מכרז

22/11/2021
דף מס'001 :

שיקום מחצבת שוהם 22.11.21
מבנה  01שיקום מחצבה במימון הקרן

תאור

סע י ף

יחידה

כמות

מח יר
יחידה

סה"כ

פרק  02עבודות בטון יצוק באתר
תת פרק  02.11יריעות
 02.11.0170מצע יריעות פוליאטילן בעובי  0.3מ"מ
מתחת לרצפות .חפיפה של  30ס"מ.

מ "ר

2,672.00

סה"כ  02.11יריעות

תת פרק  02.12יסודות עוברים
 02.12.0200יסודות עוברים בטון ב 30-ברוחב עד  1מ'

מ"ק

13.00

 02.12.0400ראשי כלונס בטון ב 30-במידות שונות.

מ"ק

19.00

סה"כ  02.12יסודות עוברים

תת פרק  02.41קורות יסוד
 02.41.0010קורות יסוד בטון ב 30-במידות שונות.

מ"ק

22.00

סה"כ  02.41קורות יסוד

תת פרק  02.61קיר מסמרים
 02.61.0050קירות בטון ב 30-בעובי כ 30-ס"מ .הסעיף
הנ"ל מתייחס לקיר מסמרים היצוק כנגד
הס ל ע .

מ "ר

86.00

סה"כ  02.61קיר מסמרים

תת פרק  02.92משטחים משופעים
למדרגות
 02.92.0001משטחים משופעים למדרגות בעוביים שונים
כולל משטחי ביניים למדרגות )פודסטים(
בעוביים שונים ומשולשי מדרגות בחתכים
שונים.

מ"ק

47.80

סה"כ  02.92משטחים משופעים למדרגות

תת פרק  02.97עמודי ופחי פלדה ,ברגי
עיגון ,קידוחים ,קוצים ,תעלות עיגון
 02.97.0299קידוח חורים באלמנטים שונים מבטון לעומק
 15ס"מ ,כולל קוצים  Hilti-HIT-HY 200עם
דבק אפוקסי בקוטר  8מ"מ ובאורך  75ס"מ
והחדרתם ע"י דפיקות פטיש .הכל לפי
הנחיות יצרן.

יח'

100.00

 02.97.0310כנ"ל ,אך הקוץ בקוטר  12מ"מ

יח'

300.00

 02.97.0330כנ"ל ,אך הקוץ בקוטר  16מ"מ

יח'

100.00

סה"כ  02.97עמודי ופחי פלדה ,ברגי עיגון ,קידוחים ,קוצים ,תעלות עיגון
אלון הנדסה  -ניהול ופיקוח בנייה נוה צוף חלמיש ד.נ .מודיעין טלפקס08-8699665:

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.17.2
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22/11/2021
דף מס'002 :

שיקום מחצבת שוהם 22.11.21
מבנה  01שיקום מחצבה במימון הקרן

סע י ף

תאור

יחידה

כמות

מח יר
יחידה

סה"כ

תת פרק  02.98מוטות פלדה
 02.98.0040מוטות פלדה חלקים ומצולעים כולל רשתות
בכל הקטרים והאורכים לזיון הבטון,כולל זיון
רתיך .פלדת הזיון הינה פ.500-

טון

18.20

סה"כ  02.98מוטות פלדה
סה"כ  02עבודות בטון יצוק באתר

פרק  09עבודות טיח
תת פרק  09.21טיח כורכרי לקירות תמך
 09.21.0300טיח חוץ ציפוי כורכרי  2000בעובי  2ס"מ
תוצ' "רדימקס" או ש"ע לרבות שכבה
מקשרת והרבצה תחתונה בקירות הבמה
ובקונסולה )ראה פרט (71

מ "ר

250.00

סה"כ  09.21טיח כורכרי לקירות תמך
סה"כ  09עבודות טיח

פרק  14חיפוי קירות תומכים באבן
תת פרק  14.30עבודות אבן מיוחדות
בקירות אבן ונדבכי ראש
 14.30.0010נדבכי ראש )"קופינג"( ברוחב  35-50ס"מ
ובעובי עד  5ס"מ במחיר יסוד לאבן 110
ש"ח/מ"א ,לרבות החיזוקים הנדרשים ועיגון
האבן .לפי פרט 65

מטר

 14.30.0020קירות אבן מצפה בעיבוד "מוטבה" עם גב
בטון ב30בעובי כולל  25ס"מ .אבן קשה.
מחיר יסוד לאבן 140ש"ח/מ"ר כולל עבודה
ברדיוס עובי אבן  2.5ס"מ אלומיניום לפי
פרט 72קירות ספסל

מ "ר

760.00

28.00

סה"כ  14.30עבודות אבן מיוחדות בקירות אבן ונדבכי ראש

תת פרק  14.50חיפוי קירות בלוחות אבן
)טבעי ותעשייתי(
 14.50.0030חיפוי קירות בלוחות אבן מוטבע בעובי 5
ס"מ ,לרבות יציקת בטון אל הקיר הקיים.
עובי כולל של החיפוי  9ס"מ .העבודה כוללת
 4קידוחים בכל אבן ,חיבור בחוט "נירוסטה"
אל רשת מאחורי האבן )רשת הפלדה נמדדת
בנפרד בסעיפים .(14.050.0400-0410
מחיר יסוד לאבן  180ש"ח/מ"ר .לפי פרט 65

מ "ר

478.00

להעברה בתת פרק 01.14.50
אלון הנדסה  -ניהול ופיקוח בנייה נוה צוף חלמיש ד.נ .מודיעין טלפקס08-8699665:
הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.17.2

קובץ 244-2021 :שוהם 003/... 1

22/11/2021
דף מס'003 :

שיקום מחצבת שוהם 22.11.21
מבנה  01שיקום מחצבה במימון הקרן

סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מח יר
יחידה

סה"כ

מהעברה

 14.50.0035חיפוי קירות במתחם האמפי תאטרון בלוחות
אבן "חאמי" מנוסרת בעובי  4-6ס"מ ,לרבות
יציקת בטון אל הקיר הקיים .עובי כולל של
החיפוי  8-9ס"מ .לפי פרט  65העבודהכוללת
 4קידוחים בכל אבן ,חיבור בחוט "נירוסטה"
אל רשת מגולוונת מאחורי האבן )רשת
הפלדה נמדדת בנפרד בסעיפים -
 .(14.050.0400-0410מחיר יסוד לאבן 150
ש"ח/מ"ר

מ "ר

403.00

 14.50.0040רשת פלדה מגולוונת בקוטר  4.8מ"מ כל
 15/15ס"מ ,לרבות עיגונה

מ "ר

2,167.00

סה"כ  14.50חיפוי קירות בלוחות אבן )טבעי ותעשייתי(

תת פרק  14.80ריצוף באבן משתלבת
הערה :מחירי הריצופים שלהלן כוללים את
מצע החול עם  %30צמנט ורובה טיט בטון
לבן ,אך מומלץ לבצע את הריצוף על גבי מצע
בטון עם רשת ברזל מינימלית )מחירי הברזל
והבטון אינם נכללים בסעיפים שלהלן(.
 14.80.0020ריצוף משטחים ושבילים מאבן מסוג "ביר
זית" צהוב בעובי  5ס"מ בעיבוד "מוטבה" או
"תלשיט עדין" .מחיר יסוד לאבן 150
ש"ח/מ"ר .לפי פרט 50

מ "ר

 14.80.0030ריצוף באבן טבעית "פראית" )בלתי מעובדת
או מעובדת למחצה( בעובי  7ס"מ ,בצורה
בלתי מלבנית )ציקלופית( ,מחיר יסוד לאבן
 220ש"ח/מ"ר ,לרבות מצע מלט

מ "ר

 14.80.0040אבן צד )אבן שפה( מאבן שכבות "ג'מעין"
במידות  30/40ס"מ עובי מינימלי  8ס"מ,
לרבות יסוד ומשענת בטון .מחיר יסוד לאבן
 110ש"ח/מ"א לפי פרט 52

מטר

 14.80.0050מדרגות חוץ מאבן חברון .שלח בחתך 35/5
ס"מ בעיבוד "מוטבה" ורום בחתך  10/3ס"מ
מאבן נסורה במחיר יסוד לאבן 140
ש"ח/מ"א ,לרבות מילוי חול או חצץ מעורב
בצמנטורובה בין המישקים לפי פרט 69

מטר

876.00

50.00

315.00

130.00

להעברה בתת פרק 01.14.80
אלון הנדסה  -ניהול ופיקוח בנייה נוה צוף חלמיש ד.נ .מודיעין טלפקס08-8699665:
הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.17.2

קובץ 244-2021 :שוהם 004/... 1

22/11/2021
דף מס'004 :

שיקום מחצבת שוהם 22.11.21
מבנה  01שיקום מחצבה במימון הקרן

סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מח יר
יחידה

סה"כ

מהעברה

 14.80.0060מדרגות חוץ גושניות מאבן "פריאת" במידות
 35/15ס"מ במחיר יסוד לאבן  180ש"ח/מ"א
לרבות מילוי בחומר מליטה בעובי עד  5ס"מ
ורובה בין המשיקים .המדרגות מונחותעל
משטח בטון משופע שנמדד בנפרד לפי פרט
P68

מטר

 14.80.0070נגיש -תוספת למדרגות אבן עבור עיבוד פס
נגד החלקה לפי תקן נגישות בקצה המדרגה
ברוחב  3ס"מ ובמרחק  3ס"מ מקצה
המדרגה

מטר

154.00

284.00

סה"כ  14.80ריצוף באבן משתלבת
סה"כ  14חיפוי קירות תומכים באבן

פרק  23כלונסאות
תת פרק  23.10כלונסאות בטון בקדיחה
יב ש ה
בטון בפרק זה הינו בטון ב  .30-דרגת
חשיפה של הבטון בפרק זה הינה בהתאם
למצוין במפרט .במקרה של מפולות הקרקע
יידרש הקבלן לבצע מילוי בטון ,קידוח בבטון,
ויציקה מחדש ,ללא תשלום נוסף .מחיר
הכלונס כולל את הקידוח ויציקת הבטון
)הברזל ימדד וישולם בנפרד( .מחיר
הכלונסאות שלהלן נמדד במ"א וכולל בנוסף
את סיתות הבטוןעד לקבלת בטון ב.30-
הקידוחים כוללים פינוי עודף העפר ושאריות
בטון ופסולת עקב הקידוחים לאתר פסולת
מורשה .מחירי היחידה כוללים שרוולים
מיניפייל ,תיקון סטייות וסיתות פני הכלונס
עד להגעה לחוזק הבטון הנדרש .עלות
בדיקה סונית נכללת במחיר הכלונסאות.
 23.10.0010כלונסאות בטון ב 30-קידוח ויציקה קוטר 40
בעומק עד  10מ'

מטר

17.00

 23.10.0040כלונסאות בטון ב 30-קידוח ויציקה קוטר 60
בעומק עד  10מ'

מטר

89.00

סה"כ  23.10כלונסאות בטון בקדיחה יבשה
סה"כ  23כלונסאות

אלון הנדסה  -ניהול ופיקוח בנייה נוה צוף חלמיש ד.נ .מודיעין טלפקס08-8699665:
הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.17.2

קובץ 244-2021 :שוהם 005/... 1

22/11/2021
דף מס'005 :

שיקום מחצבת שוהם 22.11.21
מבנה  01שיקום מחצבה במימון הקרן

סע י ף

תאור

יחידה

כמות

מח יר
יחידה

סה"כ

פרק  40עבודות פיתוח נופי
תת פרק  40.01קירות תומכים
סוג הבטון בכל האלמנטים יהיה ב30-
לפחות .בכל אלמנטי הבטון יש לקחת בדיקות
בטון טרי עפ"י דרישת התקן הישראלי.
אלמנטי בטון אשר בהם לא תילקח בדיקת
בטון טרייבוצעו בדיקות האמצעות גלילי
בטון .מחירי כל הסעיפים כוללים בדיקת
הבטונים באמצעות מבדקה מאושרת.
סה"כ  40.01קירות תומכים

תת פרק  40.03קיר טרסה
 40.03.0030קיר טרסה מאבני לקט לפי פרט ,לרבות
חפירה לצורך הכנת תושבת לסלעים .מצע
ו/או בד גאוטקסטיל נמדדים בנפרד .המדידה
לפי פני הקיר הגלויים

מ "ר

34.00

סה"כ  40.03קיר טרסה

תת פרק  40.51משטחים ושבילים
 40.51.0001משטח בטון ב 30-לשבילים ומדרכות ,יצוק
באתר בעובי  20ס"מ ,כולל רשתות ברזל
מרותכות קוטר  8כל  20/20ס"מ והחלקת פני
הבטון סרוק לרבות מישקים.

מ "ר

 40.51.0003משטח בטון ב 30-לבמה ,יצוק באתר בעובי
 25ס"מ ,כולל רשתות ברזל מרותכות קוטר 8
כל  20/20ס"מ והחלקת פני הבטון סרוק
לרבות מישקים) .הסעיף הנ"ל מתייחס לבמת
אמפי(

מ "ר

 40.51.0005משטח בטון משופע ב 30-לטריבונות ,יצוק
באתר בעובי  20ס"מ ,כולל רשתות ברזל
מרותכות קוטר  8כל  20/20ס"מ והחלקת פני
הבטון סרוק לרבות מישקים.

מ "ר

 40.51.0010משטח או שביל יצוק באתר מתערובת
"כורכרית  "2000או ש"ע ,בעובי  10ס"מ,
לרבות רשת ברזל מרותכת קוטר  6מ"מ כל
 20/20ס"מ ,גמר מגורד/מסורק ומישקים.
ראה פרט 91

מ "ר

 40.51.0020משטח או שביל יצוק באתר מתערובת
" "Parkwaysאו ש"ע בעובי  10-12ס"מ,
לרבות רשת ברזל מרותכת קוטר  6מ"מ כל
 15/15ס"מ ,גמר מגורען/חשוף ומישקים.
ראה פרט 91

מ "ר

875.00

181.00

1,200.00

343.00

343.00

להעברה בתת פרק 01.40.51
אלון הנדסה  -ניהול ופיקוח בנייה נוה צוף חלמיש ד.נ .מודיעין טלפקס08-8699665:
הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.17.2

קובץ 244-2021 :שוהם 006/... 1

22/11/2021
דף מס'006 :

שיקום מחצבת שוהם 22.11.21
מבנה  01שיקום מחצבה במימון הקרן

סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מח יר
יחידה

סה"כ

מהעברה

 40.51.0030משטח או שביל עשוי מתערובת סלילה
פולימרית  ,PolySoil 2.5%שכבה אחת
בעובי  6ס"מ )להולכי רגל ורוכבי אופניים(
כדוגמת "הדר מערכות" או ש"ע לרבות הידוק
והתזתמייצב )המחיר הינו לכמות מינימום של
 500מ"ר( .ראה פרט 52B

מ "ר

 40.51.0040תוספת לסעיפים  40.051.0200-0210עבור
התזת שכבה עליונה )גלזורה( ,מתערובת
פולימרית  , PolySoil2%שכבה בעובי 15
מ"מ לחידוש פני המשטח  /שביל

מ "ר

900.00

900.00

סה"כ  40.51משטחים ושבילים

תת פרק  40.52מדרגות וטריבונות
באמפי תיאטרון
 40.52.0009משולשי בטון למדרגות 'קאנטרי מנור' ,ב30-
חתך המדרגה כ 16/35-ס"מ לפי פרט
אדריכלי  57ותוכנית קונסטרוקציה.

מטר

 40.52.0010מדרגות מורכבות מאבני "קאנטרי מנור"
תוצרת "בלוק אמריקה" או ש"ע ,רום בגובה
שתי שורות אבן )כל שורה ברוחב  25ס"מ
וגובה  15ס"מ( ,שלח מנדבך ראש )קופינג(
במידות  60/32/7ס"מ ,לרבות הדבקת
האבנים בדבק צמנטי גמיש מסוג "
 "C2TE-S2או ש"ע ,שכבת מצע מהודק
בעובי  20ס"מ ,יסוד ומשענת בטון ב .20-לפי
פרט ,56 57

מטר

 40.52.0020טריבונות ישיבה מורכבות מאבנים טרומיות
מסוג "קאנטרי מנור" תוצרת "בלוק אמריקה"
או ש"ע )בקו ישר או מעוגל( ברוחב  25ס"מ
ובגובה  40-45ס"מ עם נדבך
ראש/מושב)קופינג( ברוחב  27.5ס"מ בעובי
 7.5ס"מ ,לרבות הדבקת האבנים בדבק
צמנטי גמיש מסוג "  "C2TE-S2או ש"ע,
שכבת מצע מהודק בעובי  20ס"מ בתחתית
הטריבונות ,יסוד ומשענת בטון .מילוי בגב
הקיר ימדד בנפרד .ראה פרט 56,A57

מטר

 40.52.0149משולשי בטון לטריבונות ,ב 30-חתך
המדרגה כ 40/100-ס"מ לפי פרט אדריכלי
 57Aותוכנית קונסטרוקציה.

מטר

97.00

255.00

460.00

413.00

סה"כ  40.52מדרגות וטריבונות באמפי תיאטרון

אלון הנדסה  -ניהול ופיקוח בנייה נוה צוף חלמיש ד.נ .מודיעין טלפקס08-8699665:
הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.17.2

קובץ 244-2021 :שוהם 007/... 1

22/11/2021
דף מס'007 :

שיקום מחצבת שוהם 22.11.21
מבנה  01שיקום מחצבה במימון הקרן

סע י ף

תאור

יחידה

כמות

מח יר
יחידה

סה"כ

תת פרק  40.53ריצוף באבן משתלבת
 .2סעיפי ריצוף באבנים משתלבות כוללים
את שכבת החול בעובי  5ס"מ ,ואינם כוללים
את הידוק השתית ,מצע וחגורת בטון,
שימדדו בנפרד .3.סעיפי הריצופים בגוון
צבעוני אינם כוללים צבע כחול וירוק.4.
סעיפי ריצוף באבן  -ראה תת פרק .14.080
 40.53.0020ריצוף באבנים בדגם "נטורה חופשית  "1או
נטרוה חופשית רסתי" או ש"ע בעובי  7ס"מ
במידות ,24/32 ,32/32 ,32/40 32/48
 ,15/24 ,16/28 ,24/32 ,16/32ס"מ לרבות
חול  5ס"מ )לא כולל מצע(

מ "ר

 40.53.0030ריצוף באריחי בטון ארכיטקטוני בעובי 10
ס"מ דגם "אולד סטון מודול" כדוגמה "בלוק
אמריקה" או ש"ע במידות  23/35ס"מ,
 23/23ס"מ ,לרבות חול  5ס"מ )לא כולל
מצע( ,בגמר מטולטש/עתיק ,בגוונים בזלת,
כורכר וחום אדמה ,אריחי בטון במחיר יסוד
 173ש"ח/מ"ר  .ראה פרט 56

מ "ר

340.00

680.00

סה"כ  40.53ריצוף באבן משתלבת

תת פרק  40.54אבני שפה ואבן גן אבני
תיחום
 40.54.0010אבן שפה לכביש במידות  17/25/100ס"מ
לרבות יסוד ומשענת בטון גוון אפור

מטר

 40.54.0020נגיש  -אבן מעבר אי תנועה ללא פאזה לנכים,
במידות  23/15/50ס"מ לרבות יסוד ומשעת
בטון ,גוון אפור

מטר

 40.54.0030אבן שפה מונמכת למעבר חציה עם פאזה 1
ס"מ במידות  23/15/50ס"מ לרבות יסוד
ומשעת בטון גוון אפור

מטר

 40.54.0040נגיש -אבן שפה מונמכת במעבר חציה
לאנשים עם מוגבלות ,במידות 15/15/50
ס"מ ,ללא פאזה ,מונמכות במעבר חציה,
בשיפוע רוחבי של  ,%10בשיפוע אורכי של
 %5-8ובקיטום  ,(1:2) %50לרבות יסוד
ומשענת בטון ,גוון אפור ו/או גוון צבעוני  -על
בסיס מלט אפור

מטר

2.00

 40.54.0050אבן גן במידות  10/20/100ס"מ לרבות יסוד
ומשענת בטון ,גוון אפור

מטר

20.00

150.00

87.00

8.00

להעברה בתת פרק 01.40.54
אלון הנדסה  -ניהול ופיקוח בנייה נוה צוף חלמיש ד.נ .מודיעין טלפקס08-8699665:
הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.17.2

קובץ 244-2021 :שוהם 008/... 1

22/11/2021
דף מס'008 :

שיקום מחצבת שוהם 22.11.21
מבנה  01שיקום מחצבה במימון הקרן

סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מח יר
יחידה

סה"כ

מהעברה

 40.54.0060אבן גן ברוחב  15ס"מ ,בגובה  25ס"מ
ובאורכים משתנים דגם "קאנטרי מנור" או
ש"ע ,לרבות יסוד ומשענת בטון ,גוון צבעוני
על בסיס מלט אפור/לבן או בגמר כורכרי

מטר

 40.54.0070אבן שפה טרומהבאורך  1/2מ' לאי תנועה
במידות  23/50/23ס"מ כולל יסוד ומשענת
בטון

מטר

110.00

27.00

סה"כ  40.54אבני שפה ואבן גן אבני תיחום

תת פרק  40.61קירות תומכים מבטון
 40.61.0002קירות תומכים מבטון מזויין גלויים היכן שאין
אדמה ובעובי משתנה .סוג בטון ב .30-כולל
הידוק שתית ,בטון רזה ,יסוד ,זיון הקיר,
מילוי גרנולרי בגב הקיר ,נקזים ,עיבוד ראש
הקיר ,תפרים ,עבודות עפר ,כל עבודות
החפירה ,סילוק עודפים והמילוי הדרושות,
החומרים הדרושים לצורך ביצוע הקיר
בשלמות כמפורט בתכניות.

מ"ק

 40.61.0003איטום קירות תומכים מבטון מזויין כולל הרגל
בציפוי ביטומני דו-רכיבי מסוג רפידפלקס או
פלקסיגום או ש"ע  6-7ק"ג/מ"ר כולל פריימר
לפי הנחיות יצרן .כולל הגנהעל האיטום ע"י
פרישת בד גיאוטכני במשקל  400גרם למ"ר
וקיבועו באמצעות סרגלי אלומיניום מקובעים
ל ק יר .

מ "ר

 40.61.0004קירות ספסלים )פרט אדריכלי מס' (72B
מבטון מזויין גלויים היכן שאין אדמה ובעובי
משתנה .סוג בטון ב .30-כולל הידוק שתית,
בטון רזה ,יסוד ,זיון הקיר ,גמר בטון חשוף,
מילוי גרנולרי בגב הקיר ,נקזים ,עיבוד ראש
הקיר והמשענת ,תפרים ,עבודות עפר ,כל
עבודות החפירה ,סילוק עודפים והמילוי
הדרושות ,החומרים הדרושים לצורך ביצוע
הקיר בשלמות כמפורט בתכניות.

מ"ק

364.00

215.00

20.00

סה"כ  40.61קירות תומכים מבטון

אלון הנדסה  -ניהול ופיקוח בנייה נוה צוף חלמיש ד.נ .מודיעין טלפקס08-8699665:
הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.17.2

קובץ 244-2021 :שוהם 009/... 1

22/11/2021
דף מס'009 :

שיקום מחצבת שוהם 22.11.21
מבנה  01שיקום מחצבה במימון הקרן

תאור

סע י ף

יחידה

כמות

מח יר
יחידה

סה"כ

תת פרק  40.70קירות כובד
הערות  .1 :בסעיפי קירות כובד המחיר כולל
את עבודות העפר ליסוד ולקיר )לרבות
חפירה ו/או חציבה( ,את המילוי החוזר,
היסוד ,הקיר ,התפרים ,הנקזים וכל הנדרש
לביצוע מושלם של הקיר .מדידת גובה קיר
הכובד הינה מתחתית היסוד 2. .חיפוי קיר
גדר או קיר כובד בלוחות אבן ראה תת פרק
14.050
 40.70.0015קירות תומכים )כובד( מורכבים מאבן "חאמי"
ו/או נארי מצד אחד וגב בטון בעיבוד גרזן לפי
פרט .סוג הבטון ב .20-כולל :הידוק שתית,
בטון רזה ,יסוד ,ברזל תחתון ועליון ע"פ
פרט ,עיבוד ראש קיר מבטון ואבן פראית ע"פ
פרט אדריכל נוף עם פאזות וזיון ,מילוי
גרנולרי בגב הקיר ,נקזים ,תפרים ,ציפוי דו
פנים לקיר עד גובה  40ס"מ ,קשירת האבנים
לפי דרישת המתכנן ,כיחול ,כל עב' החפירה,
סילוק העודפים והמילוי הדרושות וכל יתר
העבודות לצורך ביצוע הקיר ,כמפורט
בתכניות הקירות.

מ"ק

1,528.00

קירות ניקיון:
 40.70.0030קיר כובד מאבן לקט עם גב בטון ב) 30-ללא
דבש( בגובה עד  2.0מ' לרבות עיבוד ראש
קיר )מחיר יסוד לאבן לקט  70ש"ח/מ"ר(
הכיחול עם מלט אפור .לפי פרט 66

מ"ק

 40.70.0035קיר כובד/תומך נמוך בגובה  35-45ס"מ מעל
פני הקרקע ,בנוי מאבני בטון מסוג "קאנטרי
מונר" תוצרת בלוק אמריקה או ש"ע ברוחב
 25ס"מ לרובת חפירה ,מפתו פילוס ,שורת
אבנים טמונה מתחת לפני הקרקע ,בד
גיאוטרני ,חצץ מנקז בגב הקיר והדבקת
האבנים בדק צמנטי גמיש מסוג
" "C2TE-S2או ש"ע

מטר

30.00

 40.70.0040כנ"ל אך קיר כובד/תומך מעל  45ס"מ ועד 55
ס"מ

מטר

10.00

20.00

סה"כ  40.70קירות כובד

אלון הנדסה  -ניהול ופיקוח בנייה נוה צוף חלמיש ד.נ .מודיעין טלפקס08-8699665:
הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.17.2

קובץ 244-2021 :שוהם 010/... 1

22/11/2021
דף מס'010 :

שיקום מחצבת שוהם 22.11.21
מבנה  01שיקום מחצבה במימון הקרן

סע י ף

תאור

יחידה

כמות

מח יר
יחידה

סה"כ

תת פרק  40.80מסלעות
 40.80.0010מסלעה גננית בגובה עד  1.5מ' ,מגושי סלע
מובאים ,טבעיים ,קשיחים ושטוחים ,בגדלים
שונים ,בנפח מזערי  0.2מ"ק ,לרבות עב'
חפירה לצורך הכנת תושבת לסלעים .רווחים
לשתילה בין האבנים עד לשטח של  0.50מ"ר
ימדדו כחלק מהמסלעה .מצע ו/או בד
גאוטקסטיל נמדדים בנפרד .המדידה לפי
הגובה הגלוי של המסלעה .ראה פרט 62

מ "ר

 40.80.0020מסלעה בגובה מעל  1.5מ' בשיפוע 2:1
מגושי סלע מקומיים ,טבעיים וקשיחים בנפח
מזערי של  0.5מ"ק ומשקל מינימלי  1.5טון,
לרבות חפירה לצורך הכנת תושבת
לסלעים.מצע ו/או בד גאוטקסטיל נמדדים
בנפרד .המדידה לפי פני המסלעה הגלויים
בשיפוע .ראה פרט 62

מ "ר

 40.80.0030מסלעה קונסטרוקטיבית בשיפוע  1:1מגושי
סלע מקומיים ,טבעיים וקשיחים בנפח מזערי
של  0.5מ"ק ומשקל מינימלי  1.5טון ,לרבות
עב' חפירה לצורך הכנת תושבת
לסלעים.מצע ו/או בד גאוטקסטיל נמדדים
בנפרד .המדידה לפי נפח המסלעה .לפי פרט
קונסטרוקטור

מ"ק

 40.80.0040שורת אבני מסלעה מגושי סלע מובאים,
טבעיים וקשיחים ,בנפח כ 0.5 -מ"ק ,לרבות
חפירה לצורך הנחת תושבת לסלעים .מרווח
בין הסלעים מעל  0.5מ' ועד  1מ' ,במילוי
קרקע מקומית בעובי  20ס"מ .ראה פרט 67

מטר

100.00

100.00

40.00

235.00

סה"כ  40.80מסלעות
סה"כ  40עבודות פיתוח נופי

פרק  41גינון והשקיה
תת פרק  41.02התחברות למים
 41.02.0425חיבור למקור מים להשקייה בקוטר של "1/2
 1מצינור מים קיים ,כולל מד -מים ,חפירה,
גילוי הצנרת ,תיאומים ,אישורים ,מגופים,
הכל לפי דרישות ספק המים לפי פרט.

קומפ'

4.00

סה"כ  41.02התחברות למים

תת פרק  41.11אדמה וקומפוסט
 41.11.0040קומפוסט לשטחים שגודלם מעל  250מ"ר
)בכמות של כ 25-מ"ק לדונם(

מ"ק

35.00

להעברה בתת פרק 01.41.11
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22/11/2021
דף מס'011 :

שיקום מחצבת שוהם 22.11.21
מבנה  01שיקום מחצבה במימון הקרן

סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מח יר
יחידה

סה"כ

מהעברה

 41.11.0210אדמה מתאימה לגינון ,לרבות פיזור בשטח
)בכמות גדולה( בעומק  30ס"מ

מ"ק

1,638.00

סה"כ  41.11אדמה וקומפוסט

תת פרק  41.20נטיעה והעתקת עצים
בתחום האתר
הערות .1 :עץ בוגר  -עץ שגובהו  2מטרים
לפחות מעל פני הקרקע וקוטר גזעו )הנמדד
בגובה  130ס"מ מעל פני הקרקע( הוא 10
ס"מ לפחות .עץ קטן גובהו עד  4מ' ,עץ
בינוני גובהו מ 4.01 -מ' ועד  7מ' ,עץ גדול
גובהו מ 7.01 -מ' ועד  10מ' ,עץ ענק גובהו
מעל  10מ'.
 41.20.0011נטיעת שתילים עונתיים )קטן מ  1 -ליטר(

יח'

2,200.00

 41.20.0030נטיעת שתילים גודל מס'  3 )1ליטר(

יח'

1,500.00

 41.20.0040נטיעת שתילים גודל מס' 4 )3ליטר(

יח'

1,600.00

 41.20.0050נטיעת שתילים גודל מס'  6 )10ליטר(

יח'

50.00

 41.20.0060נטיעת שתילים ממיכל מס'  6 )15ליטר(
מעוצבי גזע

יח'

100.00

 41.20.0075עצים ממיכל ) 30ליטר( "גודל  "7בקוטר גזע
" 1מדוד  0.3מ' מפני הקרקע ,לרבות זוג
סמוכות מחוטאות ו 20 -ליטר קומפוסט לעץ

יח'

 41.20.0080עצים ממיכל ) 60ליטר( "גודל  "8בקוטר גזע
" 2ו 30 -ליטר קומפוסט לעץ

יח'

 41.20.0090עצים ממיכל ) 100ליטר( "גודל  "9בקוטר
גזע  3מ' מפני הקרקע ,לרבות זוג סמוכות
מחוטאות ו 50 -ליטר קומפוסט לעץ

יח'

22.00

 41.20.0100עצים גדול  10בקוטר גזע  4ו  60 -ליטר
קומפוסט לעץ

יח'

2.00

 41.20.0110זית אירופאי בוגר "עתיק" מזן סורי קוטר גזע
 60ס"מ

יח'

3.00

 41.20.0340העתק עץ זית ו/או הדר קטנים בתחום האתר

יח'

2.00

 41.20.0370העתקה ושתילה מחדש של שיחים של צבר
בוגרים קיימים בתחום העבודה

יח'

50.00

49.00

91.00

להעברה בתת פרק 01.41.20
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22/11/2021
דף מס'012 :

שיקום מחצבת שוהם 22.11.21
מבנה  01שיקום מחצבה במימון הקרן

סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מח יר
יחידה

סה"כ

מהעברה

 41.20.0390נטיעת דקל תמר מבקעת הירדן גובה גזע
 2.5עד  4מ' ,לרבות אחריות לקליטה למשך
 12חודשים .המחיר לנטיעת  10יח' לפחות

יח'

25.00

 41.20.0450פקעות לשתילה סתווית מסוג נורית אסיה
וכלנית בר דוגמת "זרעים מציון" או ש"ע

יח'

660.00

 41.20.0489גיזום מקצועי של עצים קטנים )בגובה מעל
 1.5מ' ועד  4מ'( לפי הוראות המפקח )מחיר
ל 10 -עצים מינימום(

יח'

11.00

סה"כ  41.20נטיעה והעתקת עצים בתחום האתר

תת פרק  41.30שתילת דשא
 41.30.0010הכנת שטח למדשאה )מעל  250מ"ר( לרבות
קומפוסט ,דישון ויישור סופי

מ "ר

1,405.00

 41.30.0030מרבדי דשא )מעל  250מ"ר( מזן קוקיו או
טיפוואי לרבות טיפול  30יום

מ "ר

1,405.00

סה"כ  41.30שתילת דשא

תת פרק  41.40ארונות הגנה למערכת
השקיה
 41.40.0620ארון הגנה מפוליאסטר משוריין דגם
" "OR-2112כדוגמת "אורלייט בלומגארד"
או ש"ע במידות  1115X1110X320מ"מ
לרבות בסיס סוקל בהתאם למידות הארון
ומנעול

יח'

 41.40.0630ארון הגנה מפוליאסטר משוריין כדוגמת
"אורלייט בלומגארד" או ש"ע במידות
 1370X1326X420מ"מ לרבות בסיס סוקל
בהתאם למידות הארון ומנעול

יח'

3.00

1.00

סה"כ  41.40ארונות הגנה למערכת השקיה

תת פרק  41.50מחשבים ובקרי השקיה
 41.50.0010סולונואיד  DCעל סרגל תלת דרכי .התקנה
וחיווט ,אחריות לשנה

יח'

27.00

להעברה בתת פרק 01.41.50
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22/11/2021
דף מס'013 :

שיקום מחצבת שוהם 22.11.21
מבנה  01שיקום מחצבה במימון הקרן

סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מח יר
יחידה

סה"כ

מהעברה

 41.50.0020אספקה והתקנה אינטגרטיבית מלאה של
יחידת קצה  ,IRRI-CELLמתוצרת חברת
"אגם בקרה ניטור ושליטה בע"מ" או ש"ע
הכוללת :בקר השקייה STAND ALONE
לשמונה הפעלות עם הכנה לתקשורת ,מתאם
תקשורת סלולרי  ,GSM/GPRSסוללה
נטענת  ,7.5AH 12Vמטען ,AC/DC
מזוודים בקופסת הגנה  C-43תקן ,IP-65
לרבות התקנה ואחריות לשנה

יח'

4.00

סה"כ  41.50מחשבים ובקרי השקיה

תת פרק  41.60ממטירים/מתזים
 41.60.0010ממטיר " "HUNTERדגם  I-20או ש"ע,
פלסטי היקפי או גזרתי ,אולטרה עם כיסוי
גומי

יח'

1,802.00

סה"כ  41.60ממטירים/מתזים

תת פרק  41.70צנרת השקיה
 41.70.0010חפירת תעלות באדמה קלה עד בינונית,
באמצעות כלי מכני )טרנש'ר( בעומק  30ס"מ
וכיסוי עבור צנרת השקיה בקטרים החל מ-
 16מ"מ עד  32מ"מ המחיר כולל הובלת
הכלים.

מטר

 41.70.0020חפירת תעלות באדמה קלה עד בינונית,
באמצעות כלי מכני )טרנש'ר( בעומק  40ס"מ
וכיסוי עבור צנרת השקיה בקטרים מעל 32
מ"מ המחיר כולל הובלת הכלים.

מטר

485.00

 41.70.0030צינורות פוליאתילן לרבות אביזרי חיבור דרג
 6רך ,קוטר  16מ"מ

מטר

500.00

 41.70.0040צינורות פוליאתילן לרבות אביזרי חיבור דרג
 6רך ,קוטר  25מ"מ

מטר

2,800.00

 41.70.0050צינורות פוליאתילן לרבות אביזרי חיבור דרג
 6רך ,קוטר  32מ"מ

מטר

1,000.00

 41.70.0060צינורות פוליאתילן לרבות אביזרי חיבור דרג
 6קשיח ,קוטר  40מ"מ

מטר

110.00

 41.70.0070צינורות פוליאתילן לרבות אביזרי חיבור דרג
 6קשיח ,קוטר  50מ"מ

מטר

240.00

 41.70.0080צינורות פוליאתילן לרבות אביזרי חיבור דרג
 6קשיח ,קוטר  63מ"מ

מטר

75.00

4,900.00

להעברה בתת פרק 01.41.70
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הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.17.2
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22/11/2021
דף מס'014 :

שיקום מחצבת שוהם 22.11.21
מבנה  01שיקום מחצבה במימון הקרן

סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מח יר
יחידה

סה"כ

מהעברה

 41.70.0085צינורות פוליאתילן לרבות אביזרי חיבור דרג
 10רך ,קוטר  32מ"מ

מטר

600.00

 41.70.0090צינורות פוליאתילן לרבות אביזרי חיבור דרג
 10קשיח ,קוטר  50מ"מ ,אולם דרג 16

מטר

50.00

 41.70.0100צינורות פוליאתילן לרבות אביזרי חיבור דרג
 10קשיח ,קוטר  63מ"מ ,אולם דרג 16

מטר

10.00

 41.70.0110שרוול מצינור  P.V.Cקשיח ) SN-8כתום(
קוטר  110מ"מ ,עובי דופן  3.2מ"מ ,לרבות
חפירה בעומק כיסוי עד  100ס"מ והשחלת
חוט ניילון

מטר

 41.70.0120שרוול מצינור  P.V.Cדרג  10קוטר 110
מ"מ ,במקומות המיועדים לשטחי מדרך
לרבות חפירה בעומק כיסוי עד  100ס"מ
והשחלת חוט ניילון ,אולם פוליאתילן

מטר

 41.70.0130שרוול מצינור פוליאתילן דרג  10קוטר 75
מ"מ קשיח לרבות חפירה בעומק כיסוי עד
 70ס"מ והשחלת חוט ניילון

מטר

165.00

50.00

43.00

סה"כ  41.70צנרת השקיה

תת פרק  41.80שלוחות טפטוף
 41.80.0010שלוחות טפטוף מווסת ,דוגמת "רעם נטפים"
או ש"ע 16 ,מ"מ ,טפטפת כל  100ס"מ

מטר

 41.80.0020טבעת מצינור פוליאתילן קוטר  16מ"מ עם
 10טפטפות אינטגרליות מתווסתות,
במרווחים של  30ס"מ ,הטבעת מחוברת
לצינור ההזנה ע"י מחבר פלסאון

יח'

 41.80.0030מייצב )לשלוחות או טבעות טפטף לקרקע(
עשוי ממוט ברזל מגולוון קוטר  6מ"מ בצורת
 Uובאורך  40ס"מ

יח'

2,950.00

 41.80.0040ברז שטיפה למנקז לרבות הגנה בתא בקרה
טרמופלסטי מתאים

יח'

5.00

 41.80.0050שסתום ואקום מחלק/מנקז לרבות הגנה בתא
בקרה טרמופלסטי מתאים

יח'

4.00

4,600.00

215.00

סה"כ  41.80שלוחות טפטוף
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22/11/2021
דף מס'015 :

שיקום מחצבת שוהם 22.11.21
מבנה  01שיקום מחצבה במימון הקרן

סע י ף

תאור

יחידה

כמות

מח יר
יחידה

סה"כ

תת פרק  41.90שוחות בקרה
 41.90.0010שוחות בקרה מבטון טרום קוטר  80ס"מ עם
מכסה ועם כיתוב השקייה

יח'

9.00

סה"כ  41.90שוחות בקרה

תת פרק  41.97תחזוקה לגינון ושונות
 41.97.0008חודש אחזקה של כל שטחי הגינון )בשטח
כולל של כ  5.5 -דונם( אינטנסיבי
ואקסטנסיבי בהתאם להנחיות המזמין
והמפרט הכללי ,כולל תשלום עבור מים לכל
שטחי הגינון שבתכנית.

אינץ'

 41.97.0010מסגרת ממתכת מגולוונת מסביב לארון
המיגון של ראש המערכת וארון המחשב,
בעובי  9מ"מ ורוחב  35מ"מ ,חיבור ב6-
ברגים עם אומים משני צידי ארון המיגון,
כולל  2צירים המאפשרים פתיחת הארון,
מנעול תליה דגם  60תוצרת  333או ש"ע.

יח'

 41.97.0011פרופיל ברזל מרובע במידות  10/10נטו.
עובי דופן  5מ"מ .אורך הפרופיל  200ס"מ,
מעוגן ביסוד בטון.

יח'

 41.97.0012טבעת מצינור פוליאתילן בקוטר  90מ"מ דרג
 ,16רוחב הטבעת  10ס"מ ,מושחל על
הממטיר הגבוה ,לחיזוק הממטיר בפרופיל.

יח'

12.00

 41.97.0013תוספת ויסות לממטירי הנטר או ש"ע

יח'

43.00

 41.97.0014אל נגר ממטיר/מתז בקוטר ".1/2"-3/4

יח'

10.00

 41.97.0016מסגרת ממתכת מגולוונת מסביב לארון
המיגון של ראש המערכת וארון המחשב,
בעובי  9מ"מ ורוחב  35מ"מ ,חיבור ב6-
ברגים עם אומים משני צידי ארון המיגון,
כולל  2צירים המאפשרים פתיחת הארון,
מנעול תליה דגם  60תוצרת  333או ש"ע.

יח'

 41.97.0017פרופיל ברזל מרובע במידות  10/10נטו.
עובי דופן  5מ"מ .אורך הפרופיל  200ס"מ,
מעוגן ביסוד בטון.

יח'

21.00

8.00

12.00

8.00

12.00

סה"כ  41.97תחזוקה לגינון ושונות
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22/11/2021
דף מס'016 :

שיקום מחצבת שוהם 22.11.21
מבנה  01שיקום מחצבה במימון הקרן

תאור

סע י ף

יחידה

כמות

מח יר
יחידה

סה"כ

תת פרק  41.98ראשי מערכת השקיה
 41.98.0020ראש מערכת קוטר " 1 1/2לטפטוף והמטרה
מופעל ע"י בקר השקייה הפועל עפ"י כמות,
לרבות מגוף אלכסון ,ברז גן ,יציאה למי
פיקוד ,משחרר אוויר משולב ,מגוף
הידראוליראשי מברונזה ,מד מים עם פלט
חשמלי ,מסנן  50מ"ש ,מסנן  120מ"ש,
מקטין לחץ 2 ,רקורדים וכל אביזרי החיבור
והמחברים הנדרשים )ההפעלות ימדדו
בנפרד(

יח'

 41.98.0050ראש מערכת קוטר " 1 1/2לטפטוף מופעל
ע"י בקר השקייה הפועל עפ"י כמות ,לרבות
מגוף אלכסון ,ברז גן ,יציאה למי פיקוד,
משחרר אוויר משולב ,מגוף הידראולי ראשי
מברונזה ,מד מים עם פלט חשמלי ,מסנן 50
מ"ש ,מסנן  120מ"ש ,מקטין לחץ2 ,
רקורדים ,וכל אביזרי החיבור והמחברים
הנדרשים )ההפעלות ימדדו בנפרד(

יח'

 41.98.0055הפעלה קוטר " 1 1/2לרבות מגוף הידראולי
מברונזה ,התפצלות ממניפול ,זקף ואביזרי
חיבור לצנרת

יח'

 41.98.0060הפעלה קוטר " 1לרבות מגוף הידראולי
מברונזה ,התפצלות ממניפול ,זקף ואביזרי
חיבור לצנרת

יח'

1.00

3.00

6.00

13.00

סה"כ  41.98ראשי מערכת השקיה
סה"כ  41גינון והשקיה

פרק  42ריהוט חוץ
תת פרק  42.20ריהוט חוץ ספסלים
 42.20.0010ספסל דגם "ברצלונה" תוצרת חב' "הדס" או
דגם "מעגן" תוצרת שחם אריכה  ,במידות
 60/45ס"מ ,ובגובה  83ס"מ ,עשוי מרגלי
יציקת ברזל ,לרבות ידיות ,מחופה בעץ
אורןמהוקצע מחוטא וצבוע בלזור ראה פרט
83

יח'

 42.20.0020כנ"ל אך ספסל דגם "ברצלונה" במידות
 120/45ס"מ

יח'

3.00

 42.20.0030כנ"ל אך ספסל דגם "ברצלונה" במידות
160/45

יח'

2.00

3.00

סה"כ  42.20ריהוט חוץ ספסלים

אלון הנדסה  -ניהול ופיקוח בנייה נוה צוף חלמיש ד.נ .מודיעין טלפקס08-8699665:
הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.17.2
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22/11/2021
דף מס'017 :

שיקום מחצבת שוהם 22.11.21
מבנה  01שיקום מחצבה במימון הקרן

סע י ף

תאור

יחידה

כמות

מח יר
יחידה

סה"כ

תת פרק  42.21שולחנות פיקניק
 42.21.0010שולחן פיקניק דגם "קק"ל  "G-600תוצרת
חברת "הדס" או ש"ע במידות  1.8/1.2עשוי
מעץ אורן פיני סוג  5מהוקצע ומחוטא .ראה
פרט 79

יח'

 42.21.0020שולחן פיקניק דגם "קק"ל נגיש" לרבות
משענת ,במידות  175/175ס"מ ,גובה 78
ס"מ,עשוי מעץ אורן צבוע בשתי שכבות.
ראהע פרט 79

יח'

10.00

3.00

סה"כ  42.21שולחנות פיקניק

תת פרק  42.30מחסומים ומתקן לקשירת
אפניים
 42.30.0010מחסום כבד לרכב מבטון טרום דגם "יסוד
המעלה" תוצרת חב' "אקרשטיין" נשלף עם
מנעול תלוי או ש"ע,במידות בסיס 50/50
ס"מ ,וגובה  65ס"מ ,גמר בטון אפור לפי
פרט 74

יח'

 42.30.0020עמוד מחסום לרכב מיצקת ברזל מעוצב
בגובה  62ס"מ כדוגמת "מחסום מור " 60
תוצרת"שחם אריכא" או ש"ע לפי פרט 74

יח'

 42.30.0030מתקן לחניית וקשירת אופניים המאפשר
להכפיל את קיבולת האחסון למ"ר
דגםהמתקן בעל עיצוב ארגונומי המאפשר
הכנסה והוצאת האופניים בצורה פשוטה
City".ומהירה .המתקן עשוי מחומרים
הניתנים למחזור ,מותאמים ועמידים לשימוש
במרחב) הציבורי מחירלפי חנייה לזוג
אופניים אחד )ניתן לקבל במכפלות של
(4,8,12,16

יח'

3.00

3.00

2.00

סה"כ  42.30מחסומים ומתקן לקשירת אפניים

תת פרק  42.41אשפתונים
 42.41.0010אשפתון עגול מלוחות עץ וקונסטרוקצית
מתכת על עמוד מתכת מבוטן לקרקע עם
מיכלפנימי בנפח  50ליטר מגולוון מחובר
בשרשרת לפי פרט 84

יח'

15.00

להעברה בתת פרק 01.42.41
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22/11/2021
דף מס'018 :

שיקום מחצבת שוהם 22.11.21
מבנה  01שיקום מחצבה במימון הקרן

סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מח יר
יחידה

סה"כ

מהעברה

 42.41.0020מסתור אשפה מפח מגולוון בעובי  1.5מ"מ
צבוע בתנור ,בגובה  1.4מ' עם  2יחידות
לוגולפי שילוב נדרש תוצרת "הדס ריהוט
רחוב" או ש"ע ,לרבות עמודים מפרופיל
1.5/40/40מ"מ עם כיפות פלסטיק 2 ,דלתות
מפח מגולוון לפתיחה צירית במידות
 82.5/140ס"מ,מחברי נעילה וביסוס או עיגון
לרצפה

מטר

20.00

סה"כ  42.41אשפתונים
סה"כ  42ריהוט חוץ

פרק  44גדרות ומעקות ומאחז יד
תת פרק  44.13גדרות ומעקות
 44.13.0005גדר רשת מרותכת דגם "מיטל" או "ניו ג'רסי"
או "תחום חלקה" או ש"ע בגובה  1.1מ' עם
מסגרת מברזלשטוח  40/5מ"מ ,פינות
מרובעות או עגולות ורשת מרותכת
במשבצות  50/150/5מ"מ ,עמודים
מפרופיל 2.14מ' ,לרבות כיפות ,אביזרי
חיבור  50/2.2/50מ"מ או מצינור קוטר " 2
ועובי  2מ"מ כל 2.16מגולוונים ויסודות בטון
בודדים לפי פרט 58/

מטר

 44.13.0100גדר רשת דגם "מעין חרוד" או "סיון" או ש"ע
בגובה  2.0מ' עם מסגרת מצינור מכופף
קוטר " 1עובי  2מ"מ ,פינות מעוגלות ,רשת
מרותכת במשבצות  50/150/5מ"מ.
עמודיםמפרופיל  60/60/2מ"מ או עגולים
קוטר " 2ועובי  2.2מ"מ כל  2.16מ' ,לרבות
כיפות ,אביזרי חיבור מגולוונים ויסודות בטון
בודדים ,אך גדר דגם "מעין חרוד משופר"או
"סיון" או "סביונית מוסדות" או ש"ע בגובה 2
מ' עם מסגרת מצינור מכופף קוטר ". 1 1/4
ראה פרט 61

מטר

642.00

280.00

סה"כ  44.13גדרות ומעקות

תת פרק  44.21מעקות הולכה
 44.21.0010גדר דגם "ערן משופר" או ש"ע בגובה
 1.1-1.2מ' עשויה מפרופילים ניצבים
 25/25/1.5מ"מ במרווח של  99מ"מ ,שני
פרופילים אופקיים  60/40/2מ"מ ,ועמודים
מפרופיל  60/60/2מ"מ כל  3.0מ' ,לרבות
יסודות בטון בודדים

מטר

10.00

להעברה בתת פרק 01.44.21
אלון הנדסה  -ניהול ופיקוח בנייה נוה צוף חלמיש ד.נ .מודיעין טלפקס08-8699665:
הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.17.2

קובץ 244-2021 :שוהם 019/... 1

22/11/2021
דף מס'019 :

שיקום מחצבת שוהם 22.11.21
מבנה  01שיקום מחצבה במימון הקרן

סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מח יר
יחידה

סה"כ

מהעברה

 44.21.0020גדר חסימה לרכב )מחסומית( ,דגם "כוחות
ביטחון" אורלי מקט  4014או ש"ע בגובה
 1.20מ' ,מצינור  3"/2.2באורך  2.0מ'
וניצבים מצינור  3"/2.2כל  2.0מ' ,לרבות
רגליות .ראה פרט 59

מטר

 44.21.0030מעקה הגנה לגינון דגם "ג'ולי" או ש"ע בגובה
 0.5מ' ,לרבות יסודות בטון בודדים במידות
 30/30/40ס"מ

מטר

20.00

50.00

סה"כ  44.21מעקות הולכה

תת פרק  44.22מאחז יד
 44.22.0030מאחז יד מצינור קוטר " 1/2 1מעוגן לקיר ע"י
צינור קוטר  16מ"מ ובגובה  1.05מ' ,לרבות
רוזטות לכיסוי החיבור .מאחז היד מגולוון
וצבוע לפי פרט 63

מטר

 44.22.0040מאחז יד מצינור קוטר "  1 1/2מעוגן לקיר
ע"י צינור קוטר  16מ"מ ובגובה  1.05מ',
לרבות רוזטותלכיסוי החיבור .מאחז היד
מגולוון וצבוע .כנ"ל אך מאחז מקוצר
למדרגות טריבונה ,לפי פרט . 57

מטר

160.00

160.00

סה"כ  44.22מאחז יד

תת פרק  44.31שערים מפרופילי פלדה
 44.31.0020שער חד כנפי מגולוון דגם "ציון" או "חנית"
או ש"ע במידות  120-145/200ס"מ ,מסגרת
מפרופיל  60/40/2.2מ"מ ,ניצבים מצינורות
קוטר  /"3/4 2.2במרווח של  99מ"מ,לרבות
עמודים מצינור קוטר  2"/2.6או פרופיל
 80/80/2.6מ"מ מבוטנים ליסודות בטון
במידות  40/40/40ס"מ ופרזול  .ראה פרט
60

יח'

 44.31.0030כנ"ל ,אך שער דו-כנפי דגם "ציון" או "חנית"
או ש"ע במידות  470/200ס"מ ,עם עמודים
מפרופיל  100/100/4מ"מ המבוטנים
ליסודות בטון במידות  80/80/80ס"מ ראה
פרט60

יח'

 44.31.0040כנ"ל ,אך שער דו-כנפי דגם "דו כנפי ערן" או
"צבר" או ש"ע במידות  450-470/200ס"מ,
לרבות עמודים מפרופיל  100/100/3.2מ"מ,
מנעול תלייה ,בריחים לקרקע ויסודותבמידות
 80/80/80ס"מ ראה פרט 60

יח'

2.00

1.00

2.00

להעברה בתת פרק 01.44.31
אלון הנדסה  -ניהול ופיקוח בנייה נוה צוף חלמיש ד.נ .מודיעין טלפקס08-8699665:
הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.17.2

קובץ 244-2021 :שוהם 020/... 1

22/11/2021
דף מס'020 :

שיקום מחצבת שוהם 22.11.21
מבנה  01שיקום מחצבה במימון הקרן

סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מח יר
יחידה

סה"כ

מהעברה

 44.31.0050שער חד כנפי מגולוון דגם "עפולה" או ש"ע
במידות  100/200ס"מ ,מסגרת הכנף
מפרופיל  60/40/2מ"מ ,ניצבים מפרופיל
 25/25/1.5מ"מ במרווח של  99מ"מ
מחוברים לשניפרופילים אופקיים 60/40/2
מ"מ וכותרת עליונה בצורת "ח" ,לרבות
עמודים מפרופיל  80/80/2.6מ"מ ,פרזול
ויסודות בטון במידות  40/40/40ס"מ .השער
מגולוון וצבוע בתנור

יח'

2.00

 44.31.0060תוספת לשערים מכל הסוגים עבור מנעול
צילינדר לשער חד כנפי  .ראה פרט 60

יח'

8.00

 44.31.0070תוספת לשערים עבור משקוף מיוחד ומנגנון
חשמלי לפתיחה וסגירה לשער חד כנפי לא
כולל קו חשמל

יח'

 44.31.0090תוספת לשער חד כנפי מגולוון עשוי
מפרופילי פלדה )כמפורט בסעיפים בתת
פרק  ,44.031למעט שער נגרר( ,עבור שער
במידה גדולה מהמצויין בסעיף ראה פרט 60

מ "ר

8.00

3.00

סה"כ  44.31שערים מפרופילי פלדה
סה"כ  44גדרות ומעקות ומאחז יד

פרק  51סלילת כבישים
תת פרק  51.10עבודות הכנה ופירוק
הערות .1 :מחירי העתקה וגיזום עצים  -ראה
תת פרק  - 41.020נטיעה .2.עבודות הסרת
צמחיה וניקוי השטח אינן נמדדות  -ראה
ב"אוגדן הכחול" סעיף  01.00.06בפרק
01עב' עפר ,וכן סעיף ) 00.00.00טו( בפרק
 00מוקדמות .3.תוספת למחיר הריצוף עבור
שכבת חול )במידה ונדרש( -ראה סעיף
.40.053.3020
 51.10.0050חישוף השטח בעובי עד  20ס"מ

מ "ר

 51.10.0060חרישה ותיחוח פני מצעים לעומק עד 10
ס"מ פילוס והידוק מבוקר ,לרבות פינוי עודפי
חפירה

מ "ר

 51.10.0070כריתת עצים שהיקף גזעם הנמדד בגובה 1.0
מ' מעל פני הקרקע הינו מעל  10ס"מ ועד 20
ס"מ וגובהם עד  3.0מ' )כופר ע"ח המזמין(
כולל פינוי ואגרה לאתר מורשה

יח'

7,010.00

1,350.00

10.00

להעברה בתת פרק 01.51.10
אלון הנדסה  -ניהול ופיקוח בנייה נוה צוף חלמיש ד.נ .מודיעין טלפקס08-8699665:
הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.17.2

קובץ 244-2021 :שוהם 021/... 1

22/11/2021
דף מס'021 :

שיקום מחצבת שוהם 22.11.21
מבנה  01שיקום מחצבה במימון הקרן

סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מח יר
יחידה

סה"כ

מהעברה

 51.10.0080כנ"ל אך כריתת עצים שהיקף גזעם מעל 20
ס"מ ועד  30ס"מ וגובהם עד  6מ' כולל פינוי
ואגרה לאתר מורשה

יח'

 51.10.0090כנ"ל אך כריתת עצים שהיקף גזעם מעל 30
ס"מ ועד  40ס"מ כולל פינוי ואגרה לאתר
מורשה

יח'

 51.10.0100כנ"ל אך עקירת גדמי עצים שהיקף גזעם מעל
 30ס"מ ועד  40ס"מ כולל פינוי ואגרה לאתר
מורשה

יח'

 51.10.0110עקירת עצים בשלמותם )כריתת עצים
ועקירת גדמי עצים( שהיקף גזעם הנמדד
בגובה  1.0מ' מעל פני הקרקע הינו מעל 10
ס"מ ועד  20ס"מ וגובהם עד  3.0מ' )כופר
ע"ח המזמין( ,לרבות ריסוס הבור ,מילוי
הבור והידוק כולל פינוי ואגרה לאתר מורשה

יח'

 51.10.0120כנ"ל אך עקירת עצים בשלמותם )כריתת
עצים ועקירת גדמי עצים( שהיקף גזעם מעל
 20ס"מ ועד  30ס"מ והוגבהם עד  5מ' כולל
פינוי ואגרה לאתר מורשה

יח'

 51.10.0130כנ"ל אך עקירת עצים בשלומתם )כריתת
עצים ועקירת גדמי עצים( שהיקף גזעם מעל
 30ס"מ ועד  40ס"מ כולל פינוי ואגרה לאתר
מורשה

יח'

2.00

 51.10.0150ריסוס שטחים בחומר הדברה לקטילת שורשי
צמחיה ועשבי בר

מ "ר

5,226.00

 51.10.0160ריסוס שטחים בחומר נגד "סעידה" עד
הדברה מלאה ) 3סבבים בהשהייה של חודש
לפחות ביניהם(

מ "ר

 51.10.0170פירוק תא לאביזרים עד קוטר  60ס"מ בעומק
עד  1.25מ' לרבות מילוי הבור עם חול או
מצע מהודק כולל פינוי ואגרה לאתר מורשה

יח'

 51.10.0180כנ"ל אך פירוק תא לאביזרים בקוטר
 100-125ס"מ כולל פינוי ואגרה לאתר
מורשה

יח'

 51.10.0190פירוק תא ביקורת למים או ביוב עד קוטר 80
ס"מ בעומק עד  1.75מ' ,לרבות מילוי הבור
עם חול או מצע מהודק כולל פינוי ואגרה
לאתר מורשה

יח'

10.00

3.00

2.00

2.00

2.00

1,546.00

6.00

4.00

2.00

להעברה בתת פרק 01.51.10
אלון הנדסה  -ניהול ופיקוח בנייה נוה צוף חלמיש ד.נ .מודיעין טלפקס08-8699665:
הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.17.2

קובץ 244-2021 :שוהם 022/... 1

22/11/2021
דף מס'022 :

שיקום מחצבת שוהם 22.11.21
מבנה  01שיקום מחצבה במימון הקרן

סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מח יר
יחידה

סה"כ

מהעברה

 51.10.0200כנ"ל אך פירוק תא ביקורת למים או ביוב
קוטר  110-125ס"מ כולל פינוי ואגרה לאתר
מורשה

יח'

 51.10.0210הגבהה או הנמכת תאי מים או ביוב עד קוטר
 80ס"מ לגובה עד  30ס"מ ,לרבות פירוק
והחזרת התקרה והמכסה

יח'

 51.10.0220הריסת קיר תומך קיים מבטון מזויין עם ציפוי
אבן ,לרבות היסוד כולל פינוי ואגרה לאתר
מורשה

מ"ק

 51.10.0230הריסת קיר כובד קיים עם גב בטון ואבן לקט
כולל פינוי ואגרה לאתר מורשה

מ"ק

4.00

 51.10.0250פירוק מיסעת אספלט/בטון מעל  8ס"מ עד
 20ס"מ כולל פינוי ואגרה לאתר מורשה

מ "ר

2,400.00

 51.10.0270פירוק אבני שפה כולל פינוי ואגרה לאתר
מורשה

מטר

18.00

 51.10.0280פירוק אבני גן כולל פינוי ואגרה לאתר מורשה

מטר

20.00

 51.10.0290פירוק ריצוף אבנים משתלבות והנחתם
מחדש )שכבת חול במידה ונדרש תשולם
בנפרד(

מ "ר

50.00

 51.10.0300פירוק ריצוף אבן )ריפ-ראפ( כולל פינוי ואגרה
לאתר מורשה

מ "ר

30.00

 51.10.0310פירוק מסלעה לרבות כולל פינוי ואגרה לאתר
מורשה

מ "ר

20.00

 51.10.0320פירוק זהיר של מסלעה לשימוש חוזר ,לרבות
מיון הסלעים ואיחסונם באתר

מ "ר

 51.10.0330פירוק זהיר של מסלעה קיימת מגושי סלע
טבעיים גודל אבן מעל  0.5מ"ק ,לרבות ניקוי
הסלעים והתקנתם מחדש באתר עבודה

מ "ר

20.00

 51.10.0335פירוק גדר רשת עד  2מטר גובה כולל פינוי
ואגרה לאתר מורשה

מטר

190.00

 51.10.0340פירוק מדרגות אבן בלבד )פירוק הביסוס
ימדד בנפרד( כולל פינוי ואגרה לאתר מורשה

מטר

6.00

2.00

2.00

6.00

160.00

להעברה בתת פרק 01.51.10
אלון הנדסה  -ניהול ופיקוח בנייה נוה צוף חלמיש ד.נ .מודיעין טלפקס08-8699665:
הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.17.2

קובץ 244-2021 :שוהם 023/... 1

22/11/2021
דף מס'023 :

שיקום מחצבת שוהם 22.11.21
מבנה  01שיקום מחצבה במימון הקרן

סע י ף

יחידה

תאור

מח יר
יחידה

כמות

סה"כ

מהעברה

 51.10.0350פירוק גדרות וקירות תומכים מאבן בעובי
כולל של עד  35ס"מ ושמירת האבן לשימוש
חוזר ,לרבות ניקוי האבן כולל פינוי ואגרה
לאתר מורשה

מ "ר

15.00

סה"כ  51.10עבודות הכנה ופירוק

תת פרק  51.20עבודות עפר
 51.20.0040חציבה לרבות העמסה ,הובלה ופיזור של
החומר החצוב המתאים בגודלו לצורכי מילוי
או העברה למיון ולגריסה באתר העבודה,
)גריסת החומר נמדדת בנפרד( ,לכמות
כלשהיא

מ"ק

16,297.00

 51.20.0075הידוק רגיל של שתית )קרקעית חפירה( ו/או
פני קרקע טבעיים

מ "ר

3,700.00

 51.20.0080הידוק מבוקר של מילוי

מ"ק

2,670.00

 51.20.0085הידוק מבוקר של שתית )קרקעית חפירה(
ו'או פני קרקע טבעיים

מ "ר

5,361.00

 51.20.0095החזרת מיטב החומר החפור באתר ,בשכבות
של  20ס"מ לרבות הידוק מבוקר )רק במקרה
של ביצוע לאע"י הקבלן שביצע את עבודות
החפירה באתר בהם החזרת החומר החפור
כלולהבמחיר החפירה(

מ"ק

2,400.00

 51.20.0130יישור והידוק מבוקר של שתית לכבישים
ומדרכות )צורת דרך( עד גובה  20ס"מ )(

מ "ר

1,080.00

סה"כ  51.20עבודות עפר

תת פרק  51.30מצעים
 51.30.0009מצע סוג א' לרבות פיזור בשכבות של 20
ס"מ והידוק לא מבוקר ,המצע יסופק
ממחצבה מאושרת  .המחיר הינו לכמות כל
שהיא

מ"ק

 51.30.0026הפחתה מסעיפים
 ,51.030.0008,0009,0010,0020בגין מצע
סוג א' ,או ב' העומדים בדרישות ,מגריסה
במגרסה ניידת במקום ממחצבה מאושרת

מ"ק

1,420.00

1,420.00

להעברה בתת פרק 01.51.30
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דף מס'024 :

שיקום מחצבת שוהם 22.11.21
מבנה  01שיקום מחצבה במימון הקרן

סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מח יר
יחידה

סה"כ

מהעברה

 51.30.0036גריסה וניפוי עודפי חציבה מערימה באתר,
להתאמת החומר המקומי למצע סוג ב' ו/או
לחומר נברר ,לרבות מיון החומר ,איחסונו,
הובלתו למרחק עד  5ק"מ באתר העבודה,
פיזור והידוק מבוקר )לא כולל פינוי פסולת
לאתר מורשה לאחר הניפוי( .המחיר הינו
לכמות של עד  2500מ"ק

מ"ק

1,420.00

סה"כ  51.30מצעים

תת פרק  51.40עבודות אספלט
 51.40.0040ציפוי יסוד באימולסיה ביטומנית בשיעור של
 1ליטר  /מ"ר

מ "ר

 51.40.0050שכבה מקשרת מבטון אספלט בעובי  6ס"מ
מתערובת עם אבן דולומיט גודל מקסימלי 25
מ"מ )" ,(1ביטומן  ,68-10 PGלרבות פיזור
והידוק

מ "ר

 51.40.0060שכבה נושאת עליונה בכבישים מבטון
אספלט בעובי  4ס"מ מתערובת עם אבן
דולומיט )גודל מקסימלי  19מ"מ )",(3/4
ביטומן  ,70-14 PGלרבות פיזור והידוק

מ "ר

 51.40.0061מדרכה מאספלט :בטון אספלט למדרכות
בעובי  4ס"מ ,מתערובת עם אבן דולומיט
גודל מקסימלי  12.5מ"מ )" ,(1/2ביטומן PG
 ,68-10לרבות פיזור והידוק

מ "ר

790.00

 51.40.0080ריבוד דרכי עפר באספלט גרוס מקירצוף
בעובי  10ס"מ

מ "ר

50.00

2,228.00

1,359.00

1,359.00

סה"כ  51.40עבודות אספלט

תת פרק  51.71ייצוב ,חיפוי ודיפון תכלות
ומדרונות
ייצוב חיפוי ודיפון מדרונות
 51.71.0830רשת נגד דרדרת ,כולל מסמרי סלע ,רשתות,
ווים,כבלים וכו'

מ "ר

1,240.00

סה"כ  51.71ייצוב ,חיפוי ודיפון תכלות ומדרונות

תת פרק  51.81תמרור ושילוט
 51.81.0010עמוד מגולוון קוטר "  4לתמרור מסוג עירוני,
כולל יסוד ופקק בחלק העליון

יח'

3.00

להעברה בתת פרק 01.51.81
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דף מס'025 :

שיקום מחצבת שוהם 22.11.21
מבנה  01שיקום מחצבה במימון הקרן

סע י ף

יחידה

תאור

מח יר
יחידה

כמות

סה"כ

מהעברה

 51.81.0020תמרור עגול מסוג בין עירוני קוטר  60ס"מ,
זוהר מחזיר אור דרגה ) D.G3דרגת יהלום(
לדרך מהירה  ,מפח אלומיניום בעובי 2.5
מ"מ לרבות חיבור ללא עמוד

יח'

 51.81.0030תמרור עצור מספר  302מסוג בין עירוני,
זוהר מחזיר אור דרגה ) H.I1דרגת רב
עוצמה( לדרך בין עירונית ,מפח אלומיניום
בעובי  2.5מ"מ ,לרבות חיבור ,ללא עמוד

יח'

2.00

1.00

סה"כ  51.81תמרור ושילוט

תת פרק  51.82צביעת כביש ואבני שפה
 51.82.0010צביעת קווים ברוחב  20ס"מ צבע לבן
מלא/מקווקר

מטר

 51.82.0020צביעת קווים ברוחב  30ס"מ צבע לבן
מלא/מקווקר

מטר

80.00

 51.82.0030צביעת קווי עצירה ברוחב  50ס"מ

מ "ר

150.00

 51.82.0040צביעת חץ בודד

יח'

2.00

400.00

סה"כ  51.82צביעת כביש ואבני שפה

תת פרק  51.98עודפי חפירה וגדר
אוסטרלית
 51.98.0005טיפול בחומר חפור לצורך שימוש חוזר
כמילוי באתר ,כולל מיון וניפוי ,גריסה ,ערבוב
והתאמת חומר להגדרת מילוי נברר ,המחיר
כולל איחסון החומר ,הובלה באתר ,פיזור
והידוק מבוקר ופינוי חומר פסול לאתר
מורשה לכל מרחק שיידרש,

מ"ק

 51.98.0020גדר אוסטרלית קבועה גובה  1.20חוטים
אופקיים  5עד  22ס"מ למניעת חדירת חיות
קטנות .עמודים מותאמים בקרקע על ידי
תקיעה ללא בטון  3.0מטר רשת תוצרת
 u2love pleivoצ'כיה או ש"ע

מטר

15,000.00

570.00

סה"כ  51.98עודפי חפירה וגדר אוסטרלית
סה"כ  51סלילת כבישים

פרק  54הגנה לדרדרת במצוק
תת פרק  54.50ברגי סלע
בר ג י ס ל ע
להעברה בתת פרק 01.54.50
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שיקום מחצבת שוהם 22.11.21
מבנה  01שיקום מחצבה במימון הקרן

סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מח יר
יחידה

סה"כ

מהעברה

מחיר יחידה לבורג סלע כולל בין היתר :תכנון
וביצוע של הבורג ואישורם ע"י מתכנן ,ברגים
בזווית ודיוס הבורג עד  3פעמים מהנפח
התאורטי של הקדח .בדיקות שליפה ע"י
מעבדה מוסמכת ל %3-מהכמות הכוללת של
בורגי הסלע לפי ת"י  .940מחיר קידוח נסיון
יהיה כמחיר קידוח רגיל .כמו-כן ,לא תהיה
תוספת תשלום לברגים שנזקו.
 54.50.0110בורגי סלע מברזל מצולע בקוטר  32מ"מ
מגולוון בחם בעובי  80מיקרון ,לרבות קידוח,
התקנה ,דיוס ונעילה ,דייס צמנט עד 3
פעמים הנפח התיאורטי של הקדח .הקידוח
באורך מעל  5מ' ועד  12מ' )אין מדידה לפי
ש לב י א ורך (

מטר

492.00

סה"כ  54.50ברגי סלע
סה"כ  54הגנה לדרדרת במצוק

פרק  57עבודות מים וניקוז
תת פרק  57.01קווי מים ומתקני מים
צינורות פוליאתילן מצולב
צינורות פוליאתילן מצולב לפי ת"י  1519דרג
 ,12לרבות כל עבודות וספחים לריתוך
חשמלי ,עטיפת חול ומילוי חוזר ,מונחים
בקרקע בכל עומק בקטרים שונים.
 57.01.0050צינורות פוליאתילן מצולב קוטר  225מ"מ,
דוגמת "פקסגול" דרג  12או ש"ע ,לא כולל
ספחים למעט מחברים ,מונחים בקרקע
בעומק עד  1.25מ' ,לרבות עבודות חציבה,
עטיפת חול ומילוי חוזר

מטר

 57.01.0060צינורות פוליאתילן מצולב קוטר  200מ"מ,
דוגמת "פקסגול" דרג  12או ש"ע ,לא כולל
ספחים למעט מחברים ,מונחים בקרקע
בעומק עד  1.25מ' ,לרבות עבודות חציבה,
עטיפת חול ומילוי חוזר

מטר

 57.01.0070צינורות מפוליאתילן מצולב כדוגמת
"פקסגול" או ש"ע ,קוטר  110מ"מ ,דרג ,12
מונחים בקרקע עם כיסוי מינימלי של 80
ס"מ ,לרבות חציבה עטיפת חול ומחברים

מטר

45.00

220.00

120.00

להעברה בתת פרק 01.57.01
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שיקום מחצבת שוהם 22.11.21
מבנה  01שיקום מחצבה במימון הקרן

סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מח יר
יחידה

סה"כ

מהעברה

 57.01.0180צינורות מפוליאתילן מצולב כדוגמת
"פקסגול" או ש"ע ,קוטר  90מ"מ ,דרג ,12
מונחים בקרקע עם כיסוי מינימלי של 80
ס"מ ,לרבות חציבה עטיפת חול ומחברים

מטר

 57.01.0190צינורות מפוליאתילן מצולב למים כדוגמת
"פקסגול" או ש"ע ,קוטר  50מ"מ ,דרג ,15
מונחים בקרקע עם כיסוי מינימלי של 80
ס"מ ,לרבות חציבה עטיפת חול וספחים

מטר

 57.01.0195צינורות מפוליאתילן מצולב למים כדוגמת
"פקסגול" או ש"ע ,קוטר  25מ"מ ,דרג ,15
מונחים בקרקע עם כיסוי מינימלי של 80
ס"מ ,לרבות חציבה עטיפת חול וספחים

מטר

110.00

210.00

35.00

מגופים
מגוף ללחץ עבודה של  16אטמ' ,עם ציפוי
פנים וציפוי חיצוני רילסן לרבות אוגנים
נגדיים
 57.01.0220מגוף טריז רחב קוטר " 2עשוי ברזל יציקה,
עם ציפוי פנים וחוץ ניילון ) 11רילסן( ללחץ
עבודה של  16אטמ' ,לרבות אוגנים נגדיים

יח'

 57.01.0230מגוף טריז רחב קוטר " 4עשוי ברזל יציקה,
עם ציפוי פנים וחוץ ניילון ) 11רילסן( ללחץ
עבודה של  16אטמ' ,לרבות אוגנים נגדיים

יח'

 57.01.0240מגוף טריז רחב קוטר " 8עשוי ברזל יציקה,
עם ציפוי פנים וחוץ ניילון ) 11רילסן( ללחץ
עבודה של  16אטמ' ,לרבות אוגנים נגדיים

יח'

5.00

7.00

3.00

שסתום אוויר משולב למים ללחץ עבודה של
 16אטמ' המחיר אינו כולל מגוף בכניסה
 57.01.0250שסתום אוויר משולב "ברק" למים קוטר "1
עשוי פלסטיק ,דגם " "040-Dאו ש"ע ,ללחץ
עבודה של  16אטמ' ,תבריג ,לא כולל מגוף
בכניסה

יח'

 57.01.0260מגוף כדורי עשוי ברונזה ,מעבר מלא ,קוטר
" 1דגם  F19תוצרת " "CENTRALאו ש"ע
להתקנה לפני שסתום אוויר

יח'

6.00

6.00

להעברה בתת פרק 01.57.01
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שיקום מחצבת שוהם 22.11.21
מבנה  01שיקום מחצבה במימון הקרן

סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מח יר
יחידה

סה"כ

מהעברה

 57.01.0270צינורות פלדה מגולוונים סקדיול  40ללא תפר
למים קרים וחמים מותקנים גלויים )וצבועים(
או סמויים ,מחוברים בהברגות ,קוטר ",1
לרבות ספחים

מטר

3.00

תאים לאביזרים
 57.01.0280תא לאביזרים מחוליות טרומיות ,קוטר פנימי
 80ס"מ ,ובעומק עד  1.25מ' עם מכסה ב.ב.
קוטר  50ס"מ ,ממין  12.5) B125טון( ורצפת
חצץ ,לרבות עבודות חפירה ומילויחוזר

יח'

 57.01.0290ברז כיבוי אש )הידרנט( חיצוני בודד קוטר
" ,3מחובר ע"י אוגן ,לרבות זקף קוטר " 4גוש
בטון לעיגון ,מצמד שטורץ וחיבור לקו מים

יח'

 57.01.0310מארז כיפה אדומה דור  3עם מכסה הגנה
מותקן על ברז כיבוי אש )הידרנט( כולל
מפתח

יח'

 57.01.0320נקודת ניקוז בקוטר " 4לרבות חדירה לתא
ניקוז ,איטום לאחר החדירה ושסתום מדף
בקצה הצנור לפי פרט

יח'

14.00

2.00

2.00

1.00

התחברות קו חדש לקו קיים
חיבור קו מים חדש לקו מים קיים ,חיבור לקו
הקיים באמצעות אביזרים חרושתיים כולל כל
העבודות הנלוות )חציבה ,עבודות ,אביזרים
הנדרשים לביצוע החיבור(
הכנות לחיבור מים למגרש והשקיה
 57.01.0350חיבור קו מים חדש מצינור פוליאתילן קוטר
 225מ"מ לקו קיים מצינור פוליאתילן קוטר
 225מ"מ ,לרבות עבודות חפירה לגילוי הקו
הקיים ,ניקוז הקו ,חיבור לקו הקייםבאמצעות
ריתוך ,מעבר קוטר/קשת/מופה לריתוך
חשמלי )מצמד( ,לרבות העבודות והאביזרים
הנדרשים לחיבור מושלם ,והחזרת המצב
לקדמותו

קומפ'

 57.01.0360הכנה לחיבור מים בודד למגרש ,קוטר ",2
לרבות קטעי צינור פלדה באורך כולל של 3
מ' )חלקם תחת קרקע( עם עטיפה חיצונית
פוליאתילן שחול תלת שכבתי ,זקף,
מחברים,קשתות ,פקק הברגה/ריתוך וחיבור
לצינור הראשי )קו חדש( ,מותקן מושלם

קומפ'

1.00

15.00

להעברה בתת פרק 01.57.01
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שיקום מחצבת שוהם 22.11.21
מבנה  01שיקום מחצבה במימון הקרן

סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מח יר
יחידה

סה"כ

מהעברה

 57.01.0370הכנה לחיבור מים בודד לראש מערכת
השקייה ,קוטר " ,3לרבות קטעי צינור פלדה
באורך כולל של  3מ' )חלקם תת קרקעי( עם
עטיפה חיצונית פוליאתילן שחול תלת
שכבתי ,זקף ,קשתות ,מחברים ,אוגן ואוגן
עיוור ,ללא מגוף שימדד בנפרד וחיבור לצינור
הראשי )קו חדש( מותקן מושלם

קומפ'

4.00

סה"כ  57.01קווי מים ומתקני מים

תת פרק  57.06עבודות תיעול וניקוז
מחירי כל תאי הבקרה/שוחות כוללים כיתוב
והטבעה ע"ג מכסים ע"פ ובתיאום עם
המועצה /העירייה /הרשות /תאגיד שיכלול
סמל ,שם הרשות/תאגיד ושם המערכת.
מחירי הצינורות והאביזרים המונחים בקרקע
כוללים את כל מלאכת ההטמנה כולל עבודות
החפירה ו/או החציבה ,מילוי חוזר סימון וכו'.
עבור חציבה בסלע מוצק רצוף ובכל עומק
שהוא תינתן תוספת בגובה  %15למחיר
היחידה הבסיסי של צינורות ותאי בקרה.
תוספת מחיר החציבה שוכלל במחירים
המוצגים בכתבכמויות זה
 57.06.0040צינורות מבטון מזוין ,לפי ת"י  27סוג  1דגם
"מגנוקריט  "F -או "הידרוטייל" או ש"ע עם
אטם מובנה ב"נקבה" דרג  4קוטר  60ס"מ
מונחים בקרקע בעומק מ 1.26מ' ועד1.75
מ' ,לרבות עבודות חציבה ,עטיפת חול )עד
לחצי גובה הצינור( ומילוי חוזר

מטר

 57.06.0050צינורות מבטון מזוין ,לפי ת"י  27סוג  1דגם
"מגנוקריט  "F -או "הידרוטייל" או ש"ע עם
אטם מובנה ב"נקבה" דרג  4קוטר  60ס"מ
מונחים בקרקע בעומק מ 2.26מ' ועד2.75
מ' ,לרבות עבודות חציבה ,עטיפת חול )עד
לחצי גובה הצינור( ומילוי חוזר

מטר

 57.06.0060צינורות מבטון מזוין ,לפי ת"י  27סוג  1דגם
"מגנוקריט  "F -או "הידרוטייל" או ש"ע עם
אטם מובנה ב"נקבה" דרג  4קוטר  60ס"מ
מונחים בקרקע בעומק מ 2.76מ' ועד3.25
מ' ,לרבות עבודות חציבה ,עטיפת חול )עד
לחצי גובה הצינור( ומילוי חוזר

מטר

24.00

35.00

22.00

להעברה בתת פרק 01.57.06
אלון הנדסה  -ניהול ופיקוח בנייה נוה צוף חלמיש ד.נ .מודיעין טלפקס08-8699665:
הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.17.2

קובץ 244-2021 :שוהם 030/... 1

22/11/2021
דף מס'030 :

שיקום מחצבת שוהם 22.11.21
מבנה  01שיקום מחצבה במימון הקרן

סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מח יר
יחידה

סה"כ

מהעברה

 57.06.0070צינורות מבטון מזוין ,לפי ת"י  27סוג  1דגם
"מגנוקריט  "F -או "הידרוטייל" או ש"ע עם
אטם מובנה ב"נקבה" דרג  4קוטר  60ס"מ
מונחים בקרקע בעומק מ 3.26מ' ועד3.75
מ' ,לרבות עבודות חציבה ,עטיפת חול )עד
לחצי גובה הצינור( ומילוי חוזר

מטר

 57.06.0075צינורות מבטון מזוין ,לפי ת"י  27סוג  1דגם
"מגנוקריט  "F -או "הידרוטייל" או ש"ע עם
אטם מובנה ב"נקבה" דרג  5קוטר  50ס"מ
מונחים בקרקע בעומק מעל  1.75מ' ועד
 2.25מ' ,לרבות עבודות חציבה ,עטיפת חול
)עד לחצי גובה הצינור( ומילוי חוזר

מטר

35.00

6.00

שוחות בקרה לתיעול )ניקוז(
שוחות בקרה עגולות )לרבות אטמי חדירה
קונטור סיל(
 57.06.0100שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית
טרומיות מבטון לפי ת"י  658בקוטר פנימי
 125ס"מ עם תקרה בינונית ומכסה ב.ב.
קוטר  50ס"מ ממין  40) D400טון( ,שלבי
דריכה וכל האביזרים ,לרבות שני קידוחי
פתחים לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו
ראשי עם אטם חדירה מסוג "קונטור סיל" או
שו"ע ואטימה בין החוליות מסוג "איטופלסט"
או " F200פרו-סטיק" או ש"ע ,בעומק עד
 1.75מ' לרבות עבודות חציבה ומילוי חוזר

יח'

 57.06.0110שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית
טרומיות מבטון לפי ת"י  658בקוטר פנימי
 125ס"מ עם תקרה בינונית ומכסה ב.ב.
קוטר  50ס"מ ממין  40 D400טון ,שלבי
דריכה וכלהאביזרים ,לרבות שני קידוחי
פתחים לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו
ראשי עם אטם חדירה מסוג "קונטור סיל" או
שו"ע ואטימה בין החוליות מסוג "איטופלסט"
או "" F200פרו-סטיק" או ש"ע ,בעומק מעל
 1.76מ' ועד  2.25מ' לרבות עבודות חציבה
ומילוי חוזר

יח'

1.00

1.00

להעברה בתת פרק 01.57.06
אלון הנדסה  -ניהול ופיקוח בנייה נוה צוף חלמיש ד.נ .מודיעין טלפקס08-8699665:
הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.17.2

קובץ 244-2021 :שוהם 031/... 1

22/11/2021
דף מס'031 :

שיקום מחצבת שוהם 22.11.21
מבנה  01שיקום מחצבה במימון הקרן

סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מח יר
יחידה

סה"כ

מהעברה

 57.06.0120שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית
טרומיות מבטון לפי ת"י  658בקוטר פנימי
 150ס"מ עם תקרה כבדה ומכסה ב.ב .קוטר
 50ס"מ ממין  40) D400טון( ,שלבי
דריכה/סולםוכל האביזרים ,לרבות שני קידוחי
פתחים לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו
ראשי עם אטם חדירה מסוג "קונטור סיל" או
שו"ע ואטימה בין החוליות מסוג
"איטופלסט"או " F200פרו-סטיק" או ש"ע,
בעומק מעל  2.26מ' ועד  2.75מ' לרבות
עבודות חציבה ומילוי חוזר

יח'

 57.06.0130שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית
טרומיות מבטון לפי ת"י  658בקוטר פנימי
 150ס"מ עם תקרה כבדה ומכסה ב.ב .קוטר
 50ס"מ ממין  40) D400טון( ,שלבי
דריכה/סולםוכל האביזרים ,לרבות שני קידוחי
פתחים לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו
ראשי עם אטם חדירה מסוג "קונטור סיל" או
שו"ע ואטימה בין החוליות מסוג
"איטופלסט" או " F200פרו-סטיק" או ש"ע,
בעומק מעל  2.76מ' ועד  3.25מ' לרבות
עבודות חציבה ומילוי חוזר

יח'

 57.06.0140שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית
טרומיות מבטון לפי ת"י  658בקוטר פנימי
 150ס"מ עם תקרה כבדה ומכסה ב.ב .קוטר
 50ס"מ ממין  40) D400טון( ,שלבי
דריכה/סולםוכל האביזרים ,לרבות שני קידוחי
פתחים לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו
ראשי עם אטם חדירה מסוג "קונטור סיל" או
שו"ע ואטימה בין החוליות מסוג
"איטופלסט"או " F200פרו-סטיק" או ש"ע,
בעומק מעל  3.26מ' ועד  3.75מ' לרבות
עבודות חציבה ומילוי חוזר

יח'

 57.06.0150שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית
טרומיות מבטון לפי ת"י  658בקוטר פנימי
 180ס"מ עם תקרה כבדה ומכסה ב.ב .קוטר
 60ס"מ ממין  40) D400טון( ,שלבי
דריכה/סולםוכל האביזרים ,לרבות שני קידוחי
פתחים לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו
ראשי עם אטם חדירה מסוג "קונטור סיל" או
שו"ע ואטימה בין החוליות מסוג
"איטופלסט"או " F200פרו-סטיק" או ש"ע,
בעומק מעל  3.26מ' ועד  3.75מ' לרבות
עבודות חציבה ומילוי חוזר

יח'

1.00

1.00

1.00

1.00

להעברה בתת פרק 01.57.06
אלון הנדסה  -ניהול ופיקוח בנייה נוה צוף חלמיש ד.נ .מודיעין טלפקס08-8699665:
הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.17.2

קובץ 244-2021 :שוהם 032/... 1

22/11/2021
דף מס'032 :

שיקום מחצבת שוהם 22.11.21
מבנה  01שיקום מחצבה במימון הקרן

סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מח יר
יחידה

סה"כ

מהעברה

 57.06.0160שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית
טרומיות מבטון לפי ת"י  658בקוטר פנימי
 180ס"מ עם תקרה כבדה ומכסה ב.ב .קוטר
 60ס"מ ממין  40) D400טון( ,שלבי
דריכה/סולםוכל האביזרים ,לרבות שני קידוחי
פתחים לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו
ראשי עם אטם חדירה מסוג "קונטור סיל" או
שו"ע ואטימה בין החוליות מסוג
"איטופלסט"או " F200פרו-סטיק" או ש"ע,
בעומק מעל  3.76מ' ועד  4.25מ' לרבות
עבודות חציבה ומילוי חוזר

יח'

1.00

תאי תפיסה )קולטנים( ,כל המחירים כוללים
התקנה וחציבה
 57.06.0180תא קליטה ראשי במידות  80/50ס"מ ובעומק
 1.25מ' לרבות אבן שפה מיצקת ,מס'
רשתות  1ומסגרת ממין  40) D400טון(

יח'

 57.06.0190תוספת לתא קליטה ראשי עבור תא קליטה
אמצעי/סופי במידות  80/50ס"מ ובעומק
פנים  0.45מ' ,לרבות אבן שפה מיצקת ,מס'
רשתות  1ומסגרת ממין  40) D400טון(

יח'

 57.06.0200תעלת ניקוז מבטון מזוין מסוג "מגנודריין
 "40 D400ברוחב פנים  40ס"מ ובעומק
פנים  50ס"מ עם תושבות מפלדה מגולוונת
שעליה מורכבת עם ברגים ,לרבות רשת
מפלדהמגולוונת ממין  D400ואטימת החיבור
בין התעלות ע"י דבק מסוג ","com-tec
לרבות חפירה והתקנה על גבי מצע בטון
)כלול במחיר("

מטר

 57.06.0210תוספת עבור פלטה קדמית לתעלת ניקוז
מסוג "מגנודריין  "30עם צינור יציאה
מ PVC-קוטר  200מ"מ )" , (8לרבות חיבור
הפלטה לתעלה ע"י דבק מסוג ""com-tec

יח'

 57.06.0220תוספת עבור פלטה אחורית לתעלת ניקוז
מסוג "מגנודריין  ,"30לרבות חיבור הפלטה
לתעלה ע"י דבק מסוג ""com-tec

יח'

1.00

5.00

30.00

2.00

2.00

סה"כ  57.06עבודות תיעול וניקוז

תת פרק  57.98מוצא ניקוז ותעלת ניקוז
 57.98.0010קירות כנפיים מבטון ב 30-למוצא ניקוז עפ"י
הפרט המופיע בתכנית הביצוע לניקוז

מ"ק

12.00

להעברה בתת פרק 01.57.98
אלון הנדסה  -ניהול ופיקוח בנייה נוה צוף חלמיש ד.נ .מודיעין טלפקס08-8699665:
הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.17.2
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22/11/2021
דף מס'033 :

שיקום מחצבת שוהם 22.11.21
מבנה  01שיקום מחצבה במימון הקרן

סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מח יר
יחידה

סה"כ

מהעברה

 57.98.0020ריצוף אבן )ריפ ראפ( בתעלות ובמעברים,
לרבות פוגות בטון וטיט

מ "ר

 57.98.0080תעלת תקשורת  300 Brico - canalעומס
" D-400 / Type "mכולל יציקת יסוד בטון ב
 30לפי פרט 71

מטר

 57.98.0090מכסה פלדה לתעלת ductile iron cover
 317/500/35 Brico bulbלעומס  E600מקט
 052276יציקה שחורה .ראה פרט 71

מטר

 57.98.0100מפל לתעלת תקשורת מסוג "inline fall
 300X500 "Bricoבעומק  740מ"מ מקט
 sir zooasתוצרת  Bricoגרמניה

יח'

20.00

13.50

27.00

1.00

סה"כ  57.98מוצא ניקוז ותעלת ניקוז
סה"כ  57עבודות מים וניקוז

פרק  98עבודות במתחם הגישה לאמפי
תת פרק  98.14פתח לעץ
 98.14.0010פתח לעץ מאבן לקט טבעי בקוטר  2מטר
כולל חגורת בטון ב  30לפי פרט 85

יח'

8.00

סה"כ  98.14פתח לעץ

תת פרק  98.20פרגולה ודק
 98.20.0010פרגולה במידות  5.00X3.27דגם
 Panoramaתוצרת " "Lemonכולל  2עמודי
פלדה  ,RHSקונסטרוקציה פלדה צבוע
אפוקסי בתנור והצללה על ידי קורות עץ כולל
ברגי עיגון מקט  L330פרט  80ביסוס
כלונסאות נמדדת בנפרד ראה פרט 80

יח'

 98.20.0020רצפון סיפון )דק  (Deckמבמבוק  +חומרי
שימור מסוג  - MOSOמוסו אקסטרים  -לפי
פרט  55ו  .54 -לוחות במידות
 1850X155X20מ"מ  ,כולל מערכת קורות
עץ אורן פיני 5 -משנה כולל אביזרים
מגולוונים עם פסים וברגים נסתרים ,וברגים
של חברת  .MOSOראה פרט 54,55

מ "ר

3.00

275.00

להעברה בתת פרק 01.98.20
אלון הנדסה  -ניהול ופיקוח בנייה נוה צוף חלמיש ד.נ .מודיעין טלפקס08-8699665:
הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.17.2
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22/11/2021
דף מס'034 :

שיקום מחצבת שוהם 22.11.21
מבנה  01שיקום מחצבה במימון הקרן

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר
יחידה

סה"כ

מהעברה

 98.20.0030מערכת ישיבה מעץ קליר ) (Douglas firכולל
שמן אמפכנציה תוצרת  .FLOODחיבורים
ברגי עץ נירוסטה נסתרים כולל עיגון כל
האלמנטים על ידי שרשרת ועיגון בטון.
מערכי הישיבה כולל שני ספסלי יחיד במידות
 60/80ס"מ וספסל  1זוגי במידות
 80/70/140ס"מ ושולחן  90X50גובה 32
ס"מ לפי פרט 54,55

קומפ'

1.00

סה"כ  98.20פרגולה ודק

תת פרק  98.40מעקה בטחון לדק
 98.40.0010בקצה של הדק  -מעקה מערכת הביטחון
תוצרת גדרות אורלי או ש"ע במידות
 200X120מק"ט  4014מצנורות פלדה
מגולוון וצבוע אפוקסי בתנור קוטר  1.25צול
ו  1.5 -צול כולל שילוט כיתוב לפי נוסח
הרשות המקומית ,כולל מחברי חיבור גמיש
ורגליות להעמדה ניידות לפי פרט 59

מטר

45.00

סה"כ  98.40מעקה בטחון לדק

תת פרק  98.41מתקנים להדליה לגפנים
והגנה לצמחים מבעלי חיים
 98.41.0010אלמנט תמיכה קצה הדליה לכרם עשוי
מאלמנט מתיחה זויתני פלדה מגולוונת
 50X50X2.5מ"מ בצורת " "Yמתוחים על ידי
ברגים ומחוברים לעמודי פלדה ,כולל עיגון
יסוד בטון ב  30 -ועיגון משנה לעוגן כבלים
מפלדה שזור 16מ"מ ושני מותחי כבלים ,16
כולל כל האביזרים לפי פרט 86

יח'

16.00

 98.41.0020כנ"ל אך עמודי הדליה אמצע מעמוד טלפון
קוטר  180מ"מ כולל ביסוס לפי פרט 86

יח'

29.00

 98.41.0025כבלי מתיחה למתקן הצללה כרמים  -קשירת
חוטים 12 ,כבלי פלדה שזורה  8מ"מ כולל
חיבור על ידי מהדקי כבלים לאמנטי קצה לפי
פרט 86

מטר

 98.41.0030פרט שתילת עצים ושיחים צעירים מפני בעלי
חיים ,עשוי צינור קקל חום אורך 110-90
ס"מ לפי גודל שתיל ,מוחדר לקרקע כולל
עיגון ברזל  10מ"מ מצולעות אורך 120
ס"מוקשירה לצינור הגנה כולל מילוי בית
השורשים על ידי אדמה חקלאית ,הכל לפי
פרט 76

מטר

165.00

30.00

סה"כ  98.41מתקנים להדליה לגפנים והגנה לצמחים מבעלי חיים
אלון הנדסה  -ניהול ופיקוח בנייה נוה צוף חלמיש ד.נ .מודיעין טלפקס08-8699665:
הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.17.2

קובץ 244-2021 :שוהם 035/... 1

22/11/2021
דף מס'035 :

שיקום מחצבת שוהם 22.11.21
מבנה  01שיקום מחצבה במימון הקרן

סע י ף

תאור

יחידה

כמות

מח יר
יחידה

סה"כ

תת פרק  98.42שלטי הכוונה התנהגות
וסימון
 98.42.0010שלט במידות  210X150לוח מפות והכוונה
מעץ אורן פיני מסוג  5כולל אמפרגנציה על
ידי שמון חודרני לעץ מסוג שמן Flood
 Cwf-U.Vעמודי שלט עמודי טלפון 20-18
ס"מקוטר לוחות  0/150ס"מ מחובריכם
"שקע טקע" ודבק נגרים ,הברגת לוחות
לעמודים על ידי בורג עץ ראש עגול  +אום +
טבעת קפיצי חריטת מפת שטח  30X40ס"מ
טקסט בעץ עלפי נוסח וגודל פונט שיספק
המזמין כולל צביעת האותיות עד  4גוונים של
צבע סופרלק ,כולל חפירה לעמודים ויסוד
בטון ב  ,30 -לפיפרט A73

יח'

2.00

 98.42.0020כנ"ל אך שלט כללי התנהגות והנחיות שימוש
באתר  -לפי פרט B 73

יח'

2.00

 98.42.0030שלט סימון שבילים עמוד עץ אורן סוג 5
גושני במידות  1554/150X150מ"מ מעוגן
בקרקע לעומק  55ס"מ כולל יסוד בטון ב -
 ,30קיטום כל קצוות העמוד  10מ"מ
ומגרעותללוחות שילוט מתכת מחזיר אור,
צבוע בתנור .סוג סימוני שבילים כולל שבילי
אופניים ,הליכה ורכב כולל סמלים בגרפים
שונים ,צבע אפוקסי בתנור .מידות לוחות
השילוט מתכת  75/75/3מ"מ מוחדר  4מ"מ
על  3צידי העמוד .מספר שלטים לעמוד עד 8
יחידות .המחיר כולל סדר גרפי ,לוחות שילוט
מחזיר אור וכיסוי ראש כיפץי מנחושת
מכופף .הכל לפי פרט 75

יח'

 98.42.0040שלט תורם  ,כתובת כניסה ראשית במידות:
רוחב  4.20וגובה  3.0מטר ,עשוי  2עמודי
אבן לקט כולל קופינג  5/60X60ס"מ .שלט
עץ אורן פיני רב שכבתי )(glu-lam
במידות 280X146/5ס"מ כולל חריטות
פונטים וסמלי המועצה והקרן לשיקום
מחצבות  ,על ידי הדפס משי בפח אלומיניום.
המחיר כולל בניית קירות אבן מורכבת
וביסוס לפי קונסטררוקטור .לפי פרט מספר
90

יח'

6.00

1.00

סה"כ  98.42שלטי הכוונה התנהגות וסימון
סה"כ  98עבודות במתחם הגישה לאמפי

סה"כ שיקום מחצבה במימון הקרן
אלון הנדסה  -ניהול ופיקוח בנייה נוה צוף חלמיש ד.נ .מודיעין טלפקס08-8699665:
הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.17.2

קובץ 244-2021 :שוהם 036/... 1

22/11/2021
דף מס'036 :

שיקום מחצבת שוהם 22.11.21
מבנה  02עבודות שלא במימון הקרן לשיקום מחצבות

סע י ף

תאור

יחידה

כמות

מח יר
יחידה

סה"כ

פרק  02עבודות בטון יצוק באתר ליחידות
לינה
תת פרק  02.40משטח בטון ליחידות לינה
 02.40.0010משטח בטון ב 30-ליחידות לינה שביל ישראל
פרט אדריכלי מס'  ,77יצוק באתר בעובי מינ'
 20ס"מ ,כולל רשתות ברזל מרותכות קוטר 8
כל  20/20ס"מ והחלקת פני הבטון סרוק
לרבות מישקים.

מ "ר

83.00

סה"כ  02.40משטח בטון ליחידות לינה
סה"כ  02עבודות בטון יצוק באתר ליחידות לינה

פרק  03מוצרי בטון טרום
תת פרק  03.01מוצרי בטון טרום
 03.01.0010קירות אקוסטיים יבנו מלוחות אקריליים
שקופים בעובי  20מ"מ כמסוג "פלקיסגלס"
"פלרם" או ש"ע מאושר בגוון ירוק או לפי
בחירת האדריכל

מ "ר

120.00

סה"כ  03.01מוצרי בטון טרום
סה"כ  03מוצרי בטון טרום

פרק  06נגרות אומן ומסגרות פלדה
תת פרק  06.52מעקה פלדה עבור יחידות
לינה
 06.52.0010מעקה פלדה בגובה  1.0מ' המאחז ותחתית
המעקה עשויים מפרופיל במידות 50/25/2
מ"מ  ,עמודים כל  1מ' מפרופיל 50/50/2
מ"מ למסגרת מרותך פח מחורר מסוג "שגב"
)חירור  %25לפחות( בעובי  2מ"מ לרבות
עיגון המעקה  -הכל לפי פרט  77עבור
יחידות לינה שביל ישראל

מ "ר

25.20

סה"כ  06.52מעקה פלדה עבור יחידות לינה
סה"כ  06נגרות אומן ומסגרות פלדה

אלון הנדסה  -ניהול ופיקוח בנייה נוה צוף חלמיש ד.נ .מודיעין טלפקס08-8699665:
הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.17.2

קובץ 244-2021 :שוהם 037/... 1

22/11/2021
דף מס'037 :

שיקום מחצבת שוהם 22.11.21
מבנה  02עבודות שלא במימון הקרן לשיקום מחצבות

סע י ף

תאור

יחידה

כמות

מח יר
יחידה

סה"כ

פרק  12עבודות אלומיניום
תת פרק  12.19חלונות ודלתות ליחידות
לינה
 12.19.0010חלון מפרופילי אלומיניום בלגיים מכלול קליל
 4300בקוטר  250ס"מ כולל חלוקה  6שדות
ופתח לדלת עבור זיגוג  P.V.Cבעובי  6מ"מ,
לפי פרט  .77יחידות לינה ,מותקןלתוך צינור
בטון מזוין ליחידות לינה עבור מטיילי שביל
ישר א ל .

יח'

 12.19.0020דלתות ציר מפרופילי אלומיניום בלגיים
מכלול קליל  4300במידות רוחב  70גובה
 207ס"מ כולל עיבוד עליון ותחתון ברדיוס
 250ס"מ .פרופילי דלת לקבלת לוחות
P.V.Cעובי  6מ"מ ,כולל "נעילת שירותים"
וסגר  -הכל לפי פרט  .77יחידות לינה

יח'

10.00

10.00

סה"כ  12.19חלונות ודלתות ליחידות לינה

תת פרק  12.20זיגוג ליחידות לינה
 12.20.0010זיגוג ליחידות לינה על ידי לוחות P.V.C
בעובי  6מ"מ בגוון  Sky Blueוגוון Blue
 Midnightלפי פרט  .77המחיר כולל חיתוך
ברדיוס  250ס"מ בקצוות .יחידות לינה

מ "ר

50.00

סה"כ  12.20זיגוג ליחידות לינה
סה"כ  12עבודות אלומיניום

פרק  19עבודות מסגרות חרש
תת פרק  19.01עבודות פלדה גילוון וצבע
המחיר כולל פלטות מעוגנות בבטונים ,ברגי
עיגון ,פלטות ואביזרים בהתאם לתוכניות
הקונסטרוקציה .הברגים כלולים במחיר אך
לא מתווספים למשקל הפלדה.
 19.01.0040קונסטרוקצית פלדה מפרופילי מתכת
בחתכים שונים בעובי דופן מעל  4מ"מ ,וכן
פחי קשר,פחי עיגון וברגים ,לרבות ניקוי
במברשות פלדה ריתוכים וצבע יסוד סינטטי,
לכמות של  0.4טון עד  1טון .ראה מדרגות
פודסט פרט 77

טון

0.80

 19.01.0045תוספת עבור גילוון קונסטרוקצית הפלדה

טון

0.80

להעברה בתת פרק 02.19.01
אלון הנדסה  -ניהול ופיקוח בנייה נוה צוף חלמיש ד.נ .מודיעין טלפקס08-8699665:
הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.17.2

קובץ 244-2021 :שוהם 038/... 1

22/11/2021
דף מס'038 :

שיקום מחצבת שוהם 22.11.21
מבנה  02עבודות שלא במימון הקרן לשיקום מחצבות

סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מח יר
יחידה

סה"כ

מהעברה

 19.01.0050צביעת קונסטרוקצית פלדה לא מגולוונת
)פרופילי  R.H.Sאו צינורות( בצבע עליון
"טמגלס" או ש"ע .הצביעה כוללת שכבת
יסוד "אפוקסי  "EA9או ש"ע בעובי 40-50
מיקרוןשכבת ביניים "מולטיפוקסי" או ש"ע
בעובי  100-120מיקרון וצבע עליון "טמגלס"
או ש"ע בשכבה אחת או שתיים עד כיסוי
מלא .ראה מדרגות פודסט פרט 77

טון

0.80

סה"כ  19.01עבודות פלדה גילוון וצבע

תת פרק  19.10מדרגות ופודסטים
מפלדה
 19.10.0105משטחי ביניים )פודסט( למהלך מדרגות,
רמפה וכד' מפח מרוג בעובי  6מ"מ בגילוון
אבץ בטבילה חמה .מהלך המדרגות מותקן
על קונסטרוקציית פלדה הנמדדת בנפרד.
ראה פרט 77

מ "ר

 19.10.0152שלבי מדרגות תעשייתיות ברוחב  800מ"מ
רום ושלח ,מסבכה מצולבת עשויה מפלדה
עובי 6מ"מ בגילוון אבץ בטבילה חמה .השלח
ברוחב  260מ"מ עם זוויתן קצה מעוגל
מחוררלמניעת החלקה .המדרגות מותקנות
על קונסטרוקצית פלדה הנמדדת בנפרד.
רוחב מדרגות  800מ"מ .לפי פרט 77

יח'

2.60

30.00

קיר אקוסטי
 19.10.0172קונסטרוקציה פלדה מפרופילי מתכת
בחתכים שונים ישרים ומכופפים כולל פחי
קשר,פחי עיגון ,ברגי עיגון,ברגי גזירה קוטר
 19מ"מ כל  20ס"מ ,ברגים ,גראוטים,
פלטותוריתוכים .קונסטרוקציה הפלדה
המעוגנת בבטון ,וכל אלמנטי הפלדה שיש
בפרויקט כלולים בסעיף זה .הברגים כלולים
בסעיף זה אך משקלם לא יתווסף למשקל
הפלדה) .הכמותמתייחסת לקיר אקוסטי
ב לב ד (

טון

 19.10.0182תוספת מחיר עבור צביעת קונסטרוקצית
הפלדה הנ"ל ,ניקוי חול ,צבע יסוד וצבע עליון
לפי המפרט המיוחד .המדידה לפי טון פלדה.

טון

9.37

9.37

סה"כ  19.10מדרגות ופודסטים מפלדה
סה"כ  19עבודות מסגרות חרש

אלון הנדסה  -ניהול ופיקוח בנייה נוה צוף חלמיש ד.נ .מודיעין טלפקס08-8699665:
הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.17.2

קובץ 244-2021 :שוהם 039/... 1

22/11/2021
דף מס'039 :

שיקום מחצבת שוהם 22.11.21
מבנה  02עבודות שלא במימון הקרן לשיקום מחצבות

תאור

סע י ף

יחידה

כמות

מח יר
יחידה

סה"כ

פרק  22רכיבים מתועשים בבנין
תת פרק  22.12מחיצות
 22.12.0005מחיצות קלות חד קרומיות )בשני הצדדים(
עושיות צד אחד מלוחות צמנטבורד בעובי 10
מ"מ ,צד שני מלוחות גבס בעובי  12.7מ"מ.
עובי כולל של המחיצה  75מ"מ ,עם מסילה
עליונה ותחתונה וניצבים מפח פלדה מגולוון
בעובי  0.7מ"מ ,הכל עד גמר משולם ,מוכן
לצביעה ,המדידה נטו ללא פתחים )משקוף
הפתח ובידוד אקוסטי נמדדים
בנפרד(.יחידות לינה פרט 77

מ "ר

 22.12.0010תוספת עבור לוח צמנטבורד בעובי 12.5
מ"מ במקום לוח צמנטבורד בעובי  10מ"מ
)בצד אחד(

מ "ר

50.00

50.00

סה"כ  22.12מחיצות

תת פרק  22.13נגרות  -מיטות
נגרות
 22.13.0010בניית מיטה במידות  217X200ס"מ מעץ
לביד  20מ"מ כולל חיבור קורות משני
מפלדה  RHSבמידות  50/30/12בצבעים
מחוברים לדפונות פנימיות של צינור בקוטר
 250ס"מ בוגובה  55ס"מ מעל הרצפה בציר
התחתון של הצינור ,כולל צביעה צבע
אמפרגנציה לחסינות אש הכל לפי פרט 72
ליחידות לינה שביל ישראל .ראה פרט 77

יח'

10.00

סה"כ  22.13נגרות  -מיטות
סה"כ  22רכיבים מתועשים בבנין

פרק  23כלונסאות
תת פרק  23.41כלונסאות מיקרופיילים
 23.41.0010כלונסאות "קטני קוטר" )מיקרופיילים( בטון
ב 30-קידוח ויציקה קוטר  60ס"מ בעומק עד
 12מ'.

מטר

 23.41.0020כלונסאות "קטני קוטר" )מיקרופיילים( בטון
ב 30-קידוח ויציקה קוטר  45ס"מ בעומק עד
 12מ'.

מטר

89.00

17.00

סה"כ  23.41כלונסאות מיקרופיילים

אלון הנדסה  -ניהול ופיקוח בנייה נוה צוף חלמיש ד.נ .מודיעין טלפקס08-8699665:
הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.17.2

קובץ 244-2021 :שוהם 040/... 1

22/11/2021
דף מס'040 :

שיקום מחצבת שוהם 22.11.21
מבנה  02עבודות שלא במימון הקרן לשיקום מחצבות

תאור

סע י ף

יחידה

כמות

מח יר
יחידה

סה"כ

תת פרק  23.98כלובי זיון לכלונסאות
 23.98.0010כלובי זיון לכלונסאות ממוטות פלדה עגולים
ומצולעים ,בכל הקטרים והאורכים .פלדת
הזיון הינה פ.500-

טון

4.36

סה"כ  23.98כלובי זיון לכלונסאות
סה"כ  23כלונסאות

פרק  40פיתוח האתר
תת פרק  40.51במת תצפית
 40.51.0010משטח בטון ב 30-לבמה ,יצוק באתר בעובי
 25ס"מ ,כולל רשתות ברזל מרותכות קוטר 8
כל  20/20ס"מ והחלקת פני הבטון סרוק
לרבות מישקים .במת תצפית

מ "ר

152.00

סה"כ  40.51במת תצפית
סה"כ  40פיתוח האתר

פרק  42ריהוט חוץ
תת פרק  42.42ברזיות
 42.42.0010נגיש ברזיה מבטון טרום בגמר חלק/מסותת,
במידות  65/40ס"מ ובגובה  90ס"מ ,עם
2ברזי לחיצה ב  2גבהים מוגנים אנטי
ואנדלים ,דגם "אביב" מק"ט  , 2611תוצרת
"שחםאריכא" או ש"ע ,בגוון אפור ,לרבות
ביסוס ושוחת ניקוז 42.042.03151 4240
נגיש ברזיה תוצרת חב' "שחם אריכה" או
ש"ע .ראה פרט 82

יח'

 42.42.0020ברזית קיר עם מים מקוררים מבטון טרום,
בגמר חלק/גרנוליט,במידות  34/80ס"מ
ובגובה 58ס"מ עם ברז לחצן מוגן אנטי
ונדאלי 4ויחידה עם ברז לחצן למילוי כוסות
ובקבוקים ,דגם"מעיין  3עם קירור" או ש"ע,
בגוון אפור ,לרבות יחידת קירור עם מדחס
 1/3ומיכל מיםמבודד ,ניתן לחבר עד 2
ברזיות "מעיין  "3ליחידת הקירור

יח'

 42.42.0030תוספת לברזיה עבור ארגז מגוף ראשי
במידות  28/28ס"מ ובגובה  28ס"מ ,לרבות
מכסהמיצקת ברזל ,ברז ניתוק ראשי ומסנן

יח'

 42.42.0040תוספת לברזיה עבור שוחת ניקוז מבטון
במידות  28/28ס"מ ובגובה  28ס"מ ,לרבות
מכסה מיצקת ברזל ,מחסום גלי ויציאה
לצינור פלסטי " 2

יח'

2.00

2.00

4.00

4.00

סה"כ  42.42ברזיות
סה"כ  42ריהוט חוץ
אלון הנדסה  -ניהול ופיקוח בנייה נוה צוף חלמיש ד.נ .מודיעין טלפקס08-8699665:
הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.17.2
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22/11/2021
דף מס'041 :

שיקום מחצבת שוהם 22.11.21
מבנה  02עבודות שלא במימון הקרן לשיקום מחצבות

תאור

סע י ף

יחידה

כמות

מח יר
יחידה

סה"כ

פרק  51טיפול בפסולת
תת פרק  51.10פינוי פסולת ואגרה
 51.10.0005פינוי פסולת כולל טיפול בחומר חפור לצורך
שימוש חוזר כמילוי באתר ,כולל מיון וניפוי,
הפרדת פסולת ,גריסה ,ערבוב והתאמת
חומר להגדרת מילוי נברר ,לרבות
העברתפסולת לעירום ,מדידה ,פינוי לאתר
מורשה בכל מרחק שיידרש ,כולל תשלום
אגרת הטמנה .אישור התשלום אך ורק לאחר
הצגת תעודות משלוח ,על פי דפי בנק
ובאישור רו"ח ששל חב' הבקרה

יח'

 51.10.0007תוספת אגרה בגין הטמנת פסולת מכל סוג
שהוא במטמנה על סמך נתוני אתרי הפסולת
מתאימים .לא ישולם עבור הטמנה במקום
שאינו מאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה
והרשותהמקומית .אישור התשלום אך ורק
לאחר הצגת תעודות משלוח ,על פי דפי בנק
ובאישור רו"ח של חב' הבקרה

מ"ק

 51.10.0010פינוי פסולת )של אחרים( הקיימת באתר -
לפני תחילת עבודות הקבלן בשטח .הפינוי
למקום שפך מאושר ע"י הרשויות לכמות
כלשהיא למרחק כל שהוא שיידרש .המחיר
כולל העמסה ואינו כולל תשלום אגרות

מ"ק

5,000.00

5,000.00

סה"כ  51.10פינוי פסולת ואגרה
סה"כ  51טיפול בפסולת

פרק  57עבודות ביוב
תת פרק  57.02צנרת ביוב ושוחות
שוחות בקרה לביוב
צינורות P.V.C
 57.02.0070צינורות  P.V.Cלביוב ,מסוג "מריביב עבה"
 SN-8או ש"ע ,קוטר  160מ"מ ,לפי ת"י
 ,884לא כולל ספחים למעט מחברים,
מונחים בקרקע בעומק מעל  1.25מ' ועד
 1.75מ',לרבות עבודות חציבה ,עטיפת חול
ומילוי חוזר

מטר

20.00

להעברה בתת פרק 02.57.02
אלון הנדסה  -ניהול ופיקוח בנייה נוה צוף חלמיש ד.נ .מודיעין טלפקס08-8699665:
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22/11/2021
דף מס'042 :

שיקום מחצבת שוהם 22.11.21
מבנה  02עבודות שלא במימון הקרן לשיקום מחצבות

סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מח יר
יחידה

סה"כ

מהעברה

 57.02.0075צינורות  P.V.Cלביוב ,מסוג "מריביב עבה"
 SN-8או ש"ע ,קוטר  160מ"מ ,לפי ת"י
 ,884לא כולל ספחים למעט מחברים,
מונחים בקרקע בעומק מעל  2.25מ' ועד
 2.75מ',לרבות עבודות חציבה ,עטיפת חול
ומילוי חוזר

מטר

 57.02.0080צינורות  P.V.Cלביוב ,מסוג "מריביב עבה"
 SN-8או ש"ע ,קוטר  160מ"מ ,לפי ת"י
 ,884לא כולל ספחים למעט מחברים,
מונחים בקרקע בעומק מעל  2.75מ' ועד
 3.25מ',לרבות עבודות חציבה ,עטיפת חול
ומילוי חוזר

מטר

 57.02.0090צינורות  P.V.Cלביוב ,מסוג "מריביב עבה"
 SN-8או ש"ע ,קוטר  200מ"מ ,לפי ת"י
 ,884לא כולל ספחים למעט מחברים,
מונחים בקרקע בעומק מעל  1.75מ' ועד
 2.25מ',לרבות עבודות חציבה ,עטיפת חול
ומילוי חוזר

מטר

 57.02.0160צינורות  P.V.Cלביוב ,מסוג "מריביב עבה"
 SN-8או ש"ע ,קוטר  200מ"מ ,לפי ת"י
 ,884לא כולל ספחים למעט מחברים,
מונחים בקרקע בעומק מעל  2.25מ' ועד
 2.75מ',לרבות עבודות חציבה ,עטיפת חול
ומילוי חוזר

מטר

42.00

17.00

26.00

40.00

מחירי השוחות אינם כוללים התאמת גובה
שיש בפרק של הפיתוח.
תאי בקרה עגולים מחוליות טרומיות ותחתית
מיוצרת ביציקה מונוליטית
 57.02.0175שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית
טרומיות מבטון לפי ת"י  658בקוטר פנימי
 100ס"מ עם תקרה בינונית ומכסה ב.ב.
קוטר  50ס"מ ממין  12.5) B125טון( ,שלבי
דריכהוכל האביזרים ,לרבות שני קידוחי
פתחים לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו
ראשי עם אטם חדירה מסוג " "910-Fאו
" "910CSואטימה בין החוליות מסוג
"איטופלסט" אוו " F200פרו-סטיק" או ש"ע,
בעומק מעל  1.25מ' ועד  1.75מ' לרבות
עבודות חציבה ומילוי חוזר

יח'

2.00

להעברה בתת פרק 02.57.02
אלון הנדסה  -ניהול ופיקוח בנייה נוה צוף חלמיש ד.נ .מודיעין טלפקס08-8699665:
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22/11/2021
דף מס'043 :

שיקום מחצבת שוהם 22.11.21
מבנה  02עבודות שלא במימון הקרן לשיקום מחצבות

סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מח יר
יחידה

סה"כ

מהעברה

 57.02.0180שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית
טרומיות מבטון לפי ת"י  658בקוטר פנימי
 100ס"מ עם תקרה בינונית ומכסה ב.ב.
קוטר  50ס"מ ממין  12.5) B125טון( ,שלבי
דריכהוכל האביזרים ,לרבות שני קידוחי
פתחים לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו
ראשי עם אטם חדירה מסוג " "910-Fאו
" "910CSואטימה בין החוליות מסוג
"איטופלסט" אוו " F200פרו-סטיק" או ש"ע,
בעומק מעל  1.75מ' ועד  2.25מ' לרבות
עבודות חציבה ומילוי חוזר

יח'

 57.02.0185שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית
טרומיות מבטון לפי ת"י  658בקוטר פנימי
 100ס"מ עם תקרה בינונית ומכסה ב.ב.
קוטר  50ס"מ ממין  12.5) B125טון( ,שלבי
דריכהוכל האביזרים ,לרבות שני קידוחי
פתחים לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו
ראשי עם אטם חדירה מסוג " "910-Fאו
" "910CSואטימה בין החוליות מסוג
"איטופלסט" או " F200פרו-סטיק" או ש"ע,
בעומק מעל  2.25מ' ועד  2.75מ' לרבות
עבודות חציבה ומילוי חוזר

יח'

 57.02.0190שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית
טרומיות מבטון לפי ת"י  658בקוטר פנימי
 125ס"מ עם תקרה בינונית ומכסה ב.ב.
קוטר  50ס"מ ממין  12.5) B125טון( ,שלבי
דריכהוכל האביזרים ,לרבות שני קידוחי
פתחים לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו
ראשי עם אטם חדירה מסוג " "910-Fאו
" "910CSואטימה בין החוליות מסוג
"איטופלסט" או " F200פרו-סטיק" או ש"ע,
בעומק מעל  2.25מ' ועד  2.75מ' לרבות
עבודות חציבה ומילוי חוזר

יח'

 57.02.0195שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית
טרומיות מבטון לפי ת"י  658בקוטר פנימי
 125ס"מ עם תקרה בינונית ומכסה ב.ב.
קוטר  50ס"מ ממין  12.5) B125טון( ,שלבי
דריכהוכל האביזרים ,לרבות שני קידוחי
פתחים לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו
ראשי עם אטם חדירה מסוג " "910-Fאו
" "910CSואטימה בין החוליות מסוג
"איטופלסט" או " F200פרו-סטיק" או ש"ע,
בעומק מעל  2.75מ' ועד  3.25מ' לרבות
עבודות חציבה ומילוי חוזר

יח'

1.00

2.00

1.00

3.00

להעברה בתת פרק 02.57.02
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הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.17.2
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22/11/2021
דף מס'044 :

שיקום מחצבת שוהם 22.11.21
מבנה  02עבודות שלא במימון הקרן לשיקום מחצבות

סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מח יר
יחידה

סה"כ

מהעברה

 57.02.0200שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית
טרומיות מבטון לפי ת"י  658בקוטר פנימי
 125ס"מ עם תקרה בינונית ומכסה ב.ב.
קוטר  50ס"מ ממין  12.5) B125טון( ,שלבי
דריכהוכל האביזרים ,לרבות שני קידוחי
פתחים לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו
ראשי עם אטם חדירה מסוג " "910-Fאו
" "910CSואטימה בין החוליות מסוג
"איטופלסט" אוו " F200פרו-סטיק" או ש"ע,
בעומק מעל  3.25מ' ועד  3.75מ' לרבות
עבודות חציבה ומילוי חוזר

יח'

 57.02.0205תוספת מחיר לתא בקרה בקוטר  100ס"מ
עבור תקרות ומכסים לעומס  40טון דוגמת
דגם כרמל  33או כרמל  55תוצרת ולפמן או
ש"י עם סגר יציקת ברזל

יח'

 57.02.0210תוספת מחיר לתא בקרה בקוטר  125ס"מ
עבור תקרות ומכסים לעומס  40טון דוגמת
דגם כרמל  33או כרמל  55תוצרת ולפמן או
ש"י עם סגר יציקת ברזל

יח'

1.00

5.00

5.00

חיבור צינורות וקוי ביוב לשוחות קיימות
 57.02.0290חיבור קו ביוב חדש בקוטר  200מ"מ לתא
בקרה קיים בכל קוטר ובכל עומק לרבות גילוי
התא הקיים אם ידרש ,כל הדרוש להפסקה
זמנית של הזרמת ביוב ,עבודה בשעות לא
שגרתיות ,בצוע קדח ,מחבר איטביב או ש"ע
 ,סידור המתעלים ) עיבוד( ומילוי חוזר לפי
פרט הסטנדרטי לתא בקרה.

יח'

1.00

סה"כ  57.02צנרת ביוב ושוחות

תת פרק  57.03צינורות בטון בקוטר 2.5
מ' חדרי לינה
 57.03.0010הספקה ,הובלה ,הרמה והתקנה של צנורות
בטון מזוין בקוטר  250ס"מ ואורך  300ס"מ
מק"ט  7710/250דרג  4תוצרת אקרשטיין או
ש"ע לבניית יחידות לינה עבור מטיילי שביל
ישראל .המחיר כולל ביסוס ,תיחום פתח אויר
קוטר " ,16במיקום לפי תכנית קונסטרוקטור

יח'

10.00

סה"כ  57.03צינורות בטון בקוטר  2.5מ' חדרי לינה

אלון הנדסה  -ניהול ופיקוח בנייה נוה צוף חלמיש ד.נ .מודיעין טלפקס08-8699665:
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22/11/2021
דף מס'045 :

שיקום מחצבת שוהם 22.11.21
מבנה  02עבודות שלא במימון הקרן לשיקום מחצבות

סע י ף

תאור

יחידה

כמות

מח יר
יחידה

סה"כ

תת פרק  57.98ניקוי שטיפה וצילום של
תאים וקווים למסירה
ניקוי ,שטיפה וצילום של קווי ביוב ותאי
בקרה ) במערכות קיימות(
 57.98.0020ניקוי ושטיפה של קווי ביוב בקטרים "6"-8
) 160-200מ"מ( ,לרבות צילום והגשת דוחות
הצילום

מטר

140.00

 57.98.0030ניקוי ושטיפה של קווי ניקוז קוטר  60ס"מ

מטר

110.00

 57.98.0040ניקוי ושטיפה של תא תפיסה )קולטן( עם
רשת אחת ובעומק עד  1.25מ' .המחיר הינו
להזמנה יומית מינימלית של  5יח'

יח'

 57.98.0050ניקוי ושטיפה של תאי בקרה לביוב/ניקוז
בקוטר  100-180ס"מ ובעומק מעל  2.75מ'
עד  5.25מ'

יח'

20.00

17.00

סה"כ  57.98ניקוי שטיפה וצילום של תאים וקווים למסירה
סה"כ  57עבודות ביוב

סה"כ עבודות שלא במימון הקרן לשיקום מחצבות
אלון הנדסה  -ניהול ופיקוח בנייה נוה צוף חלמיש ד.נ .מודיעין טלפקס08-8699665:
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22/11/2021
דף מס'046 :

שיקום מחצבת שוהם 22.11.21
מבנה  03עבודות שלא במימון הקרן לשיום מחצבות

סע י ף

תאור

יחידה

כמות

מח יר
יחידה

סה"כ

פרק  08עבודות חשמל
תת פרק  08.01חפירות ובסיסי בטון
בעבודות חשמל
 08.01.0010חפירה ו/או חציבה של תעלות לכבלים ברוחב
 40ס"מ ועומק  100ס"מ ,לרבות מצע וכיסוי
חול ,סרטי סימון ,כיסוי והידוק סופי

מטר

 08.01.0020חפירה ו/או חציבה של תעלות לכבלים ברוחב
 80ס"מ ועומק  100ס"מ ,לרבות מצע וכיסוי
חול ,סרטי סימון ,כיסוי והידוק סופי

מטר

 08.01.0030חפירה של תעלות לכבלים בעבודת ידיים,
לרבות מצע וכיסוי חול ,סרטי סימון ,כיסוי
והידוק סופי

מ"ק

 08.01.0040יסוד לעמוד תאורה ,במידות 50X50X70
ס"מ ,מבטון ב 30-לרבות :חפירה ,שרוולי
מעבר ,הארקת יסוד ,בטון ,ברזל זיון וברגי
עיגון

יח'

 08.01.0050יסוד לעמוד תאורה ,במידות
 100X100X180ס"מ ,מבטון ב 30-לרבות:
חפירה ,שרוולי מעבר ,הארקת יסוד ,בטון,
ברזל זיון וברגי עיגון י

יח'

1,180.00

200.00

40.00

44.00

3.00

סה"כ  08.01חפירות ובסיסי בטון בעבודות חשמל

תת פרק  08.02תאי בקרה בעבודות
ח שמ ל
 08.02.0010תא בקרה עגול בקוטר  80ס"מ ובעומק 100
ס"מ לרבות חפירה ,התקנה ,תקרה ,מכסה
מתאים ל 12.5-טון ,שילוט ,הכנת פתחים,
איטום וחצץ בתחתית

יח'

 08.02.0020תא בקרה עגול בקוטר  100ס"מ ובעומק
 100ס"מ לרבות חפירה ,התקנה ,תקרה,
מכסה מתאים ל 12.5-טון ,שילוט ,הכנת
פתחים ,איטום וחצץ בתחתית

יח'

 08.02.0030תוספת לנ"ל עבור מכסה מתאים ל 40 -טון,
במקום מכסה מתאים ל 12.5 -טון

יח'

16.00

11.00

24.00

סה"כ  08.02תאי בקרה בעבודות חשמל

אלון הנדסה  -ניהול ופיקוח בנייה נוה צוף חלמיש ד.נ .מודיעין טלפקס08-8699665:
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22/11/2021
דף מס'047 :

שיקום מחצבת שוהם 22.11.21
מבנה  03עבודות שלא במימון הקרן לשיום מחצבות

סע י ף

תאור

יחידה

כמות

מח יר
יחידה

סה"כ

תת פרק  08.03גומחות בטון ללוחות
מונים בעבודות חשמל
 08.03.0010גומחות בטון )פילרים( עבור לוח חשמל,
במידות פנים  80X40ס"מ וגובה חיצוני 250
ס"מ לרבות חפירה והתקנה

מטר

 08.03.0020גומחות בטון )פילרים( עבור לוח חשמל,
במידות פנים  200X65ס"מ וגובה חיצוני
 250ס"מ לרבות חפירה והתקנה

מטר

3.00

1.00

סה"כ  08.03גומחות בטון ללוחות מונים בעבודות חשמל

תת פרק  08.04צנרת חשמל פלסטית
 08.04.0010צינורות פלסטיים כפיפים "פ"ד" )מריכף(
קוטר  20מ"מ התקנה סמויה לרבות חבל
משיכה )אם נדרש( ,קופסאות וחומרי עזר

מטר

 08.04.0020צינורות פלסטיים כפיפים "פ"ד" )מריכף(
קוטר  25מ"מ התקנה סמויה לרבות חבל
משיכה )אם נדרש( ,קופסאות וחומרי עזר

מטר

 08.04.0030צינורות פלסטיים גמישים )שרשוריים( קוטר
 25מ"מ ,סמויים או גלויים ,לרבות חבל
משיכה )אם נדרש( ,קופסאות וחומרי עזר

מטר

 08.04.0040צינורות פלסטיים גמישים )שרשוריים( קוטר
 50מ"מ ,סמויים או גלויים ,לרבות חבל
משיכה )אם נדרש( ,קופסאות וחומרי עזר

מטר

 08.04.0050צינורות  P.V.Cקשיחים  SN-16קוטר 110
מ"מ עובי דופן  4.2מ"מ לרבות חבל משיכה,
תיבות מעבר וחומרי עזר

מטר

 08.04.0060צינורות  P.V.Cקשיחים  SN-8קוטר 160
מ"מ עובי דופן  4.7מ"מ לרבות חבל משיכה,
תיבות מעבר וחומרי עזר

מטר

 08.04.0070צינורות פלסטיים כבדים "כ" )מרירון( קוטר
 20מ"מ ,גלוי לרבות חבל משיכה )אם נדרש(,
קופסאות וחומרי עזר

מטר

 08.04.0080צינורות פלסטיים קוטר  50מ"מ עם חבל
משיכה עבור קוי טלפון בהתאם לדרישות חב'
"בזק" ,יק"ע  ,13.5לרבות תיבות מעבר
וחומרי עזר

מטר

 08.04.0090צינורות פלסטיים קוטר  75מ"מ עם חבל
משיכה עבור קוי טלפון בהתאם לדרישות חב'
"בזק" ,יק"ע  ,13.5לרבות תיבות מעבר
וחומרי עזר

מטר

50.00

50.00

350.00

350.00

390.00

550.00

250.00

400.00

350.00

להעברה בתת פרק 03.08.04
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22/11/2021
דף מס'048 :

שיקום מחצבת שוהם 22.11.21
מבנה  03עבודות שלא במימון הקרן לשיום מחצבות

סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מח יר
יחידה

סה"כ

מהעברה

 08.04.0100צינורות רב שכבתיים שרשוריים קוטר 75
מ"מ עם חבל משיכה לרבות כל חומרי
החיבור

מטר

940.00

סה"כ  08.04צנרת חשמל פלסטית

תת פרק  08.05כבלי נחושת N2XY
)(XLPE
 08.05.0010כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY/FR-1
בחתך  3X2.5ממ"ר קבועים למבנה ,מונחים
על סולמות או בתעלות או מושחלים
בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות,
כדוגמת "ארכה" או ש"ע

מטר

 08.05.0020כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY/FR-1
בחתך  4X2.5ממ"ר קבועים למבנה ,מונחים
על סולמות או בתעלות או מושחלים
בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות,
כדוגמת "ארכה" או ש"ע

מטר

 08.05.0030כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY/FR-1
בחתך  5X6ממ"ר קבועים למבנה ,מונחים
על סולמות או בתעלות או מושחלים
בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות,
כדוגמת "ארכה" אוש"ע

מטר

 08.05.0040כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY/FR-1
בחתך  5X10ממ"ר קבועים למבנה ,מונחים
על סולמות או בתעלות או מושחלים
בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות,
כדוגמת "ארכה" אוש"ע

מטר

 08.05.0050כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY/FR-1
בחתך  5X16ממ"ר קבועים למבנה ,מונחים
על סולמות או בתעלות או מושחלים
בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות,
כדוגמת "ארכה" אוש"ע

מטר

 08.05.0060כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY/FR-1
בחתך  3X150+70ממ"ר קבועים למבנה,
מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים
בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות,
כדוגמת "ארכה" או ש"ע

מטר

 08.05.0070כבלי פיקוד מסוג  N2XY/FR-1בחתך
 10X1.5ממ"ר ,מונחים על סולמות או
בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור
בשני הקצוות ,כדוגמת "ארכה" או ש"ע

מטר

350.00

450.00

50.00

800.00

420.00

140.00

30.00

סה"כ  08.05כבלי נחושת (XLPE) N2XY
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22/11/2021
דף מס'049 :

שיקום מחצבת שוהם 22.11.21
מבנה  03עבודות שלא במימון הקרן לשיום מחצבות

סע י ף

תאור

יחידה

כמות

מח יר
יחידה

סה"כ

תת פרק  08.06מוליכי נחושת גלויים
 08.06.0010מוליכי נחושת גלויים בחתך  10ממ"ר,
טמונים בקרקע ו/או מושחלים בצינור ו/או על
סולם כבלים לרבות חיבור בשני הקצוות,
כדוגמת "ארכה" או ש"ע

מטר

 08.06.0020מוליכי נחושת גלויים בחתך  35ממ"ר,
טמונים בקרקע ו/או מושחלים בצינור ו/או על
סולם כבלים לרבות חיבור בשני הקצוות,
כדוגמת "ארכה" או ש"ע

מטר

 08.06.0030מוליכי נחושת גלויים בחתך  70ממ"ר,
טמונים בקרקע ו/או מושחלים בצינור ו/או על
סולם כבלים לרבות חיבור בשני הקצוות,
כדוגמת "ארכה" או ש"ע

מטר

100.00

1,070.00

140.00

סה"כ  08.06מוליכי נחושת גלויים

תת פרק  08.07כבלי טלפון
 08.07.0010כבל תקשורת ג'לי להתקנה חיצונית בהתאם
לדרישות "בזק"  ,5X2X0.4כדוגמת "ארכה"
או ש"ע

מטר

 08.07.0020כבל תקשורת ג'לי להתקנה חיצונית בהתאם
לדרישות "בזק"  ,10X2X0.4כדוגמת "ארכה"
או ש"ע

מטר

100.00

100.00

סה"כ  08.07כבלי טלפון

תת פרק  08.08הארקות והגנות אחרות
 08.08.0010אלקטרודות הארקה ממוטות פלדה מצופים
נחושת בקוטר  19מ"מ ובאורך של  1.5מ'
תקועים אנכית בקרקע ,לרבות אביזרים
מקוריים

יח'

6.00

 08.08.0020שוחת ביקורת מצינור בטון קוטר  50ס"מ,
עם מכסה להתקנה במדרכה

יח'

6.00

 08.08.0030פסים להשוואת פוטנציאלים עשויים מנחושת
במידות  400x40x4מ"מ

יח'

2.00

 08.08.0040פסים להשוואת פוטנציאלים עשויים מנחושת
במידות  10X40X800מ"מ

יח'

2.00

 08.08.0050הארקות יסוד של מבנה .מחיר בהערכה לפי
מ"ר שטח קומת היסוד של הבנין

מ "ר

180.00

להעברה בתת פרק 03.08.08
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22/11/2021
דף מס'050 :

שיקום מחצבת שוהם 22.11.21
מבנה  03עבודות שלא במימון הקרן לשיום מחצבות

סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מח יר
יחידה

סה"כ

מהעברה

 08.08.0060הארקת יסוד למרכזית תאורה כולל פס פלדה
מגולוון ,מרותך לברזל היסוד ומחובר
להארקת הלוח

יח'

1.00

סה"כ  08.08הארקות והגנות אחרות

תת פרק  08.09עמודי תאורה ,זרועות,
מחזיקי דגלים ותאורה זמנית
 08.09.0010עמוד תאורה מפלדה עגול מדורג בקוטר ",3
" 6מגולוון באבץ חם בגובה  4מ' לרבות
פלטת יסוד ושילוט ,הכנה לתא אביזרים עם
דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד
ולחיבור הזרוע בראשו

יח'

 08.09.0020עמוד תאורה מפלדה עגול מדורג בקוטר ",4
" ,8" ,6מגולוון באבץ חם בגובה  10מ'
לרבות פלטת יסוד ושילוט ,הכנה לתא
אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים
להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו

יח'

 08.09.0030עמוד תאורה בחתך קוני )"בנזה"( בגובה 6
מ' לרבות פלטת יסוד ושילוט ,הכנה לתא
אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים
להצבת העמוד ולחיבור לזרוע

יח'

 08.09.0040צביעת עמוד בצבע אלקטרוסטטי בתנור
באבקת פוליאסטר  -עמוד בגובה עד  5.8מ'

מטר

 08.09.0050צביעת עמוד בצבע אלקטרוסטטי בתנור
באבקת פוליאסטר  -עמוד בגובה מעל  5.8מ'
ועד  12.5מ'

מטר

22.00

 08.09.0060צביעת זרוע קונית משולשת בצבע
אלקטרוסטטי בתנור באבקת פוליאסטר

יח'

22.00

 08.09.0070תוספת לעמוד תאורה מפלדה עבור פתח
נוסף עם דלת

יח'

22.00

 08.09.0080תוספת לעמוד תאורה עבור שרוול זאנד
בגובה  30ס"מ מעל פני המדרכה

יח'

22.00

 08.09.0090שטוצר מצינור ברזל מגולוון בקוטר ",2
באורך  20ס"מ ,לחיבור גוף תאורה לעמוד,
לרבות צבע אם נדרש

יח'

 08.09.0100זרוע ל 3-פנסי הצפה מגולוונת באבץ חם
דוגמת  Z027-03כדוגמת פ.ל.ה .הנדסה
תאורה או ש"ע

יח'

25.00

3.00

19.00

25.00

25.00

3.00

להעברה בתת פרק 03.08.09
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22/11/2021
דף מס'051 :

שיקום מחצבת שוהם 22.11.21
מבנה  03עבודות שלא במימון הקרן לשיום מחצבות

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר
יחידה

סה"כ

מהעברה

 08.09.0110התקנה בלבד של עמוד תאורה בגובה עד 6
מ' ,שיסופק ע"י המזמין ,על יסוד קיים לרבות
הובלה ממחסני המזמין ,חיבור הזנה
ואביזרים כולל זרועות וגופי תאורה

יח'

 08.09.0120התקנה בלבד של עמוד תאורה בגובה
 6.1-10מ' ,שיסופק ע"י המזמין ,על יסוד
קיים לרבות הובלה ממחסני המזמין ,חיבור
הזנה ואביזרים כולל זרועות וגופי תאורה

יח'

22.00

 08.09.0130מספור ,או שינוי מספור עמוד תאורה בעזרת
שבלונה וצבע כנדרש

יח'

47.00

25.00

סה"כ  08.09עמודי תאורה ,זרועות ,מחזיקי דגלים ותאורה זמנית

תת פרק  08.10מגשי ציוד ואביזרים
 08.10.0010מגש אביזרים לעמוד תאורה עבור גוף
תאורה עם נורה עד  400ווט ,לרבות מא"ז
עם ניתוק האפס ,מהדקי הספק ,בורג
הארקה וחיבור הארקה ,כבלי חיבור בין
המגש לגוף התאורה כמפורט קומפלט )ללא
ציוד הפעלה( וחומרי העזר

יח'

 08.10.0020מגש אביזרים לעמוד תאורה עבור  3גופי
תאורה עם נורות עד  400ווט ,לרבות מא"ז
עם ניתוק האפס ,מהדקי הספק ,בורג
הארקה וחיבור הארקה ,כבלי חיבור בין
המגש לגוףהתאורה כמפורט קומפלט )ללא
ציוד הפעלה( וחומרי העזר

יח'

 08.10.0030בית תקע מוגן מים חד פזי  A16לתאורת חג
להתקנה בעמוד תאורה לרבות הוספת מא"ז
 A16על מגש האביזרים וכבל N2XY 3X2.5
ממ"ר ממגש האביזרים לבית התקע

יח'

12.00

 08.10.0040מכסה לפתח תא אביזרים עבור עמוד תאורה
מתכתי ,לרבות ברגים והארקת המכסה

יח'

47.00

 08.10.0050התקנה בלבד של מכסה פח לתא אביזרים
בעמוד תאורה

יח'

47.00

44.00

3.00

סה"כ  08.10מגשי ציוד ואביזרים
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הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.17.2

קובץ 244-2021 :שוהם 052/... 1

22/11/2021
דף מס'052 :

שיקום מחצבת שוהם 22.11.21
מבנה  03עבודות שלא במימון הקרן לשיום מחצבות

סע י ף

תאור

יחידה

כמות

מח יר
יחידה

סה"כ

תת פרק  08.11מבנה ללוחות חשמל
ותיבות C.I
 08.11.0010מבנים ללוחות מורכבים מתאי פח מודולריים
וצבועים ,לרבות דלת ,פלטת הרכבה ,פנלים,
פסי צבירה ,מהדקים ,חווט ,שילוט ,מבודדים,
בסיס הגבהה וכל הנדרש להשלמת הלוח
קומפלט ללוח עד A800 X3

מ "ר

 08.11.0020מבנה לוח מפוליאסטר במידות
 650X500X250מ"מ  IP65לרבות דלת
ופלטת הרכבה )לא כולל פסי צבירה ,חווט,
מהדקים וחומרי עזר( ,תוצרת ""HAGER
כדוגמת חב' "מולכו" אוגוויס כדוגמת "ארכה"
או ש"ע

יח'

 08.11.0030התקנה מכנית וחיבור חשמלי של לוח חשמל
לרבות שילוט וסימון המוליכים והכבלים.
עומק הלוח עד  50ס"מ )הובלה ,אם נדרש,
תמדד בנפרד(

מ "ר

2.70

2.00

3.40

סה"כ  08.11מבנה ללוחות חשמל ותיבות C.I

תת פרק  08.12מאמ"תים
 08.12.0010מאמ"תים עד 3X40אמפר כושר ניתוק 25
קילואמפר בהגנה תרמית ומגנטית ניתנת
לכיוון )לרבות ידית רגילה(

יח'

 08.12.0020מאמ"תים עד  3X63אמפר כושר ניתוק 25
קילואמפר בהגנה תרמית ומגנטית ניתנת
לכיוון )לרבות ידית רגילה(

יח'

 08.12.0030מאמ"תים עד  3X160אמפר כושר ניתוק 25
קילואמפר בהגנה תרמית ומגנטית ניתנת
לכיוון )לרבות ידית רגילה(

יח'

 08.12.0040מאמ"תים עד  3X250אמפר כושר ניתוק 25
קילואמפר בהגנה תרמית ומגנטית ניתנת
לכיוון )לרבות ידית רגילה(

יח'

2.00

 08.12.0050מאמ"תים עד  3X400אמפר כושר ניתוק 36
קילואמפר עם הגנה אלקטרונית רגילה

יח'

3.00

 08.12.0060מאמ"תים עד  4X250אמפר כושר ניתוק 25
קילואמפר בהגנה תרמית ומגנטית ניתנת
לכיוון )לרבות ידית רגילה(

יח'

2.00

10.00

6.00

1.00

סה"כ  08.12מאמ"תים

אלון הנדסה  -ניהול ופיקוח בנייה נוה צוף חלמיש ד.נ .מודיעין טלפקס08-8699665:
הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.17.2

קובץ 244-2021 :שוהם 053/... 1

22/11/2021
דף מס'053 :

שיקום מחצבת שוהם 22.11.21
מבנה  03עבודות שלא במימון הקרן לשיום מחצבות

סע י ף

תאור

יחידה

כמות

מח יר
יחידה

סה"כ

תת פרק  08.13מפסקי זרם חצי
אוטומטיים מתכווננים
 08.13.0010מפסקי זרם חצי אוטומטיים תלת קוטביים
מתכווננים ,לזרם עד  16אמפר  -כושר ניתוק
 15ק"א

יח'

2.00

סה"כ  08.13מפסקי זרם חצי אוטומטיים מתכווננים

תת פרק  08.14מפסקי זרם
 08.14.0010מפסקי זרם מחליפים תלת קוטבי לזרם
 4X400אמפר ,עם מצב מופסק

יח'

 08.14.0020מפסקי זרם מודולריים חד קוטבי לזרם 1X25
אמפר להתקנה על פס דין

יח'

45.00

 08.14.0030מפסקי זרם מודולריים דו קוטבי לזרם 2X25
אמפר להתקנה על פס דין

יח'

4.00

 08.14.0040מפסקי זרם מודולריים תלת קוטבי לזרם
 3X25אמפר להתקנה על פס דין

יח'

15.00

 08.14.0050מפסקי זרם מודולריים תלת קוטבי לזרם
 3X40אמפר להתקנה על פס דין

יח'

10.00

1.00

סה"כ  08.14מפסקי זרם

תת פרק  08.15ממסרים ומגענים
 08.15.0010ממסר פחת  2X25אמפר רגישות 30
מיליאמפר דגם  Aתוצרת ""HAGER
כדוגמת חב' "מולכו" או גוויס כדוגמת "ארכה"
או ש"ע

יח'

 08.15.0020ממסר פחת  4X40אמפר רגישות 30
מיליאמפר דגם  Aתוצרת ""HAGER
כדוגמת חב' "מולכו" או גוויס כדוגמת "ארכה"
או ש"ע

יח'

 08.15.0030ממסר פחת  4X63אמפר רגישות 300
מיליאמפר דגם  ,Aמתוצרת ""HAGER
כדוגמת חב' "מולכו" או גוויס כדוגמת "ארכה"
או ש"ע

יח'

6.00

 08.15.0040מפסק שעון אסטרונומי ערוץ אחד

יח'

2.00

 08.15.0050מגענים תלת קוטביים לזרם עד  25אמפר
11KW - AC3

יח'

5.00

 08.15.0060מגענים תלת קוטביים לזרם עד  40אמפר
18.5KW - AC3

יח'

5.00

8.00

1.00

להעברה בתת פרק 03.08.15
אלון הנדסה  -ניהול ופיקוח בנייה נוה צוף חלמיש ד.נ .מודיעין טלפקס08-8699665:
הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.17.2

קובץ 244-2021 :שוהם 054/... 1

22/11/2021
דף מס'054 :

שיקום מחצבת שוהם 22.11.21
מבנה  03עבודות שלא במימון הקרן לשיום מחצבות

סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מח יר
יחידה

סה"כ

מהעברה

 08.15.0070מגענים למיתוג קבלים  ,KVAR12.5עם נגדי
פריקה

יח'

1.00

 08.15.0080מגענים למיתוג קבלים  ,KVAR16.7עם נגדי
פריקה

יח'

2.00

 08.15.0090מגענים למיתוג קבלים  ,KVAR40עם נגדי
פריקה

יח'

2.00

סה"כ  08.15ממסרים ומגענים

תת פרק  08.16נתיכים ומנתקי מבטיחים
 08.16.0010מנתק מבטיחים  3X32Aלרבות נתיכי HRC

יח'

4.00

 08.16.0020מנתק מבטיחים בעומס  3X160אמפר )גודל
(00

יח'

1.00

סה"כ  08.16נתיכים ומנתקי מבטיחים

תת פרק  08.17שנאים ,קבלים ,אביזרי
פיקוד ובקרה ומכשירי מדידה
 08.17.0010קבל גלילי תלת פזי  5קוא"ר

יח'

1.00

 08.17.0020קבל גלילי תלת פזי  15קוא"ר

יח'

2.00

 08.17.0030קבל גלילי תלת פזי  30קוא"ר

יח'

2.00

 08.17.0040בקר פיקוד קבלים עד  6דרגות

יח'

1.00

 08.17.0050ממסר התראה למערכת גילוי אש עם 2
יציאות דוגמת מצג בקרה B2 556 - ISO

יח'

1.00

 08.17.0060מפסקי פיקוד מטיפוס "פקט" או "טוגל" דו
קוטביים  10אמפר

יח'

6.00

 08.17.0070מפסקי פיקוד מחליפים מטיפוס "פקט" או
"טוגל" חד-קוטביים  10אמפר עם מצב אפס

יח'

4.00

 08.17.0080לחצן הפסקה ננעל

יח'

1.00

 08.17.0090תא פוטו אלקטרי )פוטוצל( ללוח חשמל עם
עינית חיצונית  IP55דוגמת תוצרת
 HAGERהמשווק ע'י חב' "מולכו" או ש"ע

יח'

2.00

 08.17.0100משנה זרם עד  600/5אמפר

יח'

3.00

להעברה בתת פרק 03.08.17
אלון הנדסה  -ניהול ופיקוח בנייה נוה צוף חלמיש ד.נ .מודיעין טלפקס08-8699665:
הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.17.2

קובץ 244-2021 :שוהם 055/... 1

22/11/2021
דף מס'055 :

שיקום מחצבת שוהם 22.11.21
מבנה  03עבודות שלא במימון הקרן לשיום מחצבות

סע י ף

תאור

כמות

יחידה

מח יר
יחידה

סה"כ

מהעברה

 08.17.0110רב מודד דיגיטלי ללוח חשמל למדידת:
מתחים ,זרמים ,תדר ,הספק ,מקדם הספק,
שיא ביקוש ואנרגיה דוגמת "סטק" דגם
) PLUS- PM130Eלא כולל משני זרם(

יח'

2.00

 3 08.17.0120מנורות סימון עם מכסה צבעוני ונורת לד

יח'

2.00

 08.17.0130רביעית מגיני ברק ארבעה קטבים
) 100 (?3PH+Oקילואמפר C+B

יח'

1.00

סה"כ  08.17שנאים ,קבלים ,אביזרי פיקוד ובקרה ומכשירי מדידה

תת פרק  08.18בתי תקע
 08.18.0010בתי תקע מוגני מים כפולים  16אמפר דוגמת
"ניסקו" דגם " "NW -2או דגם COMBI
תוצרת גוויס או ש"ע

יח'

 08.18.0020תי תקע להתקנה על הטיח  32אמפר ,דגם
 "5 "CEEמגעים  IP44תוצרת "גוויס" או
ש"ע

יח'

 08.18.0030בתי תקע להתקנה על הטיח  63אמפר ,דגם
 "5 "CEEמגעים  IP67תוצרת "גוויס" או
ש"ע

יח'

10.00

10.00

6.00

סה"כ  08.18בתי תקע

תת פרק  08.19נקודות מאור
 08.19.0010תוספת לנקודת מאור עבור נקודה במעגל עם
צינורות פלסטיים קשיחים בהתקנה גלויה או
תעלה פלסטית  15 X 15מ"מ

יח'

 08.19.0020נקודת מאור דירתית מושלמת במעגל חד פזי
לרבות צינורות בהתקנה סמויה או חשיפה,
כבלי נחושת  N2XY/FRו/או מוליכי נחושת
עם בידוד P.V.Cבחתך  1.5ממ"ר מהלוח עד
היציאה מהתקרה או הקיר ועד המפסקים,
מפסק/י זרם יחיד או כפול או דו קוטבי או
חילוף או צלב או לחצנים או מוגן מים או
משוריין ,דגם מיראז' כדוגמת "ארכה" או
ש"ע ,מוליך נוסף עבור נקודה לתאורת חרום,
אם נדרש ,לרבות בלדח ,פנדל ,בית נורה
ונורה

יח'

15.00

15.00

סה"כ  08.19נקודות מאור

אלון הנדסה  -ניהול ופיקוח בנייה נוה צוף חלמיש ד.נ .מודיעין טלפקס08-8699665:
הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.17.2

קובץ 244-2021 :שוהם 056/... 1

22/11/2021
דף מס'056 :

שיקום מחצבת שוהם 22.11.21
מבנה  03עבודות שלא במימון הקרן לשיום מחצבות

סע י ף

תאור

יחידה

כמות

מח יר
יחידה

סה"כ

תת פרק  08.20נקודות בתי תקע
 08.20.0010נקודת בית תקע מושלמת עשויה כבלי
נחושת  N2XY/FRו/או מוליכי נחושת עם
בידוד  P.V.Cבחתך  3X1.5ממ"ר ,מושחלים
בצנרת בהתקנה סמויה או חשיפה ,מהלוח
עד בית התקעוכן בית תקע  16אמפר ,דגם
מיראז' כדוגמת "ארכה" או ש"ע ,מותקן
תה"ט ,הכל מושלם לרבות מתאמים

יח'

 08.20.0020תוספת לנקודת בית תקע עבור נקודה
במעגל עם צינורות פלסטיים קשיחים
בהתקנה גלויה או תעלה פלסטית 15X15
מ"מ

יח'

15.00

 08.20.0030תוספת לנקודת בית תקע עבור ב"ת כפול
להתקנה ע"הט או תה"ט

יח'

15.00

 08.20.0040תוספת לנקודת בית תקע עבור ב"ת מוגן
מים

יח'

30.00

15.00

סה"כ  08.20נקודות בתי תקע

תת פרק  08.21תאורת לדים  -פנים
 08.21.0010גוף תאורה מוגן מים  IP65לד  W 20בקוטר
 225מ"מ או מרובע  235X235מ"מ דגם
 GALAXYמתוצרת  VEGAכדוגמת "ארכה"
או ש"ע ,מותקן מושלם

יח'

5.00

סה"כ  08.21תאורת לדים  -פנים

תת פרק  08.98עבודות חריגות
גופי התאורה המוצעים הינם גופי תאורה
בעלי תעודת הסמכה הרשומים במאגר
משרד הבינוי והשיכון בלבד.
 08.98.0020אביזר תאורת רחוב )לשצפי"ם ושבילי
אופנים( עם נורות לד בהספק  40ווט דוגמת
דגם  T191משווק ע"י חברת אורעד
מהנדסים או ש"ע ,קומפלט.

יח'

 08.98.0030נקודת הזנת חשמל למי קר בשצפי"ם כולל קו
הזנה  3X2.5ממ"ר בצנרת מריכף תת"ק בין
עמוד התאורה עד יחידת מי קר לרבות
תוספת מא"ז חד-פאזי עם ניתוק האפס  10א'
וממסר פחת  2X25אמפר 0.03,א' בעמוד
תאורה המזין,כל העבודות וחומרי העזר
הנדרשים ,קומפלט.

יח'

25.00

4.00

להעברה בתת פרק 03.08.98
אלון הנדסה  -ניהול ופיקוח בנייה נוה צוף חלמיש ד.נ .מודיעין טלפקס08-8699665:
הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.17.2

קובץ 244-2021 :שוהם 057/... 1

22/11/2021
דף מס'057 :

שיקום מחצבת שוהם 22.11.21
מבנה  03עבודות שלא במימון הקרן לשיום מחצבות

סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מח יר
יחידה

סה"כ

מהעברה

 08.98.0040תוספת מחיר לגוף תאורת  LEDעבור
דרייבר מסוג  DALIהמאפשר שליטה על
עמעום הנורות וקריאת נתונים כגון מתח
זרם ,כופל הספק ,שעות עבודה ,מצב נורות
וכו'.

יח'

 08.98.0050מכלול יחידות תקשורת אלחוטית להתקנה
במרכזיית התאורה ,לתקשורת בין מרכזיית
התאורה לבין יחידות הקצה.

יח'

 08.98.0060אביזר תאורת הצפה לד  400ווט דוגמת דגם
 TG 161משווק ע"י חברת אורעד מהנדסים
או ש"ע,קומפלט.

יח'

9.00

 08.98.0070קופסת  CI-4עבור חיבור כבל טלפון כולל
מהדקי קרונה מותקן על קיר המבנה

יח'

1.00

 08.98.0080בתי תקע להתקנה על הטיח  125אמפר ,דגם
 "5 "CEEמגעים  IP67תוצרת "גוויס" או
ש"ע

יח'

 08.98.0090גוף תאורת חירום דו תכליתי לד  4.5ווט,
מוגן מים  IP65דוגמת צדק של קו אלקטריק
או ש"ע להתקנה שקוע בקיר ,זמן פעולה
בחירום  120דקות מותקן מושלם.

יח'

 08.98.0100גוף תאורת חירום דו תכליתי לד  3X2ווט,
מוגן מים  IP65דוגמת "אורבנס קניון"
במידות  80X40ס"מ עם שלוט "יציאה" קו
אלקטריק או ש"ע מותקן על הקיר או
בקונסטרוקציות ,זמן פעולה בחירום 120
דקות מותקן מושלם.

יח'

 08.98.0110גוף תאורת חירום דו תכליתי לד  3X2ווט,
מוגן מים  IP65דוגמת  EL715אלקטרולייט
או ש"ע מותקן על הקיר או בקונסטרוקציות,
זמן פעולה בחירום  120דקות מותקן מושלם.

יח'

5.00

 08.98.0120תוספת עבור חפירה  /חציית תעלה ברוחב
 100ס"מ במקום  80ס"מ

מטר

100.00

 08.98.0130תוספת עבור תא בקרה עגול בקוטר 125
ס"מ במקום  100ס"מ

יח'

5.00

33.00

1.00

4.00

50.00

10.00

להעברה בתת פרק 03.08.98
אלון הנדסה  -ניהול ופיקוח בנייה נוה צוף חלמיש ד.נ .מודיעין טלפקס08-8699665:
הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.17.2

קובץ 244-2021 :שוהם 058/... 1

22/11/2021
דף מס'058 :

שיקום מחצבת שוהם 22.11.21
מבנה  03עבודות שלא במימון הקרן לשיום מחצבות

סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מח יר
יחידה

סה"כ

מהעברה

 08.98.0140אביזר תאורת רחוב עם נורת לד בהספק 50
ווט דוגמת דגם  TOSCAמשווק ע"י חברת
אורעד מהנדסים או ש"ע ,קומפלט.

יח'

19.00

סה"כ  08.98עבודות חריגות
סה"כ  08עבודות חשמל

סה"כ עבודות שלא במימון הקרן לשיום מחצבות
אלון הנדסה  -ניהול ופיקוח בנייה נוה צוף חלמיש ד.נ .מודיעין טלפקס08-8699665:
הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.17.2

קובץ 244-2021 :שוהם 059/... 1

22/11/2021
דף מס'059 :

שיקום מחצבת שוהם 22.11.21
מבנה  04עבודות סלילה וניקוז סובה

סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מח יר
יחידה

סה"כ

פרק  40ריצופים
תת פרק  40.01עבודות הכנה
 40.01.0030משטח בטון ב 30-לשבילים ,מדרכות ומתחת
למתקני משחק ,יצוק באתר בעובי 10ס"מ,
כולל רשת ברזל מרותכת קוטר  8כל 20/20
ס"מ והחלקת פני הבטון סרוק לרבות
מישקים.

מ "ר

 40.01.0160ריצוף באבנים משתלבות בעובי  6ס"מ,
בגמר מחוספס אפור ,מסוג מלבנית,10/20 ,
 20/20או שו"ע לפי תכנית.

מ "ר

 40.01.0490אבן שפה טרומה באורך  1מ' במידות 20/25
ס"מ עם ספייסרים וקיטום קטן בפאות
כדוגמת דגם חריש של אקרשטיין או ש"ע

מטר

 40.01.0500אבן שפה טרומה באורך 0.5מ' במידות
 20/25ס"מ עם ספייסרים וקיטום קטן
בפאות כדוגמת דגם חריש של אקרשטיין או
ש"ע

מטר

145.00

725.00

385.00

50.00

 40.01.0660אבן שפה טרומה משופעת במידות
 23/100/23ס"מ .
כולל יסוד ומשענת בטון (.

מטר

 40.01.0680אבן שפה טרומה באורך  1/2מ' לאי תנועה
במידות  23/50/23ס"מ) .המחיר כולל יסוד
ומשענת בטון(.

מטר

10.00

 40.01.0700אבן גן טרומה במידות  10/100/20ס"מ בגוון
אפור) .המחיר כולל יסוד משענת בטון(

מטר

435.00

 40.01.0760אבן תעלה חד/דו שיפועית טרומה במידות
 30/50/10ס"מ בגוון אפור) .כולל יסוד
ומשענת בטון (.

מטר

) המחיר
35.00

55.00

סה"כ  40.01עבודות הכנה
סה"כ  40ריצופים

פרק  51סלילת כבישים ורחבות
תת פרק  51.01עבודות הכנה ופירוק
 51.01.0100חישוף לעומק של עד  20ס"מ ,כולל ניקוי
פסולת ,פינוי בולדרים והורדת צמחיה לרבות
פינוי וסילוק.

מ "ר

5,100.00

 51.01.0420פירוק מעקה מכל חומר שהוא )בטון/פלדה(
כולל סילוק או ערימה למקום שיורה המפקח.

מטר

5.00

להעברה בתת פרק 04.51.01
אלון הנדסה  -ניהול ופיקוח בנייה נוה צוף חלמיש ד.נ .מודיעין טלפקס08-8699665:
הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.17.2

קובץ 244-2021 :שוהם 060/... 1

22/11/2021
דף מס'060 :

שיקום מחצבת שוהם 22.11.21
מבנה  04עבודות סלילה וניקוז סובה

סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מח יר
יחידה

סה"כ

מהעברה

 51.01.0500פירוק צינור ניקוז )מבטון( בקוטר עד 100
ס"מ בעומק עד  4מ' כולל חפירה וכל
העבודות הדרושות לרבות פינוי וסילוק.

מטר

15.00

סה"כ  51.01עבודות הכנה ופירוק

תת פרק  51.02עבודות עפר
 51.02.0220יישור והידוק מבוקר של שטחים לגובה של
עד  40ס"מ בחפירה ו/או מילוי בשכבות
)חומר המילוי כלול במחיר היח'(.

מ "ר

4,650.00

 51.02.0260הידוק רגיל של מילוי בשטחים ובכבישים.
בשכבות בעובי עד  20ס"מ )לאחר הידוק(.

מ"ק

3,150.00

סה"כ  51.02עבודות עפר

תת פרק  51.03מצעים ותשתיות
 51.03.0010מצע סוג א' מפוזר בשכבות בעובי שכבה עד
 20ס"מ ,לאחר ההידוק בהידוק מבוקר של
 %100לפי מודיפייד אאשטו.

מ"ק

 51.03.0030מצע סוג א' במדרכות בעובי שכבה עד 15
ס"מ ,לאחר ההידוק מבוקר של  %100לפי
מודיפייד אאשטו.

מ"ק

 51.03.0140מילוי מעפר מקומי באתר או במקום המרוחק
עד  15ק"מ ממנו ,שנחפר במסגרת חוזה
אחר ,מפוזר בשכבות בעובי מקס' של 20
ס"מ לאחר ההידוק בהידוק מבוקר לכל דרגת
צפיפות נדרשת לפי המפרט הכללי פרק 51
)המחיר כולל העמסה ,הובלה לאזורי המילוי,
פיזור והידוק( .

מ"ק

1,925.00

115.00

3,150.00

סה"כ  51.03מצעים ותשתיות

תת פרק  51.06מעבירי מים ,תעול ,נקוז
ורצוף
 51.06.0730צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר
125ס"מ דרג  3בעומק עד  2.0מ'.

מטר

40.00

 51.06.0740ריצוף אבן לניקוז )ריפ  -ראפ(.

מ "ר

40.00

סה"כ  51.06מעבירי מים ,תעול ,נקוז ורצוף

אלון הנדסה  -ניהול ופיקוח בנייה נוה צוף חלמיש ד.נ .מודיעין טלפקס08-8699665:
הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.17.2

קובץ 244-2021 :שוהם 061/... 1

22/11/2021
דף מס'061 :

שיקום מחצבת שוהם 22.11.21
מבנה  04עבודות סלילה וניקוז סובה

תאור

סע י ף

יחידה

כמות

מח יר
יחידה

סה"כ

תת פרק  51.09תמרורים צביעה ואביזרי
דרך
 51.09.0020אספקה והתקנה של עמוד מגולוון לתמרורי
דרך מסוג עירוני.

יח'

12.00

 51.09.0030אספקה והתקנה של תמרורים מסוג עירוני
ללא עמוד.

יח'

15.00

 51.09.0040צביעת קווי הפרדה או הדרכה ברוחב  10עד
 15ס"מ ,בצבע לבן/צהוב/כתום) .מדידה לפי
צביעה נטו(.

מטר

 51.09.0050צביעת איי תנועה ,קווים ברוחב מ 20-ס"מ
עד  25ס"מ ,לבן/צהוב/כתום מלא )מדידה לפי
צביעה נטו(.

מ "ר

40.00

 51.09.0070צביעת חץ בודד.

יח'

4.00

 51.09.0080צביעת חץ כפול.

יח'

4.00

מטר

130.00

 51.09.0090צביעת אבני שפה.

105.00

סה"כ  51.09תמרורים צביעה ואביזרי דרך
סה"כ  51סלילת כבישים ורחבות

פרק  52עבודות אספלט
תת פרק  52.01שכבות אספלטיות
במיסעות ומדרכות
 52.01.0190תא"צ  19בעובי  5ס"מ עם אגרגט גס
גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן .PG68-10

מ "ר

3,850.00

 52.01.0260תא"צ  12.5בעובי  4ס"מ עם אגרגט גס
גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן .PG70-10

מ "ר

3,850.00

סה"כ  52.01שכבות אספלטיות במיסעות ומדרכות

תת פרק  52.02שונות  -ציפוי אימולסיה
ביטומנית
 52.02.0010ציפוי יסוד באימולסיה ביטומנית בשיעור של
 0.8-1.2ליטר/מ''ר

מ "ר

3,850.00

 52.02.0020ציפוי מאחה באימולסיה ביטומנית בשיעור
של  0.3ליטר/מ''ר

מ "ר

3,850.00

סה"כ  52.02שונות  -ציפוי אימולסיה ביטומנית
סה"כ  52עבודות אספלט

סה"כ עבודות סלילה וניקוז סובה
אלון הנדסה  -ניהול ופיקוח בנייה נוה צוף חלמיש ד.נ .מודיעין טלפקס08-8699665:
הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.17.2

קובץ 244-2021 :שוהם 062/... 1

מכרז )ריכוז(

22/11/2021
דף מס'062 :

שיקום מחצבת שוהם 22.11.21

סה"כ
מבנה  01שיקום מחצבה במימון הקרן
פרק  02עבודות בטון יצוק באתר
תת פרק  02.11יריעות
תת פרק  02.12יסודות עוברים
תת פרק  02.41קורות יסוד
תת פרק  02.61קיר מסמרים
תת פרק  02.92משטחים משופעים למדרגות
תת פרק  02.97עמודי ופחי פלדה ,ברגי עיגון ,קידוחים ,קוצים ,תעלות עיגון
תת פרק  02.98מוטות פלדה
סה"כ  02עבודות בטון יצוק באתר
פרק  09עבודות טיח
תת פרק  09.21טיח כורכרי לקירות תמך
סה"כ  09עבודות טיח
פרק  14חיפוי קירות תומכים באבן
תת פרק  14.30עבודות אבן מיוחדות בקירות אבן ונדבכי ראש
תת פרק  14.50חיפוי קירות בלוחות אבן )טבעי ותעשייתי(
תת פרק  14.80ריצוף באבן משתלבת
סה"כ  14חיפוי קירות תומכים באבן
פרק  23כלונסאות
תת פרק  23.10כלונסאות בטון בקדיחה יבשה
סה"כ  23כלונסאות
פרק  40עבודות פיתוח נופי
תת פרק  40.01קירות תומכים
תת פרק  40.03קיר טרסה
תת פרק  40.51משטחים ושבילים
תת פרק  40.52מדרגות וטריבונות באמפי תיאטרון
תת פרק  40.53ריצוף באבן משתלבת
אלון הנדסה  -ניהול ופיקוח בנייה נוה צוף חלמיש ד.נ .מודיעין טלפקס08-8699665:
הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.17.2

קובץ 244-2021 :שוהם 063/... 1

22/11/2021
דף מס'063 :

שיקום מחצבת שוהם 22.11.21

סה"כ
תת פרק  40.54אבני שפה ואבן גן אבני תיחום
תת פרק  40.61קירות תומכים מבטון
תת פרק  40.70קירות כובד
תת פרק  40.80מסלעות
סה"כ  40עבודות פיתוח נופי
פרק  41גינון והשקיה
תת פרק  41.02התחברות למים
תת פרק  41.11אדמה וקומפוסט
תת פרק  41.20נטיעה והעתקת עצים בתחום האתר
תת פרק  41.30שתילת דשא
תת פרק  41.40ארונות הגנה למערכת השקיה
תת פרק  41.50מחשבים ובקרי השקיה
תת פרק  41.60ממטירים/מתזים
תת פרק  41.70צנרת השקיה
תת פרק  41.80שלוחות טפטוף
תת פרק  41.90שוחות בקרה
תת פרק  41.97תחזוקה לגינון ושונות
תת פרק  41.98ראשי מערכת השקיה
סה"כ  41גינון והשקיה
פרק  42ריהוט חוץ
תת פרק  42.20ריהוט חוץ ספסלים
תת פרק  42.21שולחנות פיקניק
תת פרק  42.30מחסומים ומתקן לקשירת אפניים
תת פרק  42.41אשפתונים
סה"כ  42ריהוט חוץ

אלון הנדסה  -ניהול ופיקוח בנייה נוה צוף חלמיש ד.נ .מודיעין טלפקס08-8699665:
הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.17.2

קובץ 244-2021 :שוהם 064/... 1

22/11/2021
דף מס'064 :

שיקום מחצבת שוהם 22.11.21

סה"כ
פרק  44גדרות ומעקות ומאחז יד
תת פרק  44.13גדרות ומעקות
תת פרק  44.21מעקות הולכה
תת פרק  44.22מאחז יד
תת פרק  44.31שערים מפרופילי פלדה
סה"כ  44גדרות ומעקות ומאחז יד
פרק  51סלילת כבישים
תת פרק  51.10עבודות הכנה ופירוק
תת פרק  51.20עבודות עפר
תת פרק  51.30מצעים
תת פרק  51.40עבודות אספלט
תת פרק  51.71ייצוב ,חיפוי ודיפון תכלות ומדרונות
תת פרק  51.81תמרור ושילוט
תת פרק  51.82צביעת כביש ואבני שפה
תת פרק  51.98עודפי חפירה וגדר אוסטרלית
סה"כ  51סלילת כבישים
פרק  54הגנה לדרדרת במצוק
תת פרק  54.50ברגי סלע
סה"כ  54הגנה לדרדרת במצוק
פרק  57עבודות מים וניקוז
תת פרק  57.01קווי מים ומתקני מים
תת פרק  57.06עבודות תיעול וניקוז
תת פרק  57.98מוצא ניקוז ותעלת ניקוז
סה"כ  57עבודות מים וניקוז

אלון הנדסה  -ניהול ופיקוח בנייה נוה צוף חלמיש ד.נ .מודיעין טלפקס08-8699665:
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קובץ 244-2021 :שוהם 065/... 1

22/11/2021
דף מס'065 :

שיקום מחצבת שוהם 22.11.21

סה"כ
פרק  98עבודות במתחם הגישה לאמפי
תת פרק  98.14פתח לעץ
תת פרק  98.20פרגולה ודק
תת פרק  98.40מעקה בטחון לדק
תת פרק  98.41מתקנים להדליה לגפנים והגנה לצמחים מבעלי חיים
תת פרק  98.42שלטי הכוונה התנהגות וסימון
סה"כ  98עבודות במתחם הגישה לאמפי
סה"כ  01שיקום מחצבה במימון הקרן
מבנה  02עבודות שלא במימון הקרן לשיקום מחצבות
פרק  02עבודות בטון יצוק באתר ליחידות לינה
תת פרק  02.40משטח בטון ליחידות לינה
סה"כ  02עבודות בטון יצוק באתר ליחידות לינה
פרק  03מוצרי בטון טרום
תת פרק  03.01מוצרי בטון טרום
סה"כ  03מוצרי בטון טרום
פרק  06נגרות אומן ומסגרות פלדה
תת פרק  06.52מעקה פלדה עבור יחידות לינה
סה"כ  06נגרות אומן ומסגרות פלדה
פרק  12עבודות אלומיניום
תת פרק  12.19חלונות ודלתות ליחידות לינה
תת פרק  12.20זיגוג ליחידות לינה
סה"כ  12עבודות אלומיניום
פרק  19עבודות מסגרות חרש
תת פרק  19.01עבודות פלדה גילוון וצבע
תת פרק  19.10מדרגות ופודסטים מפלדה
סה"כ  19עבודות מסגרות חרש

אלון הנדסה  -ניהול ופיקוח בנייה נוה צוף חלמיש ד.נ .מודיעין טלפקס08-8699665:
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22/11/2021
דף מס'066 :

שיקום מחצבת שוהם 22.11.21

סה"כ
פרק  22רכיבים מתועשים בבנין
תת פרק  22.12מחיצות
תת פרק  22.13נגרות  -מיטות
סה"כ  22רכיבים מתועשים בבנין
פרק  23כלונסאות
תת פרק  23.41כלונסאות מיקרופיילים
תת פרק  23.98כלובי זיון לכלונסאות
סה"כ  23כלונסאות
פרק  40פיתוח האתר
תת פרק  40.51במת תצפית
סה"כ  40פיתוח האתר
פרק  42ריהוט חוץ
תת פרק  42.42ברזיות
סה"כ  42ריהוט חוץ
פרק  51טיפול בפסולת
תת פרק  51.10פינוי פסולת ואגרה
סה"כ  51טיפול בפסולת
פרק  57עבודות ביוב
תת פרק  57.02צנרת ביוב ושוחות
תת פרק  57.03צינורות בטון בקוטר  2.5מ' חדרי לינה
תת פרק  57.98ניקוי שטיפה וצילום של תאים וקווים למסירה
סה"כ  57עבודות ביוב
סה"כ  02עבודות שלא במימון הקרן לשיקום מחצבות

אלון הנדסה  -ניהול ופיקוח בנייה נוה צוף חלמיש ד.נ .מודיעין טלפקס08-8699665:
הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.17.2

קובץ 244-2021 :שוהם 067/... 1

22/11/2021
דף מס'067 :

שיקום מחצבת שוהם 22.11.21

סה"כ
מבנה  03עבודות שלא במימון הקרן לשיום מחצבות
פרק  08עבודות חשמל
תת פרק  08.01חפירות ובסיסי בטון בעבודות חשמל
תת פרק  08.02תאי בקרה בעבודות חשמל
תת פרק  08.03גומחות בטון ללוחות מונים בעבודות חשמל
תת פרק  08.04צנרת חשמל פלסטית
תת פרק  08.05כבלי נחושת (XLPE) N2XY
תת פרק  08.06מוליכי נחושת גלויים
תת פרק  08.07כבלי טלפון
תת פרק  08.08הארקות והגנות אחרות
תת פרק  08.09עמודי תאורה ,זרועות ,מחזיקי דגלים ותאורה זמנית
תת פרק  08.10מגשי ציוד ואביזרים
תת פרק  08.11מבנה ללוחות חשמל ותיבות C.I
תת פרק  08.12מאמ"תים
תת פרק  08.13מפסקי זרם חצי אוטומטיים מתכווננים
תת פרק  08.14מפסקי זרם
תת פרק  08.15ממסרים ומגענים
תת פרק  08.16נתיכים ומנתקי מבטיחים
תת פרק  08.17שנאים ,קבלים ,אביזרי פיקוד ובקרה ומכשירי מדידה
תת פרק  08.18בתי תקע
תת פרק  08.19נקודות מאור
תת פרק  08.20נקודות בתי תקע
תת פרק  08.21תאורת לדים  -פנים
תת פרק  08.98עבודות חריגות
סה"כ  08עבודות חשמל
סה"כ  03עבודות שלא במימון הקרן לשיום מחצבות

אלון הנדסה  -ניהול ופיקוח בנייה נוה צוף חלמיש ד.נ .מודיעין טלפקס08-8699665:
הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.17.2

קובץ 244-2021 :שוהם 068/... 1

22/11/2021
דף מס'068 :

שיקום מחצבת שוהם 22.11.21

סה"כ
מבנה  04עבודות סלילה וניקוז סובה
פרק  40ריצופים
תת פרק  40.01עבודות הכנה
סה"כ  40ריצופים
פרק  51סלילת כבישים ורחבות
תת פרק  51.01עבודות הכנה ופירוק
תת פרק  51.02עבודות עפר
תת פרק  51.03מצעים ותשתיות
תת פרק  51.06מעבירי מים ,תעול ,נקוז ורצוף
תת פרק  51.09תמרורים צביעה ואביזרי דרך
סה"כ  51סלילת כבישים ורחבות
פרק  52עבודות אספלט
תת פרק  52.01שכבות אספלטיות במיסעות ומדרכות
תת פרק  52.02שונות  -ציפוי אימולסיה ביטומנית
סה"כ  52עבודות אספלט
סה"כ  04עבודות סלילה וניקוז סובה

אלון הנדסה  -ניהול ופיקוח בנייה נוה צוף חלמיש ד.נ .מודיעין טלפקס08-8699665:
הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.17.2

קובץ 244-2021 :שוהם 069/... 1

22/11/2021
דף מס'069 :

שיקום מחצבת שוהם 22.11.21

סה"כ
מבנה  01שיקום מחצבה במימון הקרן
פרק  02עבודות בטון יצוק באתר
פרק  09עבודות טיח
פרק  14חיפוי קירות תומכים באבן
פרק  23כלונסאות
פרק  40עבודות פיתוח נופי
פרק  41גינון והשקיה
פרק  42ריהוט חוץ
פרק  44גדרות ומעקות ומאחז יד
פרק  51סלילת כבישים
פרק  54הגנה לדרדרת במצוק
פרק  57עבודות מים וניקוז
פרק  98עבודות במתחם הגישה לאמפי
סה"כ  01שיקום מחצבה במימון הקרן
מבנה  02עבודות שלא במימון הקרן לשיקום מחצבות
פרק  02עבודות בטון יצוק באתר ליחידות לינה
פרק  03מוצרי בטון טרום
פרק  06נגרות אומן ומסגרות פלדה
פרק  12עבודות אלומיניום
פרק  19עבודות מסגרות חרש
פרק  22רכיבים מתועשים בבנין
פרק  23כלונסאות
פרק  40פיתוח האתר
פרק  42ריהוט חוץ
פרק  51טיפול בפסולת
פרק  57עבודות ביוב
סה"כ  02עבודות שלא במימון הקרן לשיקום מחצבות
אלון הנדסה  -ניהול ופיקוח בנייה נוה צוף חלמיש ד.נ .מודיעין טלפקס08-8699665:
הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.17.2

קובץ 244-2021 :שוהם 070/... 1

22/11/2021
דף מס'070 :

שיקום מחצבת שוהם 22.11.21

סה"כ
מבנה  03עבודות שלא במימון הקרן לשיום מחצבות
פרק  08עבודות חשמל
סה"כ  03עבודות שלא במימון הקרן לשיום מחצבות
מבנה  04עבודות סלילה וניקוז סובה
פרק  40ריצופים
פרק  51סלילת כבישים ורחבות
פרק  52עבודות אספלט
סה"כ  04עבודות סלילה וניקוז סובה

אלון הנדסה  -ניהול ופיקוח בנייה נוה צוף חלמיש ד.נ .מודיעין טלפקס08-8699665:
הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.17.2

קובץ 244-2021 :שוהם 071/... 1

22/11/2021
דף מס'071 :

שיקום מחצבת שוהם 22.11.21

סה"כ
מבנה  01שיקום מחצבה במימון הקרן
מבנה  02עבודות שלא במימון הקרן לשיקום מחצבות
מבנה  03עבודות שלא במימון הקרן לשיום מחצבות
מבנה  04עבודות סלילה וניקוז סובה

סה"כ
סה"כ כללי
 17%מע"מ
סה"כ כולל מע"מ
אלון הנדסה  -ניהול ופיקוח בנייה נוה צוף חלמיש ד.נ .מודיעין טלפקס08-8699665:

_______________________________
שם ,חתימה וחותמת הקבלן
הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.17.2

____________
תאריך
קובץ 244-2021 :שוהם 1

