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שכר לסעיף ב-₪ מקדםאורך /כמותיחידהמחיר בסיסמס'

118,340.42   ₪ 0.84115,405.96         

236,680.85   ₪ 0.84         130,811.91         

39,170.72     ₪ 0.84         17,703.40            

            23,000.00ליום ₪     41,500.00

            11,200.00ליום ₪     51,200.00

58,121.27         
ג'

ד'

99.7ינו-121

בהתאם לכמות הימים המאושרת 
על ידי הצוות , יום עבודה - 10 

שעות כמות ימים

מדד המחירים לצרכןעבודות המתכנן

סה"כ השכר המחושב לאחר הנחה
58,121.27                                               

פיקוח צמוד כולל הגשת דו"ח מפורט

טכנאי להוצאת מדגמים כולל הכנת לוגים 

סה"כסה"כ לעבודות המתכנן :

מדד בסיס

הנחה

השלמת סקר על פי קידוחים במהלך התכנון המפורט 

תיאור

נספח בהצעה כספית - דוגמא

גיאולוגיה

תעריף נתיבי ישראל - פרק 24 - גיאולוגיה הנדסית 

מחירי בסיס

גרסת 08/2013

תכנון ראשוני 

סקר גיאולוגי מתבצע בשלב תכנון מוקדם

ייעוץ גיאולוגי לכבישים יבוצע במסגרת סקר גיאולוגי לאורך מסדרון התכנון בו יחלוף תוואי הדרך. במהלך 
הביצוע יינתן ייעוץ על פי הצורך במקרים של קרקע בעייתית

מחירי הבסיס הינם לחלופות פרויקט במסדרון 
התכנון באורך תוואי פיזי עד 10 ק"מ.

(L) אורך הפרויקט בק"מ

פיקוח צמוד כולל הגשת דו"ח מפורט (ללא תוספת 
תשלום בגין עבודות לילה)

טכנאי להוצאת מדגמים כולל הכנת לוגים (ללא תוספת 
תשלום בגין עבודות לילה)

1מקדם אורך פרויקט

(10/(L-10)]*1+0.4נוסחא לחישוב אורך משוקלל

0.84אורך משוקלל

6

כמות ימים

עבור פרויקט באורך פחות מ-5 
ק"מ - מקדם 0.8

מקדמים
1.2אזורי גלישה לאורך התוואי

1.2שברים פעילים ושברים צעירים

חתימהשם המציעתאריך

_______________________________________
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מקדם היקףאורך משוקללמחיר למ"אמס'
אחוז 

שירותים 
חלקיים

שכר לסעיף ב-₪

1161.60        1,8000.57429460%100,229.45       

2161.60        1,8000.58925640%68,560.46         

168,789.90       
ד'

99.7ינו-121

אזורי סלע רך1.2מקדם

מטר1800אורך תוואי משוקלל

x L ^ -0.65 75נוסחת היקף לתכנון ראשוני ומוקדם

נוסחת היקף לתכנון סופי, מפורט ופיקוח עליון

L - אורך התוואי משוקלל

מטר 1500אורך התוואי

דוגמא 

25 x L ^ -0.5

יעוץ גיאולוגי למנהרה

מקדמים
1.5חלופת תוואי נוספת מחוץ למסדרון התכנון

1.2אזורי סלע רך

נספח בהצעה כספית - דוגמא

סקר גיאולוגי למנהרות 

מדד בסיס

מדד המחירים לצרכןעבודות המתכנן

מהדורה 13.1 - נובמבר 2019 תעריף רכבת ישראל - תכנון מסילות - סעיף 17.4 סקר גיאולוגי למנהרות

מחיר בסיס

 ₪                              161.60 

על פי מפת המכון הגיאולוגי

סה"כסה"כ לעבודות המתכנן :

תיאור

ביצוע הסקר
השלמת הסקר כולל ליווי התכנון המפורט של 

המנהרה

חתימהשם המציעתאריך

_______________________________________
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שכר לסעיף ב-₪ מקדםאורך יחידהמחיר בסיסמס'

16,053.00    ₪ 0.84         15,084.52           

236,318.00  ₪ 0.84         130,507.12         

312,106.00  ₪ 0.84         110,169.04         

46,053.00    ₪ 0.84         15,084.52           

50,845.20         
ג'

ד'

115.1דצמ-120

נספח בהצעה כספית - דוגמא

הידרו - גיאולוגיה

תעריף נתיבי ישראל - פרק 23 - הידרו-גיאולוגיה

מחירי הבסיס הינם לחלופות פרויקט במסדרון מחירי בסיס
התכנון באורך תוואי פיזי עד 10 ק"מ.

גרסת 08/2013

תיאור

תכנון גיאו-הידרולוגי ראשוני - חוות דעת 

סקר הידרו - גיאולוגי

תכנון מוקדם - תסקיר השפעה

תכנון מפורט 

סה"כסה"כ לעבודות המתכנן :

תשומות הבניהעבודות המתכנן

עבור פרויקט באורך פחות מ-5 
ק"מ - מקדם 0.8

(L) 6אורך הפרויקט בק"מ

סה"כ השכר המחושב לאחר הנחה
50,845.20                                              

מדד בסיס

(10/(L-10)]*1+0.4נוסחא לחישוב אורך משוקלל

0.84אורך משוקלל

1מקדם אורך פרויקט

הנחה

חתימהשם המציעתאריך

_______________________________________


