
03/09/2019 מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ
1עמוד: 

42/2019מכרז מספר :

ת"צ בגין-מקטע א'

דוד אקרשטיין מהל פרוייקט: 18,529,544.00 אומדן (ללא מע"מ):

תצ בגין דרום 1008 פרוייקט:

ריכוז למכרז

מקטע א' 1 תת כתב:

סה"כ ושא

578,443.00 1.2.1 - עבודות בטון יצוק באתר02.01תת פרק  תת פרק:

578,443.00עבודות בטון באתר-ברק 1.2 סה"כ לפרק:

9,945.00 1.5.1 - עבודות איטום05.01תת פרק  תת פרק:

9,945.00עבודות איטום-ברק 1.5 סה"כ לפרק:

206,500.00 תשתיות לתאורה 1.8.1 תת פרק:

1,587,460.00 מתקי תאורה 1.8.2 תת פרק:

25,000.00 מרכזית מאור חדשה 1.8.3 תת פרק:

636,845.00 מערכות ומתקי תאורה-תשתיות תת קרקעיות 1.8.5 תת פרק:

22,800.00 מערכות פיקוד ובקרה 1.8.6 תת פרק:

65,500.00 הכות לחברת חשמל 1.8.7 תת פרק:

2,544,105.00עבודות חשמל ותאורה-אלעד,סאיה 1.8 סה"כ לפרק:

34,000.00 תשתיות תקשורת 1.18.1 תת פרק:

34,000.00תשתיות תקשורת-סאיה 1.18 סה"כ לפרק:

1,260,110.00 1.19.2 - גשרי שילוט - מבה19.02תת פרק  תת פרק:

1,260,110.00מבי פלדה-ברק 1.19 סה"כ לפרק:

564,584.00 1.23.1 - ביסוס עמוק כלוסאות קדוחים וקירות ביסוס23.01תת פרק  תת פרק:

564,584.00ביסוס עמוק כלוסאות קדוחים וקירות ביסוס-ברק 1.23 סה"כ לפרק:

912,750.00 עבודות הכה 1.51.1 תת פרק:

165,650.00 עבודות עפר 1.51.2 תת פרק:

56,070.00 עבודות עפר לגשרים כולל קירות  תמך- ברק 1.51.3 תת פרק:

6,328,065.00 שכבת אספלטיות במיסעות 1.51.4 תת פרק:

2,450.00 עבודות קיון בדרכים ובצמתים 1.51.23 תת פרק:

807,350.00 מעקות פלדה וגדרות בטיחות 1.51.33 תת פרק:

1,225,000.00 מעקות בטיחות מבטון 1.51.36 תת פרק:

181,250.00 התקי קצה וסופגי ארגיה 1.51.37 תת פרק:

275,522.00 גשרי שילוט 1.51.40 תת פרק:

9,954,107.00עבודות סלילה-מתי 1.51 סה"כ לפרק:

13,920.00 עבודות הכה 1.52.1 תת פרק:

431,596.00 עבודות שילוט ותמרור 1.52.2 תת פרק:

175,824.00 עבודות סימון כבישים 1.52.3 תת פרק:

30,800.00 אביזרי בטיחות להתקה קבועה 1.52.4 תת פרק:

652,140.00עבודות תועה-אס 1.52 סה"כ לפרק:

2,400,000.00 הסדרי תועה זמיים לבטיחות באתרי עבודה 1.53.1 תת פרק:

2,400,000.00הסדרי תועה זמיים-עמי 1.53 סה"כ לפרק:

394,650.00 עבודות רג'י 1.60.1 תת פרק:

394,650.00עבודות רג'י 1.60 סה"כ לפרק:

137,460.00 תפרי גשרים 1.69.2 תת פרק:

137,460.00עבודות משלימות בגשרים- ברק 1.69 סה"כ לפרק:



סה"כ ושא

מקטע א'סה"כ לתת כתב: 118,529,544.00

18,529,544.00סה"כ לכל כתב הכמויות:

% החה:

18,529,544.00 סה"כ לאחר החה

___________________ שם הקבלן וחתימתו: ___________ תאריך:



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 3עמוד: 03/09/2019

42/2019כתב כמויות למכרז מספר 

נת"צ בגין-מקטע א'
m

תת כתב: מקטע א'

הנחיות כלליות לכל הפרקים והסעיפים 0.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

) מחירי כל הסעיפים בכתב הכמויות בכל הפרקים ותת הפרקים1הערות:  
 וכל הסעיפים כוללים אספקה, אחסון, הובלה, שינוע , שמירה והתקנה

מושלמת ואחריות אלא אם צויןאחרת במפורש בסעיף.

)המזמין שומר לעצמו את הזכות להוסיף ו/או לבטל סעיפים ללא שינוי2
במחירי היחידה ו/או לספק חומרים ולא תהא לקבלן שום עירעור או

תביעות.

) השלמות לכתב הכמויות וכן איפיוני ציוד והסברים מפורטים יותר,3
ראה פירוט במפרט הטכני הרלוונטי למכרז זה.

) התיאור בכתב הכמויות הוא תמציתי בלבד, ואינו  גורע מהמפרט4
הטכני של עיריית ירושלים והמפרט המיוחד למכרז זה.

)כל העבודה תבוצע עפ"י המפרט הכללי הבינמשרדי והמפרטים5
האחרונים המאושרים, ועפ"י חוק החשמל ועפ"י הנחיות חברת החשמל,

חברת בזק גיחון וכיוב'.

) כל אביזר המצויין לגביו דגם נידרש הכוונה היא לדגם הנדרש ו/או6
לשו"ע אשר יאושר מראש ע"י המהנדס היועץ וע"י מנה"פ.

) הקבלן חייב לתמחר את הציוד לפי המצויין במכרז זה ולא ציוד אחר.7

) בכל מקום המופיע חפירה/ חציבה הסעיף כולל פינוי החומר לאתר8
שפיכה מאושר, במידה וישנו פירוק אספלט, בטונים, שוחות, צנרות

מבוטלים, הנ"ל חלק ממחיר החפירה ולא ישולם על פירוק בנפרד

) כל הסעיפים המופיעים בכל תתי הכתבים במכרז זה, כוללים תכנון9
אישור וביצוע מלא של הסדרי התנועה הזמניים הנדרשים, ולא ישולם על

זה בנפרד.

) המחירים בכל סעיפי הקירות והבנייה בפרוייקט, כוללים מינוי10
קונסטרוקטור מטעם הקבלן שיתכנן וידאג לתכנן, לאשר לבצע ולפקח על
ביצוע  האלמנטים. המחירים כוללים את כל החומרים הנדרשים לעבודות

(כולל בטוןן, ברזל וכו'

)מובהר כי במידה ותיהיה סתירה בין המחיר שינתן בסעיפים זהים11
בכתב הכמויות בין תתי הכתבים השונים, יבחר הסעיף עם העלות

הנמוכה ביותר, ולקבלן לא תיהיה טענה כלשהיא בנושא.

) במידה ולא צויין אחרת, פרט תשלום (פ.ת) הינו לפי ההנחיות12
המופיעות במפרט עירית י-ם

) המזמין שומר לעצמו את הזכות להרחיב את גבולות העבודה על בסיס13
 המחירים המופיעים בכתב זה.

) בורות גישוש לא ישולמו בנפרד והינם חלק מסעיפי החוזה.14

הנחיות כלליות לכל הפרקים והסעיפים 0.1 סה"כ לתת פרק:

עבודות בטון באתר-ברק 2 פרק:



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 4עמוד: 03/09/2019

42/2019כתב כמויות למכרז מספר 

נת"צ בגין-מקטע א'
m

תת כתב: מקטע א'

2.1 - עבודות בטון יצוק באתר02.01תת פרק  תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

המחירים כוללים סילוק עודפים ופסולת לאתרי הטמנה לפסולת בניין
ו/או עודפי עפר, כולל הובלה ואגרות.

1,887.00 555.00 3.40 מ"ק בטון רזה יצוק מתחת לאלמנטים מבניים 1.2.1.0010

77,380.00 1,060.00 73.00 מ"ק 1.2.1.0020 בחתכים כלשהם30ראשי כלונסאות מבטון ב-

42,485.00 1,465.00 29.00 מ"ק 1.2.1.0030 בחתך מלבני בחתכים כלשהם.30עמודי בטון ב-

63,360.00 5,760.00 קומפלט11.00 , אלמנט מעבר בין מעקה הגשר למעקה הכביש30בלוק קצה בטון ב- 
לרבות כל רכיבי האלמנט, מערכת הביסוס ואביזרים לחיבור המעקה

1.2.1.0040

59,000.00 1,180.00 50.00 מ"ק 1.2.1.0045 בחתך מלבני במידות שונות.30תעלת ניקוז מבטון ב-

3,774.00 37.00 102.00 מ"ק 30 במקום ב-40תוספת מחיר עבור בטון ב- 1.2.1.0050

326,800.00 4,300.00 76.00 טון   לזיון בטון לפי ת"י500Wמוטות פלדה מצולעים רתיכים מסוג פ- 
, בכול הקטרים והאורכים3/חלק4466

1.2.1.0060

3,757.00 17.00 221.00 מ"ר 1.2.1.0070 ס"מ באלמנטים שונים3 בעובי P-30לוחות פוליסטרן מוקצף 

578,443.00 2.1 - עבודות בטון יצוק באתר02.01תת פרק  סה"כ לתת פרק:

578,443.00 עבודות בטון באתר-ברק 2 סה"כ לפרק:

עבודות איטום-ברק 5 פרק:

5.1 - עבודות איטום05.01תת פרק  תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

המחירים כוללים סילוק עודפים ופסולת לאתרי הטמנה לפסולת בניין
ו/או עודפי עפר, כולל הובלה ואגרות.

איטום רכיבים במגע עם הקרקע

9,945.00 45.00 221.00 מ"ר איטום פני בטון של רכיבים הבאים במגע עם קרקע במערכת איטום
ביטומנית רב רכיבית מאושרת המיושמת בקר כולל פריימר תואם בעובי

 מ"מ)2.5 מ"מ (מינ' בנק'מדידה 3(שכבה יבשה ) של 

1.5.1.0010

9,945.00 5.1 - עבודות איטום05.01תת פרק  סה"כ לתת פרק:

9,945.00 עבודות איטום-ברק 5 סה"כ לפרק:

עבודות חשמל ותאורה-אלעד,סאניה 8 פרק:

תשתיות לתאורה 8.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 5עמוד: 03/09/2019

42/2019כתב כמויות למכרז מספר 

נת"צ בגין-מקטע א'
m

תת כתב: מקטע א'

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

המחירים כוללים סילוק עודפים ופסולת לאתרי הטמנה לפסולת בניין
ו/או עודפי עפר, כולל הובלה ואגרות.

24,000.00 80.00 300.00 מ"א  ס"מ כולל ריפוד50 ס"מ וברוחב 110חפירה/חציבה לכבלים בעומק עד 
חול, סרט סימון, מילוי במצע מובא מסוג א', כיסוי והידוק מבוקר.

1.8.1.0010

15,000.00 100.00 150.00 מ"א  ס"מ  למעבר כביש60 ס"מ וברוחב 140חפירה/חציבה לכבלים בעומק עד 
כולל מילוי החפירה במצע מובא שיעשה בשכבות הרטבה, כולל ריפוד

מצע סוג א', סרט סימון, כיסוי והידוק כולל החזרת המצב לקדמותו כולל
אספלט.

1.8.1.0020

11,200.00 32.00 350.00 מ"א  מ"מ פנים כולל75צינור שרשורי מחוזק דגם "קוברה" דו שכבתי בקוטר 
 מ"מ.8חבל משיכה בקוטר 

1.8.1.0030

7,000.00 20.00 350.00 מ"א 1.8.1.0040 מ"מ היתר כנ"ל.50צינור שרשורי מחוזק דגם "קוברה" דו שכבתי בקוטר 

22,400.00 64.00 350.00 מ"א  לשימוש בחציית כביש כוללPVC 4צינור פלסטי קשיח "מריביב" בקוטר "
 מ"מ8 חבל משיכה 

1.8.1.0050

42,000.00 120.00 350.00 מ"א 1.8.1.0060 ממ"ר5X25 N2XYכבל חשמל 

3,000.00 20.00 150.00 מ"א 1.8.1.0070 ממ"ר3X2.5N2XYכבל חשמל 

11,400.00 38.00 300.00 מ"א 1.8.1.0080 ממ"ר35מוליך הארקה מנחושת חשוף ושזור בחתך 

7,500.00 1,500.00 5.00 יח' סעיף זה הוא אופציה בלבד. יבוצע אך ורק באישור המזמין, מנה"פ, ומח'
המאור ========================== חפירה \ חציבה של בור

 ס"מ)120x120x160 מטר (במידות 12 ויציקת יסוד לעמוד תאורה בגובה 
 מרותך ועולה עד למפלס4X40כולל ברגי יסוד ,הארקות יסוד ופס מגולוון 

 ס"מ מעל פני הקרקע. מידות היסוד הסופיות יקבעו עפ "י חישוב100 
מפורט של קונסטרוקטור מטעם הקבלן בהתאם לעמוד שיסופק ולסוג

הקרקע במקום ובהתאמה לעמידה בדרישות המינימום כפי שמופיעות
במפרט הטכני של מחלקת המאור.

1.8.1.0090

17,500.00 3,500.00 5.00 יח' 171ס"מ ועומק 100שוחת מעבר בקרקע לכבלי תאורה, עגולה בקוטר  
ס"מ עם פתח70X70ס"מ (נטו) כולל תקרה ומכסה מרובע   מיציקת ברזל 

 טון עם סמל "עיריית י-ם מחלקת המאור" כולל25 עמיד ל - 60עגול קוטר 
 גם חפירת הבור עבורה הידוק ודיפון עפ"י פרט סטנדרטי של מחלקת

המאור בעיריית ירושלים.

1.8.1.0100

2,500.00 500.00 5.00 יח' תוספת למחיר שוחת מעבר עבור חוליה נוספת להגבהת המכסה מרום
 ס"מ המחיר כולל את החפירה33סופי המחיר לחוליה בכל קוטר ובגובה 
עבור החוליה והעתקת והעמקת הבור.

1.8.1.0110

21,000.00 2,100.00 קומפלט10.00 הארקת סוף קו או עמוד תאורה ע"י אלקטרודת הארקה מפלדה עם ציפוי
 מטר לרבות החדרתה האנכית לקרקע, מופות,3 מ"מ ואורך 19נחושת 

ס"מ עם100 ס"מ ועומק 80מהדקים, ראשי קידוח,  שוחת ביקורת בקוטר 
 מ"מ מריכף וכל הדרוש29מכסה יצוק עם כיתוב מתאים כולל שרוולים 

להשלמת החיבור ע"פ הנחיית מפרט מחלקת מאור רחובות,קומפלט.

1.8.1.0120



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 6עמוד: 03/09/2019

42/2019כתב כמויות למכרז מספר 

נת"צ בגין-מקטע א'
m

תת כתב: מקטע א'

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

10,000.00 2,000.00 קומפלט5.00 יבוצע אך ורק עפ"י החלטת המזמין ומנה"פ ומח' המאור
====================== פירוק זהיר של עמוד תאורה והיסוד.

תוך שמירה על הצנרת, הארקה והכבל הקיים לצורך חיבורם מחדש לעמוד
 התאורה החדש באותו המיקום. כולל הכנסת הצנרת הקיימת והכבל

הקיים ליסוד החדש. כולל כל העבודות וחומרי העזר הדרושים להכנה
מושלמת לחיבור העמוד החדש עם הכבלים, הצנרת והארכה הקיימת. עד

להפעלה מושלמת.

1.8.1.0130

12,000.00 100.00 קומפלט120.00 בדיקה מקדימה של עמודי התאורה הקיימים
----------------------------------------------------- חשיפת היסוד  של עמוד התאורה

ובדיקה כוללת של היסוד הקיים ומצבו המיכני. הבדיקה כוללת בדיקה
ויזואלית לבחינת המצב המיכני של העמוד, היסוד והברגים. בחינה

ויזואלית לאי קיום חלודה, סימני התפוררות, פגיעות מיכניות וכדו' . 
הבדיקה תבוצע יחד עם מפקח מח' המאור ובתאום מלא איתו . הבדיקה
תכלול תיעוד וצילום של המצב הקיים. מסקנות ירשמו בתאום עם מפקח

מח' המאור.

1.8.1.0140

206,500.00 תשתיות לתאורה 8.1 סה"כ לתת פרק:

מתקני תאורה 8.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

367,500.00 3,500.00 105.00 יח' 3000K- עם מודול ITALO לתאורת חוץ LEDאספקה והתקנה של ג"ת 
-LED מטר.(עפ"י חישובי14. בפוטומטריה מתאימה להתקנה ע"ג עמוד 

תאורה מאושרים)  משווק ע"י ש.מ.יוניברס כולל ציוד אינטגרלי, כבל
חיבור לפתח הציוד שבעמוד כולל התקנתו בראש העמוד. תאור מדוייק

של הפנס ופוטומטריה של הפנס עפ"י חישובי תאורה מאושרים לביצוע ע
"י מח' המאור. כולל פירוק הפנס הקיים והובלתו למחסני מח' המאור,

עפ"י הנחיות מח' המאור.

1.8.2.0010

22,500.00 4,500.00 5.00 יח'  . תאור12M מטר אולם בעוצמה גדולה יותר- 14פנס כנ"ל להתקנה בגובה 
 מדוייק של הפנס הספק, עוצמה ופוטומטריה של הפנס עפ"י חישובי
תאורה מאושרים לביצוע ע"י מח' המאור. כולל פירוק הפנס הקיים

והובלתו למחסני מח' המאור, עפ"י הנחיות מח' המאור.

1.8.2.0020

70,000.00 3,500.00 20.00 יח' 3000K- עם מודול ITALO לתאורת חוץ של LEDאספקה והתקנה של ג"ת  
-LED מטר. (עפ"י חישובי12. בפוטומטריה מתאימה להתקנה ע"ג עמוד 

תאורה מאושרים) משווק ע"י ש.מ.יוניברס. כולל ציוד אינטגרלי, כבל
חיבור לפתח הציוד שבעמוד כולל התקנתו בראש העמוד. תאור מדוייק

של הפנס ופוטומטריה של הפנס עפ"י חישובי תאורה מאושרים לבי צוע
ע"י מח' המאור.כולל פירוק הפנס הקיים והובלתו למחסני מח' המאור,

עפ"י הנחיות מח' המאור.

1.8.2.0030

782,000.00 11,500.00 68.00 יח' ASP-6W-3-105-9M GALILEO3-2-0 LEDאספקה והתקנה של ג"ת 
 מטר. משווק ע"י ש.מ.יוניברס. כולל40 בגובה עד HMלהתקנה ע"ג עמוד 

ציוד אינטגרלי, כבל חיבור לפתח הציוד שבעמוד כולל התקנתו בראש
העמוד. תאור מדוייק של הפנס ופוטומטריה של הפנס עפ"י חישובי
תאורה מאושרים לביצוע ע"י מח' המאור.כולל פירוק הפנס הקיים

והובלתו למחסני מח' המאור, עפ"י הנחיות מח' המאור.

1.8.2.0040

15,000.00 60.00 250.00 יח' 1.8.2.0050 מותקן ומחובר בפתח הציוד שבעמוד10KA C\10A+Nמאמ"ת 

19,800.00 110.00 180.00 יח'  ממ"ר5X35מהדקים נפרדים בעלי בידוד כפול לכל מוליך עבור כבלים 
 מהדקים על פס דין) מותקנים בפתח הציוד שבעמוד5(המחיר עבור 

  בסטנדרט עירית ירושליםSOGEXYכדוגמת 

1.8.2.0060

22,500.00 250.00 90.00 יח' מגש ציוד פלסטי דגם כפר מנחם גודל גדול בסטנדרט מחלקת המאור כולל
 גגון ותושבת להתקנת מהדקים ומאמ"ת/מאמת"ים עבור הפנס/פנסים

מותקן בפתח הציוד שבעמוד

1.8.2.0070



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 7עמוד: 03/09/2019

42/2019כתב כמויות למכרז מספר 

נת"צ בגין-מקטע א'
m

תת כתב: מקטע א'

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

21,600.00 240.00 90.00 יח' 8 מ"מ באורך המספיק לחיבור עד 40X4פס הארקות מנחושת בחתך 
6 מולכי הארקה בחתך עד 4 ממ"ר ובנוסף 35מוליכי הארקה בחתך עד 

ממ"ר מותקן בפתח הציוד שבעמוד

1.8.2.0080

22,500.00 250.00 קומפלט90.00 חיבור מושלם של כבלי חשמל בעמוד תאורה כולל זוג כבלים  בחתך עד
5X35 NA2XY ממ"ר כולל פתיחת35 כ"א  וזוג מוליכי  נחושת כ"א בחתך 

הכבלים , כפפות מפצלות  ומתכווצות בחום לראשי הכבלים ,שילוט
לכבלים ולמוליכי הארקה ,חיבור במהדקים שבמגש החיבורים ובפס

הארקות של העמוד ,וכל הדרוש להשלמת החיבור לעמוד. (הכבלים \מולי
כי הארקה לא נכללים במחיר העבודה וישולמו בנפרד)

1.8.2.0090

7,500.00 150.00 קומפלט50.00 תוספת למחיר חיבור הכבלים בעמוד תאורה עבור חיבור מושלם של כל
 כ"א ועבור כל5x35NA2XYכבל נוסף (מעבר לזוג  המחובר) בחתך עד 

 ממ"רכולל פתיחת הכבלים ,כפפות כפפות35מוליך נחושת נוסף בחתך 
מפצלות ומתכווצות בחום לראשי הכבלים ,שילוט לכבלים ולמוליכי

הארקה ,חיבור במהדקים שבמגש החיבורים ובפס הארקות של העמוד
,וכלה דרוש להשלמת החיבור לעמוד. (הכבלים \מוליכי הארקה לא

נכללים במחיר העבודה וישולמו בנפרד)

1.8.2.0100

20,000.00 1,000.00 קומפלט20.00    ומוליך5X35 NA2XYהתחברות לעמוד תאורה קיים עם כבל בחתך עד 
40X4CU ממ"ר כולל החלפת מגש חיבורים והכנת פס הארקות  35נחושת 

ממ"ר כולל ניתוק ופרוק כבל הזנה ישן  וכולל את כל העבודות והחומרים
הנדרשים פתיחת העמוד השחלת הכבלים וחיבורי החשמל בעמוד הקיים

(עבור הכבל ישולם בנפרד )

1.8.2.0110

6,000.00 500.00 12.00 יח'   לכבלי חשמל  בחתך עד3Mאספקה וביצוע חיבור ע"י מופה אפוקסי דגם 
 5X35ממ"ר. כולל חמרי עזר, נעלי כבל ושרוולים מתכווצים 

1.8.2.0120

12,500.00 2,500.00 קומפלט5.00 העברת מתקן החשמל של מערכת התאורה של מאור רחובות בדיקת בודק
מוסמך/חח"י ובצוע כל התיקונים הדרושים עד להשלמת המתקן עפ"י

דרישות הבודק. המחיר כולל תשלום עבור הבדיקה לבודק מוסמך/חח"י
ובצוע תיקון כל הליקויים שידרשו.

1.8.2.0130

12,500.00 250.00 קומפלט50.00 בדיקה כנ"ל אך לעמוד תאורה כולל דו"ח מפורט הכולל ערכים מדודים
לשביעות רצון המתכנן ומח' המאור

1.8.2.0140

הערה: ============================= סעיפים אלו
יבוצעו אך ורק  לפי הצורך ותקינות המצב הקיים בשטח.( עפ"י דו"ח בודק

 החשמל ועפ"י החלטת מח' המאור) יבוצעו אך ורק באישור מוקדם של
מנהל הפרויקט. =============================

הערה ------------------------------------------------------- כל העמודים והזרועות
RAL7039צבועים בתנור במפעל. בצבע 

------------------------------------------------------

13,200.00 2,640.00 5.00 יח' הובלה אספקה והתקנה מושלמת של מתקן  הגנה לעמוד מפגיעת רכב ע"פ
 פרט סטנדרטי של מחלקת המאור

1.8.2.0170

5,000.00 1,000.00 5.00 יח' 5° ס"מ בזווית X150 200**זרוע קשתית מאלומיניום מגולוון באורך 
 ס"מ בתוך העמוד ע"פ פרט סטנדרטי של מחלקת המאור70ובנוסף לפחות 

בעיריית י-ם. בדיוק כמו הקיים בעמודים הקיימים. צבוע בתנור במפעל
.  כולל פירוק הזרוע הקיימת והובלתה למחסני מח'RAL7039בצבע 

המאור, עפ"י הנחיות מח' המאור.

1.8.2.0180

90,000.00 2,000.00 45.00 יח'  בין הפנסים. צבוע°90  ו\או זוית כפולה °180**זרוע כנ"ל כפולה זוית 
. כולל פירוק הזרוע הקיימתRAL7039בתנור במפעל העמודים בצבע  

והובלתה למחסני מח' המאור, עפ"י הנחיות מח' המאור.

1.8.2.0190



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 8עמוד: 03/09/2019

42/2019כתב כמויות למכרז מספר 

נת"צ בגין-מקטע א'
m

תת כתב: מקטע א'

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

360.00 180.00 2.00 יח' אספקה והתקנה של זוג מחזיקי דגלים לפי דגם עירית ירושלים מותקנים
על עמוד  ע"פ פרט סטנדרטי של מחלקת המאור

1.8.2.0200

4,500.00 50.00 90.00 יח' ביצוע מספור לעמודי תאורה חדשים ו\או שינוי מספור לעמודים קיימים
ע"י צבע עם שבלונת מספרים או ע"פ פרט אחר עדכני למועד הביצוע ע"פ

 סטנדרט מחלקת המאור בעיריית ירושלים

1.8.2.0210

30,000.00 6,000.00 5.00 יח'  מטר עגול קוני מפלדה  מגולוונת  צבוע בתנור12עמוד תאורה בגובה 
.  כולל פתח ציוד פלטת יסוד, ברגיRAL7039במפעל העמודים בצבע  

יסוד, מתאם להתקנת זרוע כולל הובלה התקנה וחיבור (עפ"י סטנדרט
מחלקת המאור בעיריית ירושלים)

1.8.2.0220

42,500.00 8,500.00 5.00 יח' 1.8.2.0230 מטר14עמוד תאורה כנ"ל אולם בגובה 

1,587,460.00 מתקני תאורה 8.2 סה"כ לתת פרק:

מרכזית מאור חדשה 8.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

סעיפים אלו יבוצעו אך ורק עפ"י דו"ח בודק החשמל ועפ"י החלטת מח'
המאור.   באישור מוקדם של מנהל הפרויקט

------------------------------------------------------

25,000.00 5,000.00 קומפלט5.00 ביצוע עבודות שיפוץ קומפלט למרכזיה קיימת עפ"י דו"ח בודק חשמל
שבוצעה. העבודות כוללות ניקוי מושלם חיזוק פס"צ ומהדקים. חיזוק כל
הברגים וכל חיבורי הכבלים. השלמת פנלים חסרים. איזון פאזות ותיקון

כל הליקויים וציוד פגום בלוח. כולל כל העבודות וחומרי העזר הדרושים
לעבודה מושלמת עד לקבלתה ע"י מפקח מח' המאור. העבודות יבוצעו

ע"י חווט לוחות מיקצועי של יצרן לוח מורשה. הכל בתאום עם מפקח מח'
 המאור בשטח ועפ"י הנחיותיו.

1.8.3.0020

25,000.00 מרכזית מאור חדשה 8.3 סה"כ לתת פרק:

מערכות ומתקני תאורה-תשתיות תת קרקעיות 8.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

46,750.00 85.00 550.00 מ"א  ס"מ כולל60 ס"מ ברוחב עד 120חפירה ו/או חציבת תעלה בעומק עד 
פינוי לאתר מורשה.

1.8.5.0010

5,000.00 100.00 50.00 מ"א 60 ס"מ ברוחב כנדרש עד 150 עד 121חפירה ו/או חציבת תעלה בעומק מ-
ס"מ כולל פינוי לאתר מורשה.

1.8.5.0020

14,200.00 71.00 200.00 מ"א חציית משטח אספלט/בטונים ו/או פירוק ריצוף בשטח כבישים, מדרכות
ו/או איי תנועה כולל אבני שפה מכל סוג,כולל חיתוך ושבירת

 ס"מ150אספלט/בטון קיים  לעומק עד 

1.8.5.0030

28,000.00 140.00 200.00 מ"א תיקון משטח אספלט/בטונים ו/או ריצוף בשטח כבישים מדרכות ו/או איי
 והחזרת המצב לקדמותוC.L.S.Mתנועה החלפת החומר החפור בבטון 

כולל ופינוי עודפי חפירה

1.8.5.0040

900.00 450.00 2.00 מ"ק  נוסף להגנת צנרת ו/או לכל מקום שיידרש, (לפי דרישת20יציקת בטון ב-
מנה''פ)

1.8.5.0060



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 9עמוד: 03/09/2019

42/2019כתב כמויות למכרז מספר 

נת"צ בגין-מקטע א'
m

תת כתב: מקטע א'

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

22,330.00 2,030.00 11.00 יח' 1.8.5.0065 מ' כמפורט במפרט הטכני1.75 ס''מ ובעומק 80תא בקרה לחשמל בקוטר 

5,320.00 2,660.00 2.00 יח'  מ' כמפורט עם מכסה1.75 ס''מ ובעומק 100תא בקרה לחשמל בקוטר 
 טון כמפורט במפרט הטכני.40 לעומס D400מיציקת פלדה 

1.8.5.0070

9,100.00 700.00 13.00 יח' 200*200משטח יצוק מבטון עם ברזלי זיון מסביב לשוחת ביקורת, במידות 
 ס"מ כולל יישור השטח ומילוי שכבת מצע סוג א' מהודק20 ס"מ ובעובי 

 ס"מ20בעובי 

1.8.5.0080

30,200.00 15,100.00 קומפלט2.00  מ'  כולל החדרת צינור פוליאטילן25קידוח אופקי גמיש  באורך עד 
 מ"מ . כמפורט במפרט הטכני280בקוטר 

1.8.5.0090

174,000.00 1,160.00 150.00 מ"א  מ', כולל25 עבור כל מטר נוסף מעל 08.05.0090תוספת לקידוח בסעיף 
כל המפורט בסעיף הנ''ל

1.8.5.0100

81,200.00 29.00 2,800.00 מ"א  לפי תקן בזק13.5 מ"מ, יק"ע 75) בקוטר H.D.P.Eצינור מפוליאטילן (
לתקשורת עם פסי סימון בצבע (אדום, ירוק, צהוב, כתום) לפי הדרישה

1.8.5.0110

9,690.00 114.00 85.00 מ"א  מ"מ, עובי דופן 200 בקוטר 10 ) דרג  H.D.P.Eצינור שחור פוליאטילן (
 מ"מ14.7

1.8.5.0120

56,400.00 47.00 1,200.00 מ"א  ממ''ר, כולל סופיות (מפצלת)16X5 בחתך N2XYכבל נחושת מסוג 
 אצבעות לסגירת קצוות הכבל5מתכווצות עם 

1.8.5.0130

18,620.00 19.00 980.00 מ"א 1.8.5.0140 ממ''ר35מוליך הארקה מנחושת גלויה ושזורה בחתך 

3,000.00 250.00 קומפלט12.00 חיבור צנרת חדשה לתא בקרה קיים, כולל חפירה, ביצוע חורים חדשים 
וסתימתם בבטון, הגנה על כבלים קיימים בזמן ביצוע העבודה, ניקוי התא,

 מילוי חצץ והחזרת פני השטח לקדמותו, המחיר לכל כמות הצנרת
החדשה המתחברת לתא הבקרה

1.8.5.0150

6,300.00 700.00 קומפלט9.00 ניקוי צנרת קיימת בין שני תאי מעבר, כולל פתיחת סתימות, הכנסת חוט
 מ"מ מנילון שזור וכולל ניקוי התאים בקצוות הצנרת8משיכה בקוטר 

כמפורט במפרט הטכני. (המחיר קומפלט עבור שני תאי מעבר וכל הצנרת
הקיימת בין שני התאים)

1.8.5.0160

2,440.00 2,440.00 קומפלט1.00 טיפול של הקבלן מול ח"ח לביצוע חיבור חדש או הגדלת חיבור קיים ע"י
חברת החשמל למתקן חשמל לתאורה,כולל תשלום עבור הבדיקות

1.8.5.0170

2,340.00 2,340.00 קומפלט1.00 בדיקת המתקן החשמלי על ידי מהנדס חשמל בודק מוסמך 1.8.5.0180

2,400.00 30.00 80.00 מ"ר ציפוי/צביעת הגנה של ארונות חשמל בחומר מאושר ע''י אגף מו''פ של
נתיבי ישראל. התשלום לפי שטח של משטח הצבוע, מ''ר

1.8.5.0190

1,320.00 1,320.00 קומפלט1.00  לתא מנייה ח"ח (עשוי ארון פח), כולל צנרת בקוטר30יסוד בטון מזויין ב- 
 מ"מ ביסוד, (במקרה של יסוד בטון משותף למרכזיה ולתא המנייה לא100 

 יהיה כל שינוי במחירי היסודות)

1.8.5.0200

18,900.00 2,100.00 קומפלט9.00  ס"מ30 לארונות חשמל ותקשורת לעיל בגובה עד 30יסוד בטון מזויין ב- 
מפני הקרקע

1.8.5.0210
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42/2019כתב כמויות למכרז מספר 

נת"צ בגין-מקטע א'
m

תת כתב: מקטע א'

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

6,000.00 6,000.00 1.00 יח' , עשויה ארונות אטומים מפוליאסטר3X100Aלוח מפסק ראשי, חיבור עד 
,  כולל ביצוע איזון עומסיםCIמשוריין, כולל לוח החשמל בנוי מקופסאות 

 לשלוש הפאזות

1.8.5.0220

76,230.00 8,470.00 קומפלט9.00  במידותIP55ארון למע' טמ''ס להתקנת חוץ מפוליאסטר משוריין 
1100X590X320מ''מ 

1.8.5.0230

2,840.00 2,840.00 1.00 יח'  עשוי ארונות אטומים מפוליאסטר3X100Aפילר מונים ח"ח, לחיבור עד 
משוריין, כולל קופסאות אבטחה עם מבטיחים למונים הכל בהתאם

לסטנדרט ח"ח ובתאום עימם

1.8.5.0240

1,880.00 1,880.00 1.00 יח'  במידות :3X100A לפילר מונים ח"ח עבור חיבור 30גומחת בטון מזויין ב-
 ס"מ כולל הצבה וביסוס40 ס"מ עומק 200 ס"מ, גובה 80רוחב פנים 

בהתאם לתוכניות ובתאום עםח"ח ובאישור מנה"פ

1.8.5.0250

2,350.00 235.00 10.00 יח'  קילואמפר,10 אמפר , כושר ניתוק 40מא"ז תלת קוטבי לזרם נומינלי עד 
לרבות התקנה בלוח מרכזית תאורה קיימת

1.8.5.0260

1,350.00 45.00 30.00 יח'  מאושר עם1X25Aמא''ז חד קוטבי מגושר או לא מגושר לזרם נומינלי עד 
 ק"א15 לזרם קצר של Cאופיין ניתוק 

1.8.5.0270

5,670.00 630.00 9.00 יח' , עם מא"ז תלת קוטבי עם4X25A, 30mAממסר פחת ארבע קוטבי משולב 
 מאושר3X25A+Nניתוק אפס לזרם נומינלי של 

1.8.5.0280

1,215.00 135.00 9.00 יח' 1.8.5.0290 משולב במבנה לוח3X16A CEEשקע חד פאזי 

900.00 450.00 2.00 יח' ביצוע שינויים מכאניים וחשמליים בלוח מרכזיית הדלקה קיימת 1.8.5.0300

636,845.00 מערכות ומתקני תאורה-תשתיות תת קרקעיות 8.5 סה"כ לתת פרק:

מערכות פיקוד ובקרה 8.6 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

8,550.00 855.00 10.00 יח'  מ"מ19אלקטרודת הארקה לארון מנגנון-עמוד, מוט פלדה מגולוון בקוטר 
 צהוב/ירוק לחיבור בין אלקטרודהPVC ממ"ר 25 מ", מוליך 4.5ובעומק 

1.8.6.0010

5,750.00 575.00 10.00 יח'  ס"מ עם מכסה50 ס"מ ובעומק 60תא ביקורת לאלקטרודה אנכית בקוטר 
B-125לעומס "בינוני" 

1.8.6.0020

8,500.00 850.00 10.00 יח'  לגישה בחזית ארון מנגנון וארון ממשק התאום לבקרה20פלטה בטון ב-
 ס"מ מהצדדים,לרבות רשת זיון 60 ס"מ, לכל רוחב החזית ו-20בעובי 

להארקת היסוד של בסיס המנגנון.

1.8.6.0030

22,800.00 מערכות פיקוד ובקרה 8.6 סה"כ לתת פרק:

הכנות לחברת חשמל 8.7 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

הערות =============================
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42/2019כתב כמויות למכרז מספר 

נת"צ בגין-מקטע א'
m

תת כתב: מקטע א'

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

כל העבודות בפרק זה יבוצעו רק בהוראת המפקח בכתב, המזמין שומר
לעצמו את הזכות לבצע עבודות אלו או חלקן ע"י המציע או לחילופין

העבודה תבוצע ע"י חברת חשמל.
=============================

25,000.00 200.00 125.00 מ"ק חפירה בקטעים מסומנים בשוליים לאורך תוואי הכביש עבור הטמנת
צנרת חח"י בקרקע. הצינורות יסופקו ע"י חח"י. יותקנו ע"י הקבלן.

============================= חפירה ו/או חציבת תעלה
ס"מ מפני הקרקע, כולל חציית משטח150 ס"מ. בעומק עד 120 ברוחב עד 

אספלט/בטונים ו/או פירוק ריצוף בשטחי כבישים, באמצעות כל כלי
מכאני שי ידרש לרבות חופר- תעלות או בעבודת ידיים, בכל סוגי הקרקע

 ס"מ, ומילוי16כולל ריפוד וכיסוי חול, הנחת סרט סימון תקני מפלסטיק 
החפירה במצע מהודק בשכבות מבוקרות לפי מבנה המדרכה, החזרת

השטח לקדמותו וסילוק עודפי חפירה לאתר שפיכה מאושר ע"י הרשויות
מחוץ לתחומי הפרוייקט (מדידה לפי נפח חפירה כמפורט במפרט הטכני)

1.8.7.0030

מ"ק המשך מסעיף קודם-- כולל תאום מלא עם חח"י 1.8.7.0040

27,500.00 250.00 110.00 מ"ר תיקון משטח אספלט/בטונים ו/או ריצוף בשטח כבישים, מדרכות ו/או איי
תנועה , בכל רוחב שידרש, כולל תיקון הכביש באספלט חם כולל אספקת

האספלט, הבטון, אבני השפה והמרצפות, החזרת המצב לקדמותו ופינוי
עודפי חפירה.

1.8.7.0050

7,500.00 60.00 125.00 מ"א  צינורות קומפלט , מכל סוג שהוא, בחפירה. הצנרת תסופק6התקנת עד  
ע"י חח"י. כולל איסופה מחח"י והבאתה לשטח

1.8.7.0060

3,700.00 370.00 10.00 מ"ק  להגנה על צנרת (מתחת לשוחה עתידית או בהצטלבות20יציקת בטון ב-
עם תשתית אחרת) לפי דרישות המפקח ורישום ביומן

1.8.7.0070

1,800.00 600.00 קומפלט3.00 מ ע"פ הוראות המפקח באתר ,2X2X2חפירת בורות גישוש במידות עד  
כולל ניסור אספלט\פירוק ריצוף והחזרת המצב לקדמותו

1.8.7.0080

65,500.00 הכנות לחברת חשמל 8.7 סה"כ לתת פרק:

2,544,105.00 עבודות חשמל ותאורה-אלעד,סאניה 8 סה"כ לפרק:

תשתיות תקשורת-סאניה 18 פרק:

תשתיות תקשורת 18.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

המחירים כוללים סילוק עודפים ופסולת לאתרי הטמנה לפסולת בניין
ו/או עודפי עפר, כולל הובלה ואגרות.

21,240.00 177.00 120.00 מ"א  ס"מ160חפירה ו/או חציבת תעלה לצנרת תקשורת מכל סוג בעומק  עד 
 ס"מ בתחתיתה, באמצעות כל כלי מכאני שידרש לרבות30וברוחב עד 

חופר תעלות או בעבודת ידיים בכלסוגי הקרקע, כולל ריפוד חול בעובי
,CLSM ס"מ, סרט סימון תיקני, מילוי החפירה  ב- 20 ס"מ וכיסוי 10

החזרת השטח לקדמותו לרבות סילוק עודפי החפירה.

1.18.1.0010

6,000.00 2.00 3,000.00 מ"א 1.18.1.0020 מ"מ63/53/40 מ"מ ו/או 110העברת מנדרול לצינורות 

6,760.00 520.00 קומפלט13.00 1.18.1.0030 קנים.6חדירה לתאים קיימים עם צנרת חדשה עד וכולל 

34,000.00 תשתיות תקשורת 18.1 סה"כ לתת פרק:
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42/2019כתב כמויות למכרז מספר 

נת"צ בגין-מקטע א'
m

תת כתב: מקטע א'

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

34,000.00 תשתיות תקשורת-סאניה 18 סה"כ לפרק:

מבני פלדה-ברק 19 פרק:

19.2 - גשרי שילוט - מבנה19.02תת פרק  תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

המחירים כוללים סילוק עודפים ופסולת לאתרי הטמנה לפסולת בניין
ו/או עודפי עפר, כולל הובלה ואגרות.

146,000.00 2,920.00 50.00 מ"ק  בחתכים  שונים ומשתנים50עמודים טרומיים של גשר זיזי מבטון מזוין ב-
ובגבהים שונים, עם שני זיזים בחתכים משתנים בראש העמוד, כולל

טבלת-עיגון ומחבר מפחי-פלדה בתחתית העמוד , גמר פני בטון חשוף
חזותי.

1.19.2.0010

1,080,450.00 14,700.00 73.50 טון גשרי שילוט מפלדה כמפורט בפרטים הסטנדרטיים של נתיבי ישראל. 1.19.2.0020

33,660.00 15,300.00 2.20 טון סולמות עלייה לגשרי שילוט מחוברים לעמודים טרומיים 1.19.2.0030

1,260,110.00 19.2 - גשרי שילוט - מבנה19.02תת פרק  סה"כ לתת פרק:

1,260,110.00 מבני פלדה-ברק 19 סה"כ לפרק:

ביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוס-ברק 23 פרק:

23.1 - ביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוס23.01תת פרק  תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

המחירים כוללים סילוק עודפים ופסולת לאתרי הטמנה לפסולת בניין
ו/או עודפי עפר, כולל הובלה ואגרות.

409,480.00 290.00 1,412.00 מ"א ) או בכל שיטה אחרתMicro-Pileכלונס אנכי קדוח בשיטת ההקשה (
 ס''מ45 יצוק באתר בקוטר 30בהתאם לאמור במפרט המיוחד בטון ב-

1.23.1.0010

141,775.00 535.00 265.00 מ"א ) או בכל שיטה אחרתMicro-Pileכלונס אנכי קדוח בשיטת ההקשה (
 ס''מ60 יצוק באתר בקוטר 30בהתאם לאמור במפרט המיוחד בטון ב-

1.23.1.0020

9,884.00 7.00 1,412.00 מ"א  ס"מ עבור שימוש בבטון45תוספת מחיר לכל סוגי הכלונסאות בקוטר 
30 במקום ב-40ב-

1.23.1.0050

3,445.00 13.00 265.00 מ"א  ס"מ עבור שימוש בבטון60תוספת מחיר לכל סוגי הכלונסאות בקוטר 
30 במקום ב-40ב-

1.23.1.0060

564,584.00 23.1 - ביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוס23.01תת פרק  סה"כ לתת פרק:

564,584.00 ביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוס-ברק 23 סה"כ לפרק:

עבודות סלילה-מתי 51 פרק:

עבודות הכנה 51.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

המחירים כוללים סילוק עודפים ופסולת לאתרי הטמנה לפסולת בניין
ו/או עודפי עפר, כולל הובלה ואגרות.
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42/2019כתב כמויות למכרז מספר 

נת"צ בגין-מקטע א'
m

תת כתב: מקטע א'

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

135,000.00 15.00 9,000.00 מ"ר 1.51.1.0010 ס''מ.60פירוק מסעה בעובי שכבות כולל של עד 

38,000.00 95.00 400.00 מ"ק פירוק קירות אבן בכל סוג ובכל עובי 1.51.1.0020

19,000.00 500.00 38.00 יח' כריתת עצים בוגרים בכל גובה ובכל קוטר גזע, כולל גיזום ענפים מקדים
והדברה כימית לשורשים. פינוי הגזם לאתר שפיכה מאושר. כולל

אישורים מעיריית ירושלים.

1.51.1.0030

42,000.00 17.50 2,400.00 מ"א פירוק מעקות בטיחות מפלדה מטיפוס כלשהו. 1.51.1.0040

4,350.00 435.00 10.00 יח' התאמת תאי ביקורת מכל סוג כולל פירוק תקרה. 1.51.1.0050

4,000.00 400.00 10.00 יח' התאמת קולטן תא יחיד. 1.51.1.0060

33,000.00 33.00 1,000.00 מ"א 1.51.1.0070 ס''מ40-100ניקוי קווי ניקוז בשטיפה, בקוטר 

16,000.00 800.00 20.00 יח' ניקוי ושטיפת שוחות/תאי ביקורת מכל סוג מפסולת וסחף 1.51.1.0080

15,400.00 280.00 55.00 מ"ק פירוק והריסת אלמנטים שונים מבטון מזוין כולל ניסור כולל פינוי לאתר
פסולת מאושר ואגרות.

1.51.1.0090

570,000.00 300.00 1,900.00 מ"א ניסור רכיבי בטון כלשהם כולל ציפוי אבן בכל עובי עפ"י הנחיות המפקח
ועפ"י המפרט, הכל על מנת לקבל משטח אחיד רציף, שניתן יהיה להציב

עליו את המעקות. כולל פינוי לאתר פסולת מאושר ואגרות.

1.51.1.0100

36,000.00 12.00 3,000.00 מ"א צילום קו הניקוז הקיים באמצעות מצלמת וידאו והספקת דו"ח + קלטת
כנדרש במפרט המיוחד

1.51.1.0120

912,750.00 עבודות הכנה 51.1 סה"כ לתת פרק:

עבודות עפר 51.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

25,650.00 19.00 1,350.00 מ"ק חפירה לאורך הדרך וסילוק העפר. 1.51.2.0010

55,000.00 55.00 1,000.00 מ"ק אופציה לצורך ביצוע החלפת קרקע במידה ותתקבל הנחייה מיועץ
הקרקע: מילוי נברר מובא , נקי ומדורג בהתאם לדרישות המפרט כולל

 ס"מ והידוק מבוקר20פיזורו בשכבות של עד 

1.51.2.0020

85,000.00 85.00 1,000.00 מ"ק  ס"מ,20מצע סוג א' מפוזר בשכבות בעובי שכבה אחיד ומשתנה ועד 
 לפי מודיפייד אאשטו בשתי100%לאחר ההידוק, בהידוק מבוקר של 

 ס"מ) לפי יועץ קרקע.40שכבות. (סה"כ 

1.51.2.0030

165,650.00 עבודות עפר 51.2 סה"כ לתת פרק:

עבודות עפר לגשרים כולל קירות  תמך- ברק 51.3 תת פרק:
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42/2019כתב כמויות למכרז מספר 

נת"צ בגין-מקטע א'
m

תת כתב: מקטע א'

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

22,050.00 30.00 735.00 מ"ק חפירה/חציבה למבני גשרים וקירות תמך 1.51.3.0010

34,020.00 54.00 630.00 מ"ק מילוי מובא למבנים/מעברים תחתיים (חומר א') 1.51.3.0020

56,070.00 עבודות עפר לגשרים כולל קירות  תמך- ברק 51.3 סה"כ לתת פרק:

שכבת אספלטיות במיסעות 51.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

369,800.00 43.00 8,600.00 מ"ר  ס''מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג ב' וביטומן8 בעובי 37.5תא''צ 
PG68-10

1.51.4.0010

292,400.00 34.00 8,600.00 מ"ר  ס''מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן 6 בעובי 25תא''צ 
PG68-10

1.51.4.0030

1,696,600.00 34.00 49,900.00 מ"ר  ס''מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן6 בעובי 25תא''צ 
PG70-10

1.51.4.0040

670,800.00 39.00 17,200.00 מ"ר  ס''מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן7 בעובי 25תא''צ 
PG68-10

1.51.4.0050

260,000.00 260.00 1,000.00 טון  בעוביים שונים עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן25תא''צ 
PG68-10

1.51.4.0060

349,800.00 33.00 10,600.00 מ"ר .PG70-10 ס"מ, עם אגרגט גס בזלתי סוג א' וביטומן 4) בעובי S) 19תא"מ  1.51.4.0070

1,946,100.00 39.00 49,900.00 מ"ר  ס''מ עם אגרגט גס בזלתי סוג א' וביטומן5) בעובי Sמ' (19תא''מ  
PG70-10

1.51.4.0080

193,800.00 1.70 114,000.00 מ"ר 1.51.4.0090 ק''ג/מ''ר.1.2-0.8ריסוס ציפוי מאחה בכמות של 

12,000.00 1.20 10,000.00 מ"ר 1.51.4.0100 ק''ג/מ''ר.0.5-0.25ריסוס ציפוי מאחה בכמות של 

13,500.00 1.50 9,000.00 מ"ר 1.51.4.0110 ק''ג/מ''ר.1.2-0.8ריסוס ציפוי יסוד בכמות של 

73,140.00 6.90 10,600.00 מ"ר 1.51.4.0120 ס"מ .10.0 - 8.1קרצוף אספלט לעומק 

310,125.00 7.50 41,350.00 מ"ר ס"מ כולל קרצוף במקרצפת קטנה12.0 - 10.1קרצוף אספלט לעומק 
באזורים מוגבלים וצרים.

1.51.4.0130

140,000.00 350.00 400.00 מ"ק ) לכל מטרה בכל כמות ובכל חוזקCLSMבטון בעל חוזק מבוקר נמוך (
הנדרש. תשלום לפי חתך תאורטי בתוכניות.

1.51.4.0140

6,328,065.00 שכבת אספלטיות במיסעות 51.4 סה"כ לתת פרק:

עבודות נקיון בדרכים ובצמתים 51.23 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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42/2019כתב כמויות למכרז מספר 

נת"צ בגין-מקטע א'
m

תת כתב: מקטע א'

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

2,450.00 245.00 10.00 יח' 1.51.23.0020 רשתות)3ניקוי ושטיפת תא קליטה עם רשת/ קולטן ניקוז (עד 

2,450.00 עבודות נקיון בדרכים ובצמתים 51.23 סה"כ לתת פרק:

מעקות פלדה וגדרות בטיחות 51.33 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

711,000.00 180.00 3,950.00 מ"א , מאושר על-ידיW3 ברוחב פעיל H1מעקה בטיחות מפלדה ברמת תפקוד 
חברת נתיבי ישראל (רשימה מפורסמת באתר החברה)

1.51.33.0010

2,950.00 2,950.00 1.00 יח' 1.51.33.0020 מטר12פרט גלישה למעקה כלשהוא באורך 

1,740.00 870.00 2.00 יח' W למעקה EDSP 2.0מעבר ממעקה  1.51.33.0030

19,000.00 9,500.00 2.00 יח'  וביצוע פרט2.0/1.33 ולהיפך, NOVO RAILמעבר ממעקה בטון למעקה 
ISRALI STANDRDמעבר 

1.51.33.0040

5,160.00 2,580.00 2.00 יח' NOVO RAIL 2.0  למעקה EDSPמעבר ממעקה  1.51.33.0050

67,500.00 225.00 300.00 מ"א תוספת מחיר עבור פס מעקה תחתון להגנת רוכבי רכב דו גלגלי במעקה
בטיחות, לרבות על מעקה קיים

1.51.33.0060

807,350.00 מעקות פלדה וגדרות בטיחות 51.33 סה"כ לתת פרק:

מעקות בטיחות מבטון 51.36 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

1,225,000.00 490.00 2,500.00 מ"א 1.51.36.0010 - יחידה סטנדרטיתDelta- Block 80/6Mמעקה בטון מטיפוס 

1,225,000.00 מעקות בטיחות מבטון 51.36 סה"כ לתת פרק:

התקני קצה וסופגי אנרגיה 51.37 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

57,750.00 57,750.00 1.00 יח' 1.51.37.0010 קמ"ש לרבות תשתית אספלטית80סופג אנרגיה ברמת תפקוד 

110,000.00 110,000.00 1.00 יח'  לפי תקן אירופאי ברוחב100 לרמה  VECU STOPסופג אנרגיה מסוג 
 מ' או ש"ע7.65 באורך 1.05 ל-3.08משתנה מ 

1.51.37.0020

13,500.00 13,500.00 1.00 יח' התקן קצה למעקה בטיחות קבוע מפלדה לצידי הדרך / למפרדה שמתואם
 קמ"ש110למהירות 

1.51.37.0030

181,250.00 התקני קצה וסופגי אנרגיה 51.37 סה"כ לתת פרק:

גשרי שילוט 51.40 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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42/2019כתב כמויות למכרז מספר 

נת"צ בגין-מקטע א'
m

תת כתב: מקטע א'

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

20,000.00 10,000.00 קומפלט2.00  קיים, בכל גודל שהוא, כולל גשר יסוד ותשתיתVMSפירוק זהיר של שלט 
 בהתאם להנחיותCLSM וכד' ומילוי הבור במצעים סוג א' מהודק או ב

המפקח הובלתו ופינוי ואחסנת השלט במקום אשר יורה המפקח.

1.51.40.0010

15,000.00 15,000.00 קומפלט1.00 1.51.40.0020 עמודים.2כנ"ל רק על 

19,800.00 9,900.00 2.00 מ"ר FULL MATRIX Full colorsתוספת או הפחתה לפאנל פיקטוגרם צבעוני  
)RGB כמפורט בתוכניות, כאשר ה (PP 20 מ"מ. עבור שלטי VMSדגם 

JS-1 , JS-2

1.51.40.0030

14,800.00 7,400.00 2.00 מ"ר  בצבע צהוב-FULL MATRIXתוספת או הפחתה לפאנל מונוכרומטי 
Amber כמפורט בתוכניות, כאשר ה  PP 20 מ"מ. עבור שלטי VMSדגם 

JS-1 , JS-2

1.51.40.0040

16,300.00 8,150.00 2.00 מ"ר  בצבע צהוב-FULL MATRIXתוספת או הפחתה לפאנל מונוכרומטי 
Amber -כמפורט בתוכניות, ביחס ל  PP 18 מ"מ. עבור שלט VMSדגם 

JS3

1.51.40.0050

5,000.00 5,000.00 קומפלט1.00 בדיקת מתקן לקראת התקנת שלט על עמוד קיים כולל גשר, ביסוס וכל
מערכת תת קרקעית תשתית בתהליך מסירה מסודר לקראת התקנת השלט

וקבלתו. קבלת השלט לאחריות הקבלן לאחזקה כולל תעוד כל הנדרש מול
 המזמין והקבלן המוסר

1.51.40.0060

7,200.00 600.00 12.00 חודש  כולל ארון חשמל ותקשורת וכולל ציודVMSאחזקת אתר שלט אלקטרוני 
 יחידה לחודש אחזקה). כולל: אחזקת הגשר והקונסטרוקציה1תקשורת (

התומכת, סביבת השלט, הבקר, התווך שבין הבקר לשלט, חיבור תקשורת
.Total Riskלמערכת השו"ב וכל המתואר במפרט האחזקה בשיטת 

קומפלט

1.51.40.0070

720.00 60.00 12.00 חודש  כולל0.5Mbps פרטית בקצב APNעלות חודשית לקו סלולאר ברשת 
. יחידה. הפעלת הסעיף מיום מסירת השלטTotal Riskאחזקה בשיטת 

לעיריית ירושלים ומנת"י.

1.51.40.0080

2,234.00 2,234.00 קומפלט1.00 בדיקה של גשר שילוט עילי, להופעת סימני חלודה, סדקים, התרופפות
וכו' ע"י בעלי מקצוע ומכשור מתאים. סעיף זה כולל אישור מטעם הקבלן

 שגשר השילוט כשיר לשאת את עצמו ואת המורכב עליו בכל תנאי.

1.51.40.0090

4,468.00 4,468.00 1.00 יח' שיפוץ גשר שילוט, כולל ריתוכים כנדרש, צביעה וכו'. 1.51.40.0100

170,000.00 170,000.00 קומפלט1.00 . על פיVMS-JS2אספקה, התקנה ובדיקה של שלט אלקטרוני מסוג 
דרישות מנת"י ועיריית ירושלים, לרבות אספקה והתקנה של בקר השליטה

 באתר השילוט לשביעות רצון המזמין מנת"י ועיריית ירושלים.

1.51.40.0110

275,522.00 גשרי שילוט 51.40 סה"כ לתת פרק:

9,954,107.00 עבודות סלילה-מתי 51 סה"כ לפרק:

עבודות תנועה-אנס 52 פרק:

עבודות הכנה 52.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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42/2019כתב כמויות למכרז מספר 

נת"צ בגין-מקטע א'
m

תת כתב: מקטע א'

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

המחירים כוללים סילוק עודפים ופסולת לאתרי הטמנה לפסולת בניין
ו/או עודפי עפר, כולל הובלה ואגרות.

13,920.00 2,320.00 6.00 יח'  מ' וגובה1.3 ס"מ ומעלה בגובה 30קוטר הגזע 2העתקת עץ בוגר מגודל ( 
 מ' לפחות, לאחר גיזום) למקום חלופי ברשות המקומית. ע"פ3.5העץ 

מפרט מיוחד. כולל אישורים וליווי אגרונום.

1.52.1.0010

13,920.00 עבודות הכנה 52.1 סה"כ לתת פרק:

עבודות שילוט ותמרור 52.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

10,000.00 500.00 20.00 מ"ר  מ"ר מחומר4שלטים/תמרורים צידיים חדשים מטיפוסים שונים, בשטח עד 
 (לא כולל עמודים)2 מחזיר אור מדרגה 

1.52.2.0010

100,700.00 530.00 190.00 מ"ר  מ''ר,מטיפוסים שונים4שלטים/תמרורים צידים חדשים בשטח מעל  
 (לא כולל עמודים)2מחומר מחזיר אור מדרגה 

1.52.2.0020

896.00 56.00 16.00 מ"א  לרבות ביסוס העמוד וחיבורו3עמוד פלדה מגולוון בכל אורך בקוטר "
למסגרת השלט או לוחית התמרור.

1.52.2.0030

320,000.00 40,000.00 8.00 מ"ר  כולל חיבור למנת"י ואישורם. עד100*100שלט עילי פריזמטי בגודל 
למסירה מושלמת.

1.52.2.0040

431,596.00 עבודות שילוט ותמרור 52.2 סה"כ לתת פרק:

עבודות סימון כבישים 52.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

10,224.00 1.80 5,680.00 מ"א  ס''מ בצבע חד-רכיבי בגוון  לבן/צהוב דו רכיבי כולל10קו ניתוב ברוחב 
 חודשים12אחריות ל-

1.52.3.0010

7,280.00 2.60 2,800.00 מ"א  ס''מ כל אחד בצבע חד רכיבי גוון לבן/צהוב עם10קו ניתוב כפול, ברוחב 
 חודשים12), כולל אחריות ל-10:10:10 ס"מ (10 מרחק בינהם של 

1.52.3.0020

23,520.00 16.00 1,470.00 מ"ר צביעת שטחים בצבע חד רכיבי גוון לבן/צהוב (''קוביות'', קווי-עצירה,
 חודשים12איי-תנועה, פסים למעבר חציה, וחיצים) , כולל אחריות ל-

1.52.3.0030

134,800.00 40.00 3,370.00 מ"ר 1.52.3.0040 חודשים.12צביעת שטחים בצבע בגוון אדום דו רכיבי, כולל אחריות ל-

175,824.00 עבודות סימון כבישים 52.3 סה"כ לתת פרק:

אביזרי בטיחות להתקנה קבועה 52.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

30,800.00 22.00 1,400.00 יח' סמן מחזיר-אור חד-צדדי ממתכת מותקן בנעיצה והדבקה 1.52.4.0010

30,800.00 אביזרי בטיחות להתקנה קבועה 52.4 סה"כ לתת פרק:
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42/2019כתב כמויות למכרז מספר 

נת"צ בגין-מקטע א'
m

תת כתב: מקטע א'

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

652,140.00 עבודות תנועה-אנס 52 סה"כ לפרק:

הסדרי תנועה זמניים-עמי 53 פרק:

הסדרי תנועה זמניים לבטיחות באתרי עבודה 53.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

המחירים כוללים סילוק עודפים ופסולת לאתרי הטמנה לפסולת בניין
ו/או עודפי עפר, כולל הובלה ואגרות.

2,400,000.00 200,000.00 12.00 חודש תכנון, אישור וביצוע הסדרי תנועה ורמזורים זמניים לכל המבנים הפרקים
 השונים ושלבי ביצוע קומפלט לכל תקופת הפרויקט. כולל תכנון אישור

אספקה והתקנה של מערכת פלטות וקורות פלדה הניתנות לשינוע, לכיסוי
 זמני של תעלות ובורות ומתן אפשרות מעבר כלי רכב מכל הסוגים. כולל

העברות ושינוע במהלך כל תקופת העבודה ככל יידרש.כולל פירוקים
והעתקות עקב אירועים, חגים, כולל פתיחת מעברים זמניים לפי הנחיות

מנה"פ. כולל את כל המפורט בתכניות הסדרי התנועה הזמניים המצורפים
 לתיק המכרז וכן לכל הסדרי התנועה שיאושרו במהל הביצוע, וכן את כל

 הנדרש לביצוע הסדרי תנועה באמצעות תרשימים.

1.53.1.0010

כולל העברות תנועה מצד לצד ככל שיידרשו בשלבי הביצוע השונים.
כולל צוות אבטחה לעבודות יום ועבודות לילה. כולל עגלות חץ ככל

שיידרש לעבודות יום ולילה. כולל שינויים באבני שפה, מדרכות ומסעות
ככול שיידרש,אספקה ופיזור של האספלט קר. כולל פירוק זהיר של סככת

אוטובוס והצבתה מחדש. כולל פרוק סביב התחנה, העברת התחנה
למקומה החדש, פרוק הריצוף הקיים במקום המיועד להצבה פילוס התחנה
 והשלמת הריצוף. במקרים בהם התחנות יובאו ויונחו ע"ג הריצוף הקיים

ישולם על ההובלה וההנפה בלבד.

המשך מסעיף קודם: כולל עמודי פלדה מגולוונים לתמרורים מכל
הסוגים,כולל תמרורים מכל הסוגים, ככל שידרש. כולל עבודות סימון
בבכבישים: קווי ניתוב מכל הסוגים ,צביעת שטחים בכל צבע,והסרת
סימוני צבע, ככל שידרש. כולל מעקות וגדרות בטיחות מכל סוג ככל

שיידרש: אספקה והתקנה של גדרות רשת מגולוונת בכל גובה שידרש,
המחיר כולל שינוע ואחזקה לאורך כל הפרויקט.

 מ'2המשך מסעיף קודם: כולל גדר איסכורית חלקה עם הדפס בגובה 
מגולוון וצבוע כולל פירוק ושינוי ע"פ שלבי העבודה השונים, ככל

שידרש. כולל אספקה והתקנה של מהבהבים ע"ג מעקות בטיחות , אספקה
 והתקנה של שלטי תמרור בכל גודל שידרש, תושבות גומי, ככל שידרש.
כולל אספקה והתקנת מעקות בטיחות ניידים, כולל הנפה ושינוע, כולל

את כל פרטי החיבור הנדרשים

המשך מסעיף קודם: התשלום בגין סעיף זה יהיה לאחר הצבת ההסדר
הראשון ויסתיים עם פירוק ההסדר האחרון בהנחיית המפקח.

המשך מסעיף קודם: הסכום הכולל של ההקצב הינו סופי. הגדלת כמות
החודשים תשלום תאושר רק במידה ויתקבל אישור מזמין העבודה

להארכת משך הפרויקט בהתאם ללוח זמנים מאושר.

המשך מסעיף קודם: המחיר כולל את כל הכלול בתוכניות, בדגש על
סופגי אנרגיה זמניים מאושרים ע"י הוועדה הבין משרדית, יחידות גלישה

ויחידות קצה.

הסעיף כולל הקמת מתקן תאורה זמני למשך כל תקופת ביצוע העבודות
שבכללם: תכנון מפורט מלא ,אישור תכנון והקמה של מתקן התאורה
הזמני ע"פ הנחיות המפרט הטכני העירוני ,תאום עם מחלקת המאור

וקבלת אישורם לתכנון ולביצוע ,תאום שלבי הביצוע עם מפקח מטעם
מחלקת המאור וכולל בד יקת בודק מוסמך וקבלת אישורו לחיבור אל

הרשת העירונית. כולל גם ניתוק המתקן פירוקו בסוף העבודה ומסירתו
למזמין במחסני העירייה או בכל מקום אחר בתחום ירושלים שיוחלט ע"י

המזמין. כמו כן הסעיף כולל את כל הנדרש בתוכניות לביצוע מושלם
ותאורה זמנית בכל שלבי הביצוע. כולל אספקה והתקנה של כל הציוד

והתשתית ניוד התאורה וכו' ככל שיידרשו בשלבי הביצוע השונים.
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42/2019כתב כמויות למכרז מספר 

נת"צ בגין-מקטע א'
m

תת כתב: מקטע א'

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

המשך מסעיף קודם: כמות העמודים ללא הגבלה, כולל אחזקת המתקן
בכל שלבי הביצוע.

2,400,000.00 הסדרי תנועה זמניים לבטיחות באתרי עבודה 53.1 סה"כ לתת פרק:

2,400,000.00 הסדרי תנועה זמניים-עמי 53 סה"כ לפרק:

עבודות רג'י 60 פרק:

עבודות רג'י 60.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

עבודות רג'י: סעיף זה יופעל לפי הוראות המפקח בלבד, עבור עבודות
שאינן נכללות ו/או מתוארות בתוכניות או בסעיפים אחרים של כתב

הכמויות.

35,000.00 175.00 200.00 ש"ע 1.60.1.0020 עם פטיש הידראולי וכףJCBמחפרון אופני 

37,500.00 250.00 150.00 ש"ע שופל (יעה אופני) 1.60.1.0030

35,000.00 175.00 200.00 ש"ע מיני מחפרון (בובקט) 1.60.1.0040

6,600.00 2,200.00 3.00 י"ע 1.60.1.0050 מ"ק12משאית רכינה עם ארגז בקיבול 

13,500.00 4,500.00 3.00 י"ע 1.60.1.0060 טון *מטר, אורך זרוע ככל שנדרש150משאית עם מנוף עד 

27,000.00 60.00 450.00 ש"ע פועל פשוט 1.60.1.0070

18,000.00 72.00 250.00 ש"ע פועל מקצועי 1.60.1.0080

2,250.00 90.00 25.00 ש"ע פטיש חשמלי (קונגו) כולל מפעיל 1.60.1.0090

2,400.00 120.00 20.00 ש"ע 1.60.1.0100 פטישים, כולל מפעיל לקומפרסור3מדחס אוויר (קומפרסור) 

22,400.00 280.00 80.00 ש"ע 1.60.1.0110 טון לרבות פטיש16-21בגר גלגלים 

40,000.00 800.00 50.00 י"ע 1.60.1.0120 או ש"ע כולל מפעילBOMAG 75מכבש ידני 

65,000.00 1,300.00 50.00 י"ע 1.60.1.0130 או ש"עBOMAG 219מכבש רוטט דגם 

90,000.00 3,000.00 30.00 י"ע יום מדידה של מודד מוסמך 1.60.1.0140
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42/2019כתב כמויות למכרז מספר 

נת"צ בגין-מקטע א'
m

תת כתב: מקטע א'

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

394,650.00 עבודות רג'י 60.1 סה"כ לתת פרק:

394,650.00 עבודות רג'י 60 סה"כ לפרק:

עבודות משלימות בגשרים- ברק 69 פרק:

תפרי גשרים 69.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

137,460.00 870.00 158.00 מ"א אספקה והחלפת פרופיל אטם גומי קיים מניאופרן לתפרי גשר ידין מסוג
FIP,כולל תכנון ואישור ע"י מהנדס הגשר, פירוק האטם הפגום וסילוקו ,

הכל לפי המידות בפועל באתר, לרבות הלחמה במידת הצורך - לתפרים
 מ"מ. הפעלת סעיף זה מותנה באישור מנה"פ בלבד.160ברוחב 

1.69.2.0010

137,460.00 תפרי גשרים 69.2 סה"כ לתת פרק:

137,460.00 עבודות משלימות בגשרים- ברק 69 סה"כ לפרק:

18,529,544.00 מקטע א' 1 סה"כ לתת כתב:


