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מאצרת חומ"ס - כתב כמויות

סה"כמחיר יח'כמותיח' מידהתאורסעיף

חפירה1.01

01.01.010
חפירה בשטח בתחום המאצרה לגבהים המתוכננים לעומק 

2,450מ"קבין 1-3 מ' סילוק עודפי חפירה בתחומי המתקן, .

01.01.015
מילוי מעפר מקומי (ממיטב החומר החפור) בשכבות בעובי עד 

20 ס"מ לגבהים המתוכננים לצורך הסדרת דרכי הגשיה, 
1,950מ"קיצירת הסוללות ומילוי מעל יריעת  האיטום.

01.01.020
חפירה, פינוי ופיזור עפר מזוהם בשטח הטרמינל מרחק 

600מ"קהובלה עד כ 2 ק"מ. כולל אספקה ופריסה של יריעת ניילון

01.01.030
הידוק מבוקר של מילוי או מצע  בשכבות של 20 ס"מ, (המילוי 

2,100מ"קנמדד בנפרד)

01.01.040
יישור תחתית החפירה ברצפת המאצרה לגבהים ולשיפועים 

2,400מ"רהמתוכננים, וביצוע הידוק רגיל לתחתית המאצרה .

01.01.060
חפירה מתחת לצנרת קווים בעומק עד 2 מטר. החפירה 

תתבצע באמצעים מכאניים מאושרים . בנוסף תוקם תמיכה 
15מ"קזמנית לצנרת

01.01.065
 (J.C.B מקסימום עם מחפרון) חפירת גישוש בכלים קטנים

15מ"קלגילוי מתקנים תת-קרקעים

01.01.070
חפירה להתקנת שוחות ומתקני ניקוז לעומק של עד 3 מטר 

ממפלס תחתית המאצרה , חלק מן החפירה או כולה  תתבצע 
145מ"קמתחת למפלס מי תהום

סה"כ חפירה

מילוי מובא, מצעים והידוק1.02

01.02.010

אספקה וישום מצע סוג ב' בעובי שכבה של  20  ס"מ, מחומר 
גרנולרי מדורג לרצפת המאצרה ולמדרונות, המצע יעבור 
הידוק מבוקר לצפיפות של 98% , המצע יסופק ממחצבה 

520מ"קמאושרת

01.02.030

אספקה וישום מצע סוג ב' בעובי שכבה של  20  ס"מ, מחומר 
גרנולרי מדורג לסוללת הביניים ורמפת המעבר, המצע יעבור 

הידוק מבוקר לצפיפות של 98%, המצע יסופק ממחצבה 
180מ"קמאושרת

סה"כ מילוי מובא, מצעים והידוק

עבודות בטון יצוק באתר2.01
הערה: 

המחירים כוללים שאיבת מי תהום באזור הבורות במידת הצורך

02.01.010

אספקה, הובלה והתקנה של שוחת ניקוז מונוליטית במידות 
פנימיות 300/300 ס"מ עד לעומק פנימי עד 300 ס"מ, מכסה 

מבטון ומכסה פלדה לעומס 40 טון תוצרת וולפמן או שו"ע 
מאושר. כולל חיבור ליריעה, עבודות חפירה, מילוי חול אינרטי' 

מילוי חוזר והשבת השטח לקדמותו לרבות התחברויות, 
2.0קומפ'איטומים מסוג "איטוביב" או שו"ע
סה"כ עבודות בטון יצוק באתר

הריסות ופירוקים24.01
10מ"קהריסה, גריסה, ופינוי של אלמנטי בטון מזוין ,מן האתר.24.01.010

סה"כ הריסות ופירוקים
פרק 44 - גידור

הערה: 
המחירים כוללים אספקה התקנה והובלה

השערים מגולוונים באבץ חם וצבועים בתנור 
מחיר שער כולל יסודות בטון במידות על פי תכנית.

44.01.010
שער/ מחסום ידני עשוי מפלדה מגולוונת עפ"י פרט עקרוני 
בתכנית לרבות תכנון בפרטי צירים ויסודות ואישור המתכנן

2יח'

סה"כ פרק 44

סלילת כבישים ורחבות51.01

51.01.010

אספקה הנחה וריתוך יריעות HDPE עמידות דלקים בעובי 2 
מ"מ בתחתית המאצרה ועל גבי המדרונות כולל בדיקה 

ואישור אטימות היריעות ע"י מעבדה מוסמכת ואישור ספק 
היריעות המחיר כולל עיגון היריעה וחיבורה לאלמנטי בטון 

3,200מ"רעפ"י התכניות והמפרט
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אספקה וישום רשת ניקוז בעובי 6 מ"מ עטופה חרושתית בבד 51.01.020
1,720מ"רגיאוטכני משני הצדדים עפ"י המפרט המיוחד או שו"ע מאושר

51.01.030
יריעות גיאוטכניות מבד לא-ארוג במשקל 400 גר'/מ"ר, 

3,200מ"רלרבות עיגון, מותקנות מתחת לכוורות הנ"ל.

51.01.040
צינור שרשורי מחורר בקוטר  110 מ"מ עשוי HDPE עטוף בד 

גיאוטכני ואגרגט שומשום לניקוז, מונחים בקרקע לרבות 
85מ"אעבודות חפירה עד 1.00

סה"כ סלילת כבישים ורחבות

עבודות רג'י60.01
50ש"עפועל פשוט60.01.010
50ש"עפועל מקצועי60.01.020
50ש"עמחפר הידראולי זחלי - באגר60.01.040
50ש"עמיני מחפרון אופני 30 כ"ס - בובקט60.01.050
50ש"עמחפר אופני עם כף - JCB או שו"ע60.01.060

סה"כ עבודות רג'י

סה"כ  (ללא מע"מ)
מע"מ (17%)

סה"כ  (כולל מע"מ)

DOCSPEI-#235585-v1-אומדן_מתכנן_מאצרת_חומ_ס_טרמניל_.XLSX 2/2 18/02/2020


