצעי הזהירות הדרושים

יח'

840.00

01.57.16.0010

התחברות של צינור מעל  200מ"מ
לשוחת ביוב קיימת בעומק כלשהוא
כולל הכל כנ"ל.

יח'

1,050.00

01.57.16.0015

חיבור של צנרת ביתית ,שפכים או
דלוחין לשוחת ביוב קיימת או חדשה
בעומק כלשהוא כולל חיצוב בדופן
השוחה ,איטום פתח מעבר צינור בדופן
התא לפי פרט ,נקיטת כל אמצעי
הזהירות הדרושים ,טיפול בזרימת
הביוב והחזרת מצב השטח לקדמותו
וכו'

יח'

525.00

01.57.16.0020

תוספת עבור התקנת תא חדש על קו
קיים בכל קוטר שהוא וכל עומק שהוא
לרבות חפירה ו\או חציבה ,גילוי הצינור,
טיפול בזרימה קיימת )שאיבה הטייה
וכו'( התקנת תא לפי מפרט כולל איטום
פתחים במעבר צינורות בדופן התא לפי
פרט  ,עיבוד חדש לפי הצינורות
הנכנסים ויצאים ,החזרת מ

יח'

1,260.00

01.57.16.0025

תוספת עבור התקנת שוחה חדשה
במקום שוחה קיימת כולל הכל כנ"ל
לרבות פירוק התא הקיים )התא החדש
לתשלום בנפרד( .כאשר הקו והתאים
מפורקים והקו החדש מונח במקוםקו
קיים לא תשולם תוספת לפי סעיף זה.

יח'

1,470.00

01.57.16.0030

תוספת עבור התקנת שוחה חדשה
בקוטר גדול יותר במקום תא קיים ללא
פירוק חוליית הבסיס כולל פירוק התא
הקיים )התא החדש לתשלום בנפרד
כולל תשלום הבסיס(,הלבשת חוליה
גדולה מעל חוליית הבסיס הקיימת,
ביצוע איטום בין החוליה הקיימת
והחדשה,ביטון פני חוליית הבסיס
הקיימת

יח'

315.00

01.57.16.0035

שרוולים בקוטר  280מ"מ עשויים
פוליאטילן דרג  10על קו ביוב
בהצטלבות עם קו מים.

מ"א

252.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  351מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

01.57.16.0040

שרוולים בקוטר  315מ"מ עשויים
פוליאטילן דרג  10על קו ביוב
בהצטלבות עם קו מים.

מ"א

294.00

01.57.16.0045

שרוולים בקוטר  355מ"מ עשויים
פוליאטילן דרג  10על קו ביוב
בהצטלבות עם קו מים.

מ"א

357.00

01.57.16.0050

שרוולים בקוטר  400מ"מ עשויים
פוליאטילן דרג  10על קו ביוב
בהצטלבות עם קו מים.

מ"א

452.00

01.57.16.0055

שרוולים בקוטר  500מ"מ עשויים
פוליאטילן דרג  10על קו ביוב
בהצטלבות עם קו מים.

מ"א

525.00

01.57.16.0060

שרוולים בקוטר  630מ"מ עשויים
פוליאטילן דרג  10על קו ביוב
בהצטלבות עם קו מים.

מ"א

630.00

01.57.16.0065

תוספת להנחת קווי ביוב במי תהום
בהתאם לפרט מס' 200D-2
 200D,200D-1,לצינורות בקוטר עד
" 10בכל עומק שהוא

מ"א

263.00

01.57.16.0070

תוספת להנחת קווי ביוב במי תהום
בהתאם לפרט מס' 200D-2
 200D,200D-1,לצינורות בקוטר מעל
" 12ועד " 20בכל עומק שהוא

מ"א

368.00

01.57.16.0075

תוספת להנחת קווי ביוב במי תהום
בהתאם לפרט מס' 200D-2
 200D,200D-1,לצינורות בקוטר מעל
" 24ועד " 28בכל עומק שהוא

מ"א

525.00

16

רמדור

סה"כ

סה"כ תוספות למערכת הביוב

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  352מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון
17

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

קידוחים אופקיים ושרוולים במערכת הביוב
הערה:
הערות

הערה

הערה:
קידוחים לקווי ביוב יבוצעו באמצעות
ציוד מתאים בעל דיוק מרבי לקבלת
קידוח אופקי ברמת דיוק של 0.1 %

הערה

01.57.17.0015

.קידוח אופקי בקוטר " ,8מתחתת
לכבישים או מתחת
למערכות/םילושכמ/תשתיות קיימים )
ללא אספקת השרוול עבורו ישולם
בנפרד( כולל :תאום הקידוח עם כל
בעלי התשתיות וכל הרשויות,קבלת
אישורים מבעלי התשתיות והרשויות,
תשלום אגרות ועבור פיקוח לבעלי
התשתיות/רשויות חפירה ו/או

מ"א

1,050.00

01.57.17.0020

קידוח אופקי בקוטר "8

מ"א

1,365.00

01.57.17.0025

כנ"ל אבל קידוח אופקי בקוטר "10

מ"א

1,208.00

01.57.17.0030

כנ"ל אבל קידוח אופקי בקוטר "12

מ"א

1,365.00

01.57.17.0035

כנ"ל אבל קידוח אופקי בקוטר "14

מ"א

1,680.00

01.57.17.0040

כנ"ל אבל קידוח אופקי בקוטר "16

מ"א

1,785.00

01.57.17.0045

כנ"ל אבל קידוח אופקי "20"18-

מ"א

2,100.00

01.57.17.0050

כנ"ל אבל קידוח אופקי "28"24-

מ"א

2,730.00

01.57.17.0055

כנ"ל אבל קידוח אופקי "32"30-

מ"א

3,150.00

01.57.17.0060

כנ"ל אבל קידוח אופקי "34"36-

מ"א

3,885.00

01.57.17.0065

כנ"ל אבל קידוח אופקי "40

מ"א

4,725.00

01.57.17.0066

קידוח אופקי גמיש באורך עד  25מטר
מתחת לכביש קיים ,כולל החדרה "4X3
עבור חשמל ותקשורת וכן חפירת בורות
לעבודה ,סילוק עודפים ,כולל החזרת
השטח לקדמותו

קומפ...

15,750.00

01.57.17.0070

תוספת לכל הקידוחים בכל קוטר ובכל
עומק עבור חציבה בסלע רציף,
התשלום לפי מ'

מ"א

126.00

01.57.17.0075

תוספת עבור שימוש בחול דיונות נקי
מהודק בשכבות ברטוב ל 100%מוד.
אאשהו למילוי הבורות בקצה הקידוח )
ביצוע לפי הוראה בכתב מאת המפקח(

מ"ק

95.00

01.57.17.0080

תוספת עבור שימוש בטון קל CLSM
למילוי הבורות בקצה הקידוח ) ביצוע

מ"ק

336.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  353מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

לפי הוראה בכתב מאת המפקח(

מ"ק

01.57.17.0085

תוספת עבור מילוי החפירה במצע מובא
סוג א' מהודק בשכבות בבורות למכונת
הקידוח

מ"ק

147.00

01.57.17.0090

צינור פלדה בקוטר " 8לקידוח אופקי
כולל הובלת הצנור לשטח ,ריתוך
הצינור וכל הנדרש לקבלת שרוול
מושלם

מ"א

494.00

01.57.17.0095

צינור " 10ע.ד5/16" .

מ"א

546.00

01.57.17.0100

צינור " 12ע.ד5/16" .

מ"א

620.00

01.57.17.0105

צינור " 16ע.ד5/16" .

מ"א

851.00

01.57.17.0110

צינור " 18ע.ד5/16" .

מ"א

977.00

01.57.17.0115

צינור " 20ע.ד5/16" .

מ"א

1,260.00

01.57.17.0120

צינור " 20ע.ד3/8" .

מ"א

1,365.00

01.57.17.0125

צינור " 24ע.ד3/8" .

מ"א

1,575.00

01.57.17.0130

צינור " 24ע.ד1/2" .

מ"א

1,890.00

01.57.17.0135

צינור " 28ע.ד3/8" .

מ"א

2,205.00

01.57.17.0140

צינור " 28ע.ד1/2" .

מ"א

2,205.00

01.57.17.0145

צינור " 30ע.ד3/8" .

מ"א

2,520.00

01.57.17.0150

צינור " 30ע.ד1/2" .

מ"א

2,310.00

01.57.17.0155

צינור " 32ע.ד3/8" .

מ"א

2,730.00

01.57.17.0160

צינור " 32ע.ד1/2" .

מ"א

2,520.00

01.57.17.0165

צינור " 36ע.ד3/8" .

מ"א

2,940.00

01.57.17.0170

צינור " 36ע.ד1/2" .

מ"א

2,730.00

01.57.17.0175

צינור " 40ע.ד1/2" .

מ"א

3,360.00

01.57.17.0180

צינור כולל הכל כנ"ל בקוטר " 10ע.ד.
" 5/16להמשך השרוול אבל מונח
בחפירה כולל חפירה ו/או חציבה בכל
עומק שהוא ,התחברות לצינור שהונח
בקידוח,מילוי החפירה בחול כאשר
השרוול בכביש או שטח מרוצף ובקרקע
מובררת כאשר הצנור בשטח
פתוח,החזרת מצב השטח לקדמותו
הכל כנדרש

מ"א

525.00

01.57.17.0185

שרוול כולל הכל כנ"ל אבל בקוטר "12
ע.ד5/16" .

מ"א

630.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  354מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

01.57.17.0190

צינור כולל הכל כנ"ל בקוטר " 16ע.ד.
" 5/16להמשך השרוול אבל מונח
בחפירה כולל חפירה ו/או חציבה בכל
עומק שהוא ,התחברות לצינור שהונח
בקידוח,מילוי החפירה בחול כאשר
השרוול בכביש או שטח מרוצף ובקרקע
מובררת כאשר הצנור בשטח
פתוח,החזרת מצב השטח לקדמותו
הכל כנדרש

מ"א

840.00

01.57.17.0195

שרוול כולל הכל כנ"ל אבל בקוטר " 18ע
.ד5/16" .

מ"א

945.00

01.57.17.0200

שרוול כולל הכל כנ"ל אבל בקוטר " 20ע
.ד5/16" .

מ"א

1,260.00

01.57.17.0205

שרוול כולל הכל כנ"ל אבל בקוטר " 20ע
.ד1/4" .

מ"א

1,470.00

01.57.17.0210

צינור כולל הכל כנ"ל בקוטר " 24ע.ד.
" 1/4להמשך השרוול אבל מונח
בחפירה כולל חפירה ו/או חציבה בכל
עומק שהוא ,התחברות לצינור שהונח
בקידוח,מילוי החפירה בחול כאשר
השרוול בכביש או שטח מרוצף ובקרקע
מובררת כאשר הצנור בשטח
פתוח,החזרת מצב השטח לקדמותו
הכל כנדרש

מ"א

1,680.00

01.57.17.0215

שרוול כולל הכל כנ"ל אבל בקוטר " 24ע
.ד3/8" .

מ"א

1,890.00

01.57.17.0220

שרוול כולל הכל כנ"ל אבל בקוטר " 24ע
.ד1/2" .

מ"א

2,100.00

01.57.17.0225

שרוול כולל הכל כנ"ל אבל בקוטר " 28ע
.ד1/4" .

מ"א

2,100.00

01.57.17.0230

שרוול כולל הכל כנ"ל אבל בקוטר " 28ע
.ד3/8" .

מ"א

2,310.00

01.57.17.0235

שרוול כולל הכל כנ"ל אבל בקוטר " 30ע
.ד3/8" .

מ"א

2,520.00

01.57.17.0240

שרוול כולל הכל כנ"ל אבל בקוטר " 36ע
.ד3/8" .

מ"א

2,940.00

01.57.17.0245

שרוול כולל הכל כנ"ל אבל בקוטר " 40ע
.ד3/8" .

מ"א

3,360.00

01.57.17.0250

שרוול כולל הכל כנ"ל אבל בקוטר " 40ע
.ד1/2" .

מ"א

3,780.00

הערה:
ביצוע קידוח לשרוול אינטגרלי  ,צינור

הערה

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  355מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

פוליאטילן שיכול לשמש גם כשרוול וגם
כצינוטר מוביל ) לא כולל אספקת
הצינור שישולם בנפרד( כולל הכנת
הבורות להצבת מכונת הקידוח  ,ביצוע
הקידוח ,מילוי בורות הקידוח בחומר
מקומי מוברר מובחר בשכבות ומהודק,
החזרת מצב השטח לקדמותו

הערה

01.57.17.0260

קידוח בקוטר  160מ"מ

מ"א

473.00

01.57.17.0265

קידוח בקוטר  200-225מ"מ

מ"א

525.00

01.57.17.0270

קידוח בקוטר  280מ"מ

מ"א

578.00

01.57.17.0275

קידוח בקוטר  315מ"מ

מ"א

777.00

01.57.17.0280

קידוח בקוטר  355מ"מ

מ"א

809.00

01.57.17.0285

קידוח בקוטר  400מ"מ

מ"א

861.00

01.57.17.0290

קידוח בקוטר  450מ"מ

מ"א

945.00

01.57.17.0295

קידוח בקוטר  500מ"מ

מ"א

1,260.00

01.57.17.0300

קידוח בקוטר  630מ"מ

מ"א

1,470.00

01.57.17.0305

קידוח בקוטר  710מ"מ

מ"א

1,890.00

01.57.17.0310

קידוח בקוטר  800מ"מ

מ"א

2,940.00

01.57.17.0315

קידוח בקוטר  900מ"מ

מ"א

4,200.00

הערה:
אספקת צינור פוליאתילן לקידוח
אינטגראלי או להשחלה לתוך שרוול
פלדה או להשחלה בשרוול אינטגרלי
כולל הובלה לשטח ,ספחים ,ריתוכים
וכל הנדרש ) עבור ההשחלהישולם
בנפרד(

הערה

01.57.17.0325

צינור בקוטר  110מ"מ דרג 10

מ"א

47.30

01.57.17.0330

צינור בקוטר  160מ"מ דרג 10

מ"א

105.00

01.57.17.0335

צינור בקוטר  225מ"מ דרג 10

מ"א

158.00

01.57.17.0340

צינור בקוטר  250מ"מ דרג 10

מ"א

252.00

01.57.17.0345

צינור בקוטר  280מ"מ דרג 10

מ"א

336.00

01.57.17.0350

צינור בקוטר  315מ"מ דרג 10

מ"א

462.00

01.57.17.0355

צינור בקוטר  355מ"מ דרג 10

מ"א

599.00

01.57.17.0360

צינור בקוטר  400מ"מ דרג 10

מ"א

725.00

01.57.17.0365

צינור בקוטר  450מ"מ דרג 10

מ"א

914.00

01.57.17.0370
רמדור

סה"כ

1,155.00
הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  356מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

צינור בקוטר  500מ"מ דרג 10

מ"א

01.57.17.0375

צינור בקוטר  560מ"מ דרג 10

מ"א

1,397.00

01.57.17.0380

צינור בקוטר  630מ"מ דרג 10

מ"א

1,712.00

01.57.17.0385

צינור בקוטר  710מ"מ דרג 10

מ"א

2,279.00

01.57.17.0390

צינור בקוטר  800מ"מ דרג 10

מ"א

3,234.00

01.57.17.0395

צינור בקוטר  900מ"מ דרג 10

מ"א

3,938.00

01.57.17.0400

השחלת צינור בקוטר עד  160מ"מ
)" (6מכל סוג שהוא בתוך שרוול כולל
נעלי סמך ואטמי קצצה ) הצינור
לתשלום בנפרד (

מ"א

105.00

01.57.17.0405

השחלת צינור בקוטר  200מ"מ )"(6
מכל סוג שהואבתוך שרוול כולל נעלי
סמך ואטמי קצצה ) הצינור לתשלום
בנפרד (

מ"א

126.00

01.57.17.0410

השחלת צינור בקוטר  225מ"מ )"(8
מכל סוג שהואבתוך שרוול כולל נעלי
סמך ואטמי קצצה ) הצינור לתשלום
בנפרד (

מ"א

189.00

01.57.17.0415

השחלת צינור בקוטר  250-280מ"מ
)" (10מכל סוג שהוא בתוך שרוול כולל
נעלי סמך ואטמי קצצה ) הצינור
לתשלום בנפרד (

מ"א

263.00

01.57.17.0420

השחלת צינור בקוטר  315מ"מ
)" (12מכל סוג שהוא בתוך שרוול כולל
נעלי סמך ואטמי קצצה ) הצינור
לתשלום בנפרד (

מ"א

336.00

01.57.17.0425

השחלת צינור בקוטר  355מ"מ )"(14
מכל סוג שהוא בתוך שרוול כולל נעלי
סמך ואטמי קצצה ) הצינור לתשלום
בנפרד (

מ"א

420.00

01.57.17.0430

השחלת צינור בקוטר  400מ"מ )"(16
מכל סוג שהוא בתוך שרוול כולל נעלי
סמך ואטמי קצצה ) הצינור לתשלום
בנפרד (

מ"א

525.00

01.57.17.0435

השחלת צינור בקוטר  450מ"מ )"(18
מכל סוג שהוא בתוך שרוול כולל נעלי
סמך ואטמי קצצה ) הצינור לתשלום
בנפרד (

מ"א

630.00

01.57.17.0440

השחלת צינור בקוטר  500מ"מ )"(20
מכל סוג שהוא בתוך שרוול כולל נעלי
סמך ואטמי קצצה ) הצינור לתשלום
בנפרד (

מ"א

756.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  357מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

01.57.17.0445

השחלת צינור בקוטר  630מ"מ )"(24
מכל סוג שהואבתוך שרוול כולל נעלי
סמך ואטמי קצצה ) הצינור לתשלום
בנפרד (

מ"א

945.00

01.57.17.0450

השחלת צינור בקוטר  710מ"מ )"(28
מכל סוג שהואבתוך שרוול כולל נעלי
סמך ואטמי קצצה ) הצינור לתשלום
בנפרד (

מ"א

1,155.00

01.57.17.0455

השחלת צינור בקוטר  800מ"מ )"(32
מכל סוג שהואבתוך שרוול כולל נעלי
סמך ואטמי קצצה ) הצינור לתשלום
בנפרד (

מ"א

1,365.00

01.57.17.0460

שרוול בקוטר  110מ"מ )"(4

מ"א

105.00

01.57.17.0465

שרוול בקוטר  160מ"מ )"(6

מ"א

147.00

01.57.17.0470

שרוול בקוטר  225מ"מ )"(8

מ"א

179.00

01.57.17.0475

שרוול בקוטר  280מ"מ )"(10

מ"א

305.00

01.57.17.0480

שרוול בקוטר  315מ"מ )"(12

מ"א

420.00

01.57.17.0485

שרוול בקוטר  400מ"מ )"(16

מ"א

609.00

01.57.17.0490

שרוול בקוטר  500מ"מ )"(20

מ"א

840.00

01.57.17.0495

שרוול בקוטר  630מ"מ )"(24

מ"א

1,050.00

01.57.17.0500

שרוול בקוטר  710מ"מ )"(28

מ"א

1,365.00

17

רמדור

סה"כ

סה"כ קידוחים אופקיים ושרוולים במערכת הביוב

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  358מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון
18

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

תקרות ומכסים
הערה:
הערה :בכל מקום בו כתוב מכסה בין
אם כתוב מרובע ובין אם כתוב עגול
הכוונה היא למכסה עגול או מרובע לפי
דרישות העירייה ללא תוספת עלות.
במידה ולא צויין בתכניות באחריות
הקבלן להפנות את תשומת ליבו של
המפקח לנושא ולבקש הנחייה

הערה

01.57.18.0005

התאמת מכסה של שוחת ביוב עד לפני
הקרקע בכל קוטר שהוא כולל פירוק
המסגרת מהתקרה,יציקת צוארון בטון
מזוין במידת הצורך או התאמת
המסגרת לפני השטח באמצעות יציקת
בטון ,החזרת מצב השטח לקדמותו
כולל תיקוני אספלטים סביב המכסה
ומעל התקרה,הכל כנדרש לקבלת
מכסה מבוטן לתקר

קומפ...

420.00

01.57.18.0010

ביטון מכסה של תא קיים בו המסגרת
התפרקה מהתקרה כולל פירוק שאריות
הבטון שעיגנו את המסגרת,ניקוי
המגרעת התקרה,התקנת המסגרת
וביטונה באמצעות תערובת מלט עם
ביג'יבונד,הכל קומפלט לקבלת פקק
מקובע באופן מושלם בתקרה

קומפ...

210.00

01.57.18.0015

הגבהת שוחה בקוטר  80ס"מ עד 50
ס"מ באמצעות תוספת חוליה בגובה 33
ס"מ כולל פירוק תקרה,התקנת חוליה
נוספת בגובה  33ס"מ,סרט אטימה בין
החוליות והחוליה והתקרה,התקנת
התקרה,צווארון מזוין בגובה עד  20ס"מ
במידת הצורך ,החזרת מצב השטח
לקדמותו כולל תיקוני אספלטים סביב

קומפ...

840.00

01.57.18.0020

הגבהת שוחה בקוטר  100ס"מ עד 50
ס"מ באמצעות תוספת חוליה כולל
הכל כנ"ל

קומפ...

1,050.00

01.57.18.0025

הגבהת שוחה בקוטר  100ס"מ עד
גובה  1.0מטר באמצעות תוספת
חוליה/חוליות וצווארון מזוין כולל הכל
כנ"ל

קומפ...

1,365.00

01.57.18.0030

הגבהת השוחה בקוטר  125ס"מ עד
גובה  50ס"מ באמצעות תוספת חוליה
כולל הכל כנ"ל

קומפ...

1,365.00

01.57.18.0035

הגבהת השוחה בקוטר  125ס"מ עד
גובה  100ס"מ באמצעות תוספת
חוליה/חוליות וצווארון בטון מזוין כולל

קומפ...

1,575.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  359מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

הכל כנ"ל

קומפ...

01.57.18.0040

תוספת להגבהת שוחה בקוטר 100
ס"מ כאשר התא מסתיים בקונוס כולל
פירוק הקונוס,והתקנתו מחדש )
התשלום בגיןההגבהה משולם בנפרד(

קומפ...

315.00

01.57.18.0045

תוספת להגבהת שוחה בקוטר 125
ס"מ כ כאשר התא מסתיים בקונוס כולל
פירוק הקונוס,והתקנתו מחדש )
התשלום בגין ההגבהה משולם בנפרד(

קומפ...

473.00

01.57.18.0050

הגבהת השוחה בקוטר  150ס"מ עד
גובה  50ס"מ באמצעות תוספת
חוליה/חוליות וצווארון בטון מזוין כולל
הכל כנ"ל

קומפ...

2,100.00

01.57.18.0055

הגבהת השוחה בקוטר  150ס"מ עד
גובה  100ס"מ באמצעות תוספת
חוליה/חוליות וצווארון בטון מזוין כולל
הכל כנ"ל

קומפ...

2,940.00

01.57.18.0060

הגבהת השוחה בקוטר  180ס"מ עד
גובה  50ס"מ באמצעות תוספת
חוליה/חוליות וצווארון בטון מזוין כולל
הכל כנ"ל

קומפ...

3,675.00

01.57.18.0065

הגבהת השוחה בקוטר  180ס"מ עד
גובה  100ס"מ באמצעות תוספת
חוליה/חוליות וצווארון בטון מזוין כולל
הכל כנ"ל

קומפ...

4,515.00

01.57.18.0070

הנמכת תקרת שוחת ביוב קיימת בכל
קוטר שהוא כולל פירוק תקרה וחוליות
בטון לפי הצורך ,התקנת חוליה/חוליות
בגובה מתאים לצורך התאמה לגובה
הנדרש ,אטמים בין החוליות ,התקנת
התקרה שפורקה,התאמתה גובה
לתכנון הסופי כולל צוארון בטון לפי
הצורך וכו' לקבלת תא מושלם בגו

קומפ...

1,050.00

01.57.18.0075

החלפת תקרה בתא ביקורת קיים
בקוטר  60ס"מ לרבות פירוק תקרה
קיימת וסילוק החומר למקום שפיכה
מאושר או העברתו למחסני המזמין,
אספקה והתקנת תקרה עם פקק ב.ב.
עם דיסקית פליז עם פרטי המזמין,
בקוטר  50ס"מ מתאים לעומס בינוני
 C-250סרטי איטם בין החוליה
והתקרה,התאמת כ

קומפ...

945.00

01.57.18.0080

החלפת תקרה כולל הכל כנ"ל אבל
בתא בקוטר  80ס"מ ,קוטר הפקק 60
ס"מ ) 80/60דגם )C-250

קומפ...

1,155.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  360מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

01.57.18.0085

החלפת תקרה כולל הכל כנ"ל אבל
בתא בקוטר  100ס"מ ,קוטר הפקק 60
ס"מ ) 100/60דגם )C-250

קומפ...

1,365.00

01.57.18.0090

החלפת תקרה כולל הכל כנ"ל אבל
בתא בקוטר  125ס"מ ,קוטר הפקק 60
ס"מ ) 125/60דגם )C250

קומפ...

1,995.00

01.57.18.0095

החלפת תקרה כולל הכל כנ"ל אבל
בתא בקוטר  150ס"מ ,קוטר הפקק 60
ס"מ ) 150/60דגם )C250

קומפ...

2,520.00

01.57.18.0100

החלפת תקרה כולל הכל כנ"ל אבל
בתא בקוטר  80ס"מ ,קוטר הפקק 60
ס"מ ,מתאימה לעומס כבד דגם D-400

קומפ...

1,418.00

01.57.18.0105

החלפת תקרה כולל הכל כנ"ל אבל
בתא בקוטר  100ס"מ ,קוטר הפקק 60
ס"מ ,מתאימה לעומס כבד דגם D-400

קומפ...

1,628.00

01.57.18.0110

החלפת תקרה כולל הכל כנ"ל אבל
בתא בקוטר  125ס"מ ,קוטר הפקק 60
ס"מ ,מתאימה לעומס כבד דגם D-400

קומפ...

2,205.00

01.57.18.0115

החלפת תקרה כולל הכל כנ"ל אבל
בתא בקוטר  150ס"מ ,קוטר הפקק 60
ס"מ ,מתאימה לעומס כבד דגם D-400

קומפ...

3,150.00

01.57.18.0120

החלפת מכסה )מסגרת ופקק( בתקרת
תא ביקורת )ללא החלפת התקרה(
כולל פירוק המסגרת קיימת,ניקוי
המגרעת לצורך התקנת המסגרת
החדשה ,חציבת המגרעת להתאמת
המסגרת במידת הצורך,אספקת
מסגרת ופקק חדשים ב.ב .בקוטר 50
ס"מ לעומס בינוני  C-250עם דיסקית
פליז או יצקת עם סמל התאג

קומפ...

945.00

01.57.18.0121

החלפת מכסה )מסגרת ופקק( בתקרת
תא ביקורת )ללא החלפת התקרה(
כולל פירוק המסגרת קיימת,ניקוי
המגרעת לצורך התקנת המסגרת
החדשה ,חציבת המגרעת להתאמת
המסגרת במידת הצורך,אספקת
מסגרת ופקק חדשים ב.ב .בקוטר 60
ס"מ לעומס בינוני  C-250עם דיסקית
פליז או יצקת עם סמל התאג

קומפ...

1,050.00

01.57.18.0125

החלפת מכסה )מסגרת ופקק( בתקרת
תא ביקורת )ללא החלפת התקרה(
כולל פירוק המסגרת קיימת,ניקוי
המגרעת לצורך התקנת המסגרת
החדשה ,חציבת המגרעת להתאמת
המסגרת במידת הצורך,אספקת

קומפ...

1,155.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  361מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

מסגרת ופקק חדשים ב.ב .בקוטר 60
ס"מ לעומס כבד  D-400,עם דיסקית
פליז או יצקת עם סמל התאגיר

קומפ...

01.57.18.0130

החלפת חוליית קונוס בתא קיים בקוטר
 1.00מ' כולל פירוק תקרה,פירוק חוליה
עליונה או קונוס קיים,העברת הפסולת
למקום פינוי מאושר,התקנת קונוס
חדש,התקנת התקרה,אטמים בין
החוליות,התאמת גובה המסגרת כולל
צוארון בטון מזויין ,ביטון,מילוי החפירה
סביב הקונוס בחול מהודק בש

קומפ...

1,680.00

01.57.18.0135

החלפת קונוס כולל הכל כנ"ל אבל בתא
בקוטר  1.25מ'

קומפ...

1,890.00

01.57.18.0140

החלפת חוליה בתא בקוטר  1.0מ'
בגובה עד  0.5מ' כולל הכל כנ"ל

קומפ...

1,260.00

01.57.18.0145

החלפת חוליה בתא בקוטר  1.0מ'
בגובה מעל  0.5מ' ועד 1.0מ' כולל הכל
כנ"ל

קומפ...

1,470.00

01.57.18.0150

החלפת חוליה בתא בקוטר  1.25מ'
בגובה עד  0.5מ' כולל הכל כנ"ל

קומפ...

1,785.00

01.57.18.0155

החלפת חוליה בתא בקוטר  1.25מ'
בגובה מעל  0.5מ' ועד 1.0מ' כולל הכל
כנ"ל

קומפ...

1,995.00

01.57.18.0160

החלפת חוליה בתא בקוטר  1.50מ'
בגובה עד  0.5מ' כולל הכל כנ"ל

קומפ...

3,675.00

01.57.18.0165

החלפת חוליה בתא בקוטר  1.50מ'
בגובה עד  1.0מ' כולל הכל כנ"ל

קומפ...

4,200.00

01.57.18.0170

תוספת לתא ביקורת עבור התקנת
מכסה עשוי יצקת בקוטר  50ס"מ עם
מסגרת עגולה או מרובעת,מתאים
לעומס בינוני  C-250עם סמל התאגיד
וכיתוב "ביוב" במקום מכסה ב.בבינוני.

קומפ...

315.00

01.57.18.0175

תוספת לתא ביקורת עבור התקנת
מכסה עשוי יצקת בקוטר  60ס"מ עם
מסגרת עגולה או מרובעת,מתאים
לעומס בינוני  C-250עם סמל התאגיד
וכיתוב "ביוב" במקום מכסה ב.ב בינוני.

קומפ...

420.00

01.57.18.0180

תוספת לתא ביקורת עבור התקנת
מכסה עשוי יצקת בקוטר  60ס"מ עם
מסגרת עגולה או מרובעת,מתאים
לעומס כבד  D-400עם סמל התאגיד
וכיתוב "ביוב" במקום מכסה ב.ב עבד.

קומפ...

525.00

01.57.18.0185

מכסה אטום על תאי ביוב בקוטר 100

יח'

1,050.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  362מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

ס"מ בשטח פתוח :מכסה עשוי בטון
מזוין מונוליטי ללא פתח מ' בעובי 30
ס"מ כולל שלושה חורי הרמה )צינור "2
יצוק במכסה( כולל פירוק מכסה קיים
והעברתו לידי המזמין ,הובלת המכסה
האטום לשטח והתקנתו על התא
במקום מכסה קיים

יח'

01.57.18.0190

מכסה אטום כולל הכל כנ"ל אבל על
תאי ביוב בקוטר  125ס"מ תקרת התא

יח'

1,260.00

01.57.18.0195

מכסה אטום כולל הכל כנ"ל אבל על
תאי ביוב בקוטר  150ס"מ תקרת התא

יח'

2,100.00

01.57.18.0200

מכסה אטום כולל הכל כנ"ל אבל על
תאי ביוב בקוטר  180ס"מ תקרת התא

יח'

2,835.00

01.57.18.0205

מכסה אטום כולל הכל כנ"ל אבל על
תאי ביוב בקוטר  200ס"מ תקרת התא

יח'

3,675.00

01.57.18.0210

אספקת שרשרת הרמה למכסים

יח'

1,050.00

01.57.18.0215

אספקת מכסה רשת רונדו או שוו"ע
בקוטר  60ס"מ  ,לשוחת ניקוז לקליטת
ניקוז משטח מדשאות מותאמת לגובה
הדשא ,במקום מכסה אחר המוגדר
בסעיפי השוחות.

יח'

1,050.00

01.57.18.0220

מכסה קוטר  B125 50עם רשת רונדו
כולל סמל הרשות כדוגמת דגם
 RO-125 B 50 - 33 Mאו שו"ע.

יח'

525.00

18

רמדור

סה"כ

סה"כ תקרות ומכסים

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  363מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון
19

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

תיקונים ,שיקום וטיפול בקווים קיימים

01.57.19.0005

פירוק צינור ביוב מבוטל עשוי כל חומר
שהוא,.PVC :א.צ,.פלדה וכו' בכל קוטר
שהוא במדרכה או כבישים בעומק עד 2
 25.מ' כולל חפירה ו/או חציבה ,סילוק
הצינורות לאתר פסולת מאושר ,נקיטת
אמצעי זהירות לפי הנחיות משרד
העבודה בפירוק צינורות א.צ,.מילוי
החפירה בחומר מוב

מ"א

105.00

01.57.19.0010

פירוק צינור כולל הכל כנ"ל אבל בעומק
מעל  2.26ועד עומק  4.0מ'

מ"א

158.00

01.57.19.0015

תוספת עבור תיקון כביש אספלט לאחר
הנחת קו ביוב ,במצעים בלבד :שלוש
שכבות מצע סוג א' בעובי כולל  60ס"מ
מהודקות בהרטבה ל -100מוד.
אאהשהו ,הכל כנדרש לקבלתתיקון מצע
בכביש ) המדידה לפי מטר אורך מעל
קווים בכל עומק שהוא ללא קשר לרוחב
התיקון המבוצע(

מ"א

126.00

01.57.19.0020

תוספת עבור תיקון כביש אספלט לאחר
הנחת קו ביוב ,כולל חיתוך דפנות
האספלט במסור דיסק,שלוש שכבות
מצע סוג א' מהודק ,ניקוי והידוק המצע,
ריסוס יסוד  PCE 1ליטר/מ"ר ,שכבת
אספלט בעובי מינימלי  8ס"מ וכו' הכל
קומפלט כמפורט בתכניות ובמפרטים
לקבלת תיקון מושלם בכביש,לא

מ"א

163.00

01.57.19.0025

תוספת עבור תיקון מדרכה מכל סוג
שהו )אספלט,אבנים משתלבות וכו'
(לאחר הנחת קו ביוב כולל שכבת מצע
אחת ,חול מתחת לריצוף,אספקת
והחלפת ריצוף שנפגע ,הכל קומפלט
לקבלת תיקון מושלם של מדרכה קיימת
לאחר הנחת קו ביוב ).המדידה לפי
מטר אורך מעל קווים בכל עומק שהוא
ללא ק

מ"א

116.00

01.57.19.0030

תוספת עבור תיקון מדרכה בשכבת
מצע אחת סוג א' כולל הידוק בהרטבה
ל -100מוד .אשהו לאחר הנחת קו ביוב
) המדידה לפי מטר אורך מעל קווים
בכל עומק שהוא ללא קשר לרוחב
התיקון המבוצע(

מ"א

42.00

01.57.19.0035

התחברות ליציאה בקוטר  110מ"מ
)" (4מהמבנה עשוי , .PVCיצקת או א.צ
 .בקו המבנה עם צינור  110מ"מ עשוי
 .PVCאו  H.D.P.Eכולל חפירה ו/או
חציבה לחישוף הצינור,התחברות לצינור

קומפ...

420.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  364מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

הקיים באמצעות מחבר מתאים,מילוי
החפירה בחול מהודק והחזרת מצב
השטח לקדמותו

קומפ...

01.57.19.0040

התחברות ליציאה בקוטר  110מ"מ
)" (4מהמבנה עשוי , .PVCיצקת או א.צ
 .בקו המבנה עם צינור בקוטר 110
מ"מ עשוי  H.D.P.E.כולל הכל כנל
אבל באמצעות מפל כולל מסעף על הקו
,ירידה לעומק עד  1.5מ',שתי זוויות 45
מעלות ,קוביית בטון במידות
כ -30X30X30ס"מ,פקק ביקורת ה

קומפ...

630.00

01.57.19.0045

התחברות ליציאה מהמבנה כולל הכל
כנ"ל אבל מתחת למבנה כולל חפירה
מתחת למבנה ,חישוף הצינור,מחבר
לפי הצורך וירידה כלפי מטה ,שתי זויות
 45מעלות ושינוי כווןהצינור.

קומפ...

525.00

01.57.19.0050

תיקון שבר בקוו ביוב עשוי א.צ .בקוטר
" 6" - 4בעומק עד  4.0מ' ,בשטח
פתוח,בכבישים או מדרכות או בשטח
מוגבל בו נדרשת עבודה ידנית,כולל
חפירה ו/או חציבה לחישף הצינור,
שימוש באמצעים לשאיבת הביוב
לעבודה ביבש ,התגברות על
מכשולים,חיתוך הצינור ,התקנת קטע
צינור עשוי 1

קומפ...

3,150.00

01.57.19.0055

תיקון שבר כולל הכל כנ"ל אבל בצינור
בקוטר "10" - 8

קומפ...

3,990.00

01.57.19.0060

תיקון שבר כולל הכל כנ"ל אבל בצינור
בקוטר "12

קומפ...

4,725.00

01.57.19.0065

תיקון שבר כולל הכל כנ"ל אבל בצינור
בקוטר "14

קומפ...

5,775.00

01.57.19.0070

תיקון שבר כולל הכל כנ"ל אבל בצינור
בקוטר "18" - 16

קומפ...

8,400.00

01.57.19.0075

תיקון שבר כולל הכל כנ"ל אבל בצינור
בקוטר "24" - 20

קומפ...

10,500.00

01.57.19.0080

תיקון שבר כולל הכל כנ"ל בצינור
בקוטר " 6"- 8אבל בעומק מעל .4
 01מ' ועד עומק  7.0מ'

קומפ...

4,200.00

01.57.19.0085

תיקון שבר כולל הכל כנ"ל בצינור
בקוטר " 12"10-אבל בעומק מעל 4.01
מ' ועד עומק  7.0מ'

קומפ...

4,935.00

01.57.19.0090

תיקון שבר כולל הכל כנ"ל בצינור
בקוטר " 14" - 16אבל בעומק מעל .4
 01מ' ועד עומק  7.0מ'

קומפ...

6,300.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  365מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

01.57.19.0095

תיקון שבר כולל הכל כנ"ל בצינור
בקוטר " 24"18-אבל בעומק מעל .4
 01מ' ועד עומק  7.0מ'

קומפ...

12,600.00

01.57.19.0100

תיקון שבר ,פגיעה נקודתית בצינור או
גומיה שלופה בצינור מכל סוג שהוא
בקוטר " 160-200) 8"6-מ"מ(
באמצעות חבישה פנימית מוחדרת דרך
הצינור ומודבקת בלחץ לדופן כולל ביצוע
צילום לאחר החבישה

קומפ...

1,260.00

01.57.19.0105

תיקון שבר ,פגיעה נקודתית בצינור או
גומיה שלופה באמצעות חבישה
פנימית בצינור כולל הכל כנ"ל אבל צינור
בקוטר " 250-315) 12"10-מ"מ(

קומפ...

1,575.00

01.57.19.0110

תיקון שבר ,פגיעה נקודתית בצינור או
גומיה שלופה באמצעות חבישה
פנימית בצינור כולל הכל כנ"ל אבל צינור
בקוטר " 355-400) 16"14-מ"מ(

קומפ...

1,995.00

01.57.19.0115

תיקון שבר ,פגיעה נקודתית בצינור או
גומיה שלופה באמצעות חבישה
פנימית בצינור כולל הכל כנ"ל אבל צינור
בקוטר " 450-500) 20"18-מ"מ(

קומפ...

2,625.00

01.57.19.0120

תיקון שבר ,פגיעה נקודתית בצינור או
גומיה שלופה באמצעות חבישה
פנימית בצינור כולל הכל כנ"ל אבל צינור
בקוטר " 630-710) 28"24-מ"מ(

קומפ...

3,675.00

01.57.19.0125

תיקון שבר ,פגיעה נקודתית בצינור או
גומיה שלופה באמצעות חבישה
פנימית בצינור כולל הכל כנ"ל אבל צינור
בקוטר "32"30-

קומפ...

5,250.00

01.57.19.0130

שיקום צינור ביוב בכל עומק שהוא
בקוטר  160מ"מ באמצעות שרוול פנימי
מלוא אורך הצינור בין שני תאים כולל
הפסקת זרימת הביוב בקו באמצעות
שאיבה מתא במעלה הקוו והזרמה
במורד,ניקוי ושטיפת הקו להכנתו
ל"שירוול" ,תיקונים נקודתיים של
פגיעות בצינור לפני ביצוע שירוול הצי

מ"א

840.00

01.57.19.0135

שיקום צינור באמצעות שרוול כולל הכל
כנ"ל אבל בקוטר  200מ"מ

מ"א

945.00

01.57.19.0140

שיקום צינור כולל הכל כנ"ל אבל בקוטר
 250מ"מ

מ"א

1,103.00

01.57.19.0145

שיקום צינור כולל הכל כנ"ל אבל בקוטר
 315מ"מ

מ"א

1,260.00

01.57.19.0150

שיקום צינור כולל הכל כנ"ל אבל בקוטר

מ"א

1,575.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  366מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

 355מ"מ

מ"א

01.57.19.0155

שיקום צינור כולל הכל כנ"ל אבל בקוטר
 400מ"מ

מ"א

1,890.00

01.57.19.0160

שיקום צינור כולל הכל כנ"ל אבל בקוטר
 450מ"מ

מ"א

2,310.00

01.57.19.0165

שיקום צינור כולל הכל כנ"ל אבל בקוטר
 500מ"מ

מ"א

2,730.00

01.57.19.0170

שיקום צינור כולל הכל כנ"ל אבל בקוטר
 630מ"מ

מ"א

3,150.00

01.57.19.0175

שיקום צינור כולל הכל כנ"ל אבל בקוטר
 710מ"מ

מ"א

3,885.00

01.57.19.0180

שיקום צינור כולל הכל כנ"ל אבל בקוטר
 800מ"מ

מ"א

4,725.00

01.57.19.0185

שיקום צינור כולל הכל כנ"ל אבל בקוטר
 900מ"מ

מ"א

5,565.00

01.57.19.0190

החלפת והגדלת קוטר צינור ביוב קיים
בקוטר "110 ) 4מ"מ ( בכל עומק
שהוא עשוי א.צ ,.בטון או  .PVCבשיטת
ה"ביקוע"  :ביקוע הצינור הקיים
והשחלת צינור חדש בקוטר  160מ"מ
עשוי פוליאתילן  PE-100דרג  10מלוא
אורך הצינור בין שני תאים ,כולל
הפסקת זרימת הביוב בקו ב

מ"א

1,050.00

01.57.19.0195

החלפת/הגדלת צינור ביוב קיים אבל
בקוטר " 160 ) 6מ"מ (בצינור בקוטר
 225מ"מ כולל הכל כנ"ל

מ"א

1,365.00

01.57.19.0200

החלפת/הגדלת צינור ביוב קיים אבל
בקוטר " 200-225 ) 8מ"מ ( בצינור
בקוטר  250מ"מ כולל הכל כנ"ל

מ"א

1,470.00

01.57.19.0205

החלפת/הגדלת צינור ביוב קיים אבל
בקוטר " 250-280 ) 10מ"מ ( בצינור
בקוטר  315מ"מ כולל הכל כנ"ל

מ"א

1,785.00

01.57.19.0210

החלפת/הגדלת צינור ביוב קיים אבל
בקוטר " 315 ) 12מ"מ ( בצינור בקוטר
 355מ"מ כולל הכל כנ"ל

מ"א

2,205.00

01.57.19.0215

החלפת/הגדלת צינור ביוב קיים אבל
בקוטר " 355 ) 14מ"מ ( בצינור בקוטר
 400מ"מ כולל הכל כנ"ל

מ"א

2,678.00

01.57.19.0220

החלפת/הגדלת צינור ביוב קיים אבל
בקוטר " 400 ) 16מ"מ ( בצינור בקוטר
 450מ"מ כולל הכל כנ"ל

מ"א

3,255.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  367מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

01.57.19.0225

החלפת/הגדלת צינור ביוב קיים אבל
בקוטר " 450 ) 18מ"מ ( בצינור בקוטר
 500מ"מ כולל הכל כנ"ל

מ"א

3,885.00

01.57.19.0230

החלפת/הגדלת צינור ביוב קיים אבל
בקוטר " 500 ) 20מ"מ ( בצינור בקוטר
 630מ"מ כולל הכל כנ"ל

מ"א

4,515.00

01.57.19.0235

החלפת/הגדלת צינור ביוב קיים אבל
בקוטר " 630 ) 24מ"מ ( בצינור בקוטר
 710מ"מ כולל הכל כנ"ל

מ"א

5,250.00

01.57.19.0240

החלפת/הגדלת צינור ביוב קיים אבל
בקוטר " 28בצינור בקוטר  900מ"מ
כולל הכל כנ"ל

מ"א

6,300.00

01.57.19.0245

החלפת/הגדלת צינור ביוב קיים אבל
בקוטר " 32בצינור בקוטר  1000מ"מ
כולל הכל כנ"ל

מ"א

7,350.00

01.57.19.0250

שיקום מלא של תא ביקורת קיים בכל
קוטר בעומק עד  2.0מ' כולל ניקוי התא,
פינוי פסולת ,חול ,חצץ או כל חומר אחר
בתא ,שטיפת התא ,שאיבת השפכים
במעלה הקוו על מנת לאפשר ביצוע
העבודה ביבש, ,שימוש באמצעי מיגון
לעבודה בתוך תא,נקיטת אמצעי
בטיחות כמפורט במפרטים ,תיקון ע

קומפ...

1,155.00

01.57.19.0255

שיקום תא ביקורת קיים בכל קוטר כולל
הכל כנ"ל אבל בעומק מעל  2.01עד מ'
ועד עומק  4 .0מ'

קומפ...

1,365.00

01.57.19.0260

שיקום תא ביקורת קיים בכל קוטר כולל
הכל כנ"ל אבל בעומק מעל  4.01עד מ'
ועד עומק  6 .0מ'

קומפ...

1,680.00

01.57.19.0265

שיקום תא ביקורת קיים בכל קוטר כולל
הכל כנ"ל אבל בעומק מעל  6.01עד מ'
ועד עומק  8 .0מ'

קומפ...

2,310.00

01.57.19.0270

שיקום תא ביקורת קיים בכל קוטר כולל
הכל כנ"ל אבל בעומק מעל  8.01עד מ'
ועד עומק  10 .0מ'

קומפ...

2,310.00

01.57.19.0275

תוספת לשיקום התא עבור ביצוע
עבודות איטום כולל ניקוי דפנות התא ,
תחתית התא והתקרה והכנת השטח
להסמת חומרי האיטון/מגן ,צביעת
דפנות התא ,עיבודים ותקרה בחומר
אפוקסי עמיד חומצות בשתי שכבות
בעובי כולל  500מיקרון

מ"ר

315.00

01.57.19.0280

תוספת לשיקום התא כולל הכל כנ"ל
אבל ב"פוליאוראה" בעובי כולל 3.0

מ"ר

630.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  368מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

תיאור

יחידת
מידה

מ"מ

מ"ר

01.57.19.0285

ביטול שוחת ביוב קיימת בכל קוטר
ובכל עומק ,כולל פירוק מכסה וטבעת
עליונה ,מילוי צינורות הביוב הנכנסים
והיוצאים בבטון ,מילוי  50ס"מ
תחתוביים של התא בבטון ,מילוי התא
במצע מהודק או בטון ,ניקוי השטח
והחזרת מצב השטח לקדמותו.

קומפ...

840.00

01.57.19.0290

שיקום עיבוד בתא קיים בכל עומק ובכל
קוטר שהוא פעיל כולל טיפול בזרימת
הביוב לאפשר עבודה ביבש,שימוש
בפקקים,שאיבת הביוב במעלה הקוו וכו'
 ,שבירת עיבוד קיים,סילוק
הפסולת,ביצוע עיבוד חדש תוך כדי
שימוש בבטון מהיר התקשות הכל
קומפלט לקבלת עיבוד חדש מושלם

קומפ...

945.00

01.57.19.0295

ביצוע עבודות איטום בתא קיים
שדפנותיו במצב סביר ואינו מצריך
תיקוני בטון וטיח יסודיים על כל דופן
התא כולל ניקוי דפנות התא  ,תחתית
התא והתקרה בסילון מים בלחץ 200
אטמ' להסרת בטון רופף ,תיקוני טיח
ומילוי חריצים בחומר אוטם סיקה
, PRO-3צביעת התא ,עיבודים ותקרה

מ"ר

315.00

01.57.19.0300

איטום מרווח בין שתי חוליות או בין
חוליה עליונה ותקרה בתוך תא קיים
בכל קוטר ובכל עומק שהוא כולל ניקוי
שאריות בטון במרווח בין החוליות ,מילוי
המרווח בסיקה , PRO-3החלקת
המילוי הכל קומפלט לקבלת מרווח חלק
ואטום

קומפ...

158.00

01.57.19.0305

החלפת או תוספת מדרגת יצקת צרה
בתא קיים

יח'

84.00

01.57.19.0310

החלפת או תוספת מדרגת יצקת רחבה
)רוחב  30ס"מ( בתא קיים

יח'

105.00

01.57.19.0315

אספקה והתקנת סולם פיברגלס דוגמת
סולגון כולל מיגון נגד נפילה לרבות ברגי
נרוסטה

מ"א

945.00

01.57.19.0320

חפירת בור לביצוע עבודות ניפוץ/ניתוץ
צנרת )בצד אחד( ,לרבות גישושים בכל
סוגי הקרקע )פרט לסלע מוצק( ,דיפון
)במידה וידרש( ומילוי חוזר ,עבור
צינורות קוטר " .28"-6עומק הבור עד 1
 75.מ'

קומפ...

4,200.00

01.57.19.0325

כנ"ל אך ,עומק הבור מעל  1.75מ' ועד

קומפ...

5,250.00

רמדור

כמות

מחיר

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  369מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

 2.25מ'

קומפ...

01.57.19.0330

כנ"ל אך ,עומק הבור מעל  2.25מ' ועד
 2.75מ'

קומפ...

5,880.00

01.57.19.0335

כנ"ל אך ,עומק הבור מעל  2.75מ' ועד
 3.25מ'

קומפ...

6,300.00

01.57.19.0340

כנ"ל אך ,עומק הבור מעל  3.25מ' ועד
 3.75מ'

קומפ...

6,825.00

01.57.19.0345

כנ"ל אך ,עומק הבור מעל  3.75מ' ועד
 4.25מ'

קומפ...

7,560.00

01.57.19.0350

חידוש צנרת קוטר  160מ"מ )"(6
באמצעות ניפוץ/ניתוץ צנרת ע"י החדרת
ראש ניפוץ פניאומטי לצינור הפגום
ומשיכת הצינור החדש מפוליאתילן
PE-100 SDR-17
 160מ"מ )" (6בתוואי הצינור הקיים,
לרבות ביצוע מעקף זרימה )צינור
מעקף ,חסימה בפקקים ומשאבה
נגררת עם מנו

מ"א

1,103.00

01.57.19.0355

כנ"ל אך ,חידוש צנרת קוטר  200מ"מ
)("8

מ"א

1,260.00

01.57.19.0360

כנ"ל אך ,חידוש צנרת קוטר  250מ"מ
)("10

מ"א

1,365.00

01.57.19.0365

כנ"ל אך ,חידוש צנרת קוטר  315מ"מ
)("12

מ"א

1,628.00

01.57.19.0370

כנ"ל אך ,חידוש צנרת קוטר  355מ"מ
)("14

מ"א

1,890.00

01.57.19.0375

כנ"ל אך ,חידוש צנרת קוטר  400מ"מ
)("16

מ"א

2,205.00

01.57.19.0380

כנ"ל אך ,חידוש צנרת קוטר  450מ"מ
)("18

מ"א

2,625.00

01.57.19.0385

כנ"ל אך ,חידוש צנרת קוטר  500מ"מ
)("20

מ"א

2,940.00

01.57.19.0390

כנ"ל אך ,חידוש צנרת קוטר  630מ"מ
)("-24"26

מ"א

3,675.00

01.57.19.0395

כנ"ל אך ,חידוש צנרת קוטר  710מ"מ
)("28

מ"א

4,725.00

19

רמדור

סה"כ

סה"כ תיקונים ,שיקום וטיפול בקווים קיימים

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  370מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון
21

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

הסדרת משטח עבודה וייצוב מדרונות נחל

01.57.21.0005

חפירה ו/או חציבה לצורך הסדרת
דפנות הנחל )התקנת גביונים ומזרונים(
לרבות סילוק חומר עודף ,מילוי של
החומר לפי המפרט בשכבות של 20
ס"מ לאחר הידוק מבוקר לפי מוד .א.א.
ש.ה.ו.

מ"ק

8.40

01.57.21.0010

ארגזי גביונים בגודל .X 1.0 X 1 2.0
 0מ' ,לרבות עבודות וחומרים כמפורט
במפרט המיוחד.

מ"ק

252.00

01.57.21.0015

מזרוני גביונים  X 1.0 X 2.0 0.3מ',
לרבות עבודות וחומרים כמפורט
במפרט המיוחד.

מ"ר

158.00

01.57.21.0020

מילוי שקעים  ,חריצים ומילוי לצורך
הרחבת והסדרת גדת הנחל לאחר
פירוק הסדרה קיימת בחומר מקומי
מוברר ,לרבות הידוק מבוקר לפי
המפרט ,בשכבות של  20ס"מ
לאחרהידוק.

מ"ק

8.40

01.57.21.0025

הסדרת דרכי גישה לאורך קווי ביוב
בשטח פתוח כמפורט במפרט הטכני,
כולל עקירת עצים וצמחיה ,חישוף קרקע
ברוחב עד  15מטר ,מצע סוג א' לאורך
המאסף בעובי  20ס"מברוחב  4.0מ'
מהודק ל  98% -מוד א.א.ש.ה.ו .לרבות
מתן צורת דרך ,יישור והידוק שתית וכו'
כמפורט במפרט.

מ"א

79.00

01.57.21.0030

חפירה ו/או חציבה תעלות ניקוז
בהתאם לתכניות ,לרבות עיבוד
והחלקה.

מ"ק

8.40

01.57.21.0035

משטחי ריפ-רפ בתעלות ניקוז ובמוצא
מערכת ניקוז מי דליפות עם קורת בטון
ב -20היקפית במידות  20*30ס"מ ושן
בטון בעובי  20ס"מ ובגובה  60ס"מ ,
לרבות יישור והידוק שתית ,זיון וכו'
בהתאם לפרט.

מ"ר

189.00

01.57.21.0040

מעבירי מים בקטעים עשויים צינור בטון
קלס  , Vלרבות חפירה ו/או חציבה,
יישור והידוק שתית ,מצע סוג א' בעובי
 20ס"מ לאחר הידוק ל -98%מוד.א.א.
ש.ה.ו ,.מילויחוזר בהידוק מבוקר וכו'.

מ"א

525.00

01.57.21.0045

כנפיים מבטון ב -300מזוין במתקני
כניסה/יציאה של מעברי מים ,לרבות
יישור והידוק שתית ,מצע סוג א' בעובי
 20ס"מ ,לאחר הידוק ל -98%מוד א.א.

מ"ק

1,260.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  371מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

01.57.21.0050

21

רמדור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

תיאור

יחידת
מידה

ש.ה.ו.

מ"ק

גשר אירי בעובי  20ס"מ בדרך שירות
עשוי בטון מזוין ב ,-300לרבות יישור
והידוק שתית ,שכבת מצע סוג א' בעובי
 20ס"מ לאחר הידוק ל -98%מוד.א.א.
ש.ו.ה ,.שכבת בטון רזה בעובי  5ס"מ,
שן בטון  20X60ס"מ נגד חתירת מיםם,
הכל לפי פרט ובשלמות.

מ"ר

כמות

מחיר

סה"כ

368.00

סה"כ הסדרת משטח עבודה וייצוב מדרונות נחל

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  372מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון
22

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

צינורות מים זמניים
הערה:
הערות

הערה

הערה:
 .1צינורות זמניים יותקנו רק כאשר
מותקן צינור על צינור קיים ו/או במקרים
מיוחדים .שימוש בצנת זמנית תעשה
בהוראת ההמזמין בלבד בכתב.

הערה

הערה:
. 2צינורות מים זמניים יהיו עשויים
פוליאטילן דרג  10בצבע בהתאם
להנחיית מתכנן ,עמיד  .U.V.מחירי
היחידה כוללים אספקת הצינורת,
ספחים מכל הסוגים,הנחת הצנרת על
קירות,גדרות ,על פני הקרקע ,בקרקע
בעומק מינימלי,באספלטים בחציית
כבישים התחברות למגופים קיימים,הנח

הערה

הערה:
 .3הקבלן יוכל לקחת את הצנורות
והמגופים למחסניו לשימוש חוזר במידה
ומצב הצנרת ,המגופים והספחים
מאשפרים שימוש חוזר

הערה

01.57.22.0025

צינור בקוטר  25מ"מ עשוי פוליאטילן
 PE-100דרג  10כולל הכל כנ"ל

מ"א

74.00

01.57.22.0030

צינור בקוטר  32מ"מ כולל הכל כנ"ל

מ"א

79.00

01.57.22.0035

צינור בקוטר  40מ"מ כולל הכל כנ"ל

מ"א

84.00

01.57.22.0040

צינור בקוטר  50מ"מ כולל הכל כנ"ל

מ"א

95.00

01.57.22.0045

צינור בקוטר  63מ"מ כולל הכל כנ"ל

מ"א

100.00

01.57.22.0050

צינור בקוטר  75מ"מ כולל הכל כנ"ל

מ"א

116.00

01.57.22.0055

צינור בקוטר  90מ"מ כולל הכל כנ"ל

מ"א

132.00

01.57.22.0060

צינור בקוטר  110מ"מ כולל הכל כנ"ל

מ"א

189.00

01.57.22.0065

צינור בקוטר  160מ"מ כולל הכל כנ"ל

מ"א

252.00

01.57.22.0070

צינור בקוטר  225מ"מ כולל הכל כנ"ל

מ"א

347.00

01.57.22.0075

מגוף כדורי בקוטר " 1מונח גלוי על
הצנרת הזמנית כולל אביזרי התחברות
לצנרת

יח'

84.00

01.57.22.0080

מגוף כדורי בקוטר "  11/2מונח גלוי על
הצנרת הזמנית כולל אביזרי התחברות
לצנרת

יח'

126.00

01.57.22.0085

מגוף כדורי זמני בקוטר "  2מונח גלוי

יח'

158.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  373מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

על הצנרת הזמנית כולל אביזרי
התחברות לצנרת

יח'

01.57.22.0090

מגוף טריז זמני בקוטר " 3כולל אודנים
נגדיים וספחים להתחברות מונח גלוי
על הצנרת

יח'

473.00

01.57.22.0095

מגוף טריז זמני בקוטר "  4כולל אודנים
נגדיים וספחים להתחברות מונח גלוי
על הצנרת

יח'

735.00

01.57.22.0100

מגוף טריז זמני בקוטר "  6כולל אודנים
נגדיים וספחים להתחברות מונח גלוי
על הצנרת

יח'

1,050.00

01.57.22.0105

הידרנט זמני בקוטר " 3כולל התחברות
לצינור הזמני,ברז כיבוי אש תקני " 3עם
מחבר שטורץ ,תמיכת ההידרנט לקיר
או תמיכתו באמצעות קוביית בטון,
אחזקתו במהלך העבודה עד גמר
המערכות הקבועות ,פירוקו ופינוי
החומר למקום שפך מאושר

יח'

1,365.00

01.57.22.0110

הידרנט זמני כולל הכל כנ"ל אבל בקוטר
"2

יח'

735.00

01.57.22.0115

התחברות לצינור א.צ .או  .PVCקיים
בקוטר " 8עם צינור זמני בקוטר
 110-75מ"מ לרבות חישוף
הצינור,ביצוע התחברות בשני שלבים
,ביצוע שרוול פלדה בשני חצאים,גוש
בטון,קטע צינור פלדה,מחבר רב
קוטר,מחבר לאוגן  ,חסימת הצינור
שפעילותו הופסקה בסוף קו עשוי
ספחים מתאימי

קומפ...

4,200.00

01.57.22.0120

התחברות לצינור א.צ .או פי.ו.סי.
בקוטר " 6מ"מ עם צינור בקוטר
 110-75מ"מ עשוי פוליאטילן כולל
מעבר לצינור  75מ"מ לפני
ההתחברות,ביצוע בשני שלבים ,כולל
הכל כנ"ל

קומפ...

3,150.00

01.57.22.0125

התחברות לצינור א.צ .או פי.ו.סי.
בקוטר " 4מ"מ עם צינור בקוטר
 110-75מ"מ עשוי פוליאטילן כולל
מעבר לצינור  75מ"מ לפני
ההתחברות,ביצוע בשני שלבים ,כולל
הכל כנ"ל

קומפ...

2,310.00

01.57.22.0130

התחברות לצינור א.צ .או פי.ו.סי.
בקוטר  110מ"מ עם צינור בקוטר 110
מ"מ עשוי פוליאטילן ,ביצוע בשני
שלבים ,כולל הכל כנ"ל

קומפ...

4,200.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  374מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

01.57.22.0135

פירוק קוו המים א.צ .בכל קוטר שהוא
ובכל עומק שהוא בשלמותו כולל חישוף
הצינור ,פירוקו לפי הנחיות משרד
העבודה והמשרד לאיכות הסביבה
,חסימת קצות הצינור שלט פורק
בספחים מתאימים להבטחה אטימה
מוחלטת של הצינור,סילוק החומר
לאתר שפך מאושר מילוי החפירה בחול
בשכבות וה

מ"א

84.00

01.57.22.0140

שרוול עשוי פוליאטילן דרג  6בקוטר
 500מ"מ להגנה על צינור מים כאשר
חוצה קו ביוב בקירבה יתרה כולל
השחלת הצינור דרך השרוול.

מ"א

473.00

01.57.22.0145

שרוול כנ"ל אבל בקוטר  400מ"מ.

מ"א

420.00

01.57.22.0150

שרוול כנ"ל אבל בקוטר  355מ"מ.

מ"א

368.00

01.57.22.0155

שרוול כנ"ל אבל בקוטר  315מ"מ.

מ"א

315.00

01.57.22.0160

שרוול כנ"ל אבל בקוטר  250מ"מ.

מ"א

263.00

01.57.22.0165

שרוול כנ"ל אבל בקוטר  225מ"מ.

מ"א

189.00

01.57.22.0170

שרוול כנ"ל אבל בקוטר 160מ"מ.

מ"א

126.00

01.57.22.0175

תיקון מצעים בלבד בכביש לאחר
הנחת קו מים כולל  3שכבות מצעים
סוג א' בהידוק מבוקר ל -100%מוד א.א
.ש.ה.ו בעובי  20ס"מ

מ"א

84.00

01.57.22.0180

תיקון מדרכה מכל סוג שהוא :אספלט,
אבנים משתלבות וכו' ולאחר הנחת קו
מים ,כולל שכבת מצע מהודק ,חול וכו'
להחזרת מצב השטח לקדמותו בשלמות
)סעיף זה לא ישולםבמדרכות או
מפרצוני חניה בהם מבצע ריצוף
חדש-כאשר מבוצע ריצוף חדש בכל
המדרכה או מפרץ חניה התשלום יהיה
לפי מ"

מ"א

74.00

01.57.22.0185

תיקון כביש אספלט לאחר הנחת קו
מים ,כולל כולל יישור דפנות האספלט
במסור דיסק,שלוש שכבות מצע מהודק,
ריסוס שכבת יסוד ,שכבת אספלט בעובי
 8ס"מ ,וכו' בהתאם לפט הסטנדרטי
)סעיף זה לא ישולם בכבישים או
מפרצוני חניה בהם מבצע אספלט חדש
ע"י קבלן הפיתוח

מ"א

116.00

01.57.22.0190

תיקון כביש אספלט לאחר הנחת קו
מים בשלוש שכבות במצע כנ"ל בלבד
כאשר מתוכננות עבודות אספלט ע"י
קבלן הפיתוח

מ"א

63.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  375מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

01.57.22.0195

תיקון מדרכה לאחר הנחת קו מים
בשכבת מצע אחת בלבד כאשר
מתוכננות עבודות פיתוח במדרכה ע"י
קבלן הפיתוח

22

רמדור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה
מ"א

כמות

מחיר

סה"כ

21.00

סה"כ צינורות מים זמניים

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  376מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון
23

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

התחברות לקווים קיימים וניתוקים
הערה:
התחברות לקווי מים קימים מסוגים
שונים עם צינורות מסוגים שונים

הערה

הערה:
הערה:התחברות לצינור מים מכל
הסוגים בסעיפים בהמשך כוללת תאום
הפסקת המים עם התאגיד ,הפסקת
המים לפי נוהל הפסקת המים של
התאגיד ,חישוף הצינור ,התחברות
בהתאם למפורט בתכניות,מפרטים
וכתב הכמויות להלן כולל כל הספחים
הדרושים,חומרי עזר ועבודות
דרושות,צילום ההתחברות

הערה

הערה:
התחברות באמצע הקו ) הסתעפות(
באמצעות רוכב פוליאתילן  PE100על
הצינור הראשי

הערה

01.57.23.0016

התחברות לקו מים קיים " 160) 6מ"מ(
בהתאם להנחיות תאגיד מי שבע

קומפ...

5,250.00

01.57.23.0020

התחברות לצינור א.צ בקוטר " 3או
 .PVCבקוטר  75-90מ"מ עם צינור
פוליאטילן או פלדה בקוטר עד "32) 1
מ"מ( כולל כל המפורט לעיל ,חישוף
הצינור ,התקנת רוכב נירוסטה עם
יציאה ", 1מעבר קוטר לפי הצינור
היוצא ,מתאם לצינור פלסטי,התקנת
גוש עיגון מבטון,מילוי החפירה

קומפ...

1,785.00

01.57.23.0025

התחברות לצינור א.צ .בקוטר " 3או
 PVCבקוטר  75-90מ"מ כולל הכל
כנ"ל אבל עם צינור פוליאטילן או פלדה
בקוטר עד " 40-63) 2מ"מ(

קומפ...

1,785.00

01.57.23.0030

התחברות לצינור כולל הכל כנ"ל אבל
לצינור בקוטר " 110) 4מ"מ( עם צינור
בקוטר עד " 63) 2מ"מ(

קומפ...

2,310.00

01.57.23.0035

התחברות לצינור כולל הכל כנ"ל אבל
לצינור בקוטר " 110) 4מ"מ( עם צינור
בקוטר עד " 75) 3מ"מ(

קומפ...

2,415.00

01.57.23.0040

התחברות לצינור כולל הכל כנ"ל אבל
לצינור בקוטר " 110) 4מ"מ( עם צינור
בקוטר " 110) 4מ"מ(

קומפ...

2,940.00

01.57.23.0045

התחברות לצינור כולל הכל כנ"ל אבל
לצינור בקוטר "160) 6מ"מ( עם צינור
בקוטר עד " 63-40) 2מ"מ(

קומפ...

3,465.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  377מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

01.57.23.0050

התחברות לצינור כולל הכל כנ"ל אבל
לצינור בקוטר " 6 (160מ"מ( עם צינור
בקוטר " 75-90) 3מ"מ( כולל רוכב עם
יציאה מאוגנת

קומפ...

3,990.00

01.57.23.0055

התחברות לצינור כולל הכל כנ"ל אבל
לצינור בקוטר " 160) 6מ"מ( עם צינור
בקוטר " 110) 4מ"מ( כולל רוכב עם
יציאה מאוגנת

קומפ...

4,410.00

01.57.23.0060

התחברות לצינור כולל הכל כנ"ל אבל
לצינור בקוטר " 225) 8מ"מ( עם צינור
בקוטר "75-90) 3מ"מ( כולל רוכב עם
יציאה מאוגנת

קומפ...

6,300.00

01.57.23.0065

התחברות לצינור כולל הכל כנ"ל אבל
לצינור בקוטר " 225) 8מ"מ( עם צינור
בקוטר "110) 4מ"מ( כולל רוכב עם
יציאה מאוגנת

קומפ...

6,825.00

01.57.23.0070

התחברות לצינור כולל הכל כנ"ל אבל
לצינור בקוטר " 225) 8מ"מ( עם צינור
בקוטר "160) 6מ"מ( כולל רוכב עם
יציאה מאוגנת

קומפ...

7,140.00

01.57.23.0075

התחברות לצינור כולל הכל כנ"ל אבל
לצינור בקוטר "10עם צינור בקוטר
" 3 (75-90מ"מ( כולל רוכב עם יציאה
מאוגנת

קומפ...

7,875.00

01.57.23.0080

התחברות לצינור כולל הכל כנ"ל אבל
לצינול בקוטר " 10עם צינור בקוטר "4
)110מ"מ( כולל רוכב עם יציאה מאוגנת

קומפ...

7,980.00

01.57.23.0085

התחברות לצינור כולל הכל כנ"ל אבל
לצינור בקוטר " 10עם צינור בקוטר "6
)160מ"מ( כולל רוכב עם יציאה מאוגנת

קומפ...

8,085.00

01.57.23.0090

התחברות לצינור כולל הכל כנ"ל אבל
לצינול בקוטר " 10עם צינור בקוטר "8
) 225מ"מ( כולל רוכב עם יציאה
מאוגנת

קומפ...

8,400.00

01.57.23.0095

התחברות לצינור כולל הכל כנ"ל אבל
לצינור בקוטר " 12עשוי א.צ .עם צינור
בקוטר "75-90) 3מ"מ( כולל רוכב עם
יציאה מאוגנת

קומפ...

8,400.00

01.57.23.0100

התחברות לצינור כולל הכל כנ"ל אבל
לצינור בקוטר " 12עשוי א.צ .עם צינור
בקוטר " 110) 4מ"מ( כולל רוכב עם
יציאה מאוגנת

קומפ...

8,610.00

01.57.23.0105

התחברות לצינור כולל הכל כנ"ל אבל
לצינור בקוטר " 12עשוי א.צ .עם צינור

קומפ...

8,820.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  378מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

בקוטר " 160) 6מ"מ( כולל רוכב עם
יציאה מאוגנת

קומפ...

01.57.23.0110

התחברות לצינור כולל הכל כנ"ל אבל
לצינור בקוטר " 12עם צינור בקוטר "8
) 225מ"מ( כולל רוכב עם יציאה
מאוגנת

קומפ...

9,135.00

01.57.23.0115

התחברות לצינור כולל הכל כנ"ל אבל
לצינור בקוטר " 12עם צינור בקוטר
" 250-280) 10מ"מ( כולל רוכב עם
יציאה מאוגנת

קומפ...

9,660.00

01.57.23.0120

התחברות לצינור כולל הכל כנ"ל אבל
לצינור בקוטר " 14עם צינור בקוטר "4
) 110מ"מ( כולל רוכב עם יציאה
מאוגנת

קומפ...

9,450.00

01.57.23.0125

התחברות לצינור כולל הכל כנ"ל אבל
לצינור בקוטר " 14עם צינור בקוטר "6
) 160מ"מ( כולל רוכב עם יציאה
מאוגנת

קומפ...

9,975.00

01.57.23.0130

התחברות לצינור כולל הכל כנ"ל אבל
לצינור בקוטר " 14עם צינור בקוטר "8
) 225מ"מ( כולל רוכב עם יציאה
מאוגנת

קומפ...

10,500.00

01.57.23.0135

התחברות לצינור כולל הכל כנ"ל אבל
לצינור בקוטר " 14עם צינור בקוטר
" 250-280) 10מ"מ( כולל רוכב עם
יציאה מאוגנת

קומפ...

11,130.00

01.57.23.0140

התחברות לצינור כולל הכל כנ"ל אבל
לצינור בקוטר " 14עם צינור בקוטר "12
) 315מ"מ( כולל רוכב עם יציאה
מאוגנת

קומפ...

11,970.00

01.57.23.0145

התחברות לצינור כולל הכל כנ"ל אבל
לצינור בקוטר " 16עם צינור בקוטר "4
) 110מ"מ( כולל רוכב עם יציאה
מאוגנת

קומפ...

10,500.00

01.57.23.0150

התחברות לצינור כולל הכל כנ"ל אבל
לצינור בקוטר " 16עם צינור בקוטר "6
) 160מ"מ( כולל רוכב עם יציאה
מאוגנת

קומפ...

11,130.00

01.57.23.0155

התחברות לצינור כולל הכל כנ"ל אבל
לצינור בקוטר " 16עם צינור בקוטר "8
) 225מ"מ( כולל רוכב עם יציאה
מאוגנת

קומפ...

11,760.00

01.57.23.0160

התחברות לצינור כולל הכל כנ"ל אבל
לצינור בקוטר " 16עם צינור בקוטר

קומפ...

12,390.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  379מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

" 250-280) 10מ"מ( כולל רוכב עם
יציאה מאוגנת

קומפ...

01.57.23.0165

התחברות לצינור כולל הכל כנ"ל אבל
לצינור בקוטר " 16עם צינור בקוטר
" 315) 12מ"מ( כולל רוכב עם יציאה
מאוגנת

קומפ...

13,125.00

01.57.23.0170

התחברות לצינור כולל הכל כנ"ל אבל
לצינור בקוטר " 16עם צינור בקוטר "14
) 355מ"מ( כולל רוכב עם יציאה
מאוגנת

קומפ...

13,860.00

01.57.23.0175

התחברות לצינור כולל הכל כנ"ל אבל
לצינור בקוטר " 18עם צינור בקוטר "4
) 110מ"מ( כולל רוכב עם יציאה
מאוגנת

קומפ...

11,550.00

01.57.23.0180

התחברות לצינור כולל הכל כנ"ל אבל
לצינור בקוטר " 18עם צינור בקוטר "6
) 160מ"מ( כולל רוכב עם יציאה
מאוגנת

קומפ...

11,970.00

01.57.23.0185

התחברות לצינור כולל הכל כנ"ל אבל
לצינור בקוטר " 18עם צינור בקוטר "8
) 225מ"מ( כולל רוכב עם יציאה
מאוגנת

קומפ...

12,390.00

01.57.23.0190

התחברות לצינור כולל הכל כנ"ל אבל
לצינור בקוטר " 18עם צינור בקוטר
" 250-280) 10מ"מ( כולל רוכב עם
יציאה מאוגנת

קומפ...

13,020.00

01.57.23.0195

התחברות לצינור כולל הכל כנ"ל אבל
לצינור בקוטר " 18עם צינור בקוטר
" 315) 12מ"מ( כולל רוכב עם יציאה
מאוגנת

קומפ...

13,650.00

01.57.23.0200

התחברות לצינור כולל הכל כנ"ל אבל
לצינור בקוטר " 18עם צינור בקוטר
" 355) 14מ"מ( כולל רוכב עם יציאה
מאוגנת

קומפ...

14,385.00

01.57.23.0205

התחברות לצינור כולל הכל כנ"ל אבל
לצינור בקוטר " 18עשוי עם צינור
בקוטר " 400) 16מ"מ( כולל רוכב עם
יציאה מאוגנת

קומפ...

15,225.00

01.57.23.0210

התחברות לצינור כולל הכל כנ"ל אבל
לצינור בקוטר " 20עם צינור בקוטר "4
) 110מ"מ( כולל רוכב עם יציאה
מאוגנת

קומפ...

13,650.00

01.57.23.0215

התחברות לצינור כולל הכל כנ"ל אבל
לצינור בקוטר " 20עם צינור בקוטר "6

קומפ...

14,175.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  380מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

) 160מ"מ( כולל רוכב עם יציאה
מאוגנת

קומפ...

01.57.23.0220

התחברות לצינור כולל הכל כנ"ל אבל
לצינור בקוטר " 20עם צינור בקוטר
" 250-280) 10מ"מ( כולל רוכב עם
יציאה מאוגנת

קומפ...

14,700.00

01.57.23.0225

התחברות לצינור כולל הכל כנ"ל אבל
לצינור בקוטר " 20עם צינור בקוטר
" 315) 12מ"מ( כולל רוכב עם יציאה
מאוגנת

קומפ...

15,330.00

01.57.23.0230

התחברות לצינור כולל הכל כנ"ל אבל
לצינור בקוטר " 20עם צינור בקוטר
" 355) 14מ"מ( כולל רוכב עם יציאה
מאוגנת

קומפ...

16,065.00

01.57.23.0235

התחברות לצינור כולל הכל כנ"ל אבל
לצינור בקוטר " 20עם צינור בקוטר "16
) 400מ"מ( כולל רוכב עם יציאה
מאוגנת

קומפ...

16,800.00

01.57.23.0240

התחברות לצינור כולל הכל כנ"ל אבל
לצינור בקוטר " 20עם צינור בקוטר
" 400) 18מ"מ( כולל רוכב עם יציאה
מאוגנת

קומפ...

17,850.00

01.57.23.0245

התחברות לצינור פוליאטילן מצולב או
פוליאטילן בקוטר עד  63מ"מ עם צינור
פוליאטילן או פלדה בקוטר "25-32) 1
מ"מ( כולל תאום הפסקת המים עם
התאגיד לפי נוהל הפסקת מים של
התאדיד ,חישוף הצינור ,התקנת רוכב
לריתוך חשמלי עם יציאה " 32) 1מ"מ(,
מילוי החפירה בחול,פינוי פס

קומפ...

420.00

01.57.23.0250

התחברות לצינור בקוטר  63מ"מ עשוי
פוליאטילן או פוליאטילן מצולב עם צינור
פוליאטילן או פלדה בקוטר "½1
) 40-50מ"מ( כולל הכל כנ"ל

קומפ...

473.00

01.57.23.0255

התחברות לצינור בקוטר  63מ"מ עשוי
פוליאטילן או פוליאטילן מצולב עם
צינור פוליאטילן או פלדה בקוטר "63) 2
מ"מ( כולל הכל כנ"ל

קומפ...

735.00

01.57.23.0260

התחברות לצינור בקוטר  75-90מ"מ
עשוי פוליאטילן או פוליאטילן מצולב עם
צינור פוליאטילן או פלדה בקוטר "1
) 25-32מ"מ(

קומפ...

525.00

01.57.23.0265

התחברות לצינור בקוטר  75-90מ"מ
עשוי פוליאטילן או פוליאטילן מצולב עם
צינור פוליאטילן או פלדה או פוליאטילן

קומפ...

630.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  381מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

בקוטר "½ 40-50) 1מ"מ(

קומפ...

01.57.23.0270

התחברות לצינור בקוטר  75-90מ"מ
עשוי פוליאטילן או פוליאטילן מצולב עם
צינור פוליאטילן או פלדה או פוליאטילן
בקוטר " 63) 2מ"מ( כולל הכל כנ"ל

קומפ...

735.00

01.57.23.0275

התחברות לצינור בקוטר  110מ"מ עשוי
פוליאטילן או פוליאטילן מצולב עם צינור
פוליאטילן או פלדה או פוליאטילן בקוטר
" 25-32) 1מ"מ( כולל הכל כנ"ל

קומפ...

630.00

01.57.23.0280

התחברות לצינור בקוטר  110מ"מ עשוי
פוליאטילן או פוליאטילן מצולב עם צינור
פוליאטילן או פלדה או פוליאטילן בקוטר
"½ 40-50) 1מ"מ( כולל הכל כנ"ל

קומפ...

735.00

01.57.23.0285

התחברות לצינור בקוטר  110מ"מ עשוי
פוליאטילן או פוליאטילן מצולב עם צינור
פוליאטילן או פלדה או פוליאטילן בקוטר
" 63) 2מ"מ( כולל הכל כנ"ל

קומפ...

840.00

01.57.23.0290

התחברות לצינור בקוטר  160מ"מ עשוי
פוליאטילן או פוליאטילן מצולב עם
צינור פוליאטילן או פלדה או פוליאטילן
בקוטר " 25-32) 1מ"מ(

קומפ...

735.00

01.57.23.0295

התחברות לצינור בקוטר  160מ"מ עשוי
פוליאטילן או פוליאטילן מצולב עם
צינור פוליאטילן או פלדה או פוליאטילן
בקוטר "½ 40-50) 1מ"מ( כולל הכל
כנ"ל

קומפ...

840.00

01.57.23.0300

התחברות לצינור בקוטר  160מ"מ עשוי
פוליאטילן או פוליאטילן מצולב עם
צינור פוליאטילן או פלדה או פוליאטילן
בקוטר " 63) 2מ"מ( כולל הכל כנ"ל

קומפ...

945.00

01.57.23.0305

התחברות לצינור בקוטר  160מ"מ עשוי
פוליאטילן או פוליאטילן מצולב עם
צינור פוליאטילן או פלדה או פוליאטילן
בקוטר " 75-90) 3מ"מ( כולל הכל כנ"ל

קומפ...

1,050.00

01.57.23.0310

התחברות לצינור בקוטר  160מ"מ עם
צינור בקוטר " 110) 4מ"מ( כולל הכל
כנ"ל

קומפ...

1,680.00

01.57.23.0315

התחברות לצינור בקוטר  225מ"מ עם
צינור בקוטר עד " 32-63) 2מ"מ( כולל
הכל כנ"ל

קומפ...

1,890.00

01.57.23.0320

התחברות לצינור בקוטר  225מ"מ עם
צינור בקוטר " 75-90) 3מ"מ( כולל הכל
כנ"ל

קומפ...

2,310.00

01.57.23.0325
רמדור

סה"כ

2,415.00
הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  382מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

התחברות לצינור בקוטר  225מ"מ עם
צינור בקוטר " 110) 4מ"מ( כולל הכל
כנ"ל

קומפ...

01.57.23.0330

התחברות לצינור בקוטר  225מ"מ עם
צינור בקוטר " 160) 6מ"מ( כולל הכל
כנ"ל

קומפ...

2,625.00

01.57.23.0340

התחברות לצינור כולל הכל כנ"ל אבל
לצינור בקוטר " 3עשוי א.צ .או .PVC
עם צינור בקוטר עד  75מ"מ כולל
מסעף מאוגן " X3"X3"3,מחברים רבי
קוטר ,קטעי צנרת,ספחים כנדרש,ספחי
מעבר בהתאם לסוג וקוטר הצינור
המתחבר,גוש בטון וכו' הכל כמפורט
במפרטים,תכניות ,כתב הכמוי

קומפ...

3,150.00

01.57.23.0345

התחברות לצינור כולל הכל כנ"ל אבל
לצינור בקוטר " 4עם צינור בקוטר
 90-110מ"מ כולל מסעף מאוגן
"4"X4"X4

קומפ...

4,200.00

01.57.23.0350

התחברות לצינור כולל הכל כנ"ל אבל
לצינור בקוטר " 4עם צינור בקוטר 75
מ"מ כולל מסעף מאוגן "X4"X3"4

קומפ...

3,990.00

01.57.23.0355

התחברות לצינור כולל הכל כנ"ל אבל
לצינור בקוטר " 4עם צינור בקוטר
 63-25מ"מ כולל מסעף מאוגן
" X4"X2"4ומעבר קוטר לפי סוג וקוטר
הצינור המתחבר

קומפ...

3,780.00

01.57.23.0360

התחברות לצינור כולל הכל כנ"ל אבל
לצינור בקוטר " 4עם צינור בקוטר עד
" 2עשוי פלדה כולל מסעף "X4"X2"4
ומעבר קוטר לפי סוג וקוטר הצינור
המתחבר

קומפ...

3,150.00

01.57.23.0365

התחברות לצינור כולל הכל כנ"ל אבל
לצינור בקוטר " 6עם צינור בקוטר 160
מ"מ כולל מסעף מאוגן "X6"X6"6

קומפ...

4,830.00

01.57.23.0370

התחברות לצינור כולל הכל כנ"ל אבל
לצינור בקוטר " 6עם צינור בקוטר 110
מ"מ כולל מסעף מאוגן "X6"X4"6

קומפ...

4,515.00

01.57.23.0375

התחברות לצינור כולל הכל כנ"ל אבל
לצינור בקוטר " 6עם צינור בקוטר
 90-75מ"מ כולל מסעף מאוגן
"6"X6"X3

קומפ...

4,305.00

01.57.23.0380

התחברות לצינור כולל הכל כנ"ל אבל
לצינור בקוטר " 6עם צינור בקוטר
 63-25מ"מ כולל מסעף מאוגן
" X6"X2"6ומעבר קוטר לפי סוג וקוטר

קומפ...

4,200.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  383מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

הצינור המתחבר

קומפ...

01.57.23.0385

התחברות לצינור כולל הכל כנ"ל אבל
לצינור בקוטר " 8עם צינור בקוטר 225
מ"מ כולל מסעף מאוגן "X8"X8"8

קומפ...

8,400.00

01.57.23.0390

התחברות לצינור כולל הכל כנ"ל אבל
לצינור בקוטר " 8עם צינור בקוטר
160מ"מ כולל מסעף מאוגן "X8"X6"8

קומפ...

7,350.00

01.57.23.0395

התחברות לצינור כולל הכל כנ"ל אבל
לצינור בקוטר " 8עם צינור בקוטר
110מ"מ כולל מסעף מאוגן "X8"X4"8

קומפ...

6,825.00

01.57.23.0400

התחברות לצינור כולל הכל כנ"ל אבל
לצינור בקוטר " 8עם צינור בקוטר
75-90מ"מ כולל מסעף מאוגן
"8"X8"X3

קומפ...

6,300.00

01.57.23.0405

התחברות לצינור כולל הכל כנ"ל אבל
לצינור בקוטר " 8עם צינור בקוטר 63
מ"מ כולל מסעף מאוגן "X8"X2"8

קומפ...

5,775.00

01.57.23.0410

התחברות לצינור כולל הכל כנ"ל אבל
לצינור בקוטר " 10עם צינור בקוטר
 250-280מ"מ כולל מסעף מאוגן
"10"X10"X10

קומפ...

10,500.00

01.57.23.0415

התחברות לצינור כולל הכל כנ"ל אבל
לצינור בקוטר " 10עם צינור בקוטר
 225מ"מ כולל מסעף מאוגן
"10"X10"X8

קומפ...

9,450.00

01.57.23.0420

התחברות לצינור כולל הכל כנ"ל אבל
לצינור בקוטר " 10עם צינור בקוטר
 160מ"מ כולל מסעף מאוגן
"10"X10"X6

קומפ...

8,400.00

01.57.23.0425

התחברות לצינור כולל הכל כנ"ל אבל
לצינור בקוטר " 10עם צינור בקוטר
 110מ"מ כולל מסעף מאוגן
"10"X10"X4

קומפ...

7,350.00

01.57.23.0430

התחברות לצינור כולל הכל כנ"ל אבל
לצינור בקוטר " 10עם צינור בקוטר
 75-90מ"מ כולל מסעף מאוגן
"10"X10"X3

קומפ...

6,300.00

01.57.23.0435

התחברות לצינור כולל הכל כנ"ל אבל
לצינור בקוטר " 12עם צינור בקוטר
 315מ"מ כולל מסעף מאוגן
"12"X12"X12

קומפ...

12,600.00

01.57.23.0440

התחברות לצינור כולל הכל כנ"ל אבל
לצינור בקוטר " 12עם צינור בקוטר

קומפ...

11,550.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  384מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

 250-280מ"מ כולל מסעף מאוגן
"12"X12"X10

קומפ...

01.57.23.0445

התחברות לצינור כולל הכל כנ"ל אבל
לצינור בקוטר " 12עם צינור בקוטר
 225מ"מ כולל מסעף מאוגן
"12"X12"X8

קומפ...

10,500.00

01.57.23.0450

התחברות לצינור כולל הכל כנ"ל אבל
לצינור בקוטר " 12עם צינור בקוטר
 160מ"מ כולל מסעף מאוגן
"12"X12"X6

קומפ...

8,400.00

01.57.23.0455

התחברות לצינור כולל הכל כנ"ל אבל
לצינור בקוטר " 12עם צינור בקוטר
 110מ"מ כולל מסעף מאוגן
"12"X12"X4

קומפ...

7,350.00

01.57.23.0460

התחברות לצינור כולל הכל כנ"ל אבל
לצינור בקוטר " 12עם צינור בקוטר
 75-90מ"מ כולל מסעף מאוגן
"12"X12"X3

קומפ...

6,825.00

01.57.23.0465

התחברות לצינור כולל הכל כנ"ל אבל
לצינור בקוטר " 14עם צינור בקוטר
 355-315מ"מ כולל מסעף מאוגן
" X14"X14"14או מסעף מאוגן
"14"X14"X12

קומפ...

13,650.00

01.57.23.0470

התחברות לצינור כולל הכל כנ"ל אבל
לצינור בקוטר " 14עם צינור בקוטר
 225-280מ"מ כולל מסעף מאוגן
" X14"X10"14או מסעף מאוגן
"14"X14"X8

קומפ...

12,600.00

01.57.23.0475

התחברות לצינור כולל הכל כנ"ל אבל
לצינור בקוטר " 14עם צינור בקוטר
 160-110מ"מ כולל מסעף מאוגן
" X14"X6"14או מסעף מאוגן
"14"X14"X4

קומפ...

11,550.00

01.57.23.0480

התחברות לצינור כולל הכל כנ"ל אבל
לצינור בקוטר " 16עם צינור בקוטר
 355-400מ"מ כולל מסעף מאוגן
" X16"X16"16או מסעף מאוגן
"16"X16"X14

קומפ...

14,700.00

01.57.23.0485

התחברות לצינור כולל הכל כנ"ל אבל
לצינור בקוטר " 16עם צינור בקוטר
 250-315מ"מ כולל מסעף מאוגן
" X16"X12"16או מסעף מאוגן
"16"X16"X10

קומפ...

12,600.00

01.57.23.0490

התחברות לצינור כולל הכל כנ"ל אבל
לצינור בקוטר " 16עם צינור בקוטר

קומפ...

10,500.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  385מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

 225מ"מ כולל מסעף מאוגן
"16"X16"X8

קומפ...

01.57.23.0495

התחברות לצינור כולל הכל כנ"ל אבל
לצינור בקוטר " 16עם צינור בקוטר
 160מ"מ כולל מסעף מאוגן
"16"X16"X6

קומפ...

9,450.00

01.57.23.0500

התחברות לצינור כולל הכל כנ"ל אבל
לצינור בקוטר " 16עם צינור בקוטר
 110מ"מ כולל מסעף מאוגן
"16"X16"X4

קומפ...

8,400.00

01.57.23.0505

התחברות לצינור כולל הכל כנ"ל אבל
לצינור בקוטר " 18עם צינור בקוטר
 450-400מ"מ כולל מסעף מאוגן
" X18"X18"18או מסעף מאוגן
"18"X18"X16

קומפ...

16,800.00

01.57.23.0510

התחברות לצינור כולל הכל כנ"ל אבל
לצינור בקוטר " 18עם צינור בקוטר
 355-315מ"מ כולל מסעף מאוגן
" X18"X14"18או מסעף מאוגן
"18"X18"X12

קומפ...

14,175.00

01.57.23.0515

התחברות לצינור כולל הכל כנ"ל אבל
לצינור בקוטר " 18עם צינור בקוטר
 225-280מ"מ כולל מסעף מאוגן
" X18"X10"18או מסעף מאוגן
"18"X18"X8

קומפ...

12,600.00

01.57.23.0520

התחברות לצינור כולל הכל כנ"ל אבל
לצינור בקוטר " 18עם צינור בקוטר
 160מ"מ כולל מסעף מאוגן
"18"X18"X6

קומפ...

10,500.00

01.57.23.0525

התחברות לצינור כולל הכל כנ"ל אבל
לצינור בקוטר " 18עם צינור בקוטר
 110מ"מ כולל מסעף מאוגן
"18"X18"X4

קומפ...

9,450.00

01.57.23.0530

התחברות לצינור כולל הכל כנ"ל אבל
לצינור בקוטר " 20עם צינור בקוטר
 450-500מ"מ כולל מסעף מאוגן
" X20"X20"20או מסעף מאוגן
"20"X20"X18

קומפ...

18,900.00

01.57.23.0535

התחברות לצינור כולל הכל כנ"ל אבל
לצינור בקוטר " 20עם צינור בקוטר
355-400מ"מ כולל מסעף מאוגן
" X20"X16"20או מסעף מאוגן
"20"X20"X14

קומפ...

16,800.00

01.57.23.0540

התחברות לצינור כולל הכל כנ"ל אבל
לצינור בקוטר " 20עם צינור בקוטר

קומפ...

14,700.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  386מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

 250-315מ"מ כולל מסעף מאוגן
" X20"X12"20או מסעף מאוגן
"20"X20"X10

קומפ...

01.57.23.0545

התחברות לצינור כולל הכל כנ"ל אבל
לצינור בקוטר " 20עם צינור בקוטר
 225-160מ"מ כולל מסעף מאוגן
" X20"X8"20או מסעף מאוגן
"20"X20"X6

קומפ...

12,600.00

01.57.23.0550

התחברות לצינור כולל הכל כנ"ל אבל
לצינור בקוטר " 20עם צינור בקוטר
 110מ"מ כולל מסעף מאוגן
"20"X20"X4

קומפ...

11,550.00

הערה:
התחברות לצינורות פוליאטילן
באמצעות מסעף

הערה

01.57.23.0560

התחברות כולל הכל כנ"ל אבל לצינור
בקוטר  500מ"מ עשוי פוליאטילן או
פוליאטילן מצולב עם צינור פוליאטילן
בקוטר  500מ"מ כולל מסעף חרושתי
בקוטר 500X500X500מ"מ דרג ,16
ספחים לריתוך חשמלי כנדרש:
מופות,קטעי צנרת,מעברי קוטר ,וכו'

קומפ...

15,750.00

01.57.23.0565

התחברות לצינור כולל הכל כנ"ל אבל
לצינור בקוטר  500מ"מ עם צינור
פוליאטילן בקוטר  400-450מ"מ כולל
מסעף חרושתי בקוטר 500X500X450
מ"מ דרג 16או מסעף 500X500X400
מ"מ

קומפ...

14,700.00

01.57.23.0570

התחברות לצינור כולל הכל כנ"ל אבל
לצינור בקוטר  500מ"מ עם צינור
פוליאטילן בקוטר  315-355מ"מ כולל
מסעף חרושתי בקוטר 500X500X355
מ"מ דרג 16או מסעף 500X500X315
מ"מ

קומפ...

13,650.00

01.57.23.0575

התחברות לצינור כולל הכל כנ"ל אבל
לצינור בקוטר  500מ"מ עם צינור
פוליאטילן בקוטר  225-280מ"מ כולל
מסעף חרושתי בקוטר 500X500X280
מ"מ דרג  16או מסעף 500X500X225
מ"מ

קומפ...

12,600.00

01.57.23.0580

התחברות לצינור כולל הכל כנ"ל אבל
לצינור בקוטר  500מ"מ עם צינור
פוליאטילן בקוטר  160מ"מ כולל מסעף
חרושתי בקוטר  500X500X160מ"מ
דרג 16

קומפ...

11,550.00

01.57.23.0585

התחברות לצינור כולל הכל כנ"ל אבל

קומפ...

10,500.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  387מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

לצינור בקוטר  500מ"מ עם צינור
פוליאטילן בקוטר  110מ"מ כולל מסעף
חרושתי בקוטר  500X500X110מ"מ
דרג 16

קומפ...

01.57.23.0590

התחברות לצינור כולל הכל כנ"ל אבל
לצינור בקוטר  450מ"מ עשוי פוליאטילן
או פוליאטילן מצולב עם צינור
פוליאטילן בקוטר  400-450מ"מ כולל
מסעף חרושתי בקוטר 450X450X450
מ"מ או  450X450X400מ"מ דרג ,16
ספחים לריתוך חשמלי כנדרש:
מופות,קטעי צנרת,מעברי קוטר ,וכו'

קומפ...

12,600.00

01.57.23.0595

התחברות לצינור כולל הכל כנ"ל אבל
לצינור בקוטר  450מ"מ עם צינור
פוליאטילן בקוטר  315-355מ"מ כולל
מסעף חרושתי בקוטר
450X450X355מ"מ דרג  16או מסעף
 450X450X315מ"מ

קומפ...

12,075.00

01.57.23.0600

התחברות לצינור כולל הכל כנ"ל אבל
לצינור בקוטר  450מ"מ עם צינור
פוליאטילן בקוטר  225-280מ"מ כולל
מסעף חרושתי בקוטר 450X450X280
מ"מ דרג  16או מסעף 450X450X225
מ"מ

קומפ...

11,550.00

01.57.23.0605

התחברות לצינור כולל הכל כנ"ל אבל
לצינור בקוטר  450מ"מ עם צינור
פוליאטילן בקוטר  160מ"מ כולל מסעף
חרושתי בקוטר  450X450X160מ"מ
דרג 16

קומפ...

11,025.00

01.57.23.0610

התחברות לצינור כולל הכל כנ"ל אבל
לצינור בקוטר  450מ"מ עם צינור
פוליאטילן בקוטר  110מ"מ כולל מסעף
חרושתי בקוטר  450X450X110מ"מ
דרג 16

קומפ...

10,500.00

01.57.23.0615

התחברות לצינור כולל הכל כנ"ל אבל
לצינור בקוטר  400מ"מ עשוי פוליאטילן
או פוליאטילן מצולב עם צינור
פוליאטילן בקוטר  355-400מ"מ כולל
מסעף חרושתי בקוטר
 450X4500X400מ"מ או
 450X450X355מ"מ דרג  ,16ספחים
לריתוך חשמלי כנדרש :מופות,קטעי
צנרת,מעברי קוטר ,וכו'

קומפ...

10,500.00

01.57.23.0620

התחברות לצינור כולל הכל כנ"ל אבל
לצינור בקוטר  400מ"מ עם צינור
פוליאטילן בקוטר  250-315מ"מ כולל
מסעף חרושתי בקוטר 400X400X315

קומפ...

9,975.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  388מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

מ"מ דרג  16או מסעף 400X400X250
מ"מ

קומפ...

01.57.23.0625

התחברות לצינור כולל הכל כנ"ל אבל
לצינור בקוטר  400מ"מ עם צינור
פוליאטילן בקוטר  225מ"מ כולל מסעף
חרושתי בקוטר  400X400X225מ"מ
דרג 16

קומפ...

9,450.00

01.57.23.0630

התחברות לצינור כולל הכל כנ"ל אבל
לצינור בקוטר  400מ"מ עם צינור
פוליאטילן בקוטר 160מ"מ כולל מסעף
חרושתי בקוטר  400X400X160מ"מ
דרג 16

קומפ...

8,925.00

01.57.23.0635

התחברות לצינור כולל הכל כנ"ל אבל
לצינור בקוטר  400מ"מ עם צינור
פוליאטילן בקוטר 110מ"מ כולל מסעף
חרושתי בקוטר  400X400X110מ"מ
דרג 16

קומפ...

8,400.00

01.57.23.0640

התחברות לצינור כולל הכל כנ"ל אבל
לצינור בקוטר  355מ"מ עשוי פוליאטילן
או פוליאטילן מצולב עם צינור
פוליאטילן בקוטר  355-315מ"מ כולל
מסעף חרושתי בקוטר
355X355X355מ"מ או
 355X355X315מ"מ דרג  ,16ספחים
לריתוך חשמלי כנדרש :מופות,קטעי
צנרת,מעברי קוטר ,וכו'

קומפ...

16,800.00

01.57.23.0645

התחברות לצינור כולל הכל כנ"ל אבל
לצינור בקוטר  355מ"מ עם צינור
פוליאטילן בקוטר  225-280מ"מ כולל
מסעף חרושתי בקוטר 355X355X280
מ"מ דרג  16או מסעף 355X355X225
מ"מ

קומפ...

8,400.00

01.57.23.0650

התחברות לצינור כולל הכל כנ"ל אבל
לצינור בקוטר  355מ"מ עם צינור
פוליאטילן בקוטר  160מ"מ כולל מסעף
חרושתי בקוטר  355X355X160מ"מ
דרג 16

קומפ...

7,875.00

01.57.23.0655

התחברות לצינור כולל הכל כנ"ל אבל
לצינור בקוטר  355מ"מ עם צינור
פוליאטילן בקוטר  110מ"מ כולל מסעף
חרושתי בקוטר  355X355X110מ"מ
דרג 16

קומפ...

7,350.00

01.57.23.0660

התחברות לצינור כולל הכל כנ"ל אבל
לצינור בקוטר  315מ"מ עשוי פוליאטילן
או פוליאטילן מצולב עם צינור
פוליאטילן בקוטר  250-315מ"מ כולל

קומפ...

6,825.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  389מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

מסעף חרושתי בקוטר
315X315X315מ"מ או
 315X315X250מ"מ דרג  ,16ספחים
לריתוך חשמלי כנדרש :מופות,קטעי
צנרת,מעברי קוטר ,וכו'

קומפ...

01.57.23.0665

התחברות לצינור כולל הכל כנ"ל אבל
לצינור בקוטר  315מ"מ עם צינור
פוליאטילן בקוטר  225מ"מ כולל מסעף
חרושתי בקוטר  315X315X225מ"מ
דרג 16

קומפ...

6,300.00

01.57.23.0670

התחברות לצינור כולל הכל כנ"ל אבל
לצינור בקוטר  315מ"מ עם צינור
פוליאטילן בקוטר  160מ"מ כולל מסעף
חרושתי בקוטר  315X315X160מ"מ
דרג 16

קומפ...

6,930.00

01.57.23.0675

התחברות לצינור כולל הכל כנ"ל אבל
לצינור בקוטר  315מ"מ עם צינור
פוליאטילן בקוטר  110מ"מ כולל מסעף
חרושתי בקוטר  315X315X110מ"מ
דרג 16

קומפ...

6,510.00

01.57.23.0680

התחברות לצינור כולל הכל כנ"ל אבל
לצינור בקוטר  250-280מ"מ עם צינור
פוליאטילן בקוטר  250-280מ"מ כולל
מסעף חרושתי בקוטר
) 280X280X280)250מ"מ דרג 16
אומסעף  250X250X250מ"מ

קומפ...

6,090.00

01.57.23.0685

התחברות לצינור כולל הכל כנ"ל אבל
לצינור בקוטר  250-280מ"מ עם צינור
פוליאטילן בקוטר  225מ"מ כולל מסעף
חרושתי בקוטר  280X280X225מ"מ
דרג  16או מסעף  250X250X225מ"מ

קומפ...

5,775.00

01.57.23.0690

התחברות לצינור כולל הכל כנ"ל אבל
לצינור בקוטר  250-280מ"מ עם צינור
פוליאטילן בקוטר  160מ"מ כולל מסעף
חרושתי בקוטר  280X280X160מ"מ
דרג  16או מסעף  250X250X160מ"מ

קומפ...

5,460.00

01.57.23.0695

התחברות לצינור כולל הכל כנ"ל אבל
לצינור בקוטר  250-280מ"מ עם צינור
פוליאטילן בקוטר  110מ"מ כולל מסעף
חרושתי בקוטר  280X280X110מ"מ
דרג  16או מסעף  250X250X110מ"מ

קומפ...

5,145.00

01.57.23.0700

התחברות לצינור כולל הכל כנ"ל אבל
לצינור בקוטר  225מ"מ עם צינור
פוליאטילן בקוטר  225מ"מ כולל מסעף
חרושתי בקוטר  225X225X225מ"מ
דרג 16

קומפ...

4,725.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  390מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

01.57.23.0705

התחברות לצינור כולל הכל כנ"ל אבל
לצינור בקוטר  225מ"מ עם צינור
פוליאטילן בקוטר 160מ"מ כולל מסעף
חרושתי בקוטר  225X225X160מ"מ
דרג 16

קומפ...

3,990.00

01.57.23.0710

התחברות לצינור כולל הכל כנ"ל אבל
לצינור בקוטר  225מ"מ עם צינור
פוליאטילן בקוטר 110מ"מ כולל מסעף
חרושתי בקוטר  225X225X110מ"מ
דרג 16

קומפ...

3,570.00

01.57.23.0715

התחברות לצינור כולל הכל כנ"ל אבל
לצינור בקוטר  225מ"מ עם צינור
פוליאטילן בקוטר  90-75מ"מ כולל
מסעף חרושתי בקוטר
) 225X225X90)75מ"מ דרג 16

קומפ...

3,150.00

01.57.23.0720

התחברות לצינור כולל הכל כנ"ל אבל
לצינור בקוטר  160מ"מ עם צינור
פוליאטילן בקוטר  160מ"מ כולל מסעף
חרושתי בקוטר  160X160X160מ"מ
דרג 16

קומפ...

3,150.00

01.57.23.0725

התחברות לצינור כולל הכל כנ"ל אבל
לצינור בקוטר  160מ"מ עם צינור
פוליאטילן בקוטר  110מ"מ כולל מסעף
חרושתי בקוטר  160X160X110מ"מ
דרג 16

קומפ...

2,835.00

01.57.23.0730

התחברות לצינור כולל הכל כנ"ל אבל
לצינור בקוטר  160מ"מ עם צינור
פוליאטילן בקוטר  90-75מ"מ כולל
מסעף חרושתי בקוטר
) 160X160X90)75מ"מ דרג 16

קומפ...

2,625.00

01.57.23.0735

התחברות לצינור כולל הכל כנ"ל אבל
לצינור בקוטר  110מ"מ עם צינור
פוליאטילן בקוטר  110מ"מ כולל מסעף
חרושתי בקוטר 110X110X110מ"מ
דרג 16

קומפ...

2,310.00

01.57.23.0740

התחברות לצינור כולל הכל כנ"ל אבל
לצינור בקוטר  110מ"מ עם צינור
פוליאטילן בקוטר  90-75מ"מ כולל
מסעף חרושתי
בקוטר) 110X110X90)75מ"מ דרג 16

קומפ...

1,995.00

הערה:
התחברות לצינורות בקצה

הערה

התחברות לצינור קיים בקוטר ") 20
 500מ"מ( עשוי  .PVCאו א.צ .בקצהו
כולל ביצוע בשני שלבים בהתאם
לפרטים ,עם צינור חדש עשוי פוליאטלן

קומפ...

01.57.23.0750

רמדור

סה"כ

18,900.00

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  391מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

בקוטר  500מ"מ כולל חיתוך צינור
קיים ,חסימת הקצה שאינו ממשיך
לתפקד,התחברות לצינור כולל מחברים
רבי קוטר,קטע עיגון מפלדה ,

קומפ...

01.57.23.0755

התחברות לצינור כולל הכל כנ"ל אבל
לצינור בקוטר " 18"16-עם צינור
פוליאטילן בקוטר  400-450מ"מ

קומפ...

15,750.00

01.57.23.0760

התחברות לצינור כולל הכל כנ"ל אבל
לצינור בקוטר " 14"12-עם צינור
פוליאטילן בקוטר  315-355מ"מ

קומפ...

12,600.00

01.57.23.0765

התחברות לצינור כולל הכל כנ"ל אבל
לצינור בקוטר " 10"8-עם צינור
פוליאטילן בקוטר  225-280מ"מ

קומפ...

10,500.00

01.57.23.0770

התחברות לצינור כולל הכל כנ"ל אבל
לצינור בקוטר " 6"4-עם צינור פוליאטילן
בקוטר  110-160מ"מ

קומפ...

6,300.00

01.57.23.0775

התחברות לצינור בקוטר  250-280מ"מ
עם צינור בקוטר " 110) 4מ"מ( כולל
הכל כנ"ל

קומפ...

2,520.00

01.57.23.0780

התחברות לצינור בקוטר  250-280מ"מ
עם צינור בקוטר " 160) 6מ"מ( כולל
הכל כנ"ל

קומפ...

2,100.00

01.57.23.0785

התחברות לצינור בקוטר  250-280מ"מ
עם צינור בקוטר " 225) 8מ"מ( כולל
הכל כנ"ל

קומפ...

1,680.00

01.57.23.0790

התחברות לצינור בקוטר  250-280מ"מ
עם צינור בקוטר " 250-280) 10מ"מ(
כולל הכל כנ"ל

קומפ...

1,260.00

01.57.23.0795

התחברות לצינור בקוטר  315מ"מ עם
צינור בקוטר " 75-90) 3מ"מ( כולל הכל
כנ"ל

קומפ...

2,730.00

01.57.23.0800

התחברות לצינור בקוטר  315מ"מ עם
צינור בקוטר "110) 4מ"מ( כולל הכל
כנ"ל

קומפ...

2,310.00

01.57.23.0805

התחברות לצינור בקוטר  315מ"מ עם
צינור בקוטר " 160) 6מ"מ( כולל הכל
כנ"ל

קומפ...

1,890.00

01.57.23.0810

התחברות לצינור בקוטר  315מ"מ עם
צינור בקוטר " 225) 8מ"מ( כולל הכל
כנ"ל

קומפ...

1,680.00

01.57.23.0815

התחברות לצינור בקוטר  315מ"מ עם
צינור בקוטר "250-280) 10מ"מ( כולל

קומפ...

1,470.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  392מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

הכל כנ"ל

קומפ...

01.57.23.0820

התחברות לצינור בקוטר  315מ"מ עם
צינור בקוטר " 315) 12מ"מ( כולל הכל
כנ"ל

קומפ...

1,260.00

01.57.23.0825

התחברות לצינור בקוטר  355מ"מ עם
צינור בקוטר " 75-90) 3מ"מ( כולל הכל
כנ"ל

קומפ...

3,150.00

01.57.23.0830

התחברות לצינור בקוטר  355מ"מ עם
צינור בקוטר " 110) 4מ"מ( כולל הכל
כנ"ל

קומפ...

2,835.00

01.57.23.0835

התחברות לצינור בקוטר  355מ"מ עם
צינור בקוטר " 160) 6מ"מ( כולל הכל
כנ"ל

קומפ...

2,520.00

01.57.23.0840

התחברות לצינור בקוטר  355מ"מ עם
צינור בקוטר " 225) 8מ"מ( כולל הכל
כנ"ל

קומפ...

2,205.00

01.57.23.0845

התחברות לצינור בקוטר  355מ"מ עם
צינור בקוטר " 10)250-280מ"מ( כולל
הכל כנ"ל

קומפ...

1,890.00

01.57.23.0850

התחברות לצינור בקוטר  355מ"מ עם
צינור בקוטר " 315) 12מ"מ( כולל הכל
כנ"ל

קומפ...

1,680.00

01.57.23.0855

התחברות לצינור בקוטר  355מ"מ עם
צינור בקוטר " 355) 14מ"מ( כולל הכל
כנ"ל

קומפ...

1,470.00

01.57.23.0860

התחברות לצינור בקוטר  400מ"מ עם
צינור בקוטר " 75-90) 3מ"מ( כולל הכל
כנ"ל

קומפ...

3,990.00

01.57.23.0865

התחברות לצינור בקוטר  400מ"מ עם
צינור בקוטר " 110) 4מ"מ( כולל הכל
כנ"ל

קומפ...

3,675.00

01.57.23.0870

התחברות לצינור בקוטר  400מ"מ עם
צינור בקוטר " 160) 6מ"מ( כולל הכל
כנ"ל

קומפ...

3,360.00

01.57.23.0875

התחברות לצינור בקוטר  400מ"מ עם
צינור בקוטר " 225) 8מ"מ( כולל הכל
כנ"ל

קומפ...

3,045.00

01.57.23.0880

התחברות לצינור בקוטר  400מ"מ עם
צינור בקוטר " 250-280) 10מ"מ( כולל
הכל כנ"ל

קומפ...

2,730.00

01.57.23.0885

התחברות לצינור בקוטר  400מ"מ עם

קומפ...

2,415.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  393מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

צינור בקוטר " 315) 12מ"מ( כולל הכל
כנ"ל

קומפ...

01.57.23.0890

התחברות לצינור בקוטר  400מ"מ עם
צינור בקוטר " 355) 14מ"מ( כולל הכל
כנ"ל

קומפ...

2,100.00

01.57.23.0895

התחברות לצינור בקוטר  400מ"מ עם
צינור בקוטר " 400) 16מ"מ( כולל הכל
כנ"ל

קומפ...

1,785.00

01.57.23.0900

התחברות לצינור בקוטר  450מ"מ עם
צינור בקוטר " 110) 4מ"מ( כולל הכל
כנ"ל

קומפ...

9,240.00

01.57.23.0905

התחברות לצינור בקוטר  450מ"מ עם
צינור בקוטר " 160) 6מ"מ( כולל הכל
כנ"ל

קומפ...

4,725.00

01.57.23.0910

התחברות לצינור בקוטר  450מ"מ עם
צינור בקוטר " 225) 8מ"מ( כולל הכל
כנ"ל

קומפ...

4,410.00

01.57.23.0915

התחברות לצינור בקוטר  450מ"מ עם
צינור בקוטר " 250-280) 10מ"מ( כולל
הכל כנ"ל

קומפ...

4,095.00

01.57.23.0920

התחברות לצינור בקוטר  450מ"מ עם
צינור בקוטר " 315) 12מ"מ( כולל הכל
כנ"ל

קומפ...

3,780.00

01.57.23.0925

התחברות לצינור בקוטר  450מ"מ עם
צינור בקוטר " 355) 14מ"מ( כולל הכל
כנ"ל

קומפ...

3,465.00

01.57.23.0930

התחברות לצינור בקוטר  450מ"מ עם
צינור בקוטר " 450) 16מ"מ( כולל הכל
כנ"ל

קומפ...

3,150.00

01.57.23.0935

התחברות לצינור בקוטר  500מ"מ עם
צינור בקוטר " 110) 4מ"מ( כולל הכל
כנ"ל

קומפ...

8,400.00

01.57.23.0940

התחברות לצינור בקוטר  500מ"מ עם
צינור בקוטר " 160) 6מ"מ( כולל הכל
כנ"ל

קומפ...

8,085.00

01.57.23.0945

התחברות לצינור בקוטר  500מ"מ עם
צינור בקוטר " 225) 8מ"מ( כולל הכל
כנ"ל

קומפ...

7,770.00

01.57.23.0950

התחברות לצינור בקוטר  500מ"מ עם
צינור בקוטר " 250-280) 10מ"מ( כולל
הכל כנ"ל

קומפ...

7,455.00

01.57.23.0955
רמדור

סה"כ

7,140.00
הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  394מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

התחברות לצינור בקוטר  500מ"מ עם
צינור בקוטר " 315) 12מ"מ( כולל הכל
כנ"ל

קומפ...

01.57.23.0960

התחברות לצינור בקוטר  500מ"מ עם
צינור בקוטר " 355) 14מ"מ( כולל הכל
כנ"ל

קומפ...

6,825.00

01.57.23.0965

התחברות לצינור בקוטר  500מ"מ עם
צינור בקוטר " 400) 16מ"מ( כולל הכל
כנ"ל

קומפ...

6,510.00

01.57.23.0970

התחברות לצינור בקוטר  500מ"מ עם
צינור בקוטר " 450) 18מ"מ( כולל הכל
כנ"ל

קומפ...

6,195.00

01.57.23.0975

התחברות לצינור בקוטר  500מ"מ עם
צינור בקוטר " 500) 20מ"מ( כולל הכל
כנ"ל

קומפ...

5,775.00

הערה:
התחברות לצינורות פלדה באמצעות
רוכב )חדירה( או באמצעות מסעף

הערה

01.57.23.0985

התחברות לצינור פלדה מגולבן בקוטר
עד " 2עם צינור בקוטר עד " 63) 2מ"מ(
מכל סוג שהוא:פלדה או פוליאטילן
כולל הכל כנ"ל,וכולל חיתוך
הצינור,התקנת מסעף הברגה כולל
רקורד בקוטר " 2עם יציאה בקוטר "2-
"½ ,צביעת הספחים בצבע אספלטי
ועטיפת הספחים המתכתיים בסרט
פלסטי,

קומפ...

368.00

01.57.23.0990

התחברות כולל הכל כנ"ל אבל לצינור
עשוי פלדה בקוטר " 3עם צינור בקוטר
עד " 63) 2מ"מ( מכל סוג שהוא כולל
מסעף חרושתי עם יציאה בקוטר
המתאים ,מעברי קוטר במידת הצורך

קומפ...

473.00

01.57.23.0995

התחברות כולל הכל כנ"ל אבל לצינור
עשוי פלדה בקוטר " 4עם צינור בקוטר
עד " 63) 2מ"מ( מכל סוג שהוא כולל
מסעף חרושתי עם יציאה בקוטר
המתאים ,מעברי קוטר במידת הצורך

קומפ...

578.00

01.57.23.1000

התחברות כולל הכל כנ"ל אבל לצינור
עשוי פלדה בקוטר " 6עם צינור בקוטר
עד " 63) 2מ"מ( מכל סוג שהוא כולל
מסעף חרושתי עם יציאה בקוטר
המתאים ,מעברי קוטר במידת הצורך

קומפ...

893.00

01.57.23.1005

התחברות כולל הכל כנ"ל אבל לצינור
עשוי פלדה בקוטר " 8עם צינור בקוטר
עד " 63) 2מ"מ( מכל סוג שהוא כולל

קומפ...

1,260.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  395מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

מסעף חרושתי עם יציאה בקוטר
המתאים ,מעברי קוטר במידת הצורך

קומפ...

01.57.23.1010

התחברות כולל הכל כנ"ל אבל לצינור
עשוי פלדה בקוטר " 10עם צינור
בקוטר עד " 63) 2מ"מ( מכל סוג שהוא
כולל מסעף חרושתי עם יציאה בקוטר
המתאים ,מעברי קוטר במידת הצורך

קומפ...

1,470.00

01.57.23.1015

התחברות כולל הכל כנ"ל אבל לצינור
עשוי פלדה בקוטר " 12עם צינור
בקוטר עד " 63) 2מ"מ( מכל סוג שהוא
כולל מסעף חרושתי עם יציאה בקוטר
המתאים ,מעברי קוטר במידת הצורך

קומפ...

1,890.00

01.57.23.1020

התחברות כולל הכל כנ"ל אבל לצינור
עשוי פלדה בקוטר " 3עם צינור בקוטר
" 75) 3מ"מ( מכל סוג שהוא כולל
מסעף חרושתי עם יציאה בקוטר
המתאים ,מעברי קוטר במידת הצורך

קומפ...

630.00

01.57.23.1025

התחברות כולל הכל כנ"ל אבל לצינור
עשוי פלדה בקוטר " 4עם צינור בקוטר
" 75) 3מ"מ( מכל סוג שהוא כולל
מסעף חרושתי עם יציאה בקוטר
המתאים ,מעברי קוטר במידת הצורך

קומפ...

735.00

01.57.23.1030

התחברות כולל הכל כנ"ל אבל לצינור
עשוי פלדה בקוטר " 6עם צינור בקוטר
" 75) 3מ"מ( מכל סוג שהוא כולל
מסעף חרושתי עם יציאה בקוטר
המתאים ,מעברי קוטר במידת הצורך

קומפ...

1,050.00

01.57.23.1035

התחברות כולל הכל כנ"ל אבל לצינור
עשוי פלדה בקוטר " 8עם צינור בקוטר
" 75) 3מ"מ( מכל סוג שהוא כולל
מסעף חרושתי עם יציאה בקוטר
המתאים ,מעברי קוטר במידת הצורך

קומפ...

1,260.00

01.57.23.1040

התחברות כולל הכל כנ"ל אבל לצינור
עשוי פלדה בקוטר " 10עם צינור
בקוטר " 75) 3מ"מ( מכל סוג שהוא
כולל מסעף חרושתי עם יציאה בקוטר
המתאים ,מעברי קוטר במידת הצורך

קומפ...

1,680.00

01.57.23.1045

התחברות כולל הכל כנ"ל אבל לצינור
עשוי פלדה בקוטר " 12עם צינור
בקוטר " 75) 3מ"מ( מכל סוג שהוא
כולל מסעף חרושתי עם יציאה בקוטר
המתאים ,מעברי קוטר במידת הצורך

קומפ...

2,100.00

01.57.23.1050

התחברות כולל הכל כנ"ל אבל לצינור
עשוי פלדה בקוטר " 14עם צינור
בקוטר " 75) 3מ"מ( מכל סוג שהוא
כולל מסעף חרושתי עם יציאה בקוטר

קומפ...

2,625.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  396מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

המתאים ,מעברי קוטר במידת הצורך

קומפ...

01.57.23.1055

התחברות כולל הכל כנ"ל אבל לצינור
עשוי פלדה בקוטר " 16עם צינור
בקוטר " 75) 3מ"מ( מכל סוג שהוא
כולל מסעף חרושתי עם יציאה בקוטר
המתאים ,מעברי קוטר במידת הצורך

קומפ...

3,360.00

01.57.23.1060

התחברות כולל הכל כנ"ל אבל לצינור
עשוי פלדה בקוטר " 4עם צינור בקוטר
" 110) 4מ"מ( מכל סוג שהוא כולל
מסעף חרושתי עם יציאה בקוטר
המתאים ,מעברי קוטר במידת הצורך

קומפ...

840.00

01.57.23.1065

התחברות כולל הכל כנ"ל אבל לצינור
עשוי פלדה בקוטר " 6עם צינור בקוטר
" 110-160) 6"4-מ"מ( מכל סוג שהוא
כולל מסעף חרושתי עם יציאה בקוטר
המתאים ,מעברי קוטר במידת הצורך

קומפ...

1,050.00

01.57.23.1070

התחברות כולל הכל כנ"ל אבל לצינור
עשוי פלדה בקוטר " 8עם צינור בקוטר
" 110-160) 6"4-מ"מ( מכל סוג שהוא
כולל מסעף חרושתי עם יציאה בקוטר
המתאים ,מעברי קוטר במידת הצורך

קומפ...

1,470.00

01.57.23.1075

התחברות כולל הכל כנ"ל אבל לצינור
עשוי פלדה בקוטר " 10עם צינור
בקוטר " 110-160) 6"4-מ"מ( מכל סוג
שהוא כולל מסעף חרושתי עם יציאה
בקוטר המתאים ,מעבריקוטר במידת
הצורך

קומפ...

1,575.00

01.57.23.1080

התחברות כולל הכל כנ"ל אבל לצינור
עשוי פלדה בקוטר " 12עם צינור
בקוטר " 110-160) 6"4-מ"מ( מכל סוג
שהוא כולל מסעף חרושתי עם יציאה
בקוטר המתאים ,מעבריקוטר במידת
הצורך

קומפ...

1,890.00

01.57.23.1085

התחברות כולל הכל כנ"ל אבל לצינור
עשוי פלדה בקוטר " 14עם צינור
בקוטר " 110-160) 6"4-מ"מ( מכל סוג
שהוא כולל מסעף חרושתי עם יציאה
בקוטר המתאים ,מעבריקוטר במידת
הצורך

קומפ...

2,310.00

01.57.23.1090

התחברות כולל הכל כנ"ל אבל לצינור
עשוי פלדה בקוטר " 16עם צינור
בקוטר " 110-160) 6"4-מ"מ( מכל סוג
שהוא כולל מסעף חרושתי עם יציאה
בקוטר המתאים ,מעבריקוטר במידת
הצורך

קומפ...

2,730.00

01.57.23.1095

התחברות כולל הכל כנ"ל אבל לצינור

קומפ...

3,780.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  397מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

עשוי פלדה בקוטר " 18עם צינור
בקוטר " 110-160) 6"4-מ"מ( מכל סוג
שהוא כולל מסעף חרושתי עם יציאה
בקוטר המתאים ,מעבריקוטר במידת
הצורך

קומפ...

01.57.23.1100

התחברות כולל הכל כנ"ל אבל לצינור
עשוי פלדה בקוטר " 20עם צינור
בקוטר " 110-160) 6"4-מ"מ( מכל סוג
שהוא כולל מסעף חרושתי עם יציאה
בקוטר המתאים ,מעברי קוטר במידת
הצורך

קומפ...

5,250.00

01.57.23.1105

התחברות כולל הכל כנ"ל אבל לצינור
עשוי פלדה בקוטר " 24"22-עם צינור
בקוטר " 110-160) 6"4-מ"מ( מכל סוג
שהוא כולל מסעף חרושתי עם יציאה
בקוטר המתאים ,מעברי קוטר במידת
הצורך

קומפ...

7,350.00

01.57.23.1110

התחברות כולל הכל כנ"ל אבל לצינור
עשוי פלדה בקוטר "" 28-32עם צינור
בקוטר עד  110-160) 4"-"6מ"מ( מכל
סוג שהוא כולל מסעף חרושתי עם
יציאה בקוטר המתאים,מעברי קוטר
במידת הצורך

קומפ...

9,450.00

01.57.23.1115

התחברות כולל הכל כנ"ל אבל לצינור
עשוי פלדה בקוטר " 8עם צינור בקוטר
" 225) 8מ"מ( מכל סוג שהוא כולל
מסעף חרושתי עם יציאה בקוטר
המתאים ,מעברי קוטר במידת הצורך

קומפ...

2,100.00

01.57.23.1120

התחברות כולל הכל כנ"ל אבל לצינור
עשוי פלדה בקוטר " 10עם צינור
בקוטר " 225-280) 10"8-מ"מ( מכל
סוג שהוא כולל מסעף חרושתי עם
יציאה בקוטר המתאים ,מעברי קוטר
במידת הצורך

קומפ...

2,625.00

01.57.23.1125

התחברות כולל הכל כנ"ל אבל לצינור
עשוי פלדה בקוטר " 8עם צינור בקוטר
" 225-280) 10"8-מ"מ( מכל סוג שהוא
כולל מסעף חרושתי עם יציאה בקוטר
המתאים ,מעברי קוטר במידת הצורך

קומפ...

3,150.00

01.57.23.1130

התחברות כולל הכל כנ"ל אבל לצינור
עשוי פלדה בקוטר " 14עם צינור בקוטר
" 225-280) 10"8-מ"מ( מכל סוג שהוא
כולל מסעף חרושתי עם יציאה בקוטר
המתאים ,מעברי קוטר במידת הצורך

קומפ...

3,675.00

01.57.23.1135

התחברות כולל הכל כנ"ל אבל לצינור
עשוי פלדה בקוטר " 16עם צינור בקוטר

קומפ...

4,200.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  398מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

" 225-280) 10"8-מ"מ( מכל סוג שהוא
כולל מסעף חרושתי עם יציאה בקוטר
המתאים ,מעברי קוטר במידת הצורך

קומפ...

01.57.23.1140

התחברות כולל הכל כנ"ל אבל לצינור
עשוי פלדה בקוטר " 18עם צינור בקוטר
" 225-280) 10"8-מ"מ( מכל סוג שהוא
כולל מסעף חרושתי עם יציאה בקוטר
המתאים ,מעברי קוטר במידת הצורך

קומפ...

5,250.00

01.57.23.1145

התחברות כולל הכל כנ"ל אבל לצינור
עשוי פלדה בקוטר " 24"20-עם צינור
בקוטר " 225-280) 10"8-מ"מ( מכל
סוג שהוא כולל מסעף חרושתי עם
יציאה בקוטר המתאים ,מעברי קוטר
במידת הצורך

קומפ...

6,300.00

01.57.23.1150

התחברות כולל הכל כנ"ל אבל לצינור
עשוי פלדה בקוטר " 32"28-עם צינור
בקוטר " 225-280) 10"8-מ"מ( מכל
סוג שהוא כולל מסעף חרושתי עם
יציאה בקוטר המתאים ,מעברי קוטר
במידת הצורך

קומפ...

6,300.00

01.57.23.1155

התחברות כולל הכל כנ"ל אבל לצינור
עשוי פלדה בקוטר " 12עם צינור בקוטר
" 315) 12מ"מ( מכל סוג שהוא כולל
מסעף חרושתי עם יציאה בקוטר
המתאים ,מעברי קוטר במידת הצורך

קומפ...

2,625.00

01.57.23.1160

התחברות כולל הכל כנ"ל אבל לצינור
עשוי פלדה בקוטר " 14עם צינור בקוטר
" 315-355) 14"12-מ"מ( מכל סוג
שהוא כולל מסעף חרושתי עם יציאה
בקוטר המתאים ,מעבריקוטר במידת
הצורך

קומפ...

3,150.00

01.57.23.1165

התחברות כולל הכל כנ"ל אבל לצינור
עשוי פלדה בקוטר " 16עם צינור בקוטר
" 315-355) 14"12-מ"מ( מכל סוג
שהוא כולל מסעף חרושתי עם יציאה
בקוטר המתאים ,מעבריקוטר במידת
הצורך

קומפ...

3,675.00

01.57.23.1170

התחברות כולל הכל כנ"ל אבל לצינור
עשוי פלדה בקוטר " 18עם צינור בקוטר
" 315-355) 14"12-מ"מ( מכל סוג
שהוא כולל מסעף חרושתי עם יציאה
בקוטר המתאים ,מעבריקוטר במידת
הצורך

קומפ...

4,200.00

01.57.23.1175

התחברות כולל הכל כנ"ל אבל לצינור
עשוי פלדה בקוטר " 24"20-עם צינור
בקוטר " 315-355) 14"12-מ"מ( מכל

קומפ...

5,775.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  399מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

סוג שהוא כולל מסעף חרושתי עם
יציאה בקוטר המתאים ,מעברי קוטר
במידת הצורך

קומפ...

01.57.23.1180

התחברות כולל הכל כנ"ל אבל לצינור
עשוי פלדה בקוטר " 32"28-עם צינור
בקוטר " 315-355) 14"12-מ"מ( מכל
סוג שהוא כולל מסעף חרושתי עם
יציאה בקוטר המתאים ,מעברי קוטר
במידת הצורך

קומפ...

7,350.00

01.57.23.1185

התחברות כולל הכל כנ"ל אבל לצינור
עשוי פלדה בקוטר " 16עם צינור בקוטר
" 400) 16מ"מ( מכל סוג שהוא כולל
מסעף חרושתי עם יציאה בקוטר
המתאים ,מעברי קוטר במידת הצורך

קומפ...

3,150.00

01.57.23.1190

התחברות כולל הכל כנ"ל אבל לצינור
עשוי פלדה בקוטר " 18עם צינור בקוטר
" 400-450) 18"16-מ"מ( מכל סוג
שהוא כולל מסעף חרושתי עם יציאה
בקוטר המתאים ,מעבריקוטר במידת
הצורך

קומפ...

3,675.00

01.57.23.1195

התחברות כולל הכל כנ"ל אבל לצינור
עשוי פלדה בקוטר  20"-"24עם צינור
בקוטר " 400-450) 18"16-מ"מ( מכל
סוג שהוא כולל מסעף חרושתי עם
יציאה בקוטר המתאים ,מעברי קוטר
במידת הצורך

קומפ...

5,250.00

01.57.23.1200

התחברות כולל הכל כנ"ל אבל לצינור
עשוי פלדה בקוטר " 32"28-עם צינור
בקוטר " 400-450) 18"16-מ"מ( מכל
סוג שהוא כולל מסעף חרושתי עם
יציאה בקוטר המתאים ,מעברי קוטר
במידת הצורך

קומפ...

7,350.00

01.57.23.1205

התחברות כולל הכל כנ"ל אבל לצינור
עשוי פלדה בקוטר " 20עם צינור בקוטר
" 500) 20מ"מ( מכל סוג שהוא כולל
מסעף חרושתי עם יציאה בקוטר
המתאים ,מעברי קוטר במידת הצורך

קומפ...

5,250.00

01.57.23.1210

התחברות כולל הכל כנ"ל אבל לצינור
עשוי פלדה בקוטר " 24" 28-עם צינור
בקוטר " 500) 24"20-מ"מ( מכל סוג
שהוא כולל מסעף חרושתי עם יציאה
בקוטר המתאים ,מעברי קוטר במידת
הצורך

קומפ...

6,300.00

01.57.23.1215

התחברות כולל הכל כנ"ל אבל לצינור
עשוי פלדה בקוטר " 28עם צינור בקוטר
" 500) 28מ"מ( מכל סוג שהוא כולל

קומפ...

735.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  400מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

מסעף חרושתי עם יציאה בקוטר
המתאים ,מעברי קוטר במידת הצורך

קומפ...

01.57.23.1220

התחברות למגוף קיים בקוטר " 3עם
צינור עשוי פוליאתילן מצולב בקוטר 75
מ"מ כולל חשיפת המגוף ,תיאום
הפסקת מים עם התאגיד ,חיתוך הצינור
הקיים ,פירוק האוגן ,מעבר עם הצינור
החדש דרך דופן התא ,והתחברות
למגוף עם מחבר לאוגן ,סילוק פסולת
וחומר עודף ,חפירה וניקוי אדמה

יח'

1,260.00

01.57.23.1225

התחברות כולל הכל כנ"ל אבל למגוף
בקוטר "4

יח'

1,470.00

01.57.23.1230

התחברות כולל הכל כנ"ל אבל למגוף
בקוטר "6

יח'

1,890.00

01.57.23.1235

התחברות כולל הכל כנ"ל אבל למגוף
בקוטר "8

יח'

2,520.00

01.57.23.1240

התחברות כולל הכל כנ"ל אבל למגוף
בקוטר "10

יח'

4,200.00

01.57.23.1245

התחברות כולל הכל כנ"ל אבל למגוף
בקוטר "12

יח'

4,200.00

01.57.23.1250

התחברות כולל הכל כנ"ל אבל למגוף
בקוטר "14

יח'

5,250.00

01.57.23.1255

התחברות כולל הכל כנ"ל אבל למגוף
בקוטר "18"16-

יח'

6,300.00

01.57.23.1260

התחברות כולל הכל כנ"ל אבל למגוף
בקוטר "24"20-

יח'

7,350.00

01.57.23.1265

ניתוק קן מים עשוי א.צ .או .PVC
בקוטר " 3ע"י התקנת קטע עיגון חסום
באוגן וגוש עיגון מבטון כולל חפירה ו/או
חציבה,חישוף הצינור,תאום הניתוק עם
תאגיד מי שבע  /רשויות
רלוונטיות,חיתוך הצינור ,אספקה
והתקנת כל הספחים,אביזרים וחומרי
עזר נדרשים לביצוע הניתוק וחסימת

קומפ...

1,575.00

01.57.23.1270

ניתוק צינור כולל הכל כנ,ל אבל בקוטר
"4-"6

קומפ...

2,100.00

01.57.23.1275

ניתוק צינור כולל הכל כנ"ל אבל בקוטר
,8-"10

קומפ...

3,150.00

01.57.23.1280

ניתוק צינור כולל הכל כנ"ל אבל בקוטר
"12-"14

קומפ...

4,410.00

01.57.23.1285

ניתוק צינור כולל הכל כנ"ל אבל בקוטר
"16-"18

קומפ...

6,090.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  401מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

01.57.23.1290

ניתוק צינור כולל הכל כנ"ל אבל בקוטר
"20-"24

קומפ...

8,400.00

01.57.23.1295

ניתוק קו כולל הכל כנ"ל אבל עשוי חומר
פלסטי ,באמצעות מופה חשמלית וכיפת
קצה קו בקוטר עד " 63) 2מ"מ(

קומפ...

263.00

01.57.23.1300

ניתוק קו כולל הכל כנ"ל אבל עשוי חומר
פלסטי ,באמצעות מופה חשמלית וכיפת
קצה קו בקוטר  75-110מ"מ

קומפ...

420.00

01.57.23.1305

ניתוק קו כולל הכל כנ"ל אבל עשוי חומר
פלסטי ,באמצעות מופה חשמלית וכיפת
קצה קו בקוטר  160-225מ"מ

קומפ...

840.00

01.57.23.1310

ניתוק קו כולל הכל כנ"ל אבל עשוי חומר
פלסטי ,באמצעות מופה חשמלית וכיפת
קצה קו בקוטר  250-315מ"מ

קומפ...

1,260.00

01.57.23.1315

ניתוק קו כולל הכל כנ"ל אבל עשוי חומר
פלסטי ,באמצעות מופה חשמלית וכיפת
קצה קו בקוטר  355-400מ"מ

קומפ...

1,890.00

01.57.23.1320

ניתוק קו כולל הכל כנ"ל אבל עשוי חומר
פלסטי ,באמצעות מופה חשמלית וכיפת
קצה קו בקוטר  450-500מ"מ

קומפ...

3,150.00

01.57.23.1325

ניתוק קו כולל הכל כנ"ל אבל עשוי חומר
פלסטי ,באמצעות מופה חשמלית וכיפת
קצה קו בקוטר  630-710מ"מ

קומפ...

5,250.00

23

רמדור

סה"כ

סה"כ התחברות לקווים קיימים וניתוקים

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  402מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון
24

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

קווי מים עשוים פוליאתילן מצולב

01.57.24.0005

צינור עשוי פוליאתילן מצולב בקוטר
 500מ"מ ,דרג  10בצבע בהתאם
להנחיית מתכנן ,עמיד , U.Vמונח
בעומק עד  2.5מ' לרבות חפירה ,ו/או
חציבה ,התגברות על מכשולים ,פתיחת
ריצופים ואספלט,משטחי בטון וכו',
סילוק חומר עודף באותו יום למקום עליו
יורה המפקח ,ספחים לריתוך חשמל

מ"א

1,313.00

01.57.24.0010

צינור עשוי פוליאתילן מצולב בקוטר
 450מ"מ ,דרג  10בצבע בהתאם
להנחיית מתכנן ,עמיד , U.Vמונח
בעומק עד  2.5מ' לרבות חפירה ,ו/או
חציבה ,התגברות על מכשולים ,פתיחת
ריצופים ואספלט,משטחי בטון וכו',
סילוק חומר עודף באותו יום למקום עליו
יורה המפקח ,ספחים לריתוך חשמל

מ"א

1,050.00

01.57.24.0015

צינור פוליאתילן מצולב כולל הכל כנ"ל
אבל בקוטר  400מ"מ

מ"א

977.00

01.57.24.0020

צינור פוליאתילן מצולב כולל הכל כנ"ל
אבל בקוטר  355מ"מ

מ"א

903.00

01.57.24.0025

צינור פוליאתילן מצולב כולל הכל כנ"ל
אבל בקוטר  315מ"מ

מ"א

704.00

01.57.24.0030

צינור פוליאתילן מצולב כולל הכל כנ"ל
אבל בקוטר  280מ"מ

מ"א

567.00

01.57.24.0035

צינור פוליאתילן מצולב כולל הכל כנ"ל
אבל בקוטר  250מ"מ

מ"א

515.00

01.57.24.0040

צינור פוליאתילן מצולב כולל הכל כנ"ל
אבל בקוטר  225מ"מ

מ"א

462.00

01.57.24.0045

צינור פוליאתילן מצולב כולל הכל כנ"ל
אבל בקוטר  160מ"מ

מ"א

158.00

01.57.24.0050

צינור פוליאתילן מצולב כולל הכל כנ"ל
אבל בקוטר  110מ"מ

מ"א

179.00

01.57.24.0055

צינור פוליאתילן מצולב כולל הכל כנ"ל
אבל בקוטר  90מ"מ

מ"א

153.00

01.57.24.0060

צינור פוליאטילן מצולב כולל הכל כנ"ל
אבל בקוטר  75מ"מ דרג 15

מ"א

116.00

01.57.24.0065

צינור כנ"ל אבל בקוטר  63מ"מ

מ"א

95.00

01.57.24.0070

צינור כנ"ל אבל בקוטר  50מ"מ

מ"א

79.00

01.57.24.0075

צינור כנ"ל אבל בקוטר  40מ"מ

מ"א

69.00

01.57.24.0080
רמדור

סה"כ

63.00
הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  403מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

צינור כנ"ל אבל בקוטר  32מ"מ

מ"א

01.57.24.0085

צינור פוליאטילן מצולב בקוטר  32מ"מ
דרג  16בצבע בהתאם להנחיית מתכנן
עמיד  U.Vקבועים ,מונחים גלוי על
קירות ,על הקרקע ,גדרות ,אלמנטים
שונים וכו' ,העבודה כוללת :התגברות
על מכשולים,מעקפים של מכשולים
שונים ,מעברים דרך קירות,
חבקים,שלות קונזולות וכו' על הקיר ,

מ"א

84.00

01.57.24.0090

צינור כנ"ל אבל בקוטר  40מ"מ

מ"א

95.00

01.57.24.0095

צינור כנ"ל אבל בקוטר  50מ"מ

מ"א

111.00

01.57.24.0100

צינור כנ"ל אבל בקוטר  63מ"מ

מ"א

137.00

01.57.24.0105

צינור כולל הכל כנ"ל אבל עשוי פלדה
סקדיול  40בקוטר ") 1ללא תפר( עטוף
פוליאתילן כחול APC

מ"א

95.00

01.57.24.0110

צינור כנ"ל אבל בקוטר "½1

מ"א

126.00

01.57.24.0115

צינור כנ"ל אבל בקוטר "2

מ"א

168.00

01.57.24.0120

תוספת מחיר לצינור פוליאתילן מצולב
בקוטר  110מ"מ דרג  10עבור אספקתו
בדרג 12.5

מ"א

10.50

01.57.24.0125

תוספת מחיר לצינור פוליאתילן מצולב
בקוטר  110מ"מ דרג  10עבור אספקתו
בדרג 15

מ"א

31.50

01.57.24.0130

תוספת מחיר לצינור פוליאתילן מצולב
בקוטר  160מ"מ דרג  10עבור אספקתו
בדרג 12.5

מ"א

31.50

01.57.24.0135

תוספת מחיר לצינור פוליאתילן מצולב
בקוטר  160מ"מ דרג  10עבור אספקתו
בדרג 15

מ"א

58.00

01.57.24.0140

תוספת מחיר לצינור פוליאתילן מצולב
בקוטר  225מ"מ דרג  10עבור אספקתו
בדרג 12.5

מ"א

31.50

01.57.24.0145

תוספת מחיר לצינור פוליאתילן מצולב
בקוטר  225מ"מ דרג  10עבור אספקתו
בדרג 15

מ"א

116.00

01.57.24.0150

תוספת מחיר לצינור פוליאתילן מצולב
בקוטר  250מ"מ דרג  10עבור אספקתו
בדרג 12.5

מ"א

42.00

01.57.24.0155

תוספת מחיר לצינור פוליאתילן מצולב
בקוטר  250מ"מ דרג  10עבור אספקתו
בדרג 15

מ"א

210.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  404מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

01.57.24.0160

תוספת מחיר לצינור פוליאתילן מצולב
בקוטר  280מ"מ דרג  10עבור אספקתו
בדרג 12.5

מ"א

53.00

01.57.24.0165

תוספת מחיר לצינור פוליאתילן מצולב
בקוטר  280מ"מ דרג  10עבור אספקתו
בדרג 15

מ"א

231.00

01.57.24.0170

תוספת מחיר לצינור פוליאתילן מצולב
בקוטר  315מ"מ דרג  10עבור אספקתו
בדרג 12.5

מ"א

63.00

01.57.24.0175

תוספת מחיר לצינור פוליאתילן מצולב
בקוטר  315מ"מ דרג  10עבור אספקתו
בדרג 15

מ"א

221.00

01.57.24.0180

תוספת מחיר לצינור פוליאתילן מצולב
בקוטר  355מ"מ דרג  10עבור אספקתו
בדרג 12.5

מ"א

84.00

01.57.24.0185

תוספת מחיר לצינור פוליאתילן מצולב
בקוטר  355מ"מ דרג  10עבור אספקתו
בדרג 15

מ"א

273.00

01.57.24.0190

תוספת מחיר לצינור פוליאתילן מצולב
בקוטר  400מ"מ דרג  10עבור אספקתו
בדרג 12.5

מ"א

158.00

01.57.24.0195

תוספת מחיר לצינור פוליאתילן מצולב
בקוטר  450מ"מ דרג  10עבור אספקתו
בדרג 12.5

מ"א

263.00

24

רמדור

סה"כ

סה"כ קווי מים עשוים פוליאתילן מצולב

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  405מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון
25

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

קווי מים עשוי פוליאטילן 001-E

01.57.25.0005

צינור עשוי פוליאתילן  PE-100+בקוטר
 710מ"מ ,דרג  10בצבע בהתאם
להנחיית מתכנן ,עמיד  ,U.Vמונח
בעומק עד  2.5מ' לרבות חפירה ,ו/או
חציבה ,התגברות על מכשולים ,פתיחת
ריצופים ואספלט ,סילוק חומר עודף
באותו יום למקום עליו יורה המפקח,
ספחים כנדרש ,מסעפים או רוכבים ל

מ"א

2,310.00

01.57.25.0010

צינור פוליאתילן כולל הכל כנ"ל אבל
בקוטר  630מ"מ

מ"א

1,838.00

01.57.25.0015

צינור פוליאתילן כולל הכל כנ"ל אבל
בקוטר  560מ"מ

מ"א

1,470.00

01.57.25.0020

צינור פוליאתילן כולל הכל כנ"ל אבל
בקוטר  500מ"מ

מ"א

1,208.00

01.57.25.0025

צינור פוליאתילן כולל הכל כנ"ל אבל
בקוטר  450מ"מ

מ"א

998.00

01.57.25.0030

צינור פוליאתילן כולל הכל כנ"ל אבל
בקוטר  400מ"מ

מ"א

840.00

01.57.25.0035

צינור פוליאתילן כולל הכל כנ"ל אבל
בקוטר  355מ"מ

מ"א

683.00

01.57.25.0040

צינור פוליאתילן כולל הכל כנ"ל אבל
בקוטר  315מ"מ בעומק עד  1.5מטר

מ"א

546.00

01.57.25.0045

צינור פוליאתילן כולל הכל כנ"ל אבל
בקוטר  280מ"מ

מ"א

452.00

01.57.25.0050

צינור פוליאתילן כולל הכל כנ"ל אבל
בקוטר  250מ"מ

מ"א

378.00

01.57.25.0055

צינור פוליאתילן כולל הכל כנ"ל אבל
בקוטר  225מ"מ

מ"א

326.00

01.57.25.0060

צינור פוליאתילן כולל הכל כנ"ל אבל
בקוטר  160מ"מ

מ"א

210.00

01.57.25.0065

צינור פוליאתילן כולל הכל כנ"ל אבל
בקוטר  110מ"מ

מ"א

158.00

01.57.25.0070

צינור פוליאתילן כולל הכל כנ"ל אבל
בקוטר  90מ"מ

מ"א

137.00

01.57.25.0075

צינור פוליאתילן כולל הכל כנ"ל אבל
בקוטר  75מ"מ בעומק עד  1.2מטר

מ"א

105.00

01.57.25.0080

צינור כנ"ל אבל דרג 16בקוטר  63מ"מ

מ"א

79.00

01.57.25.0085

צינור כנ"ל אבל בקוטר  50מ"מ

מ"א

63.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  406מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

01.57.25.0090

צינור כנ"ל אבל בקוטר  40מ"מ

מ"א

53.00

01.57.25.0095

צינור כנ"ל אבל בקוטר  32מ"מ

מ"א

47.30

01.57.25.0100

אספקת והתקנת צינור עשוי פוליאתילן
 PE-100בקוטר  355מ"מ ,דרג 10
בתוך השוחה ,כולל ספחים כנדרש
בתוכניות לרבות קשתות הסתעפויות
ומעברי קוטר

קומפ...

4,725.00

01.57.25.0105

תוספת מחיר לצינור פוליאתילן
 PE-100או  PE-100+בקוטר 710
מ"מ דרג  10עבור אספקתו בדרג 12.5

מ"א

263.00

01.57.25.0110

תוספת מחיר לצינור פוליאתילן
 PE-100או  PE-100+בקוטר 710
מ"מ דרג  10עבור אספקתו בדרג 16

מ"א

546.00

01.57.25.0115

תוספת מחיר לצינור פוליאתילן
 PE-100או  PE-100+בקוטר 630
מ"מ דרג  10עבור אספקתו בדרג 12.5

מ"א

242.00

01.57.25.0120

תוספת מחיר לצינור פוליאתילן
 PE-100או  PE-100+בקוטר 630
מ"מ דרג  10עבור אספקתו בדרג 16

מ"א

504.00

01.57.25.0125

תוספת מחיר לצינור פוליאתילן
 PE-100או  PE-100+בקוטר 560
מ"מ דרג  10עבור אספקתו בדרג 12.5

מ"א

200.00

01.57.25.0130

תוספת מחיר לצינור פוליאתילן
 PE-100או  PE-100+בקוטר 560
מ"מ דרג  10עבור אספקתו בדרג 16

מ"א

378.00

01.57.25.0135

תוספת מחיר לצינור פוליאתילן
 PE-100או  PE-100+בקוטר 500
מ"מ דרג  10עבור אספקתו בדרג 12.5

מ"א

158.00

01.57.25.0140

תוספת מחיר לצינור פוליאתילן
 PE-100או  PE-100+בקוטר 500
מ"מ דרג  10עבור אספקתו בדרג 16

מ"א

336.00

01.57.25.0145

תוספת מחיר לצינור פוליאתילן
 PE-100או  PE-100+בקוטר 450
מ"מ דרג  10עבור אספקתו בדרג 12.5

מ"א

137.00

01.57.25.0150

תוספת מחיר לצינור פוליאתילן
 PE-100או  PE-100+בקוטר 450
מ"מ דרג  10עבור אספקתו בדרג 16

מ"א

294.00

01.57.25.0155

תוספת מחיר לצינור פוליאתילן
 PE-100או  PE-100+בקוטר 400
מ"מ דרג  10עבור אספקתו בדרג 12.5

מ"א

63.00

01.57.25.0160

תוספת מחיר לצינור פוליאתילן
 PE-100או  PE-100+בקוטר 400

מ"א

189.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  407מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

מ"מ דרג  10עבור אספקתו בדרג 16

מ"א

01.57.25.0165

תוספת מחיר לצינור פוליאתילן
 PE-100או  PE-100+בקוטר 355
מ"מ דרג  10עבור אספקתו בדרג 12.5

מ"א

84.00

01.57.25.0170

תוספת מחיר לצינור פוליאתילן
 PE-100או  PE-100+בקוטר 355
מ"מ דרג  10עבור אספקתו בדרג 16

מ"א

179.00

01.57.25.0175

תוספת מחיר לצינור פוליאתילן
 PE-100או  PE-100+בקוטר 315
מ"מ דרג  10עבור אספקתו בדרג 12.5

מ"א

63.00

01.57.25.0180

תוספת מחיר לצינור פוליאתילן
 PE-100או  PE-100+בקוטר 315
מ"מ דרג  10עבור אספקתו בדרג 16

מ"א

126.00

01.57.25.0185

תוספת מחיר לצינור פוליאתילן
 PE-100או  PE-100+בקוטר 280
מ"מ דרג  10עבור אספקתו בדרג 12.5

מ"א

58.00

01.57.25.0190

תוספת מחיר לצינור פוליאתילן
 PE-100או  PE-100+בקוטר 280
מ"מ דרג  10עבור אספקתו בדרג 16

מ"א

116.00

01.57.25.0195

תוספת מחיר לצינור פוליאתילן
 PE-100או  PE-100+בקוטר 250
מ"מ דרג  10עבור אספקתו בדרג 12.5

מ"א

53.00

01.57.25.0200

תוספת מחיר לצינור פוליאתילן
 PE-100או  PE-100+בקוטר 250
מ"מ דרג  10עבור אספקתו בדרג 16

מ"א

95.00

01.57.25.0205

תוספת מחיר לצינור פוליאתילן
 PE-100או  PE-100+בקוטר 225
מ"מ דרג  10עבור אספקתו בדרג 12.5

מ"א

36.80

01.57.25.0210

תוספת מחיר לצינור פוליאתילן
 PE-100או  PE-100+בקוטר 225
מ"מ דרג  10עבור אספקתו בדרג 16

מ"א

74.00

01.57.25.0215

תוספת מחיר לצינור פוליאתילן
 PE-100או  PE-100+בקוטר 160
מ"מ דרג  10עבור אספקתו בדרג 12.5

מ"א

15.80

01.57.25.0220

תוספת מחיר לצינור פוליאתילן
 PE-100או  PE-100+בקוטר 160
מ"מ דרג  10עבור אספקתו בדרג 16

מ"א

34.70

01.57.25.0225

תוספת מחיר לצינור פוליאתילן
 PE-100או  PE-100+בקוטר 110
מ"מ דרג  10עבור אספקתו בדרג 12.5

מ"א

8.40

01.57.25.0230

תוספת מחיר לצינור פוליאתילן

מ"א

16.80

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  408מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

 PE-100או  PE-100+בקוטר 110
מ"מ דרג  10עבור אספקתו בדרג 16

מ"א

01.57.25.0235

תוספת מחיר לצינור פוליאתילן
 PE-100או  PE-100+בקוטר 90
מ"מ דרג  10עבור אספקתו בדרג 12.5

מ"א

5.25

01.57.25.0240

תוספת מחיר לצינור פוליאתילן
 PE-100או  PE-100+בקוטר 90
מ"מ דרג  10עבור אספקתו בדרג 16

מ"א

12.60

01.57.25.0245

תוספת מחיר לצינור פוליאתילן
 PE-100או  PE-100+בקוטר 75
מ"מ דרג  10עבור אספקתו בדרג 12.5

מ"א

3.15

01.57.25.0250

תוספת מחיר לצינור פוליאתילן
 PE-100או  PE-100+בקוטר 75
מ"מ דרג  10עבור אספקתו בדרג 16

מ"א

7.35

01.57.25.0255

תוספת מחיר לצינור פוליאתילן
 PE-100או  PE-100+בקוטר 63
מ"מ דרג  10עבור אספקתו בדרג 12.5

מ"א

2.15

01.57.25.0260

תוספת מחיר לצינור פוליאתילן
 PE-100או  PE-100+בקוטר 63
מ"מ דרג  10עבור אספקתו בדרג 16

מ"א

1.10

25

רמדור

סה"כ

סה"כ קווי מים עשוי פוליאטילן 001-E

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  409מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון
26

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

צינורות עשויים פלדה

01.57.26.0005

צינור עשוי פלדה בקוטר ". 40, 1/2
 SCHעם עטיפה חיצונית "טריו"
לרבות ספחים מכל בסוגים כולל כל
המפורט לעיל

מ"א

79.00

01.57.26.0010

צינור כולל הכל כנ"ל אבל בקוטר "3/4

מ"א

88.00

01.57.26.0015

צינור כולל הכל כנ"ל אבל בקוטר "1

מ"א

100.00

01.57.26.0020

צינור כולל הכל כנ"ל אבל בקוטר "11/2

מ"א

126.00

01.57.26.0025

צינור כולל הכל כנ"ל אבל בקוטר "2

מ"א

153.00

01.57.26.0030

צינור כולל הכל כנ"ל אבל בקוטר "2
עשוי פלדה ע.ד 3.65 .מ"מ עם ציפוי
מלט פנימי ועטיפה חיצונית טריו בעומק
עד  1.3מ'

מ"א

147.00

01.57.26.0035

צינור פלדה כולל הכל כנ"ל אבל בקוטר
" 3ע.ד 5/32" .עם ציפוי מלט פנימי
ועטיפה חיצונית "טריו" בעומק עד 1.5
מ'

מ"א

210.00

01.57.26.0040

צינור פלדה כולל הכל כנ"ל אבל בקוטר
" 4ע.ד 5/32" .בעומק עד  1.5מ'

מ"א

252.00

01.57.26.0045

צינור פלדה כולל הכל כנ"ל אבל בקוטר
" 6ע.ד 5/32" .בעומק עד  1.5מ'

מ"א

294.00

01.57.26.0050

צינור פלדה כולל הכל כנ"ל אבל בקוטר
" 8ע.ד 5/32" .בעומק עד  1.75מ'

מ"א

378.00

01.57.26.0080

צינור פלדה כולל הכל כנ"ל אבל בקוטר
" 10ע.ד 3/16" .בעומק עד  1.75מ'

מ"א

504.00

01.57.26.0085

צינור פלדה כולל הכל כנ"ל אבל בקוטר
" 12ע.ד 3/16" .בעומק עד  1.75מ'

מ"א

588.00

01.57.26.0090

צינור פלדה כולל הכל כנ"ל אבל בקוטר
" 14ע.ד 3/16" .בעומק עד  1.75מ'

מ"א

651.00

01.57.26.0095

צינור פלדה כולל הכל כנ"ל אבל בקוטר
" 16ע.ד 3/16" .בעומק עד  2.00מ'

מ"א

756.00

01.57.26.0100

צינור פלדה כולל הכל כנ"ל אבל בקוטר
" 18ע.ד 3/16" .בעומק עד  2.0מ'

מ"א

977.00

01.57.26.0101

צינור פלדה כולל הכל כנ"ל אבל בקוטר
" 14ע.ד 1/4" .בעומק עד  1.75מ'

מ"א

704.00

01.57.26.0102

צינור פלדה כולל הכל כנ"ל אבל בקוטר
" 16ע.ד 1/4" .בעומק עד  2.00מ'

מ"א

830.00

01.57.26.0103

צינור פלדה כולל הכל כנ"ל אבל בקוטר
" 18ע.ד 1/4" .בעומק עד  2.0מ'

מ"א

1,029.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  410מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

01.57.26.0105

צינור פלדה כולל הכל כנ"ל אבל בקוטר
" 20ע.ד 3/16" .בעומק עד  2.0מ'

26

רמדור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה
מ"א

כמות

מחיר

סה"כ

1,050.00

סה"כ צינורות עשויים פלדה

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  411מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון
27

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

אביזרים ותאים ברשת המים
הערה:
אביזרים בצנרת תת קרקעית

הערה

01.57.27.0010

ברז אלכסוני מותקן בתא בקוטר "1/2
 1לרבות מחברים ורקורד על צינור מכל
סוג שהוא )התא לתשלום בנפרד(

יח'

315.00

01.57.27.0015

ברז כולל הכל כנ"ל אך בקוטר "2

יח'

420.00

01.57.27.0020

מגוף טריז " 2עם ציפוי רילסן פנים וחוץ
עם ציר ואביזרים פנימיים פלב"ם
 SS316תוצרת "רפאל" או ש.ע .לרבות
גלגל לפתיחה ,מחברים לאוגן ואוגנים
נגדיים עשויים פלבמ  SS316,ברגי
פלבמ , SS316ספחים כנדרש וכו' ,הכל
כמפורט בפרט מס' ),300Hתא למגוף
לתשלום

יח'

1,050.00

01.57.27.0025

מגוף כולל הכל כנ"ל אך בקוטר "3

יח'

1,418.00

01.57.27.0030

מגוף כולל הכל כנ"ל אך בקוטר "4

יח'

1,680.00

01.57.27.0035

מגוף כולל הכל כנ"ל אך בקוטר "6

יח'

2,415.00

01.57.27.0040

מגוף כולל הכל כנ"ל אך בקוטר "8

יח'

3,570.00

01.57.27.0045

מגוף כולל הכל כנ"ל אך בקוטר "10

יח'

5,565.00

01.57.27.0050

מגוף כולל הכל כנ"ל אך בקוטר "12

יח'

7,770.00

01.57.27.0055

מגוף כולל הכל כנ"ל אך בקוטר "14

יח'

11,025.00

01.57.27.0060

מגוף כולל הכל כנ"ל אך בקוטר "16

יח'

14,700.00

01.57.27.0065

מגוף כולל הכל כנ"ל אך בקוטר "18

יח'

19,950.00

01.57.27.0070

מגוף כולל הכל כנ"ל אך בקוטר "20

יח'

23,100.00

01.57.27.0075

מגוף כולל הכל כנ"ל אך בקוטר "24

יח'

35,700.00

01.57.27.0085

תא טרומי למגוף בקוטר  50ס"מ
בעומק עד  80ס"מ עם מכסה בקוטר
 50ס"מ מתאים לעומס בינוני C-250
עשוי ב.ב .מחורר בשלושה חורים,חצץ ,
וכו' הכל כמפורט בפרט

יח'

1,155.00

01.57.27.0090

תא למגוף כולל הכל כנ"ל אבל בקוטר
 60ס"מ בעומק עד  100ס"מ עם מכסה
בקוטר  50ס"מ מתאים לעומס בינוני
C-250

יח'

1,418.00

01.57.27.0095

תוספת לתא למגוף בקוטר  60ס"מ
עבור העמקתו ב -50ס"מ נוספים

יח'

210.00

01.57.27.0100

תא למגוף כולל הכל כנ"ל אבל בקוטר

יח'

2,205.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  412מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

 80ס"מ בעומק עד  150ס"מ עם מכסה
בקוטר  60ס"מ מתאים לעומס בינוני
C-250

יח'

01.57.27.0105

תוספת לתא למגוף בקוטר  80ס"מ
עבור העמקתו ב -50ס"מ נוספים

יח'

263.00

01.57.27.0110

תא למגוף כולל הכל כנ"ל אבל בקוטר
 100ס"מ עם בעומק עד  1.5מ' מכסה
בקוטר  60ס"מ מתאים לעומס בינוני
C-250

יח'

2,625.00

01.57.27.0115

תא למגוף כולל הכל כנ"ל אבל בקוטר
 125ס"מ עם בעומק עד  1.8מ' מכסה
בקוטר  60ס"מ מתאים לעומס בינוני
C-250

יח'

3,885.00

01.57.27.0120

תא למגוף כולל הכל כנ"ל אבל בקוטר
 150ס"מ עם בעומק עד  2.0מ' מכסה
בקוטר  60ס"מ מתאים לעומס בינוני
C-250

יח'

5,880.00

01.57.27.0125

תא למגוף קבור כולל מאריך
ציר,שרוול,תא יצקת עם מכסה
אוולי,הכל קומפלט כמפורט בפרט) .
יותקן רק באישור המזמין בכתב(

יח'

1,680.00

01.57.27.0130

תוספת למחיר תא מגוף עבור מכסה
יצקת עם סמל התאגיד וכיתוב "מים"
בקוטר  50ס"מ עם מסגרת עגולה או
מרובעת ,מתאים לעומס בינוניC-250 ,
במקום מכסה ב.ב

יח'

210.00

01.57.27.0135

תוספת למחיר תא מגוף עבור מכסה
יצקת כנ"ל בקוטר  60ס"מ לעומס
בינוני C-250 ,במקום מכסה ב.ב. .

יח'

263.00

01.57.27.0140

תוספת למחיר תא בקרה בקוטר 80
ס"מ עבור תקרה ומכסה לעומס כבד
 DUTY HEAVY ,D-400עשוי ב.ב

יח'

315.00

01.57.27.0145

תוספת למחיר תא בקרה בקוטר 100
ס"מ עבור מכסה לעומס כבד DUTY
 HEAVY D-400עשויי ב.ב

יח'

525.00

01.57.27.0150

תוספת למחיר תא בקרה בקוטר 125
ס"מ עבור מכסה לעומס כבד DUTY
 HEAVY D-400עשויי ב.ב

יח'

735.00

01.57.27.0155

תוספת למחיר תא בקרה בקוטר 150
ס"מ עבור מכסה לעומס כבד DUTY
 HEAVY D-400עשויי ב.ב

יח'

1,050.00

01.57.27.0160

תוספת עבור מכסה עשוי יצקת בקוטר
 50ס"מ לעומס כבד DUTY HEAVY

יח'

158.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  413מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

 D-400,במקום מכסה ב.ב.

יח'

01.57.27.0165

תוספת עבור מכסה עשוי יצקת בקוטר
 60ס"מ לעומס כבד DUTY HEAVY
 D-400,במקום מכסה ב.ב.

יח'

210.00

01.57.27.0170

תוספת עבור מכסה עשוי יצקת בקוטר
 60ס"מ לעומס כבד DUTY HEAVY
 D-400,במקום מכסה ב.ב.

יח'

210.00

01.57.27.0175

תאי בקרה עשויים במטון יצוק באתר
כולל חפירה ו/או חציבה לתא,שכבת
מצע מהודק מתחת לתא ,בטון רזה 5
ס"מ,תבניות חלקות לביצוע
רצפות,קירות ותקרות ,זיון מכל הסוגים
,בטון ב 30 -ברצפות ,קירות ותקרות,
מילוי החפירה סביב התא בחול או חומר
מקומי מוברר בהתאם למיקום התא
הכל

מ"ק

2,940.00

01.57.27.0180

איטום חוץ של קירות התא במריחת
ביטומן,יריעה ביטומנית ,ושכבת
פוליסטירן בעובי  3ס"מ להגנה על
האיטום בעת מילוי החפירה

מ"ר

58.00

01.57.27.0185

תוספת למגוף בכל קוטר שהוא עבור
מאריך ציר ומתאם אוניברסאלי מקובע
בפין נעילה

יח'

315.00

01.57.27.0190

תוספת למחיר תא מגוף עבור מכסה
מכל סוג שהוא ובכל קוטר שהוא עבור
מנגנון נעילה במכסה

יח'

158.00

01.57.27.0195

מכסה עשוי ב.ב כבד בקוטר  60ס"מ
לרבות מסגרת מותקן בתא בטון יצוק
באתר

יח'

525.00

01.57.27.0200

פרטי מסגרות מפלדה מגולבנת בתאים
עשויים בטון יצוק באתר כולל מכסים
מסוגים שונים,עוגנים לעיגון האלמנטים
בבטונים ,צירים,פרופילים שונים,ארובות
אוורור ,סולמות וכו'מותקן בתא בטון
יצוק באתר

ק"ג

23.10

01.57.27.0205

אספקת מפתח לסגר שטורץ תוצרת
"פומס"

יח'

158.00

01.57.27.0210

אספקת סגר למחבר שטורץ תוצרת
"פומס" או "כיפה אדומה" או שוו"ע
מאושר נגד גניבות מים

יח'

525.00

01.57.27.0215

ברז שריפה )הידרנט( בקוטר " 3עם
מתקן שבירה מאושר ע"י רשות הכבאות
והרשות המקומית כולל קטע צינור
פלדה " 4או פוליאטילן מצולב  110מ"מ

יח'

2,940.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  414מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

לפי דרישות המזמין ,ברז כיבוי " 3מאוגן
עם ציר נירוסטה תוצרת "רפאל" או ש.ע
 , .מחבר שטורץ תיקני,גוש עיגון מבטון,
מסעף לריתוך חשמל

יח'

01.57.27.0220

ברז שריפה )הידרנט( כולל הכל כנ"ל
אבל כפול כולל צינור הזנה  160מ"מ )"
,(6זקף " ,6מתקן שבירה וברז כיבוי
כפול2X3" ,

יח'

5,460.00

01.57.27.0225

ברז שריפה )הידרנט( כולל הכל כנ"ל
בקוטר " 4אבל ללא מתקן שבירה

יח'

2,205.00

01.57.27.0230

ברז שריפה )הידרנט( כולל הכל כנ"ל
בקוטר " 6אבלל ללא מתקן שבירה

יח'

3,150.00

01.57.27.0235

ברז שריפה בקוטר " 2כולל זקף ",3
ספח מעבר ל, 2" -ברז כיבוי "2
מאוגן,קטע צינור " 3באורך עד  3מ'
עטוף עטיפת "טריו" עד הצינור
הראשי,הכל קומפלט כמפורטבפרט,

יח'

1,680.00

27

רמדור

סה"כ

סה"כ אביזרים ותאים ברשת המים

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  415מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון
28

רמדור

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

סה"כ

מפרטים עיליים
הערה:
 . 1האביזרים  ,ספחים  ,קטעי צנרת וכו'
המפורטים להלן לצורך ביצוע מפרטים
עיליים מסוגים שונים ,מערכות מדידה
וכו' או מפרטים מסוגים שונים גלויים
אבל בתוך תאים טרומיים או מבטון ,
כוללים אספקת האביזר/ספח/צינור וכו'
)"אביזר" להלן( כמפורט בכתב
הכמויות,התקנת

הערה

הערה:
 .2צנרת פלדה תת קרקעית תהיה עם
פאזה חדה לריתוך,עם ציפוי מלט פנימי
ועטיפה חיצונית פוליאטילן שחול דירוג
 3כולל חפירה ו/או חציבה ,מצע
ומעטפת חול ,מילוי חוזר בהרטבה
והידוקו כמפורט ,בדיקות וכו'

הערה

הערה:
 .3ספחים מכל הסוגים מותקנים על
צנרת תת קרקעית יהיו עם פאזה חדה
לריתוך עם ציפוי מלט פנימי ועטיפה
חיצונית פוליאטילן שחול דירוג 3
חרושתית כאשר הספח בקרקע ו צביעה
כמפורט במפרט כאשר הספחים
מותקנים מעל הקרקע.תיקוני עטיפה
בריתוכים יעשו באמצעות יריעות
מתכווצות

הערה

הערה:
 .4כל האביזרים יתאימו ללחץ עבודה
של  16אטמ' לפחות אם לא צויין אחרת
במפורש .מחירי היחידה כוללים ברגים ,
אטמים  ,גומיות  ,תמיכות  ,חישוקים ,
ריתוכים ישרים או אלכסוניים ,כל חומרי
העזר הדרושים להתקנה מושלמת
וצבעיה הכל מפורט בשלמות .

הערה

הערה:
 .6קטעי הצנרת יהיו עשויים פלדה ,ע.ד
,1/4" .עם פאזה חדה לריתוך עם ציפוי
מלט פנימי צבועיים בצבע מגן וצבע
עליון מעל הקרקע ועטופים עטיפת טריו
בקרקע.מחירי היחידה לצנרת כוללים
חיתוך,ריתוך ,צביעה,תיקוני
ריתוכים,יריעות מתכווצות בקרקע,וכל
המפורט במפרטים.

הערה

הערה:
 .7כאשר ניתנות בכתב הכמויות
מפרטים מושלמים לפי קומפלט ,וידרשו
שינוןיים בקומפלט לדוגמא תוספת

הערה

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  416מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

מקטין לחץ ,אל חוזר מז"ח וכו' מחיר
היחידה יחושב ח לפי מחירהיחידה
ל"קומפלט" בתוספת האביזרים לפי
כתב הכמויות להלן .כנ"ל גם לגבי
גריעת ספח או אביזר מה"קומפלט"

הערה

01.57.28.0035

צינור בקוטר "24

מ"א

1,785.00

01.57.28.0040

צינור בקוטר "20

מ"א

1,470.00

01.57.28.0045

צינור בקוטר "18

מ"א

1,313.00

01.57.28.0050

צינור בקוטר "16

מ"א

1,155.00

01.57.28.0055

צינור בקוטר "14

מ"א

998.00

01.57.28.0060

צינור בקוטר "12

מ"א

683.00

01.57.28.0065

צינור בקוטר "10

מ"א

578.00

01.57.28.0070

צינור בקוטר "8

מ"א

473.00

01.57.28.0075

צינור בקוטר "6

מ"א

420.00

01.57.28.0080

צינור בקוטר "4

מ"א

315.00

01.57.28.0085

צינור בקוטר "3

מ"א

263.00

הערה:
צינורות פלדה בקטעים קצרים עד 1.0
מ' עם פאזה חדה לריתוך ,ציפוי מלט
פנימי ועטיפת טריו בקרקע לרבות
תיקוני עטיפה ביריעות מתכווצות
וצבועים כאשר הם מותקניםגלויים

הערה

01.57.28.0095

צינור בקוטר "24

יח'

1,890.00

01.57.28.0100

צינור בקוטר "20

יח'

1,575.00

01.57.28.0105

צינור בקוטר "18

יח'

1,365.00

01.57.28.0110

צינור בקוטר "16

יח'

1,208.00

01.57.28.0115

צינור בקוטר "14

יח'

1,050.00

01.57.28.0120

צינור בקוטר "12

יח'

735.00

01.57.28.0125

צינור בקוטר "10

יח'

630.00

01.57.28.0130

צינור בקוטר "8

יח'

525.00

01.57.28.0135

צינור בקוטר "6

יח'

473.00

01.57.28.0140

צינור בקוטר "4

יח'

347.00

01.57.28.0145

צינור בקוטר "3

מ"א

284.00

01.57.28.0150

נקודות דיגום והחדרת כלור לפי פרט
מותקנת על מפרט מים עילי או על זקף

קומפ...

1,575.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  417מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

במגרש ציבורי

קומפ...

01.57.28.0155

מגוף טריז בקוטר " 2עם מדף מגופר
וציר נירוסטה  SS 316דוגמת תוצרת
"רפאל" קצר או ארוך או ש.ע .לרבות
אוגנים נגדיים

יח'

945.00

01.57.28.0160

מגוף טריז כנ"ל אבל בקוטר "3

יח'

1,260.00

01.57.28.0170

מגוף טריז בקוטר " 4דוגמת תוצרת
"רפאל" קצר או ארוך או ש.ע .לרבות
אוגנים נגדיים

יח'

1,575.00

01.57.28.0175

מגוף טריז בקוטר " 6דוגמת תוצרת
"רפאל" קצר או ארוך או ש.ע .לרבות
אוגנים נגדיים

יח'

2,100.00

01.57.28.0180

מגוף טריז בקוטר " 8דוגמת תוצרת
"רפאל" קצר או ארוך או ש.ע .לרבות
אוגנים נגדיים

יח'

3,360.00

01.57.28.0185

מגוף טריז בקוטר " 10דוגמת תוצרת
"רפאל" קצר או ארוך או ש.ע .לרבות
אוגנים נגדיים

יח'

5,145.00

01.57.28.0190

מגוף טריז בקוטר " 12דוגמת תוצרת
"רפאל" קצר או ארוך או ש.ע .לרבות
אוגנים נגדיים

יח'

7,140.00

01.57.28.0195

מגוף טריז בקוטר " 14דוגמת תוצרת
"רפאל" קצר או ארוך או ש.ע .לרבות
אוגנים נגדיים

יח'

10,395.00

01.57.28.0200

מגוף טריז בקוטר " 16דוגמת תוצרת
"רפאל" קצר או ארוך או ש.ע .לרבות
אוגנים נגדיים

יח'

14,175.00

01.57.28.0205

מגוף טריז בקוטר " 18דוגמת תוצרת
"רפאל" קצר או ארוך או ש.ע .לרבות
אוגנים נגדיים

יח'

18,900.00

01.57.28.0210

מגוף טריז בקוטר " 20דוגמת תוצרת
"רפאל" קצר או ארוך או ש.ע .לרבות
אוגנים נגדיים

יח'

21,525.00

01.57.28.0215

מגוף טריז בקוטר " 24דוגמת תוצרת
"רפאל" קצר או ארוך או ש.ע .לרבות
אוגנים נגדיים

יח'

33,600.00

01.57.28.0220

דרסר בקוטר "3

יח'

263.00

01.57.28.0225

דרסר בקוטר "4

יח'

336.00

01.57.28.0230

דרסר בקוטר "6

יח'

525.00

01.57.28.0235

דרסר בקוטר "8

יח'

735.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  418מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

01.57.28.0240

דרסר בקוטר "10

יח'

945.00

01.57.28.0245

דרסר בקוטר "12

יח'

1,208.00

01.57.28.0250

דרסר בקוטר "14

יח'

1,995.00

01.57.28.0255

דרסר בקוטר "16

יח'

2,415.00

01.57.28.0260

דרסר בקוטר "18

יח'

2,940.00

01.57.28.0265

דרסר בקוטר "20

יח'

3,780.00

01.57.28.0270

דרסר בקוטר "24

יח'

6,300.00

01.57.28.0275

מחבר לאוגן )חצי דרסר( בקוטר "3
לרבות ברגים ועוגנים כולל אוזניים

יח'

315.00

01.57.28.0280

חצי דרסר בקוטר "4

יח'

420.00

01.57.28.0285

חצי דרסר בקוטר "6

יח'

630.00

01.57.28.0290

חצי דרסר בקוטר "8

יח'

861.00

01.57.28.0295

חצי דרסר בקוטר "10

יח'

1,260.00

01.57.28.0300

חצי דרסר בקוטר "12

יח'

1,680.00

01.57.28.0305

חצי דרסר בקוטר "14

יח'

2,520.00

01.57.28.0310

חצי דרסר בקוטר "16

יח'

4,200.00

01.57.28.0315

חצי דרסר בקוטר "18

יח'

5,040.00

01.57.28.0320

חצי דרסר בקוטר "20

יח'

6,090.00

01.57.28.0325

חצי דרסר בקוטר "24

יח'

9,450.00

01.57.28.0330

מסעף ) T) "20"X20"X20ע.ד.1/4" .

יח'

2,520.00

01.57.28.0335

מסעף ) T) "20"X20"X18ע.ד.1/4" .

יח'

2,415.00

01.57.28.0340

מסעף ) T) "20"X20"X16ע.ד.1/4" .

יח'

2,310.00

01.57.28.0345

מסעף ) T) "20"X20"X14ע.ד.1/4" .

יח'

2,100.00

01.57.28.0350

מסעף ) T) "18"X18"X18ע.ד.1/4" .

יח'

1,995.00

01.57.28.0355

מסעף ) T) "18"X18"X16ע.ד.1/4" .

יח'

1,890.00

01.57.28.0360

מסעף ) T) "18"X18"X14ע.ד.1/4" .

יח'

1,785.00

01.57.28.0365

מסעף ) T) "18"X18"X12ע.ד.1/4" .

יח'

1,890.00

01.57.28.0370

מסעף ) T) "16"X16"X16ע.ד.1/4" .

יח'

1,680.00

01.57.28.0375

מסעף ) T) "16"X16"X14ע.ד.1/4" .

יח'

1,575.00

01.57.28.0380

מסעף ) T) "16"X16"X12ע.ד.1/4" .

יח'

1,470.00

01.57.28.0385

מסעף ) T) "16"X16"X10ע.ד.1/4" .

יח'

1,680.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  419מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

01.57.28.0390

מסעף ) T) "14"X14"X14ע.ד.1/4" .

יח'

1,365.00

01.57.28.0395

מסעף ) T) "14"X14"X12ע.ד.1/4" .

יח'

1,260.00

01.57.28.0400

מסעף ) T) "14"X14"X10ע.ד.1/4" .

יח'

1,155.00

01.57.28.0405

מסעף ) T) "12"X12"X12ע.ד.1/4" .

יח'

1,155.00

01.57.28.0410

מסעף ) T) "12"X12"X10ע.ד.1/4" .

יח'

1,050.00

01.57.28.0415

מסעף ) T) "12"X12"X8ע.ד.1/4" .

יח'

987.00

01.57.28.0420

מסעף ) T) "12"X12"X6ע.ד.1/4" .

יח'

1,260.00

01.57.28.0425

מסעף ) T) "10"X10"X10ע.ד.1/4" .

יח'

945.00

01.57.28.0430

מסעף ) T) "10"X10"X8ע.ד.1/4" .

יח'

893.00

01.57.28.0435

מסעף ) T) "10"X10"X6ע.ד.1/4" .

יח'

840.00

01.57.28.0440

מסעף ) T) "10"X10"X4ע.ד.1/4" .

יח'

1,050.00

01.57.28.0445

מסעף ) T) "8"X8"X8ע.ד.1/4" .

יח'

840.00

01.57.28.0450

מסעף ) T) "8"X8"X6ע.ד.1/4" .

יח'

788.00

01.57.28.0455

מסעף ) T) "8"X8"X4ע.ד.1/4" .

יח'

735.00

01.57.28.0460

מסעף ) T) "6"X6"X6ע.ד.1/4" .

יח'

735.00

01.57.28.0465

מסעף ) T) "6"X6"X4ע.ד.1/4" .

יח'

683.00

01.57.28.0470

מסעף ) T) "6"X6"X3ע.ד.1/4" .

יח'

630.00

01.57.28.0475

מסעף ) T) "4"X4"X4ע.ד.1/4" .

יח'

630.00

01.57.28.0480

מסעף ) T) "4"X4"X3ע.ד.1/4" .

יח'

578.00

01.57.28.0485

זווית  90מעלות " 24ע.ד.1/4" .

יח'

1,470.00

01.57.28.0490

זווית  90מעלות " 20ע.ד.1/4" .

יח'

1,260.00

01.57.28.0495

זווית  90מעלות " 18ע.ד.1/4" .

יח'

1,155.00

01.57.28.0500

זווית  90מעלות " 16ע.ד.1/4" .

יח'

998.00

01.57.28.0505

זווית  90מעלות " 14ע.ד.1/4" .

יח'

893.00

01.57.28.0510

זווית  90מעלות " 12ע.ד.1/4" .

יח'

735.00

01.57.28.0515

זווית  90מעלות " 10ע.ד.1/4" .

יח'

683.00

01.57.28.0520

זווית  90מעלות " 8ע.ד.1/4" .

יח'

630.00

01.57.28.0525

זווית  90מעלות " 6ע.ד.1/4" .

יח'

578.00

01.57.28.0530

זווית  90מעלות " 4ע.ד.1/4" .

יח'

494.00

01.57.28.0535

זווית  90מעלות " 3ע.ד.1/4" .

יח'

368.00

01.57.28.0540
רמדור

סה"כ

1,365.00
הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  420מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

זווית  45מעלות " 24ע.ד.1/4" .

יח'

01.57.28.0545

זווית  45מעלות " 20ע.ד.1/4" .

יח'

1,155.00

01.57.28.0550

זווית  45מעלות "18ע.ד.1/4" .

יח'

1,050.00

01.57.28.0555

זווית  45מעלות "16ע.ד.1/4" .

יח'

840.00

01.57.28.0560

זווית  45מעלות "14ע.ד.1/4" .

יח'

735.00

01.57.28.0565

זווית  45מעלות "12ע.ד.1/4" .

יח'

630.00

01.57.28.0570

זווית  45מעלות "10ע.ד.1/4" .

יח'

546.00

01.57.28.0575

זווית  45מעלות " 8ע.ד.1/4" .

יח'

483.00

01.57.28.0580

זווית  45מעלות " 6ע.ד.1/4" .

יח'

420.00

01.57.28.0585

זווית  45מעלות " 4ע.ד.1/4" .

יח'

378.00

01.57.28.0590

זווית  45מעלות " 3ע.ד.1/4" .

יח'

315.00

01.57.28.0595

תמיכה לאביזרים " 3בהתאם לפרט

יח'

735.00

01.57.28.0600

תמיכה לאביזרים " 8בהתאם לפרט

יח'

1,365.00

01.57.28.0605

מופה בקוטר "3/4

יח'

158.00

01.57.28.0610

מופה בקוטר "1

יח'

168.00

01.57.28.0615

מופה בקוטר "11/2

יח'

184.00

01.57.28.0620

מופה בקוטר "2

יח'

210.00

01.57.28.0625

חיוץ בין אוגנים בקוטר "18" 20-
להפרדת חשמלית מושלמת בין צינורות
ישנים וחדשים

יח'

840.00

01.57.28.0630

חיוץ בין אוגנים בקוטר "12" 16-
להפרדת חשמלית מושלמת בין צינורות
ישנים וחדשים

יח'

630.00

01.57.28.0635

חיוץ בין אוגנים בקוטר עד " 10להפרדת
חשמלית מושלמת בין צינורות ישנים
וחדשים

יח'

420.00

הערה:
מקטיני לחץ/ווסתים מסוגים שונים
להתקנת במערכות עיליות-הדגם
המפורט הינו של חברת "דורות"  ,ניתן
להציע שווה ערך של חב' "ברמד" או
"שיא מגופים"

הערה

מקטין לחץ בקוטר " 3בעל מעבר פנימי
מלא לוויסות ושמירת לחץ קבוע במורד
הקוו ללא תלות בלחץ במעלה האביזר
דגם  30-3-PRתוצרת "דורות" או ש.ע.

יח'

01.57.28.0645

רמדור

סה"כ

5,670.00

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  421מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

01.57.28.0650

מקטין לחץ כנ"ל אבל בקוטר " 4דגם
30-4-PR

יח'

7,875.00

01.57.28.0655

מקטין לחץ כנ"ל אבל בקוטר " 6דגם
30-6-PR

יח'

12,600.00

01.57.28.0660

מקטין לחץ כנ"ל אבל בקוטר " 8דגם
30-8-PR

יח'

18,900.00

01.57.28.0665

מקטין לחץ כנ"ל אבל בקוטר " 10דגם
30-10-PR

יח'

26,250.00

01.57.28.0670

מקטין לחץ כנ"ל אבל בקוטר " 12דגם
30-12-PR

יח'

34,650.00

01.57.28.0675

מקטין לחץ כנ"ל אבל בקוטר " 14דגם
30-14-PR

יח'

42,000.00

01.57.28.0680

מקטין לחץ דו דרגתי בקוטר " 3בעל
מעבר פנימי מלא לוויסות ושמירת לחץ
קבוע במורד לאחד משני ערכים
נבחרים הקוו ללא תלות בלחץ במעלה
האביזר דגם ) 30-3-PRM)2תוצרת
"דורות" או ש.ע.

יח'

6,300.00

01.57.28.0685

מקטין לחץ כנ"ל אבל בקוטר " 4דגם
(-2)30-4-PRM

יח'

7,875.00

01.57.28.0690

מקטין לחץ כנ"ל אבל בקוטר " 6דגם
(30-6-PRM)2

יח'

14,175.00

01.57.28.0695

מקטין לחץ כנ"ל אבל בקוטר " 8דגם
(30-8-PRM)2

יח'

21,000.00

01.57.28.0700

מקטין לחץ כנ"ל אבל בקוטר " 10דגם
(30-10-PRM)2

יח'

29,400.00

01.57.28.0705

מקטין לחץ כנ"ל אבל בקוטר " 12דגם
(30-12-PRM)2

יח'

38,850.00

01.57.28.0710

מקטין לחץ כנ"ל אבל בקוטר " 14דגם
(30-14-PRM)2

יח'

48,300.00

01.57.28.0715

מקטין לחץ דינמי עם פיקוד הידראולי
בקוטר " 3בעל מעבר פנימי מלא
לוויסות ת לחץ משתנה במורד הקוו
כתלות בספיקת הצריכה ללא תלות
בשינוי לחץ במעלה האביזר כולל נווט
הידראולי המאפשר כיול בשטח של כל
פרופיל הוויסות מדגם
) 30-3-PRM)HYMODתוצרת "דורות"
או ש.ע.

יח'

7,665.00

01.57.28.0720

מקטין לחץ דינמי כנ"ל אבל בקוטר "4
דגם ) 30-4-PRM)HYMODתוצרת
"דורות" או ש.ע.

יח'

11,025.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  422מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

01.57.28.0725

מקטין לחץ דינמי כנ"ל אבל בקוטר "6
דגם ) 30-6-PRM)HYMODתוצרת
"דורות" או ש.ע.

יח'

17,850.00

01.57.28.0730

מקטין לחץ דינמי כנ"ל אבל בקוטר "8
דגם ) 30-8-PRM)HYMODתוצרת
"דורות" או ש.ע.

יח'

24,150.00

01.57.28.0735

מקטין לחץ דינמי כנ"ל אבל בקוטר "10
דגם ) 30-10-PRM)HYMODתוצרת
"דורות" או ש.ע.

יח'

36,750.00

01.57.28.0740

מקטין לחץ דינמי עם פיקוד הידראולי
בקוטר " 12בעל מעבר פנימי מלא
לוויסות ת לחץ משתנה במורד הקוו
כתלות בספיקת הצריכה ללא תלות
בשינוי לחץ במעלה האביזר כולל נווט
הידראולי המאפשר כיול בשטח של כל
פרופיל הוויסות דגם
) 30-12-PRM)HYMODתוצרת
"דורות" או ש.ע.

יח'

48,300.00

01.57.28.0745

מקטין לחץ דינמי כנ"ל אבל בקוטר "14
דגם ) 30-14-PRM)HYMODתוצרת
"דורות" או ש.ע.

יח'

60,900.00

01.57.28.0750

מקטין לחץ דינאמי עם פיקוד אלקטרוני
בקוטר " 3בעל מעבר פנימי מלא מבוקר
ע"י בקר אלקטרוני לשינוי ערך הוויסות
כתלות בשעות היממה או כתלות
בספיקה העוברת במגוף .הוויסות לא
יושפע משינוי הלחץ במעלה האביזר.
הבקר מסוג "פלמר" דגם FM MATE
 .CONTROLהמקטין מדגם )30-3

יח'

5,985.00

01.57.28.0755

מקטין לחץ דינאמי כנ"ל אבל בקוטר
" 4דגם ) 30-4-PRM)FMתוצרת
"דורות" או ש.ע.

יח'

8,400.00

01.57.28.0760

מקטין לחץ דינאמי כנ"ל אבל בקוטר
" 6דגם ) 30-6-PRM)FMתוצרת
"דורות" או ש.ע.

יח'

14,175.00

01.57.28.0765

מקטין לחץ דינאמי כנ"ל אבל בקוטר
" 8דגם ) 30-8-PRM)FMתוצרת
"דורות" או ש.ע.

יח'

21,000.00

01.57.28.0770

מקטין לחץ דינאמי כנ"ל אבל בקוטר
" 10דגם ) 30-10-PRM)FMתוצרת
"דורות" או ש.ע.

יח'

27,300.00

01.57.28.0775

מקטין לחץ דינאמי כנ"ל אבל בקוטר
" 12דגם ) 30-12-PRM)FMתוצרת
"דורות" או ש.ע.

יח'

33,600.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  423מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

01.57.28.0780

מקטין לחץ דינאמי כנ"ל אבל בקוטר
" 14דגם ) 30-14-PRM)FMתוצרת
"דורות" או ש.ע.

יח'

46,200.00

01.57.28.0785

שסתום בטחון בקוטר " 3דוגמת תוצרת
"ברמד" דגם 73Q

יח'

4,200.00

01.57.28.0790

שסתום בטחון בקוטר " 2דוגמת תוצרת
"ברמד" דגם 73Q

יח'

3,150.00

01.57.28.0795

תמיכה לצינורות בקוטר עד "24
בהתאם לפרט.

יח'

1,575.00

01.57.28.0800

מד לחץ בקוטר ", 6תחום לחצים 0-10
אטמ' עם גליצרין ודיאפרגמה נירוסטה
לרבות מגוך מחט תלת דרכי וריתוך
מופה " 1/2על צינור פלדה

יח'

578.00

01.57.28.0805

ברז בקוטר " 1/2אלכסוני

יח'

74.00

01.57.28.0810

ברז בקוטר " 3/4אלכסוני

יח'

105.00

01.57.28.0815

ברז בקוטר " 1אלכסוני

יח'

147.00

01.57.28.0820

ברז בקוטר "½ 1אלכסוני

יח'

210.00

01.57.28.0825

ברז בקוטר " 2אלכסוני

יח'

263.00

01.57.28.0830

אל חוזר בקוטר " 1תוצרת "סוקלה"
טיפוס הרמה )"קלפה"(

יח'

315.00

01.57.28.0835

אל חוזר כנ"ל בקוטר "½1

יח'

420.00

01.57.28.0840

אל חוזר בקוטר " 2מאוגן דגם N-040
תוצרת חב' א.ר.י .או ש.ע.

יח'

630.00

01.57.28.0845

אל חוזר כנ"ל בקוטר "3

יח'

3,150.00

01.57.28.0850

אל חוזר כנ"ל בקוטר "4

יח'

4,200.00

01.57.28.0855

אל חוזר כנ"ל בקוטר "6

יח'

6,090.00

01.57.28.0860

אל חוזר כנ"ל בקוטר "8

קומפ...

10,500.00

01.57.28.0865

אל חוזר כנ"ל בקוטר "10

קומפ...

15,750.00

01.57.28.0870

אל חוזר כנ"ל בקוטר "12

קומפ...

24,150.00

01.57.28.0875

אל חוזר כנ"ל בקוטר "14

קומפ...

32,550.00

01.57.28.0880

אל חוזר כנ"ל בקוטר "16

קומפ...

37,800.00

01.57.28.0885

אל חוזר כנ"ל בקוטר "18

קומפ...

60,900.00

01.57.28.0890

אל חוזר כנ"ל בקוטר "20

קומפ...

73,500.00

01.57.28.0895

שסתום אויר משולב מתוברג בקוטר "2
תוצרת "ארי" או ש.ע .דגם  D-50או ש.

קומפ...

1,575.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  424מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

ע.

קומפ...

01.57.28.0900

שסתום אויר משולב מאוגן בקוטר "3
דגם  D-50או ש.ע.

קומפ...

3,150.00

01.57.28.0905

שסתום אויר משולב מאוגן בקוטר "4
דגם  D-50או ש.ע.

קומפ...

4,620.00

01.57.28.0910

שסתום אויר משולב מאוגן בקוטר "6
דגם  D-50או ש.ע.

קומפ...

11,550.00

01.57.28.0915

שסתום אויר אוטומטי ברק בקוטר "½
תוצרת "ארי" או ש.ע .דגם  D-040עשוי
פלסטיק או מתכת כולל ברז כדורי "½

קומפ...

315.00

01.57.28.0920

שסתום אויר אוטומטי ברק בקוטר "3/4
תוצרת "ארי" או ש.ע .דגם  D-040עשוי
פלסטיק או מתכת כולל ברז כדורי "3/4

קומפ...

420.00

01.57.28.0925

שסתום אויר אוטומטי בקוטר " 1תוצרת
"ארי" או ש.ע .דגם  D-040עשוי
פלסטיק או מתכת כולל מגוף כדורי "1

קומפ...

525.00

01.57.28.0930

שסתום אויר אוטומטי בקוטר " 2תוצרת
"ארי" או ש.ע .דגם  D-040עשוי
פלסטיק או מתכת  B-, C,Pאו , CF
מאוגן או מוברג )לא כולל מגוף
שמשולם בנפרד(

קומפ...

1,155.00

01.57.28.0935

שסתום אויר קינטי בקוטר " 2תוצרת
"ארי" או ש.ע .דגם ) K-010לא כולל
מגוף שמשולם בנפרד(

קומפ...

1,050.00

01.57.28.0940

שסתום אויר קינטי בקוטר "  3תוצרת
"ארי" או ש.ע .דגם ) K-010לא כולל
מגוף שמשולם בנפרד(

קומפ...

2,310.00

01.57.28.0945

שסתום אויר קינטי בקוטר " 4תוצרת
"ארי" או ש.ע .דגם ) K-010לא כולל
מגוף שמשולם בנפרד(

קומפ...

3,465.00

01.57.28.0950

שסתום אויר קינטי בקוטר " 6תוצרת
"ארי" או ש.ע .דגם ) K-010לא כולל
מגוף שמשולם בנפרד(

קומפ...

11,025.00

01.57.28.0955

שסתום קלפה לסוף קו בקוטר " 3דגם
 NR-070תוצרת חב' א.ר.י .או ש.ע

יח'

1,680.00

01.57.28.0960

שסתום קלפה לסוף קו בקוטר " 4דגם
 NR-070תוצרת חב' א.ר.י .או ש.ע

יח'

1,995.00

01.57.28.0965

שסתום קלפה לסוף קו בקוטר " 6דגם
 NR-070תוצרת חב' א.ר.י .או ש.ע

יח'

2,625.00

01.57.28.0970

שסתום קלפה לסוף קו בקוטר " 8דגם
 NR-070תוצרת חב' א.ר.י .או ש.ע

יח'

4,200.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  425מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

01.57.28.0975

פורק לחץ בקוטר " 2תוצרת "ברמד" או
ש.ע .כולל וויסות של האביזר ע"י שרות
השדה של הספק

קומפ...

3,150.00

01.57.28.0980

פורק לחץ בקוטר " 3תוצרת "ברמד" או
ש.ע .כולל וויסות של האביזר ע"י שרות
השדה של הספק

קומפ...

4,200.00

01.57.28.0985

פורק לחץ בקוטר " 4תוצרת "ברמד" או
ש.ע .כולל וויסות של האביזר ע"י שרות
השדה של הספק

קומפ...

7,350.00

01.57.28.0990

מלכודת אבנים עשויה פלדה עם סל
נירוסטה בקוטר "2

קומפ...

1,365.00

01.57.28.0995

מלכודת אבנים עשויה פלדה עם סל
נירוסטה בקוטר "3

קומפ...

1,785.00

01.57.28.1000

מלכודת אבנים עשויה פלדה עם סל
מנירוסטה בקוטר "4

קומפ...

1,995.00

01.57.28.1005

מלכודת אבנים עשויה פלדה עם סל
מנירוסטה בקוטר "6

קומפ...

2,520.00

01.57.28.1010

מלכודת אבנים עשויה פלדה עם סל
מנירוסטה בקוטר "8

קומפ...

3,045.00

01.57.28.1015

מלכודת אבנים עשויה פלדה עם סל
מנירוסטה בקוטר "10

קומפ...

3,990.00

01.57.28.1020

מלכודת אבנים עשויה פלדה עם סל
מנירוסטה בקוטר "12

קומפ...

5,040.00

01.57.28.1025

מלכודת אבנים עשויה פלדה עם סל
מנירוסטה בקוטר "14

קומפ...

7,350.00

01.57.28.1030

מלכודת אבנים עשויה פלדה עם סל
מנירוסטה בקוטר "16

קומפ...

9,450.00

01.57.28.1035

מלכודת אבנים עשויה פלדה עם סל
מנירוסטה בקוטר "18

קומפ...

12,600.00

01.57.28.1040

מלכודת אבנים עשויה פלדה עם סל
מנירוסטה בקוטר "20

קומפ...

16,800.00

01.57.28.1045

מז"ח " 1כולל וויסות המז"ח ע"י בודק
מורשה ומתן תעודת בדיקה

קומפ...

1,260.00

01.57.28.1050

מז"ח "½ 1כולל וויסות המז"ח ע"י בודק
מורשה ומתן תעודת בדיקה

קומפ...

1,680.00

01.57.28.1055

מז"ח " 2כולל וויסות המז"ח ע"י בודק
מורשה ומתן תעודת בדיקה

קומפ...

2,310.00

01.57.28.1060

מז"ח " 3כולל וויסות המז"ח ע"י בודק
מורשה ומתן תעודת בדיקה

קומפ...

5,250.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  426מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

01.57.28.1065

מז"ח " 4כולל וויסות המז"ח ע"י בודק
מורשה ומתן תעודת בדיקה

קומפ...

6,825.00

01.57.28.1070

מז"ח " 6כולל וויסות המז"ח ע"י בודק
מורשה ומתן תעודת בדיקה

קומפ...

9,450.00

01.57.28.1075

מז"ח " 8כולל וויסות המז"ח ע"י בודק
מורשה ומתן תעודת בדיקה

קומפ...

12,600.00

01.57.28.1080

אוגן בקוטר " 2כולל ברגים ואטם

קומפ...

126.00

01.57.28.1085

אוגן בקוטר " 3כולל ברגים ואטם

קומפ...

189.00

01.57.28.1090

אוגן בקוטר " 4כולל ברגים ואטם

קומפ...

252.00

01.57.28.1095

אוגן בקוטר " 6כולל ברגים ואטם

קומפ...

315.00

01.57.28.1100

אוגן בקוטר " 8כולל ברגים ואטם

קומפ...

420.00

01.57.28.1105

אוגן בקוטר " 10כולל ברגים ואטם

קומפ...

546.00

01.57.28.1110

אוגן בקוטר " 12כולל ברגים ואטם

קומפ...

735.00

01.57.28.1115

אוגן בקוטר " 14כולל ברגים ואטם

קומפ...

945.00

01.57.28.1120

אוגן בקוטר " 16כולל ברגים ואטם

קומפ...

1,155.00

01.57.28.1125

אוגן בקוטר " 18כולל ברגים ואטם

קומפ...

1,470.00

01.57.28.1130

אוגן בקוטר " 20כולל ברגים ואטם

קומפ...

1,890.00

01.57.28.1135

אוגן בקוטר " 24כולל ברגים ואטם

קומפ...

2,310.00

01.57.28.1140

אוגן עוור בקוטר " 3כולל ברגים ואטם

קומפ...

126.00

01.57.28.1145

אוגן עוור בקוטר " 4כולל ברגים ואטם

קומפ...

158.00

01.57.28.1150

אוגן עוור בקוטר " 6כולל ברגים ואטם

קומפ...

252.00

01.57.28.1155

אוגן עוור בקוטר " 8כולל ברגים ואטם

קומפ...

357.00

01.57.28.1160

אוגן עוור בקוטר " 10כולל ברגים ואטם

קומפ...

630.00

01.57.28.1165

אוגן עוור בקוטר " 12כולל ברגים ואטם

קומפ...

945.00

01.57.28.1170

אוגן עוור בקוטר " 14כולל ברגים ואטם

קומפ...

1,260.00

01.57.28.1175

אוגן עוור בקוטר " 16כולל ברגים ואטם

קומפ...

1,575.00

01.57.28.1180

אוגן עוור בקוטר " 18כולל ברגים ואטם

קומפ...

1,995.00

01.57.28.1185

אוגן עוור בקוטר " 20כולל ברגים ואטם

קומפ...

2,415.00

01.57.28.1190

אוגן עוור בקוטר " 24כולל ברגים ואטם

קומפ...

2,625.00

01.57.28.1195

רקורד בקוטר "3/4

קומפ...

36.80

01.57.28.1200

רקורד בקוטר "1

קומפ...

47.30

01.57.28.1205

רקורד בקוטר "½1

קומפ...

63.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  427מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

01.57.28.1210

רקורד בקוטר "2

קומפ...

74.00

01.57.28.1215

מעבר קוני צנטרי או אקסצנטרי עם
ציפוי פנים בטון ועטיפה חיצונית טריו
בקוטר "2" - 3

קומפ...

473.00

01.57.28.1220

כנ"ל בקוטר "4" - 2

קומפ...

525.00

01.57.28.1225

כנ"ל בקוטר "4" - 3

קומפ...

630.00

01.57.28.1230

כנ"ל בקוטר "6" - 3

קומפ...

735.00

01.57.28.1235

כנ"ל בקוטר "6" - 4

קומפ...

788.00

01.57.28.1240

כנ"ל בקוטר "8" - 6

קומפ...

945.00

01.57.28.1245

כנ"ל בקוטר "10" - 8

קומפ...

1,050.00

01.57.28.1250

כנ"ל בקוטר "10" 6-

קומפ...

1,260.00

01.57.28.1255

כנ"ל בקוטר "10" 4-

קומפ...

1,470.00

01.57.28.1260

כנ"ל בקוטר "12" - 10

קומפ...

1,470.00

01.57.28.1265

כנ"ל בקוטר "12" - 8

קומפ...

1,680.00

01.57.28.1270

כנ"ל בקוטר "12" - 6

קומפ...

1,890.00

01.57.28.1275

כנ"ל בקוטר "14" - 12

קומפ...

2,310.00

01.57.28.1280

כנ"ל בקוטר "14" - 10

קומפ...

2,520.00

01.57.28.1285

כנ"ל בקוטר "14" - 8

קומפ...

2,730.00

01.57.28.1290

כנ"ל בקוטר "16" - 14

קומפ...

2,730.00

01.57.28.1295

כנ"ל בקוטר "16" - 12

קומפ...

2,940.00

01.57.28.1300

כנ"ל בקוטר "16" - 10

קומפ...

3,255.00

01.57.28.1305

כנ"ל בקוטר "18" 16-

קומפ...

3,360.00

01.57.28.1310

כנ"ל בקוטר "18" - 14

קומפ...

3,570.00

01.57.28.1315

כנ"ל בקוטר "18" - 12

קומפ...

3,885.00

01.57.28.1320

כנ"ל בקוטר "20" - 18

קומפ...

4,200.00

01.57.28.1325

כנ"ל בקוטר "20" - 16

קומפ...

4,620.00

01.57.28.1330

כנ"ל בקוטר "20" - 14

קומפ...

5,040.00

01.57.28.1335

כנ"ל בקוטר "24" - 20

קומפ...

5,460.00

01.57.28.1340

כנ"ל בקוטר "24" - 18

קומפ...

5,880.00

01.57.28.1345

זווית  90מעלות בקוטר "3

קומפ...

315.00

01.57.28.1350

זווית כנ"ל בקוטר "4

קומפ...

473.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  428מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

01.57.28.1355

זווית כנ"ל בקוטר "6

קומפ...

630.00

01.57.28.1360

זווית כנ"ל בקוטר "8

קומפ...

1,050.00

01.57.28.1365

זווית כנ"ל בקוטר "10

קומפ...

1,470.00

01.57.28.1370

זווית כנ"ל בקוטר "12

קומפ...

1,890.00

01.57.28.1375

זווית כנ"ל בקוטר "14

קומפ...

2,520.00

01.57.28.1380

זווית כנ"ל בקוטר "16

קומפ...

3,570.00

01.57.28.1385

זווית כנ"ל בקוטר "18

קומפ...

4,620.00

01.57.28.1390

זווית כנ"ל בקוטר "20

קומפ...

5,250.00

01.57.28.1395

זווית כנ"ל בקוטר "24

קומפ...

6,300.00

01.57.28.1400

זווית כנ"ל בקוטר "28

קומפ...

7,350.00

01.57.28.1405

זווית  45מעלות קוטר "2

יח'

263.00

01.57.28.1410

זווית כנ"ל בקוטר "3

יח'

368.00

01.57.28.1415

זווית כנ"ל בקוטר "4

יח'

473.00

01.57.28.1420

זווית כנ"ל בקוטר "6

יח'

525.00

01.57.28.1425

זווית כנ"ל בקוטר "8

יח'

840.00

01.57.28.1430

זווית כנ"ל בקוטר "10

יח'

1,155.00

01.57.28.1435

זווית כנ"ל בקוטר "12

יח'

1,260.00

01.57.28.1440

זווית כנ"ל בקוטר "14

יח'

1,470.00

01.57.28.1445

זווית כנ"ל בקוטר "16

יח'

1,680.00

01.57.28.1450

זווית כנ"ל בקוטר "18

יח'

1,890.00

01.57.28.1455

זווית כנ"ל בקוטר "20

יח'

2,205.00

01.57.28.1460

זווית כנ"ל בקוטר "24

יח'

2,520.00

01.57.28.1465

צינור בקוטר עד " 1מגולבן

קומפ...

126.00

01.57.28.1470

צינור בקוטר "½ 1מגולבן

קומפ...

158.00

01.57.28.1475

צינור בקוטר " 2מגולבן

קומפ...

168.00

01.57.28.1480

צינור בקוטר " 3מגולבן

קומפ...

210.00

01.57.28.1485

צינור בקוטר " 3ע.ד5/32" .

קומפ...

315.00

01.57.28.1490

צינור בקוטר " 4ע.ד5/32" .

קומפ...

368.00

01.57.28.1495

צינור בקוטר " 6ע.ד5/32" .

קומפ...

420.00

01.57.28.1500

צינור בקוטר " 8ע.ד5/32" .

קומפ...

473.00

01.57.28.1505
רמדור

סה"כ

525.00
הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  429מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

צינור בקוטר " 10ע.ד5/32" .

קומפ...

01.57.28.1510

צינור בקוטר " 12ע.ד5/32" .

קומפ...

630.00

01.57.28.1515

צינור בקוטר " 14ע.ד3/16" .

קומפ...

735.00

01.57.28.1520

צינור בקוטר " 16ע.ד3/16" .

קומפ...

998.00

01.57.28.1525

צינור בקוטר " 18ע.ד3/16" .

קומפ...

1,050.00

01.57.28.1530

גדר דוגמת דגם איצטדיון לפי פרט
בתכנית  308כולל ביטון עמודי הגדר
במשטח בטון או ביטונם בקרקע ביסוד
בעומק  60ס"מ ,קוטר  50ס"מ כאשר
לא מבוצע משטח מתחת למפרטים
העיליים

מ"א

420.00

01.57.28.1535

פשפש ברוחב  90ס"מ לגדר אצטדיון או
לגדר רשת כולל סגר לנעילה ומנעול
אנטי וונדלי כדוגמת "רב בריח"

יח'

1,260.00

01.57.28.1540

משטחי בטון מתחת למפרטים עיליים,
מערכות מדידה וכו' כולל יישור
השתית,הידוק השתית ,שכבת מצע
מהודק בעובי  20ס"מ,בטון רזה,בטון
ב -30מוחלק לרמת "בטון חשוף" ,זיון ,
קיטום פינות ,הכל כנדרש לקבלת
משטח בטון מושלם

מ"ק

1,890.00

28

רמדור

סה"כ

סה"כ מפרטים עיליים

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  430מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון
29

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

הארקות לצנרת מים

01.57.29.0005

כבל הארקה עשוי נחושת בקוטר 35
מ"מ כולל חפירה ו/או חציבה ,התקנת
הכבל מקביל לצינור ,התחברות לכבל
קיים עם נעלי כבל ,התחברות לצינורות
פלדה או למערכות מדידה ,גשר עשוי
פלדה על מערכת המדידה כולל שלות
לחבור לצינורת הפלדה,בדיקת רציפות
ע"י מהנדס חשמל מוסמך ,הכל כנד

יח'

26.30

01.57.29.0010

כבל הארקה כולל הכל כנ"ל אבל בקוטר
 25ממ"ר

מ"א

23.10

01.57.29.0015

אלקטרודה להארקה עשויה מוט ברזל
בעומק .6מ' כולל שוחת בטון בקוטר 50
עם מכסה ב.ב , C-125 .שלט פח
סטנדרטי )" זהירות-הארקה ,לא
לנתק"(-הפרט כולל חיבור לצינור
מתכתי או כבל הארקה באמצעות כבל
נחושת  25ממ"ר עם מעטה פי.ו.סי.
ושלה או מחבר להתחברות לצינור או
לכבל האר

קומפ...

1,050.00

29

רמדור

סה"כ

סה"כ הארקות לצנרת מים

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  431מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון
30

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

הכנות מים למגרשים ומערכות מדידה חדשות

01.57.30.0005

הכנה לחיבור מים בודד למגרש צמוד
קרקע בקוטר " 1לרבות זקף בקוטר 40
מ"מ ,קטעי צנרת )זקף וקטעי צנרת
במוטות( ,ספחים לריתוך חשמלי ,שרוול
מ PVCדרג ,10חצץ ,בטון ,מגוף "1
חסום בפקק או מסירת המגוף לרשות
המקומית וחסימת הזווית בפקק וכו' וכל
המפורט בפרט מס' S1

קומפ...

630.00

01.57.30.0010

הכנה לחיבור ביתי כפול כולל כל
המפורט לעיל כולל שתי הכנות בודדות
למגרשים וקטע חיבור בין שתי ההכנות
בהתאם לפרט מס' S2

קומפ...

1,050.00

01.57.30.0015

תוספת לחיבור מים למגרש עבור
התחברות למערכת הקיימת בקוטר עד
" 1כולל פירוק הזנה קיימת והתחברות
למערכת

קומפ...

210.00

01.57.30.0020

תוספת להתחברות למערכת הקיימת
עבור התקנת מגוף אלכסוני בקוטר "3/4
לפני מד המים כולל פירוק מגוף אם
קיים

קומפ...

74.00

01.57.30.0025

תוספת להתחברות למערכת הקיימת
עבור התקנת מגוף אלכסוני בקוטר "1
לפני מד המים כולל פירוק מגוף אם
קיים

קומפ...

90.00

01.57.30.0030

מערכת מדידה לבנין או לבית דו
משפחתי המורכבת משתי מערכות
מדידה " 3/4אחת מעל השניה לרבות
זקף " ,1"1- 1/2מסעפים ",3/4מגופים
" 3/4לפני ואחרי מדי המים ,פירוק
המערכת הקיימת ,פירוק מדי המים
הקיימים והתקנתם במערכת
החדשה,התחברות לקוי הזנה למבנה
ולקו ההזנה,תמיכת המ

קומפ...

1,050.00

01.57.30.0035

מערכת מדידה כולל הכל כנ"ל אבל
משולשת -המורכבת משלוש מערכות
מדידה " 3/4אחת מעל השניה לרבות
זקף "2"- 1/2

קומפ...

1,470.00

01.57.30.0040

מערכת מדידה כולל הכל כנ"ל אבל
מורכבת מארבע מערכות מדידה "3/4
אחת מעל השניה לרבות זקף "2

קומפ...

1,890.00

01.57.30.0045

הכנה לגינון בקוטר " 1בהתאם לפרט
S3

קומפ...

630.00

01.57.30.0050

הכנה לגינון בקוטר " 11/2בהתאם
לפרט S3

קומפ...

788.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  432מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

01.57.30.0055

הכנה לגינון בקוטר " 2בהתאם לפרט
S3

קומפ...

945.00

01.57.30.0060

הכנה לחיבור מים למגרש ציבורי או
הכנה לגינון עשויה פוליאטילן מצולב
בקוטר " ;2זקף  75מ"מ מסתיים 50
ס"מ מעל הקרקע )זקף וצינורות בהכנה
עשויים מוטות(,שרוול מגן עשוי
פוליאטילן בקוטר  110מ"מ,מעבר "X2
",3פקק חסימה,גוש עיגון מבטון ב 20 -
טבעת עיגון וכו' לפי פרט S4

קומפ...

1,155.00

01.57.30.0065

הכנה לחיבור מים למגרש ציבורי או
הזנה לגינון עשויה פוליאטילן מצולב
כולל הכל כנ"ל אבל בקוטר " ;3זקף 75
מ"מ מסתיים  50ס"מ מעל הקרקע
חסום באוגן ואוגן עיוור ,גוש עיגון מבטון
ב  ,20 -הכל קומפלט לפי פרט S5

קומפ...

1,470.00

01.57.30.0070

הכנה לחיבור מים למגרש ציבורי עשויה
פוליאטילן מצולב כולל הכל כנ"ל אבל
בקוטר " ;4זקף  110מ"מ מסתיים 60
ס"מ מעל הקרקע חסום באוגן ואוגן
עיוור ,שרוול מגן בקוטר  160מ"מ ,גוש
עיגון מבטון ב  ,20 -הכל קומפלט לפי
פרט S5

קומפ...

2,520.00

01.57.30.0075

הכנה לחיבור מים למגרש ציבורי עשויה
פוליאטילן מצולב כולל הכל כנ"ל אבל
בקוטר " ;6זקף  160מ"מ מסתיים 60
ס"מ מעל הקרקע חסום באוגן ואוגן
עיוור ,שרוול מגןבקוטר  225מ"מ ,גוש
עיגון מבטון ב  ,20 -הכל קומפלט לפי
פרט S5

קומפ...

3,360.00

01.57.30.0080

הכנה לחיבור מים למגרש ציבורי בקוטר
" 4עשויה פלדה :זקף " 4עשוי פלדה
מסתיים  60ס"מ מעל הקרקע חסום
באוגן ואוגן עיוור ,גוש עיגון מבטון
,מעבר לצינור פוליאטילן בקרקע וכו'
הכל קומלט לפי פרט S6

קומפ...

1,890.00

01.57.30.0085

הכנה לחיבור מים למגרש כולל הכל
כנ"ל אבל בקוטר " 6לפי פרט S6

קומפ...

2,520.00

01.57.30.0090

תוספת עבור התחברות למערכת מים
קיימת " 1 2"1/2-במגרש מהכנה
חדשה בקוטר " 2כולל פירוק הזנה
קיימת

קומפ...

263.00

01.57.30.0095

תוספת עבור התחברות למערכת מים
קיימת בקוטר " 3במגרש מהכנה
חדשה בקוטר " 3כולל פירוק הזנה
קיימת

קומפ...

420.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  433מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

01.57.30.0100

תוספת עבור התחברות למערכת מים
קיימת בקוטר " 4במגרש מהכנה
חדשה בקוטר " 4כולל פירוק הזנה
קיימת

קומפ...

735.00

01.57.30.0105

תוספת עבור התחברות למערכת מים
קיימת בקוטר " 6במגרש מהכנה
חדשה בקוטר " 6כולל פירוק הזנה
קיימת

קומפ...

945.00

01.57.30.0110

תוספת עבור התקנת ברז " ,1אלכסוני
תוצרת "דורות" או ש.ע .מאושר בהכנה
לחיבור מים למגרש

קומפ...

42.00

01.57.30.0115

תוספת עבור התקנת ברז "½,1
אלכסוני תוצרת "דורות" או ש.ע .מאושר
בהכנה לחיבור מים למגרש

קומפ...

74.00

01.57.30.0120

תוספת עבור התקנת ברז " ,2אלכסוני
תוצרת "דורות" או ש.ע .מאושר בהכנה
לחיבור מים למגרש

קומפ...

105.00

01.57.30.0125

תוספת עבור התקנת מגוף טריז עם
ציפוי אמאיל חוץ וציפוי רילסן פנים
בקוטר " ,2בהכנה לחיבור מים
למגרש/הכנה לגינון

קומפ...

630.00

01.57.30.0130

תוספת עבור התקנת מגוף טריז עם
ציפוי אמאיל חוץ וציפוי רילסן פנים
בקוטר " ,3בהכנה לחיבור מים
למגרש/הכנה לגינון

קומפ...

840.00

01.57.30.0135

תוספת עבור התקנת מגוף טריז עם
ציפוי אמאיל חוץ וציפוי רילסן פנים
בקוטר " ,4בהכנה לחיבור מים למגרש

קומפ...

1,155.00

01.57.30.0140

תוספת עבור התקנת מגוף טריז עם
ציפוי אמאיל חוץ וציפוי רילסן פנים
בקוטר " ,6בהכנה לחיבור מים למגרש

קומפ...

1,470.00

01.57.30.0145

מערכת מדידה בקוטר " 3/4כולל פירוק
המערכת הישנה ללא קשר למיקום
המערכת החדשה ביחס לישנה ,פירוק
מד מים קייים והתקנתו מחדש במערכת
החדשה ,שני מגופים " ,1ספחים
כנדרש ,קטעי צנרת פלדה ופוליאטילן
במוטת כמפורט בתכניות ,עד
להתחברות לצינורות הזנה ואספקה
בקרקע או לז

קומפ...

840.00

01.57.30.0150

מערכת מדידה כולל הכל כנ"ל אבל
בקוטר " 1לפי פרט S8

קומפ...

1,050.00

01.57.30.0155

מערכת מדידה כולל הכל כנ"ל אבל
בקוטר "11/2

קומפ...

1,260.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  434מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

01.57.30.0160

מערכת מדידה כולל הכל כנ"ל אבל
בקוטר "2

קומפ...

1,680.00

01.57.30.0165

תוספת למערכת מדידה עבור אספקה
והתקנת מד מים חדש " 1/2תוצרת
חב' " "ELSTERמתאים
לC CLASS -

קומפ...

210.00

01.57.30.0170

כנ"נ אבל מד מים בקוטר "3/4

קומפ...

315.00

01.57.30.0175

תוספת למערכת מדידה עבור אספקה
והתקנת מד מים חדש " 1תוצרת חב'
לC -
" "ELSTERמתאים
CLASS

קומפ...

473.00

01.57.30.0180

כנ"נ אבל מד מים בקוטר "1 1/4

קומפ...

630.00

01.57.30.0185

כנ"נ אבל מד מים בקוטר "1 1/2

קומפ...

945.00

01.57.30.0190

מד מים בקוטר " MEITWIN+ 2עם
תבריג

קומפ...

2,730.00

01.57.30.0195

כנ"נ אבל מד מים בקוטר " 2עם אוגנים

קומפ...

3,360.00

01.57.30.0200

מד מים משולב טורי ,C CLASS ,
תוצרת  MEITWINבקוטר "2

קומפ...

3,990.00

01.57.30.0205

מד מים משולב טורי כנ"ל בקוטר "3

קומפ...

8,400.00

01.57.30.0210

מד מים משולב טורי כנ"ל בקוטר "4

קומפ...

10,500.00

01.57.30.0215

מד מים משולב  WPVD3בקוטר
"1/2 X1 "6

קומפ...

16,800.00

01.57.30.0220

מד מים  WP-DYNAMICבקוטר
"2

קומפ...

1,260.00

01.57.30.0225

מד מים  MEITWIN+בקוטר

קומפ...

3,150.00

01.57.30.0230

מד מים כנ"ל בקוטר

"4

קומפ...

3,780.00

01.57.30.0235

מד מים כנ"ל בקוטר

"6

קומפ...

6,510.00

01.57.30.0240

מד מים אולטראסוני קוטר "1 1/2
פולימרי מתוברג דגם "אוקטב "R-250
עם קטע צינור ללחץ עבודה של 16
אטמ'

יח'

3,465.00

01.57.30.0245

מד מים אולטראסוני קוטר " 2פולימרי
מתוברג דגם "אוקטב  "R-500או ש"ע
עם קטע צינור ללחץ עבודה של 16
אטמ'

יח'

4,410.00

01.57.30.0250

מד מים אולטרסוני קוטר " 2מיצקת
ברזל דגם "אוקטב  "R-500או ש"ע
סגור עם אוגנים ללחץ עבודה של 16
אטמ'

יח'

5,145.00

רמדור

"3

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  435מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

01.57.30.0255

מד מים אולטרסוני קוטר " 3מיצקת
ברזל דגם "אוקטב  "R-500או ש"ע
סגור עם אוגנים ללחץ עבודה של 16
אטמ'

יח'

5,880.00

01.57.30.0260

מד מים אולטרסוני קוטר " 4מיצקת
ברזל דגם "אוקטב  "R-500או ש"ע
סגור עם אוגנים ללחץ עבודה של 16
אטמ'

יח'

7,560.00

01.57.30.0265

מד מים אולטרסוני קוטר "6מיצקת
ברזל דגם "אוקטב  "R-500או ש"ע
סגור עם אוגנים ללחץ עבודה של 16
אטמ'

יח'

9,765.00

01.57.30.0270

מד מים אולטרסוני קוטר " 8מיצקת
ברזל דגם "אוקטב  "R-500או ש"ע
סגור עם אוגנים ללחץ עבודה של 16
אטמ'

יח'

11,130.00

01.57.30.0275

מד מים אולטרסוני קוטר " 10מיצקת
ברזל דגם "אוקטב  "R-500או ש"ע
סגור עם אוגנים ללחץ עבודה של 16
אטמ'

יח'

12,705.00

01.57.30.0280

מד מים אולטרסוני קוטר " 12מיצקת
ברזל דגם "אוקטב  "R-500או ש"ע
סגור עם אוגנים ללחץ עבודה של 16
אטמ'

יח'

14,280.00

01.57.30.0285

מערכת מדידה מושלמת בקוטר " 3כולל
שני מגופים טריז " 3ספחים כנדרש ,מד
מים רב זרמי בקוטר " 2מדגם WPD
כולל קטעי צנרת פלדה עד להתחברות
לצינורות הזנה ואספקה בקרקע,
תמיכות ,מעברים לצינור פוליאטילן
מצולב בקרקע וכו' הכל קומפלט לקבלת
מערכת מושלמת לפי פרט S9

קומפ...

4,200.00

01.57.30.0290

מערכת מדידה מושלמת בקוטר " 3כולל
הכל כנ"ל אבל עם מד מים רב זרמי "3

קומפ...

6,825.00

01.57.30.0295

מערכת מדידה בקוטר " 3כולל הכל
כנ"ל אבל עם מונה מים " 3משולב
מדגם  Meitwinעם לוכד אבנים
אינטגראלי לפי פרט S11

קומפ...

11,550.00

01.57.30.0300

מערכת מדידה בקוטר " 4כולל  2מגופי
טריז בקוטר " ,4לוכד אבנים אינטגרלי,
מד מים משולב Meitwin ,או ש.ע.
בקוטר " ,4כולל ספחים ,קטעי צנרת
פלדה עד להתחברות לצינורות הזנה
ואספקה בקרקע ,תמיכות ,מעברים
לצינור פוליאטילן מצולב בקרקע וכו'
הכל קומפלט לקבלת מערכת מושלמת

קומפ...

18,900.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  436מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

01.57.30.0305

מערכת מדידה בקוטר " 4כולל  2מגופי
טריז בקוטר " ,4לוכד אבנים אינטגרלי,
מד מים משולב Meitwin ,או ש.ע.
בקוטר " ,3כולל ספחים ,מעברי
קוטר,קטעי צנרת פלדה עד להתחברות
לצינורות הזנה ואספקה בקרקע,
תמיכות ,מעברים לצינור פוליאטילן
מצולב בקרקע וכו' הכל קומפלט לקבלת
מ

קומפ...

17,850.00

01.57.30.0310

מערכת מדידה בקוטר " 4כולל  2מגופי
טריז בקוטר " ,4מד מים רב זרמי מדגם
 WPDבקוטר " ,4כולל ספחים ,קטעי
צנרת פלדה עד להתחברות לצינורות
הזנה ואספקה בקרקע,תמיכות,
מעברים לצינור פוליאטילן מצולב
בקרקע וכו' הכל קומפלט לקבלת
מערכת מושלמת לפי הפרטים.

קומפ...

12,600.00

01.57.30.0315

מערכת מדידה בקוטר " 6כולל  2מגופי
טריז בקוטר " ,6לוכד אבנים אינטגרלי,
מד מים משולב  ,Meitwinאו ש.ע.
בקוטר " ,6כולל ספחים ,קטעי צנרת
פלדה עד להתחברות לצינורות הזנה
ואספקה בקרקע ,תמיכות ,מעברים
לצינור פוליאטילן מצולב בקרקע וכו'
הכל קומפלט לקבלת מערכת מושלמת

קומפ...

26,250.00

01.57.30.0320

מערכת מדידה בקוטר " 6כולל  2מגופי
טריז בקוטר " 6מד מים רב זרמי מדגם
 WPDבקוטר " ,6כולל ספחים ,קטעי
צנרת פלדה עד להתחברות לצינורות
הזנה ואספקה בקרקע,תמיכות,
מעברים לצינור פוליאטילן מצולב
בקרקע וכו' הכל קומפלט לקבלת
מערכת מושלמת לפי הפרטים.

קומפ...

17,850.00

01.57.30.0325

מערכת מדידה בקוטר " 6כולל  2מגופי
טריז בקוטר " 6מד מים רב זרמי מדגם
 WPDבקוטר " ,4כולל ספחים,מעברי
קוטר ,קטעי צנרת פלדה עד להתחברות
לצינורות הזנה ואספקה בקרקע,
תמיכות ,מעברים לצינור פוליאטילן
מצולב בקרקע וכו' הכל קומפלט לקבלת
מערכת מושלמת לפי הפרטים

קומפ...

19,950.00

01.57.30.0330

מערכת מדידה בקוטר " 6כולל  2מגופי
טריז בקוטר " ,6לוכד אבנים אינטגרלי,
מד מים משולב  ,Meitwinאו ש.ע.
בקוטר " ,4כולל ספחים ,קטעי צנרת
פלדה עד להתחברות לצינורות הזנה
ואספקה בקרקע ,תמיכות ,מעברים
לצינור פוליאטילן מצולב בקרקע וכו'
הכל קומפלט לקבלת מערכת מושלמת

קומפ...

25,200.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  437מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

01.57.30.0335

מערכת מדידה " 2X3בהתאם לפרט
 S14עם שני מדי מים MEITWIN+

קומפ...

27,300.00

01.57.30.0340

מערכת מדידה " 2X4בהתאם לפרט
 S15עם שני מדי מים MEITWIN+

קומפ...

35,700.00

01.57.30.0345

מערכת מדידה " 2X6בהתאם לפרט
 S15עם שני מדי מים MEITWIN+

קומפ...

48,300.00

30

רמדור

סה"כ

סה"כ הכנות מים למגרשים ומערכות מדידה חדשות

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  438מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון
31

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

עבודות שונות
הערה:
קידוח אופקי מתחתת לכבישים או
מתחת למערכות/םילושכימ/תשתיות
קיימים כולל תאום הקידוח עם כל בעלי
התשתיות וכל הרשויות,קבלת אישורים
מבעלי התשתיות והרשויות ,תשלום
אגרות ועבור פיקוח לבעלי
התשתיות/רשויות חפירה ו/או חציבה
של בור למכונת הקידוח ,אספקת
השרוול,

הערה

01.57.31.0010

קידוח " 8ע.ד5/32" .

מ"א

945.00

01.57.31.0015

קידוח " 10ע.ד5/32" .

מ"א

1,050.00

01.57.31.0020

קידוח " 12ע.ד5/32" .

מ"א

1,260.00

01.57.31.0025

קידוח " 16ע.ד7/32" .

מ"א

1,470.00

01.57.31.0030

קידוח " 20"18-ע.ד7/32" .

מ"א

1,680.00

01.57.31.0035

קידוח " 20"18-ע.ד1/4" .

מ"א

1,890.00

01.57.31.0040

קידוח " 28"24-ע.ד1/4" .

מ"א

2,520.00

01.57.31.0045

קידוח " 32"30-ע.ד1/4" .

מ"א

2,940.00

01.57.31.0050

קידוח " 36"34-ע.ד1/4" .

מ"א

3,675.00

01.57.31.0055

השחלת צינור בקוטר עד  110מ"מ
)" (4מכל סוג שהוא בתוך שרוול כולל
נעלי סמך ואטמי קצצה ) הצינור
לתשלום בנפרד (

מ"א

84.00

01.57.31.0060

משטח בטון מתחת למפרטים עיליים
כולל חפירה ו/או חציבה ליישור הקרקע,
שכבת מצע סוג א' בעובי  20ס"מ
מהודקת ל -98%מוד .אאשהו ,בטון
רזה ,משטח בטון מזוין ב -30בעובי 20
ס"מ ,זיון ,שרוולי מעבר סביב
הצינורות,וכו' כמפורט בתכניות

מ"ר

315.00

01.57.31.0063

משטח בטון ב -30לשבילים ומדרכות
יצוק באתר בעובי  15ס"מ ,לרבות רשת
ברזל מרותכת קוטר  8מ"מ כל 20/20
ס"מ ,החלקת פני הבטון ומישקים .כולל
גוון כורכרי ,גוון סופי לבחירת האדריכל
וכולל סירוק בטון לפי דוגמא שתסופק
על ידי האדריכל .הקבלן יבצע שתי
דוגמאות לאישור ,לאחר ביצוע הדוגמא
יוחלט על סוג הצמנט ,אפור בהיר )ללא
אפר פחם( או לבן .זמן המתנה
להתגבשות הבטון לא פחות מ -14ימים
.

מ"ר

300.00
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סה"כ
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יחידת
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כמות

מחיר

01.57.31.0070

השחלת צינור בקוטר  160מ"מ )"(6
מכל סוג שהוא בתוך שרוול כולל נעלי
סמך ואטמי קצצה ) הצינור לתשלום
בנפרד (

מ"א

126.00

01.57.31.0075

השחלת צינור בקוטר  225מ"מ )"(8
מכל סוג שהוא בתוך שרוול כולל נעלי
סמך ואטמי קצצה ) הצינור לתשלום
בנפרד (

מ"א

189.00

01.57.31.0080

השחלת צינור בקוטר  250-280מ"מ
)" (10מכל סוג שהואבתוך שרוול כולל
נעלי סמך ואטמי קצצה ) הצינור
לתשלום בנפרד (

מ"א

263.00

01.57.31.0085

השחלת צינור בקוטר  315מ"מ )"(12
מכל סוג שהואבתוך שרוול כולל נעלי
סמך ואטמי קצצה ) הצינור לתשלום
בנפרד (

מ"א

336.00

01.57.31.0090

השחלת צינור בקוטר  355מ"מ )"(14
מכל סוג שהואבתוך שרוול כולל נעלי
סמך ואטמי קצצה ) הצינור לתשלום
בנפרד (

מ"א

420.00

01.57.31.0095

השחלת צינור בקוטר  400מ"מ )"(16
מכל סוג שהואבתוך שרוול כולל נעלי
סמך ואטמי קצצה ) הצינור לתשלום
בנפרד (

מ"א

525.00

01.57.31.0100

השחלת צינור בקוטר  450מ"מ )"(18
מכל סוג שהואבתוך שרוול כולל נעלי
סמך ואטמי קצצה ) הצינור לתשלום
בנפרד (

מ"א

630.00

01.57.31.0105

השחלת צינור בקוטר  500מ"מ )"(20
מכל סוג שהואבתוך שרוול כולל נעלי
סמך ואטמי קצצה ) הצינור לתשלום
בנפרד (

מ"א

756.00

01.57.31.0110

השחלת צינור בקוטר  630מ"מ )"(24
מכל סוג שהואבתוך שרוול כולל נעלי
סמך ואטמי קצצה ) הצינור לתשלום
בנפרד (

מ"א

945.00

01.57.31.0115

השחלת צינור בקוטר  710מ"מ )"(28
מכל סוג שהואבתוך שרוול כולל נעלי
סמך ואטמי קצצה ) הצינור לתשלום
בנפרד (

מ"א

1,155.00

01.57.31.0120

שרוול בקוטר  110מ"מ )"(4

מ"א

84.00

01.57.31.0125

שרוול בקוטר  160מ"מ )"(6

מ"א

126.00

01.57.31.0130

שרוול בקוטר  225מ"מ )"(8

מ"א

158.00
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יחידת
מידה

כמות

מחיר

01.57.31.0135

שרוול בקוטר  280מ"מ )"(10

מ"א

263.00

01.57.31.0140

שרוול בקוטר  315מ"מ )"(12

מ"א

368.00

01.57.31.0145

שרוול בקוטר  400מ"מ )"(16

מ"א

525.00

01.57.31.0150

שרוול בקוטר  500מ"מ )"(20

מ"א

735.00

01.57.31.0155

שרוול בקוטר  630מ"מ )"(24

מ"א

1,050.00

01.57.31.0160

שרוול בקוטר  710מ"מ )"(28

מ"א

1,470.00

01.57.31.0165

ניתוק קו מים בקוטר " 2מכל סוג כולל
תאום ביצוע הניתוק עם תאגיד מי
שבע,וחסימת הקוו באביזר קצה
המטיח אטימטת מלאה בלחץ בהתאם
לסוג הצינור

יח'

231.00

01.57.31.0170

ניתוק קו מים כולל הכל כנ"ל אבל
בקוטר " 3מכל סוג

יח'

462.00

01.57.31.0175

ניתוק קו מים כולל הכל כנ"ל אבל
בקוטר " 4מכל סוג

יח'

578.00

01.57.31.0180

ניתוק קו מים כולל הכל כנ"ל אבל
בקוטר בקוטר " 6מכל סוג

יח'

751.00

01.57.31.0185

ניתוק קו מים כולל הכל כנ"ל אבל
בקוטר " 8מכל סוג

יח'

1,040.00

01.57.31.0190

ניתוק קו מים כולל הכל כנ,ל אבל
בקוטר " 10מכל סוג

יח'

1,271.00

01.57.31.0195

ניתוק קו מים כולל הכל כנ"ל אבל
בקוטר " 12מכל סוג

יח'

1,733.00

01.57.31.0200

ניתוק קו מים כולל הכל כנ"ל אבל
בקוטר " 14מכל סוג

יח'

3,465.00

01.57.31.0205

ניתוק קו מים כולל הכל כנ"ל אבל
בקוטר " 16מכל סוג

יח'

5,198.00

01.57.31.0210

מעבר קיר עשוי בטון/קיר כובד,בלוקים
וכו' עם צינור מים בקוטר עד " 2מכל סוג
שהוא לרבות קידוח בקוטר מתאים או
התשנת שרוול מעבר וביטונו ,התקנת
שרוול במידתהצורך והחזרת מצב
השטח לקדמותו

יח'

158.00

01.57.31.0215

מעבר עם צינור מים כולל הכל כנ"ל אבל
בקוטר "4"3-

יח'

189.00

01.57.31.0220

מעבר עם צינור מים כולל הכל כנ"ל אבל
בקוטר "8"6-

יח'

263.00

01.57.31.0225

פירוק מערכת מדידה כולל הכל כנ"ל
אבל בקוטר "4"3-

יח'

368.00

רמדור

סה"כ
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כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

01.57.31.0230

פירוק מערכת מדידה כולל הכל כנ"ל
אבל בקוטר "6

יח'

525.00

01.57.31.0235

פירוק הידרנט קיים והעברתו לידי
התאגיד לרבות ניסורו מתחת למפלס
פני הקרקע ליד הצינור הראשי וחסימת
הצינור המזין באביזר מתאים להבטחת
אטימות מוחלטת.

יח'

683.00

01.57.31.0240

פירוק מגוף/ברז בקוטר עד " 2פינויו
לאתר פסולת או שמירתו לשימוש חוזר
לפי הנחיות המפקח ,לרבות החזרת
מצב השטח לקדמותו.

קומפ...

158.00

01.57.31.0245

פירוק מגוף כולל הכל כנ"ל אבל בקוטר
"3-"10

קומפ...

263.00

01.57.31.0250

פירוק מגוף כולל הכל כנ"ל אבל בקוטר
מעל "12

קומפ...

368.00

01.57.31.0255

תוספת לסעיף תיקון המצע עבור תיקון
כביש אספלט כולל ניסור דפנות
הפתיחה במסור דיסק  ,תיקון והשלמת
שכבת מצע עליונה ,ריסוס והתקנת
שכבת אספלט בעובי מינימלי של  7ס"מ
לקבלת תיקון מושלם בכביש אך לא
פחות מעובי האספלט הקיים).סעיף זה
ישולם רק בכבישים בהם לא מבוצע פי

מ"א

156.00

01.57.31.0260

תוספת עבור העמקת חפירה לקווי מים
בקוטר עד " 10ב -0.5מ' נוספים )עבור
כל  0.5מ' מעבר לעומק מקסימאלי
שמוגדר בסעיף הצינור תשולם תוספת
של  ._ 20עבור  1מ' מעל למצויין
בסעיף קו מים תשולם תוספת של _ 40
וכו' עבור פחות מ  0.5מ' לא תשולם
תוספת(

מ"א

42.00

01.57.31.0261

תוספת עבור העמקת חפירה  /חציבה
)כולל סלע רציף( לקווי מים בקוטר "12
" 10ב -0.5מ' נוספים )עבור כל  0.5מ'מעבר לעומק מקסימאלי שמוגדר
בסעיף הצינור תשולם תוספת של _ 25
 .עבור  1מ' מעל למצויין בסעיף קו מים
תשולם תוספת של  _ 50וכו' עבור
פחות מ  0.5מ' לא תשולם תו

מ"א

53.00

01.57.31.0265

תוספת עבור העמקת חפירה /חציבה
)כולל סלע רציף( לקווי מים בקוטר
" 16"12-ב -0.5מ' נוספים )עבור כל .0
 5מ' מעבר לעומק מקסימאלי שמוגדר
בסעיף הצינור תשולם תוספת של _ 30
 .עבור  1מ' מעל למצויין בסעיף קו מים
תשולם תוספת של  _ 60וכו' עבור

מ"א

63.00

רמדור

סה"כ
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יחידת
מידה

כמות

מחיר

פחות מ  0.5מ' לא תשולם תוס

מ"א

01.57.31.0270

תוספת עבור העמקת חפירה  /חציבה
)כולל סלע רציף( לקווי מים בקוטר
" 20"18-ב -0.5מ' נוספים )עבור כל .0
 5מ' מעבר לעומק מקסימאלי שמוגדר
בסעיף הצינור תשולם תוספת של _ 50
 .עבור  1מ' מעל למצויין בסעיף קו מים
תשולם תוספת של  _ 100וכו' עבור
פחות מ  0.5מ' לא תשולם

מ"א

105.00

01.57.31.0275

עמוד סימון כולל שלט בקוטר "4
בהתאם לפרט בתכנית 820

יח'

294.00

01.57.31.0280

עמוד סימון בקוטר " 6כולל שלט
בהתאם להנחיות תאגיד מי שבע

יח'

368.00

01.57.31.0285

שאיבת שפכים או נוזלים שונים
מבורות ,מרתפים ,שטחים נמוכים
מוצפים וכו' באמצאות מיכלית ופינוי
הנוזלים למערכת הביוב העירונית
)עבור עבודה עד ארבע שעות ישולם
לפי חצי יום עבודה עבודה מעל  4שעות
ישולם לפי יום עבודה מלא(

יום

1,890.00

01.57.31.0290

שאיבה כנ"ל אבל של בורות או מפרדי
שומן או בורות רקב כולל פינוים לאתר
שפיכה מאושר )לא תורשה הזרמת
השפכים למערכת הביוב העירונית(

יום

2,415.00

01.57.31.0295

שאיבת שפכים לצורך ניתוק זמני של קו
ביוב קיים באמצעות משאבה טבולה
ניידת לשפכים לספיקה של עד 200
מ"ק/ש ,המשאבה מותקנת בתא ביוב
קיים ,לרבות קטע צינור פוליאטילן
 110-225מעוגן בשלות  -פלדה
מגולוונת לדופן התא וצינור פוליאטילן
 110-225מ"מ בהתאם לספיקת הביוב
באור

יום

1,575.00

01.57.31.0300

שאיבה כנ"ל אבל בספיקה של 500
מק"ש וצינור סילוק בקוטר  355מ"מ

יום

2,520.00

01.57.31.0305

צילום ווידאו של קווי מים ו/או ביוב
קיימים מסוגים וקטרים שונים,כולל
שטיפת המערכת באמצעות משאבת
ביוב )לא ישולם בנפרד עבור המשאבה
אשר תהיה בשטח כל מהלך הצילום( ,
על ידי מעבדה מוסמכת ופענוח צילום
)דוחות צילום( ,בהתאם להנחיות רשות
המים והרשות הלאומית להסמכת

יום

3,675.00

01.57.31.0310

צילום ווידאו של קווי מים ו/או ביוב
חדשים מסוגים וקטרים שונים,כולל
שטיפת המערכת באמצעות משאבת

יום

2,835.00
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יחידת
מידה
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מחיר

ביוב )לא ישולם בנפרד עבור המשאבה
אשר תהיה בשטח כל מהלך הצילום( ,
על ידי מעבדה מוסמכת ופענוח צילום
)דוחות צילום( ,בהתאם להנחיות רשות
המים והרשות הלאומית להסמכת מ

יום

01.57.31.0330

צילום קווי מים וביוב חדשים ,בכל קוטר,
על ידי מעבדה מוסמכת ופענוח צילום
)דוחות צילום( ,בהתאם להנחיות רשות
המים והרשות הלאומית להסמכת
מעבדות

מ"א

9.50

01.57.31.0335

צילום קווי מים וביוב קיימים זורמים בכל
קוטר ,על ידי מעבדה מוסמכת ופענוח
צילום )דוחות צילום( ,בהתאם להנחיות
רשות המים והרשות הלאומית להסמכת
מעבדות

מ"א

11.60

01.57.31.0350

תוספת לביצוע קו ביוב בכל עומק שהוא
ובכל קוטר שהוא במקום קו ביוב קיים
פעיל מכל סוג שהוא כולל חסימת
מערכת הביוב במעלה הקו
המוחלף,התקנת משאבת ביוב בתא
במעלה ושאיבת הביוב בצנרת במורד
הקו על מנת לנטרל את קו הביוב
המוחלף ולבצע את הקו החדש ביבש,
פירוק הקו הקיים

מ"א

315.00

01.57.31.0355

תוספת להנחת קו ביוב עבור מילוי
החפירה בבטון צמנט מסוג CLSM

מ"ק

410.00

01.57.31.0356

תוספת עבור מילוי תעלה או בור
בתערובת  CLSMעם תוספת חומר
להתקשות מהירה ) עד  4שעות(
בשפיכה חופשית

מ"ק

431.00

01.57.31.0360

עמדת כיבוי אש תקנית ,מותקנת בתוך
ארון פיברגלס )הנמדד בנפרד( ,המותקן
על קיר ,לרבות ברז שריפה " 2עם
מצמד שטורץ 2 ,זרנוקים בקוטר "2
ובאורך  15מ' עם מצמדי שטורץ ,מזנק
סילון/ריסוס " ,2רב שימושי עם מצמד
" ,2ברז כדורי " ,1גלגלון עם צינור גמיש
קוטר " 3/4באורך 30

קומפ...

2,100.00

01.57.31.0365

יחידת מדידת מפלס עם מודם סלולרי
בשוחת ביוב ,להתראת גלישות משוחת
ביוב מתוכננת ,כולל הזנות חשמל
ובקרה ,וחיבורה למרכז הבקרה של
תאגיד מי שבע או למקום אחרלפי
הנחיית נציג המזמין.

קומפ...

36,750.00

01.57.31.0370

חפירה בעבודת ידיים לאלמנטים שונים,
לפי דרישה

רמדור

סה"כ

100.00

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  444מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

01.57.31.0380

חפירה בעבודת ידנית בשטח מוגבל
ולצורך גישוש באישור הפיקוח בכתב.

מ"ק

116.00

01.57.31.0390

חפירת גישוש בכלים קטנים ) מקסימום
עם מחפרון  ( J.C.Bלגילוי מתקנים
תת-קרקעיים

מ"ק

84.00

01.57.31.0400

ביצוע איתור תשתיות באמצעי אל הרס
וללא חפירה )דיטקציה( וסימון ומדידת
מיקומן ומפלסים

מ"א

8.50

01.57.31.0410

עבודת "ביובית" לשטיפת קוי ביוב וניקוז

יום

2,625.00

01.57.31.0420

מובל " "BOXלתיעול

מ"ק

1,339.00

01.57.31.0430

בור איסוף בנפח  600,3ליטר

קומפ...

10,238.00

01.57.31.0440

מונה מד מים "4

קומפ...

7,405.00

01.57.31.0450

התחברות לשוחה קיימת בהתאם
להנחיות המזמין

מ"א

672.00

31

רמדור

סה"כ

סה"כ עבודות שונות

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  445מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון
32

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

מערכות תמיכה

01.57.32.0005

מערכת תמיכה קלה לעבודות דיפון
תעלות כדוגמת " "SBHמסוג
" "SHORING BOXESתוצרת גרמניה
משווק ע"י חב' "אבי קטן תשתיות
בע"מ" או ש"ע ,בעומק עד  2.5מ'
ברוחב מ  1-מ' עד  1.5מ' ובאורך 3.5
מ' ,לרבות פועל מקצועי להדרכה בזמן
הרכבה ופירוק המערכת  -מחיר
השכרה עד חודש לא

קומפ...

10,500.00

01.57.32.0010

מערכת תמיכה כבדה לעבודות דיפון
תעלות כדוגמת " "SBHמסוג
" "SHORING BOXESתוצרת גרמניה
משווק ע"י חב' "אבי קטן תשתיות
בע"מ" או ש"ע ,בעומק עד  3.5מ'
ברוחב מ  1-מ' עד  2.5מ' ובאורך 3.5
מ' ,לרבות פועל מקצועי להדרכה בזמן
הרכבה ופירוק המערכת  -מחיר
השכרה עד חודש ל

קומפ...

24,150.00

01.57.32.0015

מערכת תמיכה כבדה לעבודות דיפון
תעלות כדוגמת " "SHBמסוג
" "SLIDER SYSTEMתוצרת גרמניה
משווק ע"י חב' "אבי קטן תשתיות
בע"מ" או ש"ע ,בעומק עד  5.5מ'
ברוחב מ  1.5-מ' עד  3.78מ' ובאורך
 14מ' ,לרבות פועל מקצועי להדרכה
בזמן הרכבה ופירוק המערכת  -מחיר
השכרה עד חוד

קומפ...

80,850.00

01.57.32.0020

מערכת תמיכה כבדה לעבודות דיפון
תעלות כדוגמת " "SBHמסוג "SLIDE
 "RAIL SHORINGתוצרת גרמניה
משווק ע"י חב' "אבי קטן תשתיות
בע"מ" או ש"ע ,בעומק עד  8מ' ברוחב
מ  2-מ' עד  6מ' ובאורך  14מ' ,לרבות
פועל מקצועי להדרכה בזמן הרכבה
ופירוק המערכת  -מחיר השכרה עד
חודש

קומפ...

173,250.00

01.57.32.0025

מערכת תמיכה כבדה לעבודות דיפון
תעלות כדוגמת " "LTWמסוג
" "SLIDER SYSTEMתוצרת גרמניה
משווק ע"י חב' "אבי קטן תשתיות
בע"מ" או ש"ע ,בעומק עד  5.5מ'
ברוחב מ  1.5-מ' עד  2.85מ' ובאורך
 14מ' ,לרבות פועל מקצועי להדרכה
בזמן הרכבה ופירוק המערכת  -מחיר
השכרה עד חודש

קומפ...

73,500.00

01.57.32.0030

מערכת תמיכה כבדה לעבודות דיפון
תעלות כדוגמת " "LTWמסוג

קומפ...

84,000.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  446מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

" "SLIDER SYSTEMתוצרת גרמניה
משווק ע"י חב' "אבי קטן תשתיות
בע"מ" או ש"ע ,בעומק עד  8מ' ברוחב
מ  3.2-מ' עד  4.5מ' ובאורך  12מ',
לרבות פועל מקצועי להדרכה בזמן
הרכבה ופירוק המערכת  -מחיר
השכרה עד חודש לא

קומפ...

01.57.32.0035

מערכת תמיכה קלה לעבודות דיפון
תעלות כדוגמת " "KRINGSמסוג
" "Box KS60תוצרת גרמניה משווק
ע"י חב' "מונוטופ" או ש"ע ,בעומק עד 2
 4.מ' ברוחב מ  1-מ' עד  2.29מ'
ובאורך  3.5מ' ,לרבות פועל מקצועי
להדרכה בזמן הרכבה ופירוק המערכת
 מחיר השכרה עד חודש לא כוללהובלה ל

קומפ...

11,025.00

01.57.32.0040

מערכת תמיכה קלה לעבודות דיפון
תעלות כדוגמת " "KRINGSמסוג
" "Box KS60תוצרת גרמניה משווק
ע"י חב' "מונוטופ" או ש"ע ,בעומק עד 3
 7.מ' ברוחב מ  1-מ' עד  2.29מ'
ובאורך  3.5מ' ,לרבות פועל מקצועי
להדרכה בזמן הרכבה ופירוק המערכת
 מחיר השכרה עד חודש לא כוללהובלה ל

קומפ...

23,100.00

01.57.32.0045

מערכת תמיכה לעבודות דיפון תעלות
כדוגמת " "KRINGSמסוג "Box
 "KS100תוצרת גרמניה משווק ע"י חב'
"מונוטופ" או ש"ע ,בעומק עד  2.9מ'
ברוחב מ  1-מ' עד  2.5מ' ובאורך 3.5
מ' ,לרבות פועל מקצועי להדרכה בזמן
הרכבה ופירוק המערכת  -מחיר
השכרה עד חודש לא כולל הובלה לאתר

קומפ...

17,325.00

01.57.32.0050

תוספת למערכת תמיכה מסוג "Box
 "KS100או ש"ע כמפורט בסעיף .97
 080.0150עבור כל  0.5מ' אורך נוסף
של מערכת מעל  3.5מ' ועד  5.0מ'.
מחיר השכרה עד חודש לא כולל הובלה
לאתר

יח'

2,310.00

01.57.32.0055

מערכת תמיכה לעבודות דיפון תעלות
כדוגמת " "KRINGSמסוג "Box
 "KS100תוצרת גרמניה משווק ע"י חב'
"מונוטופ" או ש"ע  ,בעומק עד  4.2מ'
ברוחב מ  1-מ' עד  2.5מ' ובאורך 3.5
מ' ,לרבות פועל מקצועי להדרכה בזמן
הרכבה ופירוק המערכת  -מחיר
השכרה עד חודש לא כולל הובלה לאתר

קומפ...

28,875.00

01.57.32.0060

תוספת למערכת תמיכה מסוג "Box

יח'

3,990.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  447מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

 "KS100או ש"ע כמפורט בסעיף .97
 080.0170עבור כל  0.5מ' אורך נוסף
של מערכת מעל  3.5מ' ועד  5.0מ'.
מחיר השכרה עד חודש לא כולל הובלה
לאתר

יח'

01.57.32.0065

מערכת תמיכה לעבודות דיפון תעלות
כדוגמת " "KRINGSמסוג "Box
 "KS100תוצרת גרמניה משווק ע"י חב'
"מונוטופ" או ש"ע ,בעומק עד  5.5מ'
ברוחב מ  1-מ' עד  2.5מ' ובאורך 3.5
מ' ,לרבות פועל מקצועי להדרכה בזמן
הרכבה ופירוק המערכת  -מחיר
השכרה עד חודש לא כולל הובלה לאתר

קומפ...

33,600.00

01.57.32.0070

תוספת למערכת תמיכה מסוג "Box
 "KS100או ש"ע כמפורט בסעיף .97
 080.0190עבור כל  0.5מ' אורך נוסף
של מערכת מעל  3.5מ' ועד  5.0מ'.
מחיר השכרה עד חודש לא כולל הובלה
לאתר

יח'

4,830.00

01.57.32.0075

מערכת תמיכה לעבודות דיפון תעלות
כדוגמת " "E+Sמסוג "Double Slide
 "Railתוצרת גרמניה משווק ע"י חב'
"מונוטופ" או ש"ע ,בעומק עד  5.0מ'
ברוחב מ  1-מ' עד  4מ' ובאורך  3.4מ',
לרבות פועל מקצועי להדרכה בזמן
הרכבה ופירוק המערכת  -מחיר
השכרה עד חודש לא כולל הובלה לא

קומפ...

34,650.00

01.57.32.0080

תוספת למערכת תמיכה מסוג "Double
 "Slide Railאו ש"ע כמפורט בסעיף 97
 080.0210.עבור כל  0.5מ' אורך נוסף
של מערכת מעל  3.4מ' ועד  6.5מ'.
מחיר השכרה עד חודש לא כולל הובלה
לאתר

יח'

5,145.00

01.57.32.0085

מערכת תמיכה לעבודות דיפון תעלות
כדוגמת " "E+Sמסוג "Double Slide
 "Railתוצרת גרמניה משווק ע"י חב'
"מונוטופ" או ש"ע ,בעומק עד  7.0מ',
ברוחב מ  1-מ' עד  4מ' ובאורך  3.4מ',
לרבות פועל מקצועי להדרכה בזמן
הרכבה ופירוק המערכת  -מחיר
השכרה עד חודש לא כולל הובלה ל

קומפ...

41,475.00

01.57.32.0090

תוספת למערכת תמיכה מסוג "Double
 "Slide Railאו ש"ע כמפורט בסעיף 97
 080.0230.עבור כל  0.5מ' אורך נוסף
של מערכת מעל  3.4מ' ועד  6.5מ'.
מחיר השכרה עד חודש לא כולל הובלה
לאתר

יח'

6,090.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  448מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

01.57.32.0095

תוספת למערכת תמיכה מסוג "Double
 "Slide Railאו ש"ע כמפורט בסעיף 97
 087.0250.עבור כל  0.5מ' אורך נוסף
של מערכת מעל  3.4מ' ועד  6.5מ'.
מחיר השכרה עד חודש לא כולל הובלה
לאתר

יח'

10,290.00

01.57.32.0100

תוספת למערכת תמיכה מסוג "Double
 "Slide Railאו ש"ע כמפורט בסעיפים
 250,230,97.080.0210עבור כל מטר
רוחב נוסף מעל  4מ' ועד  15מ' .תוספת
הינה  5 %למחירי מערכת תמיכה

%

5.00

01.57.32.0105

תוספת למערכת תמיכה עבור הרכבה
ופירוק .תוספת הינה  20 %למחירי
מערכת תמיכה

%

20.00

01.57.32.0110

הובלת מערכות דיפון במשאית מנוף עם
משטח  6מ' אורך ,כושר הרמה עד 15
טון ,למרחק עד  50ק"מ לכיוון אחד

קומפ...

2,730.00

32

סה"כ מערכות תמיכה

57

סה"כ עבודות מים ,ביוב וניקוז

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  449מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

60

שעות עבודה ,ציוד והקצבים

1

עבודת כח אדם

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

הערה:
שעות העבודה יאושרו ע"י המפקח
ביומן העבודה.

הערה

01.60.01.0005

עבודת פועל מקצועי

שעה

96.00

01.60.01.0010

עבודת פועל בלתי מקצועי

שעה

79.00

01.60.01.0011

מנהל עבודה  /ראש צוות

שעה

124.00

01.60.01.0015

עבודת צוות מדידה

יום

2,360.00

01.60.01.0016

שירותי משרד למדידות )הכנה ,חישובי
מדידות ושרטוטים(

שעה

124.00

01.60.01.0021

צוות גיזום קרקע הכולל גוזם מומחה
ועוזר גוזם וכל הציוד הנלווה כולל ריכוז
הגזם לנק' איסוף סמוכה לאתר

יום

3,146.00

01.60.01.0022

גיזום ע"י גוזם מומחה במנוף סל עד 12
מ' כולל איש צוות קרקע ופינוי הגזם
לאתר שפיכה מאושר מחוץ לשטח
הרשות

שעה

698.00

01.60.01.0023

גוזם מומחה בטיפוס  /סנפלינג כולל
איש צוות קרקע ,כולל ריכוז הגזם
לנקודת איסוף גזם הסמוכה לאתר.

יום

3,652.00

01.60.01.0025

עבודת צוות ) 2אנשים( לריתוך והנחת
צינורות

שעה

158.00

01.60.01.0026

מסגר ברג'י

שעה

192.00

01.60.01.0027

שרברב מקצועי

שעה

124.00

01.60.01.0030

עבודת צוות ) 2אנשים( הנחת צינורות
לרבות רתכת

שעה

183.00

01.60.01.0035

חשמלאי מוסמך

שעה

124.00

01.60.01.0040

חשמלאי עוזר

שעה

79.00

01.60.01.0075

עבודת פטיש חשמלי )קונגו( כולל
מפעיל

שעה

158.00

01.60.01.0080

קידוח במקדח יהלום באלמנטים מבטון
מזויין בעובי עד  30ס"מ ,לביצוע חורים
בקוטר עד ".2

יח'

27.00

01.60.01.0085

קידוח במקדח יהלום באלמנטים מבטון
מזויין בעובי עד  30ס"מ ,לביצוע חורים
בקוטר עד ".4

יח'

31.50

01.60.01.0090
רמדור

סה"כ

45.00
הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  450מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור
קידוח במקדח יהלום באלמנטים מבטון
מזויין בעובי עד  30ס"מ ,לביצוע חורים
בקוטר עד ".8

1

רמדור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

סה"כ

יח'

סה"כ עבודת כח אדם

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  451מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון
2

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

עבודת ציוד מכני הנדסי
הערה:
שעות העבודה יאושרו ע"י המפקח
ביומן העבודה.

הערה

01.60.02.0005

משאית רכינה שני צירים עם ארגז
בקיבול  15-18מ"ק לא פחות מ15 -
מ"ק

שעה

282.00

01.60.02.0006

משאית רכינה הנעה  4X8בקיבול
 20-22מ"ק ,לא פחות מ 20 -מ"ק

שעה

361.00

01.60.02.0007

משאית רכינה עם ארגז  +גרור ,בקיבול
עד  20מ"ק )"אמבטיה"(

שעה

416.00

01.60.02.0008

משאית רכינה הנעה  4X8עם ארגז +
גרור ,בקיבול  35-40מ"ק לא פחות מ-
 35מ"ק )"פול טריילר"(

שעה

461.00

01.60.02.0009

עבודת משאית מנוף ,באורך זרוע מנוף,
 12מ'

שעה

282.00

01.60.02.0010

עבודת משאית מנוף ,באורך זרוע מנוף,
 18מ'

שעה

372.00

01.60.02.0011

עבודת משאית רכינה  15מ"ק עם מנוף

שעה

338.00

01.60.02.0012

משאית עם מנוף  26טון ,אורך זרוע 14
מ' ,כושר הרמה  1.2טון

יום

4,494.00

01.60.02.0013

עבודת משאית עם מנוף סל עבודה
לשני אנשים עד  27מטר כושר הרמה
 500ק"ג

יום

3,483.00

01.60.02.0014

עבודת משאית עם מנוף סל עבודה
לשני אנשים עד  47מטר כושר הרמה
 500ק"ג

יום

4,607.00

01.60.02.0015

הובלת חומרים בדבל רגיל ) 16-18טון(

יום

2,247.00

01.60.02.0016

עבודת מחפרון  J.C.B-4או מקביל

שעה

208.00

01.60.02.0017

עבודת מקדח אדמה " 6כולל מפעיל

שעה

181.00

01.60.02.0018

עבודת משאית מלקחיים עם ארגז
מתהפך  20מ"ק כולל מפעיל ,איש צוות
קרקע ופינוי הגזם לאתר שפיכה עירוני
)לא כולל עלויות הטמנה שישולמו
בנפרד(

יום

5,506.00

01.60.02.0019

מובילית להובלת ציוד מכני הנדסי
במשקל עד  12טון למרחק מעל 10
ק"מ ועד  50ק"מ לאתר העבודה )או
חזרה( .המחיר הינו להובלה אחת לכיוון
אחד

קומפ...

1,124.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  452מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

01.60.02.0020

עבודת מיני מחפרון אופני מסוג
"בובקט" או מקביל

שעה

181.00

01.60.02.0023

טרקטור אופני עם מנוף אורך זרוע  7מ'

שעה

181.00

01.60.02.0025

עבודת יעה )שופל( אופני קטרפילר 950
או מקביל

שעה

315.00

01.60.02.0028

עבודת יעה )שופל( זחלי קטרפילר 955
או מקביל

שעה

338.00

01.60.02.0029

עבודת מחפר הידראולי זחלי קטרפילר
 325או מקביל )עם כף ופטיש שבירה(

שעה

349.00

01.60.02.0029

עבודת מחפר הידראולי אופני 15-20
טון

שעה

372.00

01.60.02.0031

טרקטור אופני זעיר משקל  3-2טון,
בובקט או שו"ע

שעה

186.00

01.60.02.0032

מחפר תעלות אופקי החופר רוחב
 20-40ס"מ ועומק  60ס"מ  35-30כ"ס

שעה

113.00

01.60.02.0033

עבודת מכבש ידני קטן "בומג" או מקביל

שעה

130.00

01.60.02.0039

עגלת חץ והציוד הנדרש )לפי תרשים
בחוברת אמצעי הבטיחות ואבטחת
אתרי עבודה של חב' נתיבי ישראל(
ביום או בלילה ) 12שעות( לפי דרישת
גורם מוסמך ואישור בכתב המפקח

יום

2,316.00

01.60.02.0040

קידוח יד ,צוות ומכונה )התפוקה תלויה
בגישה ,בקרקע ושאר התנאים(.

שעה

164.00

01.60.02.0041

עבודת רכב טיאוט גדול בנפח  0.3קוב
ומעלה

יום

3,540.00

01.60.02.0043

עבודה באמצעות מכונות שטיפה ,קיטור
או לחץ

מ"ר

11.30

01.60.02.0047

עבודת גרניק על גבי רכב מסוג מיול או
ש"ע כולל מפעיל ונהג

יום

1,349.00

01.60.02.0049

פילוס מגרש כדורגל על פי תכנון  /יועץ
באמצעות אקדח לייזר או כל כלי אחר

קומפ...

7,865.00

01.60.02.0051

מכונה להטמנת דשא חתוך מרוסק

קומפ...

5,618.00

01.60.02.0052

מכונה לחיתוך ריסוק מרבדי דשא

קומפ...

3,933.00

01.60.02.0055

עבודת מכבש רוטט ממונע  10-12טון
"בומג" או מקביל

שעה

156.00

01.60.02.0060

עבודת מדחס )קומפרסור( כולל פטישים
ומפעיל

שעה

146.00

01.60.02.0065

עבודת מיכלית מים  15מ"ק לפחות

שעה

188.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  453מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

01.60.02.0070

עבודת טרקטור  +עגלה

שעה

135.00

01.60.02.0079

עבודת קבוצת אספלט )"סט קטן"(
לרבות מכבשים  ,פינישר אלקטרוני וכל
הדרוש

יום

12,359.00

01.60.02.0080

עבודת קבוצת אספלט )"סט גדול"(
לרבות מכבשים  ,פינישר אלקטרוני וכל
הדרוש

יום

16,853.00

01.60.02.0083

עבודת מפלסת )מוטורגריידר(  12Gאו
מקביל

שעה

243.00

01.60.02.0090

עבודת מקרצפת אלקטרונית גדולה על
בסיס קר

יום

11,797.00

01.60.02.0095

עבודת מקרצפת אלקטרונית קטנה על
בסיס קר

יום

9,438.00

01.60.02.0100

עבודת "ביובית" לשטיפת קוי ביוב וניקוז

יום

2,472.00

01.60.02.0105

עבודת "מטאטא כביש" שואב לנקוי
כבישים כולל סילוק הפסולת

יום

2,866.00

01.60.02.0106

טרקטור אופני עם מפוח '' 3לניקוי
כבישים לפי תפוקה.

מ"ק

45.00

01.60.02.0120

צוות עבודה לקידוחים אופקים ,לרבות
מכונת ספירלה לקידוח קוטר עד ",36
משאית מנוף כולל מפעיל 3 ,פועלים
וראש צוות

יום

19,662.00

01.60.02.0125

צוות עבודה לקידוחים אופקים ,לרבות
מכונת ספירלה לקידוח קוטר מעל "36
ועד " ,60משאית מנוף כולל מפעיל3 ,
פועלים וראש צוות

יום

21,347.00

01.60.02.0130

צוות עבודה לקידוחים אופקים ,לרבות
מכונת ספירלה לקידוח קוטר מעל "60
ועד " ,80משאית מנוף כולל מפעיל3 ,
פועלים וראש צוות

יום

29,211.00

01.60.02.0135

שאיבת בטון עם משאבה ,זרוע
המשאבה עד  22מ'  10 -מ"ק
ראשונים

קומפ...

899.00

01.60.02.0140

שאיבת כל מ"ק נוסף למשאבה עם זרוע
עד  22מ'

מ"ק

28.20

01.60.02.0145

שאיבת בטון עם משאבה ,זרוע
המשאבה עד  28מ'  10 -מ"ק ראשונים

קומפ...

944.00

01.60.02.0150

שאיבת כל מ"ק נוסף למשאבה עם זרוע
עד  28מ'

מ"ק

31.50

01.60.02.0155

משאבת בטון

יום

3,371.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  454מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

01.60.02.0156

ביובית עד  20קוב )מינימום  3ש"ע(

שעה

349.00

01.60.02.0157

השכרה ,הובלה ופינוי של מכולה עם
פסולת בניין .נפח המכולה  9-12מ"ק.
)הסעיף אינו מיועד לעבודות פינוי
שמחירן נכלל בעבודות בניה/שיפוץ
המבוצעות במבנה(

קומפ...

1,236.00

2

רמדור

סה"כ

סה"כ עבודת ציוד מכני הנדסי

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  455מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון
3

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

תשלומים והקצבים שונים

01.60.03.0005

שכירת שוטרים להכוונה ושיטור
התשלום עפ"י חשבוניות משטרת
ישראל שיוצגו ע"י הקבלן בתוספת 4%
רווח קבלן ,התשלום להקצב יהיה
יח'/חודש או יח'/ליום בהתאם לסיכום
עם המזמין בכפוף להצעת מחיר
שתאושר מראש ע"י המפקח  /הרשות
המזמינה .אחוז השתתפות החברה
 50%אחוז

%

0.50

01.60.03.0010

פיקוח של רשות העתיקות .התשלום
עפ"י חשבוניות רשות העתיקות שיוצגו
ע"י הקבלן בתוספת  4%רווח קבלן
התשלום להקצב יהיה יח'/חודש או
יח'/ליום בהתאם לסיכום עם המזמין ,
בכפוף להצעת מחיר שתאושר מראש
ע"י המפקח  /הרשות המזמינה .אחוז
השתתפות החברה  100%אחוז

%

1.00

01.60.03.0015

פיקוח של חברת "בזק" התשלום
עפ"י חשבוניות חברת "בזק" שיוצגו ע"י
הקבלן בתוספת  4%רווח קבלן
התשלום להקצב יהיה יח'/חודש או
יח'/ליום בהתאם לסיכום עם המזמין ,
בכפוף להצעת מחיר שתאושר מראש
ע"י המפקח  /הרשות המזמינה .אחוז
השתתפות החברה  100%אחוז

%

1.00

01.60.03.0020

פיקוח של חברת הכבלים התשלום עפ"י
חשבוניות חברת הכבלים שיוצגו ע"י
הקבלן בתוספת  4%רווח קבלן
התשלום להקצב יהיה יח'/חודש או
יח'/ליום בהתאם לסיכום עם המזמין ,
בכפוף להצעת מחיר שתאושר מראש
ע"י המפקח  /הרשות המזמינה .אחוז
השתתפות החברה  100%אחוז

%

1.00

01.60.03.0025

פיקוח של חברת החשמל התשלום עפ"י
חשבוניות חברת החשמל שיוצגו ע"י
הקבלן בתוספת  4%רווח קבלן ,
התשלום להקצב יהיה יח'/חודש או
יח'/ליום בהתאם לסיכום עם המזמין ,
בכפוף להצעת מחיר שתאושר מראש
ע"י המפקח  /הרשות המזמינה .אחוז
השתתפות החברה  100%אחוז

%

1.00

01.60.03.0030

פיקוח של חברת מקורות התשלום עפ"י
חשבוניות חברת מקורות שיוצגו ע"י
הקבלן בתוספת  4%רווח קבלן,
התשלום להקצב יהיה יח'/חודש או
יח'/ליום בהתאם לסיכום עם המזמין ,
בכפוף להצעת מחיר שתאושר מראש

%

1.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  456מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

ע"י המפקח  /הרשות המזמינה .אחוז
השתתפות החברה  100%אחוז

%

01.60.03.0040

תשלום מקדמה ואו עבור ביצוע לחברת
החשמל  /חברת "בזק"  /חברת הכבלים
עפ"י הזמנת הרשות התשלום עפ"י
חשבוניות שיוצגו ע"י הקבלן בתוספת
 4%רווח קבלן התשלום להקצב יהיה
יח'/חודש או יח'/ליום בהתאם לסיכום
עם המזמין  ,בכפוף להצעת מחיר
שתאושר מראש ע"י המפקח  /הרשות
המזמינה .אחוז השתתפות החברה
 100%אחוז

%

1.00

01.60.03.0041

תשלום לחברת חשמל )כבל חוזר,
מנעולים ,אחזקת רשת וכו'(/
משטרה/רשות העתיקות  /לפי חשבונית
 4% +רווח קבלני  .התשלום להקצב
יהיה יח'/חודש או יח'/ליום בהתאם
לסיכום עם המזמין  ,בכפוף להצעת
מחיר שתאושר מראש ע"י המפקח /
הרשות המזמינה .אחוז השתתפות
החברה  100%אחוז

%

1.00

01.60.03.0045

הקצב להסדרי תנועה מיוחדים עפ"י
אישור מנהל הפרוייקט והרשות
המזמינה ,התשלום להקצב יהיה
יח'/חודש או יח'/ליום בהתאם לסיכום
עם המזמין  ,בכפוף להצעת מחיר
שתאושר מראש ע"י המפקח  /הרשות
המזמינה .אחוז השתתפות החברה
 100%אחוז

%

1.00

01.60.03.0050

הקצב להסדרי תנועה מיוחדים עפ"י
דרישת רשות מוסמכת  ,התשלום
להקצב יהיה יח'/חודש או יח'/ליום
בהתאם לסיכום עם המזמין  ,בכפוף
להצעת מחיר שתאושר מראש ע"י
המפקח  /הרשות המזמינה .אחוז
השתתפות החברה  50%אחוז

%

0.50

01.60.03.0055

הקצב לעבודות שונות בלתי צפויות
מראש התשלום להקצב יהיה יח'/חודש
או יח'/ליום בהתאם לסיכום עם המזמין
 ,בכפוף להצעת מחיר שתאושר מראש
ע"י המפקח  /הרשות המזמינה .אחוז
השתתפות החברה  50%אחוז

%

0.50

01.60.03.0110

השתתפות עבור גדר מלוחות פח טרפזי
בעובי  0.6מ"מ מגולוון וצבוע ,דגם
"איסכורית" או ש"ע ,בעלי גובה גל של
 38מ"מ ,בגובה עד  2.0מ' ,לוחות פח
איסכורית מונחים בכיוון הגדר ,לרבות
אביזרי חיבור ,עמודים מגולוונים מצינור

%

0.30

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  457מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

קוטר  2"3/כל  3מ' ויסודות בטון .אחוז
השתתפות החברה  30%אחוז

%

01.60.03.0115

השתתפות עבור תוספת למחיר גדר
מלוחות פח עבור עיצוב והדבקת הדמיה
על הגדר לכל גובהה , .מדידה למ.א-.
אחוז השתתפות החברה  30%אחוז

%

0.30

01.60.03.0120

השתתפות עבור תוספת למחיר גדר
מדגם איסכורית  ,עבור הרכבת לוחות
פח חלקים לכל הגובה ,על מנת להדביק
הדמיה על הגדר )הדמיה תשולם
בנפרד( מדידה לפי מ.א -.אחוז
השתתפות החברה  30%אחוז

%

0.30

01.60.03.0125

השתתפות בתשלום אגרות הטמנה
עבור פינוי וסילוק חומר שאינו מתאים
או שאינו נדרש לאתר הטמנה מורשה
או למקום אשר יאושר מראש,בתנאי
שלא נאמר אחרת בחוזה .לפי הוראה
כתובה מראש ולאחר מדידה ,התשלום
מותנה בהצגת אישור למפקח על ביצוע
ההטמנה בפועל ,בצירוף אסמכתאות
וקבלות לגובה תשלום האגרה  .אופן
מדידה לפי טון  -אחוז השתתפות
החברה עד  50%אחוז.

%

0.50

3

סה"כ תשלומים והקצבים שונים

60

סה"כ שעות עבודה ,ציוד והקצבים

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  458מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

90

עבודות מיוחדות של המדבריום

1

שוחות בקרה מחוליות טרומיות עגולות

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

הערה:
סעיפים בהם מופיע מפרט  ,פרטים ,
תוכניות הם יהיו חלק בלתי נפרד
מתמחור הסעיף

הערה

01.90.01.0002

טיח אקוסטי " "K-13או ש"ע בגוון לפי
בחירת האדריכל ,לרבות עבודות הכנה,
רשת מקשרת וכד' ,הכל קומפלט לפי
הוראות היצרן
.סעיף 01.09.01.020

מ"ר

140.00

01.90.01.0003

טיח חוץ ,דמוי בוץ על בסיס צמנט לבן,
לא מוחלק ,הכל לפי מפרט מיוחד של
עבודות פיתוח ,גוון לפי בחירת
האדריכל.
סעיף 01.09.01.010

מ"ר

270.00

01.90.01.0004

ריצוף ע"י שכבת בטון מוחלק בעובי עד
 15ס"מ ,לרבות הכנת השתית ,תפרים,
מוסף לשיפור אטימות וכד'FF-05) .
ברשימת חומרי גמר(.המחיר כולל
רשתות ומוספים נגד סדיקה וחומר נגד
שחיקה לפי תקן ,יש להציג דוגמא
בגודל  4מ"ר לאישור לפני תחילת ביצוע
סעיף 01.10.01.033

מ"ר

220.00

01.90.01.0005

חלונות תצוגה בפיתוח כולל קונסטרוציה
מגולוונת וצבועה )מסד הבטון ישולם
בנפרד( ,הכנת חישובים סטטים,
אספקה והתקנה מחוסמות אינטרגלס
 8*3מ"מ או  12*2מ"מ הכל קומפלט
עד לביצוע מושלם המחיר למינימום
אספקה של  20מ"ר
סעיף 01.12.01.030

מ"ר

4,500.00

01.90.01.0006

כיסוי קירות בפנל פח מבודד בעובי 50
מ"מ עם מילוי צמר סלעים חסין אש,
הפחים מגולוונים וצבועים בתנור גמר .P
 , V.D.Fלרבות כל החיזוקים,
החיבורים ,האיטומים ,הפלשונגים וכו'
וכל חומרי העזר למיניהם .הכל קומפלט
לפי פרטים בתכניות ולפי הנחיות היצרן
)המדידה נטו ללא חפיפות(.
סעיף01.19.01.140

מ"ר

295.00

01.90.01.0007

מאחז יד למדרגות מצינור " 1.5ברזל
מגולוון באבץ חם וצבוע בצביעה
אלקטרטסטטית בגובה  90ס"מ לפי
פרט לרבות עיגון
סעיף 01.19.02.008

מ"א

650.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  459מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

01.90.01.0008

משטחים מפח מרוג בעובי  5מ"מ
לרבות כל החיזוקים ,החיבורים,
הריתוכים ,הגילוון ,חיתוכים והתאמות,
צביעה וכו' .הכל קומפלט.
סעיף 01.19.01.200

מ"ר

750.00

01.90.01.0009

סיכוך גגות בלוחות פוליקרבונט
מודולריים חלולים שקופים ,בעובי 10
מ"מ ,לרבות כל החיזוקים ,החיבורים,
האיטומים ,הפלשונגים וכו' וכל חומרי
העזר למיניהם ,הכל קומפלט לפי
פרטים בתכניות ולפי פרטי ומפרטי
היצרן )המדידה נטו ללא חפיפות לפי
היטל אופקי(.
סעיף 01.19.01.220

מ"ר

320.00

01.90.01.0010

סיכוך הגג בפנל פח מבודד ,בעובי 50
מ"מ עם מילוי צמר סלעים חסין אש,
הפחים מגולוונים וצבועים בתנור גמר .P
, V.D.Fלרבות כל החיזוקים ,החיבורים,
האיטומים ,הפלשונגים וכו' וכל חומרי
העזר למיניהם ,הכל קומפלט לפי
פרטים בתכניות ולפי פרטי ומפרטי
היצרן )המדידה נטו ללא חפיפות לפי
היטל אופקי(.
סעיף01.19.01.130

מ"ר

295.00

01.90.01.0011

פרגולות מעוצבות מעמודי פלדה,
פרופילים משולשים וקורות RHS
מגלוונות באבץ חם וצבועות בצביעה
אלקטרוסטטית בתנור ,וכיסוי סנדות ,עץ
אקליפטוס מקולף ומחוטא ,צמודות
בגדלים שונים .ע"פ קונסטרוקטור לפי
פרט פ .-60לרבות  shop Drawingע"י
הקבלן.
סעיף 01.19.02.001

מ"ר

1,800.00

01.90.01.0012

קונסטרוקצית פלדה במקומות שונים
במבנה ,עמודים ,אגדים ,קורות וכו'
מפרופילי פלדה שונים כמפורט
בתוכניות וכפי שיידרש ,לרבות כל
החיזוקים ,החיבורים ,הריתוכים,
הברגים מכל הסוגים ,פלטקות ,קוצים
מרותכים ,קביעה בקשת )ערגול( ,גילוון,
צביעה וכו' .הכל קומפלט לפי פרטים
בתוכניות.
סעיף 01.19.01.010

טון

22,000.00

01.90.01.0013

קירות מפנלי פח מבודד בעובי 100
מ"מ עם מילוי צמר סלעים חסין אש,
הפחים מגולוונים וצבועים בתנור גמר .P
 , V.D.Fלרבות כל החיזוקים,
החיבורים ,האיטומים ,הפלשונגים וכו'

מ"ר

340.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  460מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

וכל חומרי העזר למיניהם .הכל קומפלט
לפי פרטים בתכניות ולפי הנחיות היצרן
)המדידה נטו ללא חפיפות(.
סעי01.19.01.210

מ"ר

01.90.01.0014

תכנון ביצוע מדרגות פלדה מגולוונת
באבץ חם וצבועה בצביעה
אלקטרוסטטית לכניסת מטפל לחוף
תנינים ברוחב  1.3מ' .גובה כולל  1.8מ'
רום מדרגה  15ס"מ ,שלח  32ס"מ.
קונסטרוקציית פלדה וכיסוי מדרגות
בפח מרוג .לרבות מעקה בטיחות
מרשת מתיחה נירוסטה 50/50/2 304
מ"מ .רשת לולאות של חב' Dingwei
הסינית או ש"ע .מותאם לתק ן בטיחות
 .באישור קונסטרוקטור
סעיף 01.19.02.100

מ"א

8,600.00

01.90.01.0015

 2גשרונים מעל ואדי ברוחב  2.5מ'
מקונסטרוקציית קורות עץ רב שכבתי
ומדרך מעץ אורן בטרפזים מלוחות
רוחב  20-16ס"מ .לפי פרט O-6
 01.20.02.001סעיף

מ"א

1,665.00

01.90.01.0016

אלמנט גדר סנדות אקליפטוס מקולף
ומחוטא מוצמדות ושער דו כנפי לרכב
חירום .בגובה  2מ' .לרבות עמודי
וקורות  RHSלפי פרט  . S-18בגישת
רכב כיבוי ממזרח לסוואנה .לרבות
הצגת דוגמא לאישור האדריכל
סעיף 01.20.02.014

מ"א

1,850.00

01.90.01.0017

במות מעמודי עץ אקליפטוס קוטר 20
ס"מ גובה  2.5מ' ,מקולף ומחוטא
לרבות התפצלויות באורך עד 1
מ',מקורות סנדות  20ס"מ .משטח
מלוחות אורן .לפי פרט O-37
סעיף 01.20.02.009

מ"ר

450.00

01.90.01.0018

גזעי אקליפטוס מקולף ומחוטא מכריתה
בקוטר מינימאלי של  50ס"מ ואורך של
 5-9מטר כולל פיצולים שונים וענפים
באורך עד  2מטר
סעיף 01.20.02.010

יח'

900.00

01.90.01.0019

גזעי עצי תמר מצוי מכריתה באורך 5-8
מ' ובקוטר  40-60ס"מ
סעיף 01.20.01.020

יח'

800.00

01.90.01.0020

חיפוי גגות קלים בכפות תמרים ,לפי
הפרטים בתכניות.
סעיף 01.20.01.020

מ"ר

90.00

01.90.01.0021

מעקה בטיחות השענות לרחבת

מ"א

750.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  461מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

הסוואנה ,תצפית היפו ועוד מעמודי אורן
בחתך מרובע ורשת מתיחה נירוסטה
 .304לפי פרט  .O-16לרבות הצגת
דוגמא לאישור האדריכל
סעיף 01.20.02.015

מ"א

01.90.01.0022

מעקה בטיחות השענות ,מקורות סנדות
עץ אקליפטוס מקולף ומחוטא ,ורשת
מתיחה נירוסטה  ,304גובה הגדר 1.2
מ' לפי פרט  .A-17ספק טרילוג או ש"ע.
לרבות הצגת דוגמא לאישור האדריכל
סעיף 01.20.02.002

מ"א

850.00

01.90.01.0023

סיכוך גגות וקירות בסנדות )קורות( מעץ
טבעי ,לרבות אימפרגנציה ,צביעה ,כל
חומרי העזר למינהם ,הכל עד לגמר
מושלם לפי התכניות .המדידה לפי
שטח גגות וקירות לסיכוך בהטל על או
בהטל קדמי ,נטו.
סעיף 01.20.01.010

מ"ר

380.00

01.90.01.0024

שמשיות צל מעמודי עץ וקורות -מצללות
לחזיר בר .בכיסוי כפות תמרים .משושה
קוטר  4מ' .סה"כ שטח השמשיה כ12 -
 5.מ"ר .מחיר לא כולל ביסוס .לפי פרט
פ-49
סעיף 01.20.02.004

יח'

7,500.00

01.90.01.0025

שער פשפש בגדר בטיחות מקורות
ועמודי עץ ורשת מתיחה מנירוסטה
 .304לפי דוגמת גדר פרט גדר O-16
ברוחב  1.3ובגובה .1.4
סעיף 01.20.02.017

יח'

648.00

01.90.01.0026

תכנון ביצוע מבנה תצוגה מסנדות ,עץ
אקליפטוס מקולף ומחוטא ,ורצפת
לוחות עץ .גג סנטף וכפות תמרים .לפי
פרט  S-14בביצוע חברת טרילוג או
ש"ע לרבות  wingshop Draע"י הקבלן
 .ספק טרילוג או ש"ע
סעיף 01.20.02.003

מ"ר

900.00

01.90.01.0027

תכנון ביצוע ע"י הקבלן לסככת גשם
מסנדות ,עץ אקליפטוס מקולף ומחוטא,
ולוחות עץ אורן בכיסוי סנטף וכפות
תמרים,לפי פרט  S-7. 3דפנות הסככה
סגורות בסנדות קוטר  8-20ס"מ.
בביצוע חברת טרילוג או ש"ע לרבות
ביסוס לרבות  shop Drawingע"י
הקבלן .בביצוע חב' בית הקש או ש"ע
סעיף 01.20.02.0054

מ"ר

1,750.00

01.90.01.0028

תכנון ביצוע ע"י הקבלן לסככת צל
מגזע אקליפטוס מחוטא בעובי  60ס"מ

יח'

26,000.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  462מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

ובגובה  8מ' ,קורות עץ וכפות תמרים.
גובה  7מ' קוטר  4.5מ' .לפי פרט S-5
,בביצוע בית הקש או ש"ע לרבות ביסוס
לרבות  shop Drawingע"י הקבלן.
סעיף 01.20.02.006

יח'

01.90.01.0029

תכנון ביצוע ע"י הקבלן לסככת צל
מעמוד עץ עגול קוטר ,24
קונסטרוקציית עץ וכיסוי סנדות 4-6
ס"מ ,עץ אקליפטוס מקולף ומחוטא,
צמודות זו לזו  .גובה  3.7-4.2מ' .קוטר
 4.5מ' .לפי פרט , S-6בביצוע חברת
בית הקש או ש"ע לרבות ביסוס לרבות
 shop Drawingע"י הקבלן.
סעיף 01.20.02.008

יח'

14,700.00

01.90.01.0030

תכנון ביצוע ע"י הקבלן לסככת צל
מעמודי סנדות עץ אקליפטוס מקולף
ומחוטא ,וכיסוי בסנדות .לפי פרט O35
בביצוע טרילוג או ש"ע
סעיף 01.20.02.007

מ"ר

950.00

01.90.01.0031

אבני שפה מאבן גושנית חברונית
מבוקעת בצורות חופשיות במידות
מוערכות של  15-35ס"מ עובי  10ס"מ
כולל יסוד ומשענת בטון סמויה לפי
פרט
סעיף 01.40.12.010

מ"א

150.00

01.90.01.0032

אספקה והנחת אבני סלע בודדות
ומותאמות לישיבה במידות כ
 60/50/100ס"מ
סעיף 01.40.08.005

מ"ק

140.00

01.90.01.0033

אספקה והתקנת אבני סלע בודדות
מגושי סלע מובאים ,טבעיים וקשיחים,
בנפח  0.9 -0.5מ"ק
סעיף 01.40.08.009

מ"ק

320.00

01.90.01.0034

אספקת והתקנת אבני סלע בודדות
ומותאמות לישיבה במידות כ-
 120/80/50ס"מ .המדידה לפי היטל
סעיף 01.40.08.007

מ"א

220.00

01.90.01.0035

אספקת והתקנת אבני סלע בודדות
ומותאמות לישיבה במידות כ-
 200/80/50ס"מ .המדידה לפי היטל
סעיף 01.40.08.006

מ"א

295.00

01.90.01.0036

אספקת והתקנת וילונות מיריעות ויניל 3
מ"מ או בד שמשונית עם תפר תחתון
כפול .רצועות  15ס"מ רוחב  3-4ס"מ
חפיפה בין הרצועות גובה  2.5מ'.
לרבות מסילות .בתצוגת אורגים .לפי

מ"ר

146.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  463מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

פרט V-14
סעיף 01.40.12.032 -

מ"ר

01.90.01.0037

מדרגות אבן על משטח בטון משופע
בעובי  15ס"מ )כלול במחיר(
ומשולשים בחתך עד  40/17ס"מ ,עיבוד
האבן מלבני מסותת ,הידוק השתית,
מצע מהודק בעובי  25ס"מ וזיהבטון
כנדרש .מדרגות באואזיס ובתצפית
היפו .לפי פרט פ-51
סעיף 01.40.09.004

מ"א

290.00

01.90.01.0038

נדבכי ראש )קופינג( מאבן
נסורה"/חאמי"/פראית ברוחב עד 40
ס"מ  -עובי "נראה"  8ס"מ ,עיבוד האבן
טלטיש בכל הפאות הנראות ,כולל כיחול
בגוון האבן .הכל לפי דרישת האדריכל.
סעיף 01.40.09.003

מ"א

220.00

01.90.01.0039

ריצוף באבן טבעית פראית בעובי 10-5
ס"מ בדוגמא ציקלופית .כולל טיט .מילוי
פוגות ברובה צמנטי עלד למפלס האבן
פחות  1מ"מ עובי פוגות עד  3ס"מ.
סעיף 01.40.09.002

מ"ר

220.00

01.90.01.0040

שוקת מים אוטומטית מנירוסטה ירוק 3
ליטר .מכילה מצוף פנימי תואם .ביבוא
אשל שירותים ווטרינריים או ש"ע
סעיף 01.45.01.028

יח'

350.00

01.90.01.0041

שוקת מים מגולוונת אוטומטית 23
ליטר לגירפות .תוצ' חב' פישר אנגליה
וביבוא אשל שירותים ווטרינריים או ש"ע
סעיף 01.45.01.029

יח'

780.00

01.90.01.0042

 2גשרונים מעל נחל בעמק ברוחב 2.5
מ' מקונסטרוקציית קורות עץ רב שכבתי
ומדרך מעץ קבוני בטרפזים מלוחות
רוחב  20-16ס"מ .לפי פרט -V
 .25לרבות הצגת דוגמא לאישור
האדריכל
סעיף 03.20.02.002

מ"א

2,200.00

01.90.01.0043

גדר מעמודי סנדות עץ אקליפטוס
מקולף ומחוטא של חב' טרילוג או ש"ע.
בקוטר  12-20ס"מ מוצמדים זה לזה
באורך  300-350ס"מ .לרבות קורות
 RHSומחברי מתכת ע"פ פרט .V-6
לרבות הצגת דוגמא לאישור האדריכל
סעיף 03.20.02.007

מ"א

1,700.00

01.90.01.0044

גדר לאזור אנטראקטיב ממוטות במבוק
עומדים בזויות שונות ,במרווחים
משתנים  5-10ס"מ .גובה הגדר .1.1-1

מ"א

450.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  464מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

 5מ' .לפי פרט A-40
סעיף 03.20.02.010

מ"א

01.90.01.0045

גזעי אקליפטוס מקולף ומחוטא מכריתה
בקוטר מינימאלי של  50ס"מ ואורך של
 5-9מטר כולל פיצולים שונים באורך עד
 1מטר
סעיף 03.20.02.017

יח'

800.00

01.90.01.0046

מדרכי עץ קבוני של חברת טרילוג או
ש"ע ע"ג תשתית קורות עץ אורן
ברחבת תצפית
סעיף 03.20.02.001

מ"ר

480.00

01.90.01.0047

מעקה בטיחות ל"מרפסות" מעמודי
אורן בחתך מרובע ורשת מתיחה
נירוסטה  .304לפי פרט  .O-16לרבות
הצגת דוגמא לאישור האדריכל
סעיף 03.20.02.005

מ"א

750.00

01.90.01.0048

מעקה הולכה מעץ -עמודי עץ סנדה
אקליפטוס מקולף ומחוטא בקוטר  7סמ
כולל עיגון למחבר וחבל בעובי  3סמ .
עפ"י פרט פ .-14לרבות הצגת דוגמא
לאישור האדריכל
סעיף 03.20.02.008

מ"א

190.00

01.90.01.0049

תכנון ביצוע ע"י הקבלן למבנה עץ אורן
פיני מובחר,בשילוב סנדות עץ
אקליפטוס מקולף ומחוטא על פי פרט,
צבועים ומטופלים ,וכפות תמרים
קשורים ,כנדרש בפרט כולל יסוד
מחברים ועיגונים -לאישור קונס' .לרבות
 shop Drawingע"י הקבלן .מבני
כניסה ויציאה מפלמנגו לפי פרט A-27
בביצוע חברת טרילוג או ש"ע
סעיף 03.20.02.014

יח'

48,000.00

01.90.01.0050

תכנון ביצוע ע"י הקבלן למבנה תצפית .
קירות בחיפוי סנדות באורכים שונים
ובקטרים שונים .רצפה וגג מלוחות עץ
אורן .לפי פרט  V-12ובאישור
קונסטרוקטור .לרבות ביסוס לרבות
 shop Drawingע"י הקבלן.
סעיף 03.20.02.013

יח'

84,000.00

01.90.01.0051

תכנון ביצוע ע"י הקבלן לסככת גשם
מבנה עץ אורן פיני מובחר,בשילוב
סנדות עץ אקליפטוס מקולף ומחוטא על
פי פרט  ,A-29צבועים ומטופלים ,כיסוי
סנטף וכפות תמרים קשורים או רעפי
קנה שכמיה ביבוא חברת אפריקנה או
ש"ע .שלוש מדפנות הסככה סגורות
בסנדות קוטר  8-20ס"מ ,כנדרש בפרט

מ"ר

1,650.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  465מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

כולל יסוד מחברים ועיגונ ים -לאישור
קונס' .לרבות  shop Drawingע"י
הקבלן .בביצוע טרילוג או ש"ע
סעיף 03.20.02.015

מ"ר

01.90.01.0052

תכנון ביצוע ע"י הקבלן לסככת צל
מעמודי סנדות אקליפטוס מקולף
ומחוטא וסכך מכפות תמרים או מרעפי
קנה שכמיה ע"ג סבכת מוטות  8מ"מ.
כנדרש בפרט  A-28בביצוע בית הקש
או ש"ע
סעיף 03.20.02.016

מ"ר

950.00

01.90.01.0053

תכנון ביצוע ע"י הקבלן לסככת צל עבור
מעמודי וקורות סנדות אקליפטוס מקולף
ומחוטא לפי פרט  .V-7בביצוע חב'
טרילוג או ש"ע
סעיף 03.20.02.012

יח'

9,000.00

01.90.01.0054

תכנון וביצוע של פרגולה מלוחות עץ
) 50%סיכוך( ,לרבות עמודי עץ ,כל
החיזוקים ,החיבורים ,העיגונים,
הברגים ,טיפול אימפרגנציה ,צביעה וכו'
וכל חומרי העזר למינהם ,הכל עד לגמר
מושלם ,כפוף לאישור מוקדם של
האדריכל והקונסטרוקטור .המדידה לפי
היטל אופקי) .מבנה החאן(
סעיף 03.20.01.010

מ"ר

880.00

01.90.01.0055

גדר רשת מגולוונת וצבועה בצביעה
אלקטרוסטטית ,מרותכת דוגמת גדר
"שדרות" של יהודה רשתות או ש"ע עם
עמודי ברזל בגובה  1.80מ' מגולוון
וצבוע בתנור מעוגן לראש קיר או עם
יסודות באדמה  /ברצפת בטון לפי פרט
A-19.
סעיף 03.21.02.014

מ"א

270.00

01.90.01.0056

גדר רשת מגולוונת וצבועה בצביעה
אלקטרוסטטית ,בחצר ברדלס מרותכת
דוגמת גדר "שדרות" של יהודה רשתות
או ש"ע עם עמודי ברזל בגובה  2.4מ'
כולל קרן באורך  60סמ מגולוון וצבוע
בתנור מעוגן לראש קיר או עם יסודות
באדמה  /ברצפת בטון לפי פרט . A-22
סעיף 03.21.02.015

מ"א

350.00

01.90.01.0057

גדר רשת מגולוונת וצבועה בצביעה
אלקטרוסטטית ,מרותכת עם עמודי
ברזל בגובה  1.15מ' מגולוון וצבוע
בתנור מעוגן לראש קיר או עם יסודות
באדמה  /ברצפת בטון לפי פרט

מ"א

210.00

01.90.01.0058

גדר רשת לחצר זאבים מרותכת דוגמת

מ"א

450.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  466מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

גדר "שדרות" של יהודה רשתות או ש"ע
עם עמודי ברזל בגובה  2.4מ' כולל קרן
 100סמ מגולוון וצבוע בתנור מעוגן
לראש קיר או עם יסודות באדמה /
ברצפת בטון לפי פרט . A-20
סעיף 03.21.02.017

מ"א

01.90.01.0059

גדר רשת מגולוונת וצבועה בצביעה
אלקטרוסטטית ,.מרותכת דוגמת גדר
"שדרות" של יהודה רשתות או ש"ע עם
עמודי ברזל בגובה  3מ'  40 .ס"מ
תחתונים מכוסים בלוח פח אטום מלא
במקום רשת .מגולוון וצבוע בתנור מעוגן
לראש קיר או עם יסודות באדמה .לפי
פרט V-21
סעיף 03.21.02.016

מ"א

640.00

01.90.01.0060

מחסום ממתכת מגולונת וצבועה בתנור
,אורך  2.5מ' ,שני עמודי מתכת
מבוטנים ומוט חוסם ננעל נעילה
עליונה-ולפי פרט A-36
סעיף 03.21.02.011

יח'

950.00

01.90.01.0061

רשת קשיחה מגולוונת באבץ חם
 100/50/4.6מ"מ טמונה מתחת למצע
מוניטור .לרבות כל המחברים הדרושים
לחיבור בין משטחי הרשת ,לרבות
חיבור הרשת אל יציקת הבטון ההיקפית
לחצר או לכלוב הרשת
סעיף 03.21.02.007

מ"ר

120.00

01.90.01.0062

תוספת קורת  RHS 60/60/2מ"מ
מגולוון באבץ חם וצבוע בצביעה
אלקטרוסטטית לגדרות בע"ח לפי
דרישות זואולוגיות
סעיף 03.21.02.018

מ"א

120.00

01.90.01.0063

תכנון ביצוע ע"י הקבלן לכלוב רשת
מתיחה  .מרשת מתכת נמתחת,
מגולוונת ומושחרת  50/50/2.7מ"מ.
לרבות המחברים הדרושים לחיבור בין
יריעות ,לרבות כבלי מתיחה ועיגון
לקרקעלפי פרט  . V-11לרבות shop
 Drawingע"י הקבלן .יבוצע תיאום בין
מבצע כלוב הרשת לבין מבצע הסלעים
המלאכותיים.
סעיף 03.21.01.100

מ"ר

150.00

01.90.01.0064

תכנון ביצוע ע"י הקבלן לכלוב רשת
בכיסוי רשת ניילון תפורה למידות כלוב
הרשת .חוט  20/20/1.5מ"מ  .לרבות
מחברים הדרושים לחיבור בין שדות
הרשת ,לרבות כבלי מתיחה ועיגון
לקרקע ,וכל המחברים הדרושים.

מ"ר

130.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  467מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

התקנה באישור קונסטרוקטור .לרבות
 shop Drawingע"י הקבלן.
סעיף 03.21.01.150

מ"ר

01.90.01.0065

תכנון ביצוע ע"י הקבלן לכלוב רשת
בכיסוי רשת ניילון תפור למידות הכלוב.
חוט שזור  50/50/1.5מ"מ  .עד גובה 1
מ' מהקרקע רשת נירוסטה  304לולאות
 50/50/2מ"מ מושחרת במפעל של חב'
 Dingweiאו ש"ע .לרבות מחברים
הדרושים לחיבור בין שדות הרשת,
לרבות כבלי מתיחה לקרקע ,וכל
המחברים הדרושים .התקנה וביסוס ב
אישור קונסטרוקטור .ע"פ פרט .A-23
לרבות  shop Drawingע"י הקבלן.
סעיף 03.21.01.110

מ"ר

145.00

01.90.01.0066

אבן מחצבה טבעית ממויינת  3-10ס"מ
עבור שטחי כיסוי בערבה
סעיף 03.40.12.003

מ"ק

60.00

01.90.01.0067

אדמת חול מדברית כמצע לחצר חתול
חולות ,פנק ,פסמונים בעומק  1מ'
סעיף 03.40.12.002

מ"ק

110.00

01.90.01.0068

אדמת טרה רוסה נקיה כמצע לחצר
פלמנגו
סעיף 03.40.12.018

מ"ק

60.00

01.90.01.0069

אספקת והתקנת וילונות מיריעות ויניל 3
מ"מ או בד שמשונית עם תפר תחתון
כפול .רצועות  15ס"מ רוחב  3-4ס"מ
חפיפה בין הרצועות גובה  2.5מ'.
לרבות מסילות.
סעיף 03.40.12.026

מ"ר

146.00

01.90.01.0070

ביצוע מבנה לרבות יציקת בטון ,כיסוי
בסלעים ושילוב זכוכיות .לרבות ביסוס.
לפי פרט V-17
סעיף 03.40.12.024

מ"ר

850.00

01.90.01.0071

יציקת בטון ב -30עובי  12ס"מ על רשת
 .כתשתית לשבילי "דמוי בוץ" לפי
מפרט
סעיף 03.40.12.010

מ"ר

145.00

01.90.01.0072

יציקת בטון למדרגות לרבות זיון ותפרי
התפשטות לפי פרט  A-37ולפי
קונסטרוקטור
סעיף 03.40.12.006

מ"ק

1,600.00

01.90.01.0073

יציקת קורות בטון מזויין ב -30בעומק
 40ס"מ ,קורת אורך המשכית בכלובי
רשת ,ביציקה תשולב לולאת ברזל כל
 60ס"מ לקשירת הרשת .מחיר כולל

מ"ק

1,000.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  468מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

הלולאות וזיון
סעיף 03.40.12.004

מ"ק

01.90.01.0074

יציקת קורת בטון מזוייןב -30המשכית
כיסוד עובר לגדרות זכוכית בחתך
 40/40ס"מ .בתוך הקורה ישולב פרופיל
הזכוכית .אל הקורה תחובר בברדים
פלטקה של עמודי הזכוכית
הקונסטרוקטיביים
סעיף 03.40.12.011

מ"א

650.00

01.90.01.0075

יציקת שבילים פנים תעלות זחילה פופ
אפ בבטון במראה "דמוי בוץ" בעובי של
 3ס"מ .אדמה מקומית+מלט לבן+
דבקים +פגמנט לפי מפרט .בביצוע
חברת בית הקש או ש"ע .לרבות דוגמא
לאישור האדריכל במידות  4/4מ'
סעיף 03.40.12.009

מ"ר

220.00

01.90.01.0076

מסמרות נירוסטה דגם ירושלים של יעד
נגיש או ש"ע לסימון נגישות ברום
מדרגות .התקנה במרווחים של  6ס"מ
ע"פ תקן נגישותF90+
סעיף 03.40.12.014

מ"ר

2,150.00

01.90.01.0077

מצעים מצע מעורב 30% :פסולת
חציבה מקומית גרוסה ומובררת20% ,
חלוקי נחל מקומי  3-5מ"מ 10% ,חלוקי
נחל מקומי  5-10מ"מ  10%,חלוקי נחל
מקומי גודל  4-2.5 - 2סמ 10% ,חלוקי
נחל מקומי גודל  7-12 - 4סמ10% ,
חלוקי נחל מקומי גודל 10-20 - 5
סמ 10%,חלוקי נחל מקומי גודל -6
 18-40סמ
סעיף 03.40.12.001

מ"ק

200.00

01.90.01.0078

סורג מתקפל דגם טרילידור או ש"ע
במידות נטו  250/350ס"מ .ממתכת
מגולוונת באבץ חם וצבועה בצביעה
אלקטרטסטטית .עם מסילה תחתונה
נשלפת מתקפלת .לרבות מנעול
ומפתחות .כניסה ויציאה .
סעיף 03.40.12.027

יח'

7,420.00

01.90.01.0079

סלעי מחצבה בעלי דפנות מבוקעות
בגדלים של  2מ"ק ליחידה .בגובה
ממוצע של  1.5מ'
סעיף 03.40.12.016

מ"ק

250.00

01.90.01.0080

קיר גדר "ניקיון" בעובי כולל של  40ס"מ
 .מאבן פראית או לקט מקומית כולל
כיחול .סוג הבטון ב .-30המחיר כולל
זיון ,חפירה ליסוד הקיר ויציקת היסוד,
מילוי חו ,ציפוי דו פנים עד  25ס"מ בצד

מ"א

535.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  469מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

השני ,נדבך מבטון עם פאזות ,תפרים,
נקזים ,גובה הקיר עד  60ס"מ ויימדד
ממפלס קרקע סופי/מדרכה.
סעיף 03.40.12.005

מ"א

01.90.01.0081

שבילים משניים באזור הוואלי בציפוי
חומר גרנולרי פולימרי רוכבינדה
) ( ROCHBINDAשל חברת  RGAאו
ש"ע .לפי פרט  .V-1לרבות דוגמא
לאישור האדריכל במידות  4/4מ'
סעיף 03.40.12.008

מ"ר

180.00

01.90.01.0082

איטום הבריכה ביריעות  EPDMבעובי
 1.02מ"מ תוצרת  firestoneאו שו"ע.
האיטום כולל הדבקות היריעה
באמצעות אביזרים וחומרים תוצרת
 firestoneאו שו"ע ופריסת בד גיאוטגני
 400ג'/מ'ר מתחת ליריעות
סעיף 03.65.04.053

מ"ר

161.00

01.90.01.0083

אל חוזר  NR-010תוצרת א.ר.י בקוטר
" 3לרבות תותבים ואוגנים כנדרש
סעיף 03.65.05.022

יח'

863.00

01.90.01.0084

אל חוזר אלכסוני קוטר  63מ"מ לרבות
רקורדים כנדרש
סעיף 03.65.05.019

יח'

771.00

01.90.01.0085

אל חוזר קפיצי קוטר  50מ"מ לרבות
רקורדים כנדרש
סעיף 03.65.05.021

יח'

132.00

01.90.01.0086

אספקה ואיכלוס דגי גמבוזיה  -סעיף 03
.65.04.051

יח'

3.00

01.90.01.0087

אספקה ואיכלוס דגי קומט אדום 15-18
ס"מ סעיף 03.65.04.049

יח'

40.00

01.90.01.0088

אספקה ואיכלוס דגי קומט צהוב 15-18
ס"מ סעיף 03.65.04.050

יח'

46.00

01.90.01.0089

אספקה והתקנת חוליית הגבהה
חופית/רומולד קוטר  60ס"מ גובה
 60-100ס"מ .עבודת ההתקנה תכלול
חיתוך והתאמת גובה החוליה  ,קידוח
חורים בדופן החוליה עבור חדירת צנרת
 .סעיף 03.65.04.041

יח'

2,128.00

01.90.01.0090

אספקה והתקנת מכסה לחוליית הגבהה
קוטר  60ס"מ

יח'

403.00

01.90.01.0091

אספקה והתקנת מכשיר  UVCלקטילת
אצות מדגם 160W CUVB12T80
 creatorסעיף 03.65.04.013

יח'

8,148.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  470מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

01.90.01.0092

אספקה והתקנת משאבת ניקוז מדגם
 TOP2 VORTEX GMמחיר הסעיף
כולל את התקנת המשאבה לרבות
האביזרים הדרושים לכך סעיף .03.65
04.012

יח'

2,208.00

01.90.01.0093

אספקה והתקנת משאבת סחרור וסינון
מדגם  AM 50-125CEתוצרת
 CALPEDAמחיר הסעיף כולל את
התקנת המשאבה לרבות האביזרים
הדרושים לכך ,יציקת בסיס בגודל
 15*50*30ס"מ וקיבוע המשאבה עם
עוגני חץ ליציקה .סעיף 03.65.04.011

יח'

6,003.00

01.90.01.0094

אספקה והתקנת משאבת סחרור וסינון
מדגם DAB NKM-G
 32-160/169/055/4מחיר הסעיף כולל
את התקנת המשאבה לרבות האביזרים
הדרושים לכך ,יציקת בסיס בגודל
 15*50*30ס"מ וקיבוע המשאבה עם
עוגני חץ ליציקה .סעיף 03.65.05.011

יח'

4,382.00

01.90.01.0095

אספקה והתקנת משאבת סחרור וסינון
מדגם .DAB NKM-G 50-160/177/1
 4/ 5מחיר הסעיף כולל את התקנת
המשאבה לרבות האביזרים הדרושים
לכך ,יציקת בסיס בגודל 15*50*30
ס"מ וקיבוע המשאבה עם עוגני חץ
ליציקה .סעיף 03.65.05.012

יח'

7,547.00

01.90.01.0096

אספקה והתקנת משטח פוליאתילן
בגודל  80*120*14ס"מ כושר נשיאה
סטטי  1600ק"ג מונח מעל צנרת יניקה
בווטלנד/אזור רדוד לרבות רשת פלסיק
גודל מפתח 1*1ס"מ מעוגנת בעזרת
אזיקונים
סעיף 03.65.05.064

יח'

122.00

01.90.01.0097

אספקה ופיזור בזלת שטופה בגודל
 14-19מ"מ סעיף 03.65.04.045

מ"ק

937.00

01.90.01.0098

אספקה ופיזור בזלת שטופה בגודל
 19-25מ"מ סעיף 03.65.05.061

מ"ק

937.00

01.90.01.0099

אספקה ופיזור בזלת שטופה בגודל 2-5
מ"מ  .לשתילת צמחיית גדה סעיף .03
65.04.044

מ"ק

772.00

01.90.01.0100

אספקה ופיזור חימר מותפח יעודי
לחקלאות )אקוואקליי אגרי( סעיף .03
65.04.046

מ"ק

1,699.00

01.90.01.0101

אספקה ופיזור תערובת שתילה יעודית
לנימפיאות בעובי  5ס"מ כולל רשת

מ"ר

282.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  471מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

אינטרגלס  6/6מ"מ לעיגון סעיף .03.65
05.058

מ"ר

01.90.01.0102

אספקה ושתילת נימפיאות בוגרות
טרופיות ונשירות לפי תוכנית שתילה
סעיף 03.65.05.050

יח'

106.00

01.90.01.0103

אספקה ושתילת צמחיית גדה/ווטלנד
מזדקרת לפי מפתח של  5יח'/למר'
סעיף 03.65.04.047

מ"ר

285.00

01.90.01.0104

אספקה ושתילת צמחיית ווטלנד
משתרעת לפי מפתח של  10יח'/למר'
סעיף 03.65.04.048

מ"ר

311.00

01.90.01.0105

ארון הגנה לראש מערכת מפוליאסטר
משוריין כדוגמת "אורלייט בלומגארד"
דגם  OR-2852או ש"ע ,במידות
 320X1115X855מ"מ לרבות בסיס
סוקל בהתאם למידות הארון ומנעול
סעיף 03.65.05.025

קומפ...

4,409.00

01.90.01.0106

בור הורקה סעיף 03.65.04.033

יח'

552.00

01.90.01.0107

בור הורקה  BD100סעיף .03.65.05
044

יח'

2,415.00

01.90.01.0108

ביטון מעל היריעות כולל רשת לולים,
בטון עובי  8ס"מ סעיף 03.65.04.054

מ"ר

81.00

01.90.01.0109

בקר וצג עבור משדר הלחץ מסעיף
קודם כולל התקנה בלוח חשמל .דגם
 N1500תוצרת  NOVUSסעיף .03.65
04.023

יח'

2,760.00

01.90.01.0110

ברז חשמלי " NC 1תוצרת ברמד 24V

יח'

345.00

01.90.01.0111

ברזייה להזנת מים עבור הבריכות וחדר
המכונות ,קוטר " 1כולל צנרת וכל
האביזרים הדרושים .התקנה בתוך ארון
סעיף 03.65.05.024

קומפ...

1,725.00

01.90.01.0112

גופי תאורה פלואורסנטים עבור חדר
מכונות בעוצמת הארה של  500לוקס
לכל הפחות כולל מפסק סעיף .03.65
05.078

קומפ...

575.00

01.90.01.0113

העברת המתקן ביקורת חשמל על ידי
בודק מורשה /חברת חשמל וחתימה על
תוכניות סעיף 03.65.05.081

יח'

2,070.00

01.90.01.0114

חיווט חדר מכונות לרבות מפסקי פקט
עבור המשאבות ,שקעי ותקעי סיקון ,
שרוולים ,תעלות  ,הארקות וכל הנדרש
עפ"י התקן וחוק החשמל .סעיף .03.65
05.080

קומפ...

6,900.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  472מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

01.90.01.0115

יחי פיזור הכוללת צנרת  PVCמרידור
בקוטר  32מ"מ  ,מעברי קוטר ומגוף 32
מ"מ מותקנת בגוף הבריכה .סעיף .03
65.04.032

יח'

01.90.01.0116

לוח חשמל בהתאם לדרישות המצורפות
במפרט הטכני המיוחד.הלוח יהיה אטום
למים ויותקן בתוך ארון נעול .מחיר
הלוח כולל תכנון ,אספקה ,התקנה
וחיווטים .יש לקבל את אישור מתכנן
החשמל ומתכנן הבריכות טרום ייצור
הלוח סעיף 03.65.04.059

קומפ...

01.90.01.0117

לוח חשמל בהתאם לדרישות המצורפות
במפרט הטכני המיוחד.הלוח יהיה אטום
למים ויותקן בתוך ארון נעול .מחיר
הלוח כולל תכנון ,אספקה ,התקנה
וחיווטים .יש לקבל את אישור מתכנן
החשמל ומתכנן הבריכות טרום ייצור
הלוח
סעיף 03.65.05.077

קומפ...

15,870.00

01.90.01.0118

מגוף כדורי  PVCקוטר  25מ"מ .כולל
רקורדים בהדבקה סעיף .03.65.04
015

יח'

75.00

01.90.01.0119

מגוף כדורי  PVCקוטר  50מ"מ .כולל
רקורדים בהדבקה סעיף .03.65.04
016

יח'

128.00

01.90.01.0120

מגוף כדורי  PVCקוטר  63מ"מ .כולל
רקורדים בהדבקה סעיף .03.65.04
017

יח'

138.00

01.90.01.0121

מגוף פרפר  PVCקוטר  75מ"מ .כולל
אוגנים נגדיים סעיף 03.65.05.020

יח'

1,587.00

01.90.01.0122

מילוי והפעלה ראשונית  ,וויסות ספיקות
 ,וכל הפעולות הנדרשות עד לפעולה
מושלמת של המערכת .תכולת סעיף זה
כוללת הדרכה לנציג מטעם המזמין
ומסירת תיק מתקן ותוכניות AS
 MADEכלול במחיר
סעיף 03.65.04.061

קומפ...

01.90.01.0123

מכסה נירוסטה  316פריק לרבות
תושבת .מידות הפתח  80*80ס"מ עם
בוכנות
סעיף 03.65.05.075

יח'

4,370.00

01.90.01.0124

מסנן אלכסוני בקוטר " 1תוצרת עמיעד
סעיף 03.65.04.025

יח'

311.00

01.90.01.0125

מסנן רשת קוטר " 1תוצרת "עמיעד" או
ש"ע סעיף 03.65.05.30

יח'

323.00

רמדור

יחידת
מידה

כמות

מחיר

סה"כ

654.00

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  473מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

01.90.01.0126

מסנן שיער עשוי נירוסטה  316ביניקת
המשאבה .המסנן יהיה בקוטר  40ס"מ
בגובה  70ס"מ כניסה אחת ושתי
יציאות בהתאם לתוכניות .ע"ג המכסה
יותקן מגוף לשחרור אויר ובתחתית
המסנן יותקן מגוף לריקון .רגלי הסל
יאפשרו כיוונון ופילוס .הסלסלה
הפנימית תהיה עשויה פח מנוקב בקוטר
 6מ"מ ובעלת "שפתיים" למניעת
חדירת לכלוך לחלל שבין הסלסלה לגוף
המסנן .יש לקבל אישור המתכנן לייצור
מסנן זה
סעיף 03.65.05.013

יח'

8,625.00

01.90.01.0127

מעבר אטום לקיר בטון קוטר  110מ"מ
סעיף 03.65.04.036

יח'

828.00

01.90.01.0128

מעבר אטום לקיר בטון קוטר  160מ"מ
סעיף 03.65.04.037

יח'

1,070.00

01.90.01.0129

מעבר אטום לקיר בטון קוטר  50מ"מ
סעיף 03.65.04.034

יח'

460.00

01.90.01.0130

מעבר אטום לקיר בטון קוטר  63מ"מ
סעיף 03.65.04.035

יח'

529.00

01.90.01.0131

מעבר אטום לקיר בטון קוטר  75מ"מ
סעיף 03.65.05.046

יח'

610.00

01.90.01.0132

מעבר אטום לקיר בטון קוטר  90מ"מ
סעיף 03.65.05.047

יח'

702.00

01.90.01.0133

משדר לחץ למדידת מפלס המים בתא
איזון  ,mb 0-250יציאה .ma 4-20דגם
 SIPL 10 250 MBARמותקן בתחתית
צנרת כלים שלובים
סעיף 03.65.05.026

יח'

3,220.00

01.90.01.0134

משחרר אויר אוטומטי " 1תוצרת ארי
מותקנים בצנרת כלים שלובים סעיף
03.65.05.028

יח'

575.00

01.90.01.0135

סולם פיברגלס )עד  2.5מ'( סעיף .03
65.05.033

קומפ...

2,185.00

01.90.01.0136

סקימר ייעודי לבריכות גדולות Curved
 Sieve Skimmerתוצרת Biotop
סעיף 03.65.05.056

יח'

14,260.00

01.90.01.0137

עבודת צנרת להתקנת חדר המכונות.
כל הצנרת מסוג " PVCמרידור" דרג
 ,10כולל כל המחברים והאביזרים
הדרושים בהתאם לתוכניות  .מחיר
הסעיף כולל אביזרי תליה ועיגון  ,שילוט
מגופים ומערכות כנדרש

קומפ...

6,900.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  474מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

סעיף 03.65.04.014

קומפ...

01.90.01.0138

פרט גלישה  -מגלש בטון מוסתר ע"י
סלע מלאכותי סעיף 03.65.05.071

מ"א

01.90.01.0139

פרט חדירה לצנרת  110מ"מ דרך
יריעת  PVCכולל אספקה והתקנה
סעיף 03.65.05.052

יח'

994.00

01.90.01.0140

פרט חדירה לצנרת  160מ"מ דרך
יריעת  PVCכולל אספקה והתקנה
סעיף 03.65.04.040

יח'

1,283.00

01.90.01.0141

פרט חדירה לצנרת  50מ"מ דרך יריעת
 PVCכולל אספקה והתקנה סעיף .03
65.04.038

יח'

635.00

01.90.01.0142

פרט חדירה לצנרת  63מ"מ דרך יריעת
 PVCכולל אספקה והתקנה סעיף .03
65.04.039

יח'

635.00

01.90.01.0143

פרט חדירה לצנרת  75מ"מ דרך יריעת
 PVCכולל אספקה והתקנה סעיף .03
65.05.050

יח'

731.00

01.90.01.0144

פרט חדירה לצנרת  90מ"מ דרך יריעת
 PVCכולל אספקה והתקנה סעיף .03
65.05.051

יח'

842.00

01.90.01.0145

פרט עיגון יריעה עשוי נירוסטה מעוגן
לקיר בטון סעיף 03.65.04.056

מ"א

265.00

01.90.01.0146

פרט עיגון יריעה עשוי פח אלומיניום
מעוגן ליתדות אלומיניום כל  40ס"מ
סעיף 03.65.04.055

מ"א

115.00

01.90.01.0147

צינור מחורר בקוטר " 4לאיסוף באזור
הווטלנד .חשוף ומותקן בתחתית
הווטלנד מאוגן למשטחים סעיף 03.65
.05.042

מ"א

133.00

01.90.01.0148

צינור פוליאטילן  PE-100בקוטר 110
מ"מ כולל ספחים ומחברים
באלקטרופיוזן ובריתוכי פנים סעיף .03
65.04.029

מ"א

224.00

01.90.01.0149

צינור פוליאטילן  PE-100בקוטר 160
מ"מ כולל ספחים ומחברים
באלקטרופיוזן ובריתוכי פנים סעיף .03
65.04.030

מ"א

306.00

01.90.01.0150

צינור פוליאטילן  PE-100בקוטר 50
מ"מ כולל ספחים ומחברים
באלקטרופיוזן ובריתוכי פנים סעיף .03
65.04.028

מ"א

90.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  475מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

01.90.01.0151

צינור פוליאטילן  PE-100בקוטר 63
מ"מ כולל ספחים ומחברים
באלקטרופיוזן ובריתוכי פנים

מ"א

110.00

01.90.01.0152

צינור פוליאטילן  PE-100בקוטר 75
מ"מ כולל ספחים ומחברים
באלקטרופיוזן ובריתוכי פנים סעיף .03
65.05.036

מ"א

139.00

01.90.01.0153

צינור פוליאטילן  PE-100בקוטר 90
מ"מ כולל ספחים ומחברים
באלקטרופיוזן ובריתוכי פנים סעיף .03
65.05.037

מ"א

177.00

01.90.01.0154

צנרת  PVCקוטר  63מסוג "מרידור"
דרג  10כולל ספחים .סעיף .03.65.04
031

מ"א

104.00

01.90.01.0155

צנרת  PVCקוטר  75מסוג "מרידור"
דרג  10כולל ספחים .סעיף .03.65.05
041

מ"א

138.00

01.90.01.0156

צנרת פקסגול בקוטר  32מ"מ דרג 24
עבור פיצוי מים סעיף 03.65.05.032

מ"א

46.00

01.90.01.0157

צנרת שקופה לחווי מפלס המים .כולל
התקנה על קיר חדר המכונות וחיבור
לניקוז במידת הצורך .כולל כל
האביזרים והמגופים הדרושים להתקנה
מושלמת .סעיף 03.65.05.023

קומפ...

1,875.00

01.90.01.0158

רגש הצפה מדגם AQS.0066.1
תוצרת  AQUASWITCHסעיף .03.65
05.031

יח'

1,208.00

01.90.01.0159

רשת פיברגלס במידות  100*100ס"מ.
כולל קיבוע סעיף 03.65.04.057

קומפ...

748.00

01.90.01.0160

תאורת חירום לחדר מכונות .סעיף .03
65.05.079

יח'

500.00

01.90.01.0161

חיפוי קירות ופרופילי זכוכית בתצוגות
בטיח דמוי בוץ בגימור גס ובשילוב
אבנים מקומיות .בטון בהתזה ע"ג רשת
תלת מימדית מעוצבת בידי אומן לפי
מפרט .בביצוע בית הקש או ש"ע.
לרבות דוגמא לאישור האדריכל במידות
 4/4מ' סעיף 05.09.01.100

מ"ר

270.00

01.90.01.0162

גדר בטיחות בשטחי צמחיה דלילים
מסנדות עץ אקליפטוס מקולף ומחוטא
במרווחים של מקסימום  10ס"מ.
עמודים וקורות סנדות בקטרים של
 6-15ס"מ .לפי פרט פ .-12בביצוע חב'
בית הקש או ש"ע .בחצר גמלים .לרבות

מ"א

680.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  476מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

הצגת דוגמא לאישור האדריכל סעיף
05.20.01.001

מ"א

01.90.01.0163

גדר כבלים מחושמלת מעמודי סנדות
גובה  1.3מ'  ,אקליפטוס מקולף
ומחוטא קוטר  16ס"מ וכבלים שזורים
 12מ"מ מפלדה מגולוונות .לפי פרט
 A-41לרבות ספק  ,מבודדים וחיבור
חשמל סעיף 05.20.01.006

מ"א

290.00

01.90.01.0164

סככת צל  5/5מ' לגמל מעמודי וקורות
עץ עגול וכיסוי כפות תמרים /רעפי קנה
שכמיה ע"ג סבכת מוטות  8מ"מ .סעיף
05.20.01.004

יח'

22,000.00

01.90.01.0165

תכנון ביצוע ע"י הקבלן לסככת בע"ח
סוג ב' -מבנה עץ אורן פיני
מובחר,בשילוב סנדות עץ אקליפטוס
מקולף ומחוטא על פי פרט ,A-29
צבועים ומטופלים ,כיסוי סנטף וכפות
תמרים קשורים ,כנדרש בפרט כולל
יסוד מחברים ועיגונים -לאישור קונס'.
לרבות  shop Drawingע"י הקבלן.
בביצוע חב' טרילוג או ש"ע סעיף 05.20
.01.003

יח'

14,500.00

01.90.01.0166

כיסוי ביריעות רשת נירוסטה 304
מושחרת .רשת טבעות  50/50/2מ"מ
לרבות כבלים שזורים מנירוסטה 304
לחיבור בין יריעות רשת .עיגון הרשתות
אל קירות וקורות קיימים בהיקף ,כולל
תוספת כבלים ואו קורות לפי תכניות
קונסטרוקטור סעיף 05.21.01.010

מ"ר

2,800.00

01.90.01.0167

מחסום ממתכת מגולונת וצבועה בתנור
,אורך  2.5מ' ,שני עמודי מתכת
מבוטנים ומוט חוסם ננעל נעילה
עליונה-לפי פרט  A-36ותכניות קונס'
סעיף 05.40.40.006

יח'

700.00

01.90.01.0168

ריצוף אבן לינארית למדרכה במידות
 16/16/7 16/24/7,ו  8/16/7ס"מ בגוון
קוקטיל המכתש או אחר לבחירת
האדריכל תוצרת אקרשטיין או ש"ע .לפי
פרט פ .-3לרבות הצגת דוגמא לאישור
האדריכל במידות 4/3
סעיף 05.40.40.002

מ"ר

160.00

01.90.01.0169

אוהל בדואי בנוי על קונסטרוקציית ברזל
מגולוון .עמודים מקובעים לקרקע
ביסודות בטון לפי קונסטרוקטור .חלק
עליון מכוסה באיסכורית ומעליה רשת
צל .בחלקו הפנימי ובחלקים הנראים
מכיוון החאן מכוסה האוהל ביריעות

קומפ...

40,500.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  477מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

אוהל בדואי אוטנטי משיער עיזים
לרבות כיסוי העמודים .לרבות כיסוי
ברזנט למצב גשדם הניתן לקיפול.
סגירה מל אה בדופן עליונה .דופן אחת
פתוחה לכיוון הגמלים 3 .דפנות סגורות
עד לגובה  1.5מ' מהקרקע .מידות
האוהל  8.5/6מ' .כולל הובלה והתקנה
לפי פרט  .A-30באישור קונ סטרוקטור.
לרבות  Shop drawingע"י הקבלן.
בביצוע חב' בית הקש או ש"ע
סעיף 05.45.01.007

קומפ...

01.90.01.0170

שלוחה לאוהל בדואי מקונסטרוציית
ברזל מגולוון .סככה על שישה עמודים
עם סגירה בחלק עליון בלבד וירידת
יריעה באורך  80ס"מ מלמעלה ,בכל
ההיקף .מידות  6/10מ' .כולל הובלה
והתקנה .באישור קונסטרוקטור .לרבות
 Shop drawingע"י הקבלן
סעיף 05.45.01.008

קומפ...

36,000.00

01.90.01.0171

מפרשים קאבריט מרשת צל חלופה ,2
הרשת עשויה מחוט פוליאתילן בצפיפות
גבוהה ,האריג אינו נרקב ודוחה עובש,
הצללה  ,98%-91%עמידה בפני .u.v
הרשת עשויה מחומרים מעכבי בעירה
לפי ת"י  ,5093שווה ערך coverit
עמודים  "6בגילוון חם מעוגנים בקרקע
בפינות הסככה ותמיכת הרשת ע"י
כבלים אופקים מגולוונים תוצרת
מוסרות ,ובחיבו רים של מותחנים
תוצרת  ROBORאירופה ,בעלת תקן
ישראלי  565מותאם לתקן אירופאי,
הרשת מאושרת ע"י משרד החינוך
ומשרד הבריאות ,כיבוי אש להתקנה
בסביבה של ילדים ובוגרים כוללת תקן
 .748לפי פרט פ -62עבור הצללה של
כ 30% -מהשבילים בגן
סעיף 06.19.01.004

מ"ר

330.00

01.90.01.0172

פרגולה להצללת שבילים חלופה - 1
הפרגולה בנויה מפרופילי  Hמגולוונים
באבץ חם וצבועים בצביעה
אלקטרוסטטית .בין הפרופילים לוחות
אורן בחתך  5/15ס"מ ליצירת סכך.
לפי פרט פ -61עבור הצללה של כ-
 30%מהשבילים
סעיף 06.19.01.003

מ"ר

2,100.00

01.90.01.0173

גדר במבוק מושחל  30-35שחור לכיסוי
גדרות בע"ח בצמוד לדרך שירות בגובה
 2מטר ,המחיר כולל אספקה והתקנה
סעיף 06.20.01.011

מ"א

140.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  478מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

01.90.01.0174

גדר לניהול קהל במתקני אינטראקטיב
מעמודי סנדות בגובה  100ס"מ ובהם
חבל מושלחל בשתי שורות ,לפי פרט
פ-52
סעיף 06.20.01.012

מ"א

180.00

01.90.01.0175

מעקה בטיחות לגשרונים מקורות סנדות
עץ אקליפטוס מקולף ומחוטא של
טרילוג או ש"ע ,ורשת מתיחה נירוסטה
 .304גובה הגדר  1.1מ' לפי פרט
 ,A-17לרבות הצגת דוגמא לאישור
האדריכל
סעיף 06.20.01.013

מ"א

850.00

01.90.01.0176

ספסל עץ אורן גושני במידות
 245/52/45ס"מ לפי פרט פ.-25
לרבות דוגמא לאישור האדריכל
סעיף 06.20.01.015

יח'

3,200.00

01.90.01.0177

קורת עץ רב שכבתי  15/15ס"מ
משכבות עץ בעובי  40מ"מ כתשתית
לגשרונים סעיף 06.20.01.009

מ"א

48.00

01.90.01.0178

קורת עץ רב שכבתי  25/25ס"מ
משכבות עץ בעובי  40מ"מ כתשתית
לגשרונים סעיף 06.20.01.008

מ"א

220.00

01.90.01.0179

קורת עץ רב שכבתי  7/15ס"מ משכבות
עץ בעובי  40מ"מ כתשתית לגשרונים
סעיף 06.20.01.010

מ"א

40.00

01.90.01.0180

ריצפות סיפון )דקים( מעץ אורן שעבר
אימפרגנציהבעובי  5ס"מ ללא קורות
תמיכה תחתונות המחיר כולל אספקה
והתקנה עד לביצוע מושלם כולל שימון
וצבע בהתאם לדרישות האדריכל סעיף
06.20.01.007

מ"ר

450.00

01.90.01.0181

שולחנות פקניק מעץ אורן מחוטא וצבוע
בגוון לבחירת האדריכל .דוגמת קק"ל.
מידות פלטה עליונה  .180/65עובי
לוחות  5ס"מ .לפי פרט פ .-31לרבות
דוגמא לאישור האדריכל כולל תוספת
נגישה לנכים סעיף 06.20.01.017

יח'

1,500.00

01.90.01.0182

תוספת עבור משענת גב ומשענת יד
מפלח מתכת מגולוונת וצבועה וקורות
עץ אורן .לפי פרט פ .-26לרבות דוגמא
לאישור האדריכל סעיף 06.20.01.016

יח'

1,400.00

01.90.01.0183

אספקת והתקנת גדר רשת מגולוונת
וצבועה דוגמת דגם "שדרות" קרן של
יהודה רשתות .אך מרחק בין עמודים 2
מ'  .רשת מרותכת  50/100/4.8מ"מ.

מ"א

280.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  479מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

גובה  2מ' +אורך קרן  50ס"מ .ע"פ
פרט
סעיף 06.21.01.010

מ"א

01.90.01.0184

אספקת והתקנת צינור ברזל מגולוון 16
מ"מ באבץ חם וצבוע בצביעה
אלקטרוסטית ,כתוספת לגדרות רשת
בתחתית הגדר ,כולל חיבור חיתוך
וריתוכים .לפי פרטים סעיף .06.21.01
020

מ"א

45.00

01.90.01.0185

הצללה מסוג מפרשים מאריג פוליאטילן
בדחיסות גבוהה והגנת  ,U.Vעובי
מינימלי  1.5מ"מ 90-95% ,הצללה.
מותקן באמצעות כבלים מעמודי פלדה
בקוטר " 8"6-בגבהים עד  8מ'
מגולוונים וצבועים בתנור .ביסוס
העמודים בהתאם לתנאי הקרקע.
העבודה הינה תכנון ביצוע ,לפני ביצוע
יש להציג חישוב קונסטרוקציה סעיף 06
.40.13.005

מ"ר

240.00

01.90.01.0186

סוקולנט במיכל גודל  3כגון קרסולה
מגלית /מבהיקה/שקופה ,קליניה
מבהיקה וכ'ו סעיף 06.41.03.027

יח'

6.50

01.90.01.0187

סוקולנט במיכל גודל  + 4בגידול איטי
כגון אלווי מגוון ,אלוי 'פינק בלאש' וכ'ו.
סעיף 06.41.03.023

יח'

45.00

01.90.01.0188

סוקולנט במיכל גודל  + 4מיוחד בגידול
איטי מאוד כגון חלבלוב מאוריטני
סעיף 06.41.03.022

יח'

65.00

01.90.01.0189

סוקולנט במיכל גודל  4כגון סביון
סרפנס בולבין שיחני וכ'ו .סעיף .06.41
03.024

יח'

16.00

01.90.01.0190

סוקולנט מסוג חלבלוב בגובה  2מ'
סעיף 06.41.03.021

יח'

250.00

01.90.01.0191

שתיל עב גזע הרדופי בגובה  2.5מ'
סעיף 06.41.03.026

יח'

380.00

01.90.01.0192

שתילי רגלנית אפריקנית בגובה  1מ'
וקוטר לפחות  50סמ' סעיף .06.41.03
025

יח'

125.00

01.90.01.0193

אבן כורכרית סעיף 06.41.01.026

מ"ר

150.00

01.90.01.0194

אבן ריצוף פראית אדמדמה סעיף .06
45.01.025

מ"ר

180.00

01.90.01.0195

אבנים  20ס"מ סעיף 06.45.01.004

מ"ק

250.00

01.90.01.0196

גזע זית) או דומה( עבים להנחה על פני

יח'

450.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  480מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

הקרקע אורך מינימום  2מ"א קוטר 80
ס"מ סעיף 06.45.01.001

יח'

01.90.01.0197

גזעי דקל באורכים שונים מינימון גזע 2
מ"א סעיף 06.45.01.015

יח'

300.00

01.90.01.0198

גזעים ליציקה מסועפים  3-5מטר נטו )
בנוסף לתכנון אדריכלי( סעיף .06.45
01.008

יח'

450.00

01.90.01.0199

גלגלות לכבל פלדה  8מ"מ סעיף סעיף
06.45.01.017

קומפ...

250.00

01.90.01.0200

דשא מלאכותי קצר לפי פרט סעיף .06
45.01.027

מ"ר

35.00

01.90.01.0201

חבל  12מ"מ פלסטיק שחור סעיף .06
45.01.014

מ"א

15.00

01.90.01.0202

חבל סזל  24מ"מ ) נמכר לפי ק"ג -מציין
כאן מטר רץ( סעיף 06.45.01.014

מ"א

40.00

01.90.01.0203

חבל סנפלינג סעיף 06.45.01.011

מ"א

45.00

01.90.01.0204

חבקים לחבל סזל  24מ"מ סעיף 06.45
.01.013

מ"א

40.00

01.90.01.0205

חול ים נקי ומסונן סעיף 06.45.01.024

מ"ק

35.00

01.90.01.0206

כבל פלדה  8מ"מ סעיף .06.45.01
016

מ"א

35.00

01.90.01.0207

מנול פלסטיק  100ס"מ * 60ללא מכסה
סעיף 06.45.01.019

יח'

650.00

01.90.01.0208

מנול פלסטיק  60ס"מ * 60ללא מכסה
סעיף 06.45.01.018

יח'

450.00

01.90.01.0209

בניית מסגרות פלדה בהתאם לדרישות
הלקוח ,המחיר כולל ביצוע והכנת , SD
כולל אישור מהנדס ,מדידה לפי משקל
בפועל ביצוע ,כולל כל הריתוכים
והחיבורים ,גלוון וצבע
סעיף 06.45.01.022

טון

24,000.00

01.90.01.0210

מערה מסלע מלאכותי  1*2*1מ' סעיף
06.45.01.029

קומפ...

1,500.00

01.90.01.0211

מתקן הרמה ואבוס ג'ירפות  5מטר
סעיף 06.45.01.009

יח'

750.00

01.90.01.0212

סלע  1מטר סעיף 06.45.01.003

יח'

250.00

01.90.01.0213

סלע  60ס"מ סעיף 06.45.01.002

יח'

150.00

01.90.01.0214

סנדוויץ עץ חוץ  20מ"מ סעיף .06.45
01.023

מ"ר

32.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  481מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :
מספר סעיף  /מק'ט פרטי מחירון
מחירון

תיאור

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

יחידת
מידה

כמות

מחיר

01.90.01.0215

סנדות צופים  6מטר קוטר  10ס"מ
סעיף 06.45.01.007

יח'

180.00

01.90.01.0216

עמודי טלפון  12סעיף 06.45.01.006

יח'

450.00

01.90.01.0217

עמודי טלפון  18סעיף 06.45.01.005

יח'

750.00

01.90.01.0218

צינורות כיבוי אש סעיף 06.45.01.030

מ"א

40.00

01.90.01.0219

קורות פלסטיק ממוחזר דמוי עץ סעיף
06.45.01.028

מ"ר

50.00

01.90.01.0220

רשת הרמת משאות לבנה/שחורה סעיף
06.45.01.010

מ"ר

80.00

01.90.01.0221

תיבות לינה מעץ  20מ"מ בגדלים שונים
סעיף 06.45.01.020

יח'

180.00

01.90.01.0222

תיבות קינון מעץ  16מ"מ סעיף .06.45
01.021

יח'

150.00

01.90.01.0223

ביצוע סלעים מלאכותיים יד אומן ,
לאחר אישור דוגמאעל ידדי האדריכלים
 ,המחיר כולל ביסוס ,קונסטרוקציה ,
התזת בטון ,צביעה ,וסילר ואחריות 5
שנים מדידה לפי ביצוע בפועל סעיף
06.98.01.002

מ"ר

1,100.00

סה"כ

1

סה"כ שוחות בקרה מחוליות טרומיות עגולות

90

סה"כ עבודות מיוחדות של המדבריום

1

סה"כ מבנה 1

20860

סה"כ מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע

20860

מע"מ 17%

0.00

20860

סה"כ כולל מע"מ

0.00

רמדור

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  482מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

דוח אומדן – דפי ריכוז
20860

מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע

1

מבנה 1

1

הנחיות כלליות

1

סה"כ הנחיות כלליות

2

עבודות בטון ופלדה

2

סה"כ עבודות בטון ופלדה

4

עבודות בניה

4

סה"כ עבודות בניה

5

איטום

5

סה"כ איטום

7

מתקני תברואה

7

סה"כ מתקני תברואה

8

תאורת חוץ והכנות לחיבור חשמל ותקשורת .

8

סה"כ תאורת חוץ והכנות לחיבור חשמל ותקשורת .

9

עבודות טיח ושיקום

9

סה"כ עבודות טיח ושיקום

10

עבודות ריצוף וחיפוי

10

סה"כ עבודות ריצוף וחיפוי

11

צבע

11

סה"כ צבע

14

עבודות אבן

14

סה"כ עבודות אבן

19

מסגרות חרש

19

סה"כ מסגרות חרש

23

כלונסאות ואלמנטי סלארי ,לביסוס מבנים ולדיפון

23

סה"כ כלונסאות ואלמנטי סלארי ,לביסוס מבנים ולדיפון

40

פיתוח האתר

40

סה"כ פיתוח האתר

41

עבודת גינון והשקיה

41

סה"כ עבודת גינון והשקיה

51

סלילת כבישים ורחובות

רמדור

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

דף  483מתוך 483

כתב כמויות
שם עבודה :מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע
מספר עבודה20860 :
אסמכתא20860 :

תאריך הפקת הדו"ח28/06/2022 :

מספר

תיאור

51

סה"כ סלילת כבישים ורחובות

57

עבודות מים ,ביוב וניקוז

57

סה"כ עבודות מים ,ביוב וניקוז

60

שעות עבודה ,ציוד והקצבים

60

סה"כ שעות עבודה ,ציוד והקצבים

90

עבודות מיוחדות של המדבריום

90

סה"כ עבודות מיוחדות של המדבריום

1

סה"כ מבנה 1

20860

סה"כ מחירון עבודות סלילה ופיתוח -חכל באר שבע

20860

מע"מ 17%

0.00

20860

סה"כ כולל מע"מ

0.00

רמדור

סה"כ

הופק ע"י שרון פורמישר באמצעות רמדור נט

