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156/2019כתב כמויות למכרז מספר 

מכרז מסגרת לביצוע עבודות שיקום ופיתוח רחובות ושצ"פים בירושלים
m

51 פרק:

51.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

120.00 מ"ק מ' כולל פינוי עודפי עפר למקום מאושר.2חציבה בשטח עד לעומק של  0.51.2.0020

51.2 סה"כ לתת פרק:

51 סה"כ לפרק:
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156/2019כתב כמויות למכרז מספר 

מכרז מסגרת לביצוע עבודות שיקום ופיתוח רחובות ושצ"פים בירושלים
m

תת כתב: רחוב דוד המלך

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

. לא תשולם כל תוספת בגין עבודות בשעות לילה,עבודות1הערה:
. במסגרת עלות2בסמטאות ו/או עבודה בכבישים עם תנועה סואנת.  

העבודה של כל סעיפי כתב הכמויות,וללא תמורה נוספת מצד המזמין ,
הקבלן יעמיד לביצוע העבודה את כל הציוד, ויבצע את כל העבודות של
אספקה , הובלה, התקנה וההעברה של הסדרי תנועה , לרבות עגלת חץ ,

רנזור נייד , מחסומי מיניגרד , גדרות רשת , מכל הסוגים , לוחות פלדה
לכיסוי תעלןת ובורות, התקנת והזזת שילוט , תמרורים , גשרונים למעבר

הולכי רגל , סימוני דרך זמניים , נצנצים וכל הציוד הנדרש להבטחת
הבטיחות והסדרי התנועה במקום העבודה לאורך כל תקופת הביצוע.

עבודות חשמל תאורה ותקשורת עירונית 8 פרק:

חפירות צנרת וכבלים תת קרקעיים 8.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

2,500.00 יח'  מטר מודרג מגולוון דוגמת הקיים8אספקה והרכבה של  עמוד תאורה 
סטנדרט עיריית ירושלים   ומאושר ת"י העמוד יכלול: פתח למגש ציוד

לפנס ע"פ סטנדרט עיריית ים מכסה לפתח ציוד ,פלטת יסוד ,בסיס צבוע
מפלדה מגולוונת כולל זרוע לראש עמוד  עם הכנה לחיבור זרוע לפנס

תאורה .העמוד יבנה לפי סטנדרט מחלקת המאור עיריית ים יעמ וד
 דוגמת "אורות געש" או "הנדסת חשמל"812בדרישות ת"י 

1.8.1.0010

600.00 יח' פירוק פנס תאורה קיים מעמוד תאורה  קיים העבודה תכלול : פירוק הפנס
  וניתוק מושלם .לרבות מנוף וכל הציוד והעבודה הנדרשת לפרוקו .

העברתו למחסני מחלקת המאור בתאום עם הפיקוח באתר .

1.8.1.0020

60.00 יח' ביצוע מספור על עמוד תאורה באתר בעזרת שבלונה בצבע שחור המתאים
 לברזל מגולוון, הסימון הכולל מספר לוח חשמל, מספר מעגל תאורה,

מספר סידורי של העמוד בתוך במעגל.

1.8.1.0030

600.00 יח' אספקה והתקנת מגש אביזרים (ציוד) מתועש לעמוד תאורה  כולל כל
האביזרים הנדרשים עפ"י הפרט בתכניות ומאושר מחלקת המאור בעיריית

 ים מתוצרת "מגלן" קיבוץ כפר מנחם עבור פנס תאורה אחד מותקן בתוך
פתח ציוד בעמוד תאורה

1.8.1.0040

150.00 יח' - דגלים. (כולל חבקים מרובעים2מחזיק דגלים לעמוד תאורה, ל 
מתאימים )  המחזיק והחבקים  יבוצוע מברזל מגולוון וצבוע בתנור או

באבקה אלקטרוסטטית בגוון  צבע שנבחר לעמוד

1.8.1.0050

3,200.00 יח' אספקת והרכבת פנס  תאורת חוץ מקצועי מבוסס תאורת לד  מבנה
 של  הצבע שיבחרRALמיציקת אלומניום בעל תקן ישראלי צבוע (בגוון 

 קלווין3000 מ"א 525 מודולים italo-1   8לעמוד התאורה)  דגם  "
 ספק ש.מ יוניברסIP- 66 ואט לפנס מוגן מים 117 הספק STE-Mפוטמטריה 

,M.W עם ציוד הדלקה (דרייבר ) איכותי דוגמת 

1.8.1.0060

800.00 קומפלט אספקה והתקנה של זרוע בודדת  לפנס אחד מסוג צינור באורך כולל של
 מטר קיים המחיר כולל8 ס"מ ) מותקנת ע"ג עמוד 70+100 ס"מ (170

פירוק הזרוע הישנה והתקנת הזרוע החדשה בצורה מלאה

1.8.1.0070

1,200.00 קומפלט  ס"מ170אספקה והתקנה של זרוע כפולה  מסוג צינור באורך כולל של 
 מטר8  לחיבור שני פנסים מותקנת ע"ג עמוד T ס"מ ) סיום ב 70+100(

קיים המחיר כולל פירוק הזרוע הישנה והתקנת הזרוע החדשה בצורה
מלאה

1.8.1.0080

1,400.00 יח'  במידות   ע"פ טבלת300 מ' מבטון ב - 9יסוד  בטון לעמוד תאורה 
היסודות של עיריית ים כולל חפירת הבור , כולל ברגי יסוד  מתאימים

 מנחושת40X4 מ' ,פס הארקה מגולוון מרותך ליסוד ופס נחושת  9לעמוד 
מחובר לפס מגולוון ע"פ פרט  ביצוע היסוד וצנרת לתאורת חוץ הכל עפ"י

 הפרט בתכנית והחזרת המצב לקדמותו

1.8.1.0090
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

90.00 מ"א  ס"מ  עפ"י120 בעומק 50חפירה/חציבה לכבלים  בקרקע או בסלע ברוחב 
  כולל ריפוד חול, סרט סימון, כיסוי במצע והידוק, ביצוע מושלם ע"פ

פרט חפירה בתכניות והחזרת המצב או או בסלע או לקדמותו

1.8.1.0100

25.00 מ"א  מ"מ כולל80צינור שרשורי מחוזק דגם "קוברה" דו שכבתי בקוטר חיצוני 
 ממ"ר  מונח בחפירה לרבות סרט אזהרה .8חבל משיכה בקוטר 

1.8.1.0110

35.00 מ"א  מ"מ  לשימוש4.2 עובי דופן 110צינור פלסטי כבד קשיח "מריביב" בקוטר 
 מ"מ8 בחציית כביש כולל חבל משיכה 

1.8.1.0120

15.00 מ"א  ממ"ר מושחל בצינור בתוך עמוד תאורה לחיבור בין3X2.5 N2XYכבל 
מגש הכבלים לפנס וחיבור מושלם  בשתי הקצוות

1.8.1.0130

80.00 מ"א 1.8.1.0140 ממ"ר מושחל בצינור ומחובר בשתי הקצוות5X16 N2XYכבל 

300.00 יח' 1.8.1.0150 ממ"ר5X16 N2XYביצוע מופה אפוקסי  מושלמת לכבל 

1,200.00 קומפלט חיבור  מושלם שלכבל  הזנה ראשית לתאורה לעמוד תאורה קיים ופעיל 
העבודה תכלול : חפירה מסביב היסוד לגילוי צנרת וכבל ההזנה

לעמוד,סיתות ביסוד הקיים ע"פ הצורך לכניסת כבל נוסף לעמוד . החלפת
 מגש האביזרים הקיים במגש חדש עם מהדקים כפולים להתפצלות לשני

עמודי תאורה , השחלת כבל הזנה בצינור עד לפתח נהציוד וחיבור מושלם
 של כבל ההזנה החדש לעמוד הקיים עבודה מתואמת עם הפיקוח של

מחלקת המאור ובאישור מוקדם

1.8.1.0160

200.00 יח'   והתקנתו3M ממ"ר דוגמת 5X16שרוול כפפה מתכווץ לכבל חשמל עד 
ע"ג כבלי חשמל בכניסה וביציאה מעמודי התאורה

1.8.1.0170

1,550.00 יח'  ס"מ כולל מכסה ברזל80שוחת מעבר  עגולה לכבלי תאורה  קוטר פנימי 
 טון לרבות חפירת הבור עבורה הידוק ודיפון25למדרכה לעומס  

1.8.1.0180

1,000.00 קומפלט  מטר מפלדה מצופה1.5שוחת הארקה הכוללת :אלקטרודת הארקה באורך 
 מ"מ כולל החדרתה אנכית לקרקע, מופות, ראשי12.5 נחושת בקוטר 

 ס"מ עם מכסה ומילוי חצץ וכולל שלט60קידוח, ושוחת ביקורת בקוטר 
"הארקה לא לפרק" קומפלט

1.8.1.0190

1,500.00 יח' העברת בדיקת  בודק חשמל מוסמך למתקן התאורה   והחשמל שבוצע 
בכביש כולל: בדיקת כל הקו ממעמוד התאורה  ,עמודי תאורה ,כבלי הזנה

 לעמודים,מערכת הארקה ע"י בודק מוסמך ותיקון הליקויים הנדרשים
כולל העברת דו"ח בדיקה ואישור תקינות המתקן לאחר ביצוע כל

הליקויים שהתגלו בבדיקה

1.8.1.0200

800.00 קומפלט  14) ממוחשבת באוטקד גרסה AS-MADEהכנת  תוכניות עדות (
גרסהלתכנית התאורה כולל עדכון מיקום העמודים והעברת ששלשה

CDעותקים למזמין בתיק המסירה + 

1.8.1.0210

1,500.00 יח' החלפת תקרה ומכסה של תא תאורה לצורך התאמה גובה עבור תא מכל
סוג שהוא (הנמכה) כולל מכסה יציקת פלדה מרובע עם כיתוב "תאורה",

"מחלקת המאור", "ע.ירושלים" והתאמה לפני פיתוח חדשים לשביעות
רצון מפקח מחלקת המאור והמפקח באתר

1.8.1.0220

2,800.00 קומפלט    ומוליך5X25 N2XYהתחברות 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 )

1.8.1.0230
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

650.00 יח'   לכבלי חשמל  בחתך עד3Mאספקה וביצוע חיבור ע"י מופה אפוקסי דגם 
 5 X 25ממ"ר. כולל חמרי עזר, נעלי כבל ושרוולים מתכווצים 

1.8.1.0240

25.00 מ"א 1.8.1.0250 גמיש "נאופרן"XLPE ממ"ר עם בידוד 3x2.5אספקה והשחלת כבל 

75.00 מ"א 1.8.1.0260 ממ"ר לתאורת דקו5X16 N2XYאספקה והשחלת כבל 

120.00 מ"א 1.8.1.0270 ממ"רX 25 N2XY  5אספקה והשחלת כבל 

21.00 מ"א אספקה והנחת צינור פלסטי  שרשורי מחוזק דו שכבתי מדגם "קוברה"
 מ"מ.8 מ"מ כולל סרט אזהרה וחבל משיכה 50גמיש  

1.8.1.0280

30.00 מ"א אספקה והנחת צינור פלסטי  שרשורי מחוזק  דו שכבתי מדגם "מגנום"
 מ"מ.8 מ"מ כולל סרט אזהרה וחבל משיכה 80גמיש  

1.8.1.0290

50.00 מ"א 8 כולל סרט אזהרה. וחבל משיכה 4 קשיח "PVCאספקה והנחת צינור 
מ"מ

1.8.1.0300

1,200.00 קומפלט  מ' לצורך בחינת תוואי תשתיות או2x2x1ביצוע בור גישוש במידות 
מיקום יסודות לעמוד תאורה כולל חפירה/חציבה זהירה וכיסוי להחזרת

המצב לקדמותו בגמר הגישוש

1.8.1.0310

196.00 מ"א 80חפירה/חציבה של תעלה לכבלי תאורה לחציית כביש רוחב החפירה 
 ס"מ כולל ניסור האספלט ופירוקו , חפירה,140ס"מ,  עומק החפירה 

ריפוד כיסוי והידוק  עפ"י  פרט.

1.8.1.0320

50.00 מ"ר תוספת למחיר חפירה עבור פירוק של ריצוף קיים באיזור החפירה לטובת
הנחת כבלי חשמל, כולל החזרתו או החזרת ריצוף זהה לקיים, כולל כל

החומרים הדרושים להחזרת אזור החפירה לקדמותו.

1.8.1.0330

50.00 מ"א  ס"מ  לצורך הנחת צנרת90הרחבת חפירה/חציבה של תעלה עד לרוחב 
תקשורת עירונית בחפירה משותפת עם התאורה כולל ריפוד חול וכיסוי

ע"פ פרט בתכנית תשתיות תקשורת.

1.8.1.0340

250.00 מ"א חפירה/חציבה של תעלה לכבלי תאורה במדרכה קיימת בין תשתיות
 ס"מ כולל ניסור120 ס"מ, עומק החפירה 60קיימות. רוחב החפירה 

האספלט ופירוקו/ פירוק הריצוף, ריפוד כיסוי והידוק עפ"י פרט.

1.8.1.0350

חפירות צנרת וכבלים תת קרקעיים 8.1 סה"כ לתת פרק:

שוחות מעבר ויסודות 8.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

250.00 קומפלט חיבור מושלם של כבלי חשמל בעמוד תאורה כולל זוג כבלים  בחתך עד
5X25 N2XY 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

\מוליכ י הארקה לא נכללים במחיר העבודה וישולמו בנפרד)

1.8.2.0010
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156/2019כתב כמויות למכרז מספר 

מכרז מסגרת לביצוע עבודות שיקום ופיתוח רחובות ושצ"פים בירושלים
m

תת כתב: רחוב דוד המלך

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

150.00 קומפלט תוספת למחיר חיבור הכבלים בעמוד תאורה עבור חיבור מושלם של כל
 כ"א ועבור כל5x25N2XYכבל נוסף (מעבר לזוג  המחובר) בחתך עד 

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

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

נכללים במחיר העבודה וישולמו בנפרד)

1.8.2.0020

2,050.00 יח' 10חפירה/חציבה זהירה של בור ויציקת יסוד לעמוד תאורה בגובה עד 
 ס"מ) כולל ברגי יסוד ,הארקות יסוד ופס100x100x160מטר (במידות 

 ס"מ מעל פני הקרקע  .100 מרותך ועולה עד למפלס X 4 40מגולוון 
מידות היסוד הסופיות יקבעו עפ"י חישוב מפורט של קונסטרוקטור מטעם
הקבלן בהתאם לעמוד שיסופק ולסוג הקרקע במקום ובהתאמה לעמ ידה

בדרישות המינימום כפי שמופיעות במפרט הטכני של מחלקת המאור.

1.8.2.0030

1,250.00 יח'  מטר    (במידות6חציבה זהירה של בור ויציקת יסוד לעמוד תאורה בגובה 
X 4 40ס"מ) כולל ברגי יסוד ,הארקות יסוד ופס מגולוון 80x80x80  עד 

 ס"מ מעל פני הקרקע. מידות היסוד הסופיות100מרותך ועולה עד למפלס 
 יקבעו עפ"י חישוב מפורט של קונסטרוקטור מטעם הקבלן בהתאם לעמוד

 שיסופק ולסוג הקרקע במקום ובהתאמה לעמידה בדריש ות המינימום
כפי שמופיעות במפרט הטכני של מחלקת המאור.

1.8.2.0040

800.00 יח'  ס"מ70X70תוספת למחיר בריכת ביקורת מכל סוג עבור מכסה מרוצף 
דוגמת  כרמל  של ולפמן

1.8.2.0050

3,000.00 יח'  ס"מ פנימי80אספקה והתקנת בריכת ביקורת עגולה לכבלי תאורה  קוטר 
 טון עם  כיתוב25 ס"מ כולל מכסה יצוק עשוי ברזל  לעומס 171 עומק 

מתאים  ע"פ מפרט מחלקת המאור כולל חפירת הבור עבורה הידוק ודיפון

1.8.2.0060

שוחות מעבר ויסודות 8.2 סה"כ לתת פרק:

הארקות 8.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

100.00 יח'  ממ"ר)35השלמת הארקה קיימת (חיבור בין מוליכים נחושת  גלוים עד 
לאחר פירוק עמוד או ביצוע מופה כולל מהדקי נחושת מתכווץ לחיבור

 ס"מ .100המוליכים בחפיפה של 

1.8.3.0010

2,500.00 קומפלט 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.

1.8.3.0020

30.00 מ"א  ממ"ר שזור גלוי  להארקה מותקן ישירות35אספקה והנחת מוליך נחושת 
 מטר לחיבור2בקרקע במקביל לצינורות כולל הכנת רזרבה באורך 

בעמודים

1.8.3.0030

הארקות 8.3 סה"כ לתת פרק:

פרוקים ושונות 8.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

350.00 יח' פרוק  יסוד של עמוד תאורה  מכל סוג שהוא ,  עפ"י סימון כמפורט
בתכנית כולל סילוקו מהאתר

1.8.4.0010
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מכרז מסגרת לביצוע עבודות שיקום ופיתוח רחובות ושצ"פים בירושלים
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תת כתב: רחוב דוד המלך

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

350.00 יח'  מטר  , עפ"י סימון16ניתוק ופרוק  עמוד תאורה מכל סוג שהוא בגובה עד 
 כמפורט בתכנית כולל סילוק מהאתר או הובלה מסודרת למחסני העיריה

בהתאם להחלטת המפקח.

1.8.4.0020

100.00 יח' ניתוק ופרוק  זרוע יחיד\כפול משולש מכל סוג  שהוא עפ"י סימון כמפורט
בתכנית כולל סילוק מהאתר או הובלה מסודרת למחסני העיריה בהתאם

להחלטת המפקח.

1.8.4.0030

60.00 יח' ניתוק ופרוק  פנס תאורה מכל סוג שהוא , עפ"י סימון כמפורט בתכנית
כולל סילוק מהאתר או הובלה מסודרת למחסני העיריה בהתאם להחלטת

המפקח.

1.8.4.0040

6,000.00 קומפלט ניתוק ופרוק תשתיות תת קרקעיות של מתקן המאור הקיים בשטח העבודה
 (רחוב שלמה המלך כולל הצמתים לאורך התוואי בתוך גבולות הפרויקט)

  , עפ"י סימון כמפורט בתכנית כולל: כבלים תת קרקעיים ו/או עיליים,
קופסאות מעבר, שרוולים, צינורות, שוחות וכו' בהתאם לדרישות המפקח

ו/או המתכנן והעברתו בצורה מסודרת למקום שיורה המזמ ין. הפרוק
ייעשה בשלבים לפי קצב התקדמות הביצוע ובהתאם להנחיות המפקח

באתר.

1.8.4.0050

3,500.00 קומפלט העברת מתקן החשמל של מערכת התאורה בכללותה 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.

1.8.4.0060

2,300.00 קומפלט העברת מתקן חשמל \תאורה בעמוד תאורה קיים בדיקת בודק מוסמך
והגשת דוח כולל פרוט  כל התיקונים הדרושים לצורך חיבורו למתקן

החדש . המחיר כולל תשלום עבור הבדיקה לבודק מוסמך , ליווי  הבודק
והגשת עזרה בכל שלבי הבדיקה כולל גם תאום עם מפקח מאור רחובות

וקבלת אישורו לפתיחת העמוד ובדיקתו.

1.8.4.0070

פרוקים ושונות 8.4 סה"כ לתת פרק:

עמודים וזרועות 8.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

400.00 יח'  מ"מ מנחושת40X4CUפס הארקות לחיבור מוליכי הארקה בעמוד במידות 
ממ"ר.70 מוליכים בחתך עד 10 עם ברגים, דיסקיות ואומים לחיבור 

1.8.5.0010

200.00 יח' אספקה והרכבת זוג מחזיקי דגלים ,לפי דגם  עירית י-ם לכל סוגי עמודים.
 מ"מ10 כולל חבק וגומי בעובי 

1.8.5.0020

50.00 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

1.8.5.0030

3,500.00 יח' זרוע מסוגננת מיציקת אלומיניום בגוון לפי בחירת האדריכל דגם "יוחנן"
"מותקנת מראש עמוד תאורה ו\או מדופןAlbanyלהתקנת פנס אחד דגם "

עמוד תאורה ע"פ המפרט העירוני כולל אביזרי התקנה וחיבור לעמוד

1.8.5.0040

6,500.00 יח' זרוע מסוגננת מיציקת אלומיניום בגוון לפי בחירת האדריכל דגם "יוחנן"
"מותקנת מראש עמוד תאורה ו\או מדופןAlbanyלהתקנת שני פנסים דגם "

עמוד תאורה ע"פ המפרט העירוני כולל אביזרי התקנה וחיבור לעמוד.
, וכד' )45° °90,180°**הערה**:(זרוע כפולה בכל סידור שהוא 

1.8.5.0050
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מכרז מסגרת לביצוע עבודות שיקום ופיתוח רחובות ושצ"פים בירושלים
m

תת כתב: רחוב דוד המלך

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

8,500.00 יח' זרוע מסוגננת מיציקת אלומיניום בגוון לפי בחירת האדריכל דגם "יוחנן"
" מותקנת מראש עמוד תאורה ו/אוAlbanyלהתקנת שלושה פנסים דגם "

מדופן עמוד תאורה ע"פ המפרט העירוני כולל אביזרי התקנה וחיבור
לעמוד. **הערה**:(זרוע משולשת בכל סידור שהוא , )

1.8.5.0060

13,000.00 יח'  מטר והגבהה10 שלבים בגובה 3אספקה והרכבה עמוד תאורה מדורג 
 מטר- עפ"י פרט עירוני מאושר דגם ספירו ירושלים עשוי1נוספת של 

יציקות פלדה כולל טבעות הלבשה מסוגננות ובסיס מסוגנן מיציקת
אלומיניום ע"פ פרט עירוני וצבוע בצביעה אלקטרוסטטית בתנור בגוון

ע"פי בחירת האדריכל כולל פתח ציוד פלטת יסוד, בסיס מפלדה, דלת פ
נימית ודלת חיצונית במעטפת עם סמל יציקת "עיריית ירושלים" כולל גם

מתאם להתקנת זרוע וכולל הובלה, התקנה וחיבור דגם ירושלים של חברת
 פ.ל.ה

1.8.5.0070

8,500.00 יח'  מטר דגם ספירו6 שלבים בגובה 2אספקה והרכבה עמוד תאורה מדורג 
ירושלים עשוי יציקות פלדה כולל טבעות הלבשה מסוגננות ובסיס מסוגנן
מיציקת אלומיניום ע"פ פרט עירוני וצבוע בצביעה אלקטרוסטטית בתנור

בגוון ע"פי בחירת האדריכל כולל פתח ציוד פלטת יסוד, בסיס מפלדה,
דלת פנימית ודלת חיצונית במעטפת עם סמל יציקת "עיריית ירושלים"

כולל גם מתאם להתקנת זרוע וכולל הובלה, התקנה וחיבור דגם ירושלים
של חברת פ.ל.ה

1.8.5.0080

עמודים וזרועות 8.5 סה"כ לתת פרק:

פנסים ונורות 8.6 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

90.00 יח'  דגם10A+Nחיבור פנס נוסף כולל הרחבת מהדקים ותוספת מאמ"ת 
10KA/C.וחיבורו לפנס הנוסף שקוע בקרקע 

1.8.6.0010

80.00 יח' תופסת למחיר מגש חיבורים עבור חיבור פנס נוסף כולל הרחבת מהדקים
 וחיבורו לפנס הנוסף בראש העמוד10KA/C דגם 6A+Nותוספת מאמ"ת 

או לפנס שקוע בקרקע.

1.8.6.0020

300.00 יח' אספקה והתקנת מגש אביזרים פלסטי דגם "מגלן-בינוני" לעמוד עם תאורה
 וללא דקו מאושר לשימוש ע"י מחלקת המאור עפ"י המפרט והתכניות

, פס הארקות, מאמ"ת5x35כולל מהדקים עבור חיבור כבלים בחתך עד 
6A+N 10 דגםKA/Cוכל הדרוש לחיבור עבור פנס אחד. מותקן בתוך פתח 

ציוד בעמוד תאורה .

1.8.6.0030

550.00 יח' אספקה והתקנת מגש אביזרים פלסטי דגם "מגלן-גדול" לעמוד עם תאורה
+דקו מאושר לשימוש ע"י מחלקת המאור עפ"י המפרט והתכניות כולל

שני סטים של מהדקים עבור חיבור כבלים בשני מעגלים שונים בחתך עד
5x35 6, פס הארקות, מאמ"תA+N 10 דגםKA/Cוכל הדרוש לחיבור עבור 

KA/C 3X(10A+N 10פנס אחד.ועוד סט של שלושה מאמתי"ם מגושרים  (
לחיבור דקו וחיווט פנימי . מותקן בתוך פתח ציוד בעמוד תאורה .

1.8.6.0040

150.00 יח'  ממגש הציוד ועד לגובה7X2.5NYYהכנה לדקו בעמוד תאורה כולל כבל 
 מטר בעמוד כולל קופסת חיבורים דגם פטיש עם מכסה אטום ומחוזק5-7

 ובלוק מהדקים וכל הדרושIP67בברגים וכולל ארבע כניסות אנטיגרונים 
לחיבור הכנה לתאורת דקו.

1.8.6.0050

2,700.00 יח'  לתלייה או לראשALBANYאספקה והתקנת פנס דקורטיבי מסוגנן  מסוג 
עמוד  צבוע בתנור בגוון שיבחר במהלך הביצוע , כולל מפזר אור אליפטי

,רפלקטור אלומניום טהור מצופה אנודייז ועם ציוד אינטגרלי על מגש
 כו נל"ג כולל ניפל חיבור לראש עמוד/ זרוע70Wנפרד ונורת 

1.8.6.0060



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 10עמוד: 10/11/2019

156/2019כתב כמויות למכרז מספר 

מכרז מסגרת לביצוע עבודות שיקום ופיתוח רחובות ושצ"פים בירושלים
m

תת כתב: רחוב דוד המלך

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

2,800.00 יח'  לתלייה או לראשALBANYאספקה והתקנת פנס דקורטיבי מסוגנן  מסוג 
עמוד  צבוע בתנור בגוון שיבחר במהלך הביצוע , כולל מפזר אור אליפטי

,רפלקטור אלומניום טהור מצופה אנודייז ועם ציוד אינטגרלי על מגש
 כו נל"ג כולל ניפל חיבור לראש עמוד/ זרוע100Wנפרד ונורת 

1.8.6.0070

3,100.00 יח'  לתלייה או ראשALBANYאספקה והתקנת פנס דקורטיבי מסוגנן מסוג 
עמוד צבוע בתנור בגוון שיבחר במהלך הביצוע, כולל מפזר אור אליפטי,

רפלקטור אלומיניום טהור מצופה אנודייזועם ציוד אינטגרלי על מגש
  נל"ג סופר כולל ניפל חיבור לראש עמוד/ זרוע250Wנפרד ונורת 

1.8.6.0080

פנסים ונורות 8.6 סה"כ לתת פרק:

תאורה שקועה לעצים 8.7 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

6,000.00 קומפלט  לתאורת עצים IK10 IP67אספקה, התקנה וחיבור של ג.ת שקוע בקרקע 
 נורות16X LEDכולל זכוכית משוריינת ומחוסמת עם ציוד אנטגרלי ונורת 

  בהתאם לניסוי תאורה כולל37°- °17רפלקטור ואלומת אור רחבה בין 
סיר ביטון  מקורי,עבודות התקנה וביטון במפלס הריצוף\קרקע, וכל

האביזרים הדרושים להתקנה קומפלט, כולל גם גריל אנטי סנ וור בהתקנה
SCHREDER יצרן TERRA- LED פנימית, דגם 

1.8.7.0010

תאורה שקועה לעצים 8.7 סה"כ לתת פרק:

מרכזיית תאורה 8.8 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

20,000.00 יח' .  בעלת3X80A ב' 2000אספקה והתקנה מרכזיית הדלקה על קרקע, דגם  
 ארונות פוליאסטר משוריין לפי מפרט טכני עירוני של מח' מאור3

בעיריית ירושלים. כולל כל אביזרי הלוח עפ"י התכנית,כולל פסי צבירה
, מגן ברקELNET, כולל מכשיר מדידה אלקטרוני 10KA 3X250Aעד  

K-PRD-40Rומתח יתר לשלוש פאזות ואפסכולל מנתק נתיכים מובנה 
QUIC של Schneider,כולל מהדקים לפאזות, אפס והארקה, חיווט .

שילוט, הובלה, התקנה וחיבור קומפלט. וכל העבודות וחומרי העזר
הדרושים להשלמה קומפלט של המרכזייה עד לאישורה ע"י מח' המאור

של עיריית ירושלים. המחיר קומפלט עפ"י תכנית המרכזיה.

1.8.8.0010

20,000.00 יח' .  בעלת3X125A ב' 2000אספקה והתקנה מרכזיית הדלקה על קרקע, דגם  
 ארונות פוליאסטר משוריין לפי מפרט טכני עירוני של מח' מאור3 

בעיריית ירושלים. כולל כל אביזרי הלוח עפ"י התכנית,כולל פסי צבירה
, מגן ברקELNET, כולל מכשיר מדידה אלקטרוני 10KA 3X250Aעד  

-PRD-40Rומתח יתר לשלוש פאזות ואפסכולל מנתק נתיכים מובנה 
QUICK של Schneider,כולל מהדקים לפאזות, אפס והארקה, חיווט .

שילוט, הובלה, התקנה וחיבור קומפלט. וכל העבודות וחומרי העזר
הדרושים להשלמה קומפלט של המרכזייה עד לאישורה ע"י מח' המאור

של עיריית ירושלים. המחיר קומפלט עפ"י תכנית המרכזיה.

1.8.8.0020

12,000.00 קומפלט  ש"ח צמוד למדד הבניה מיום12,000העברת תקציב למח' המאור בסך 
. עבור ביצוע קומפלט של יחידת קצה לפיקוד אלחוטי01/01/2014

למרכזיית מאור בתא נפרד עפ"י פרט סטנדרטי של מח' מאור רחובות
כדוגמת "ליד".

1.8.8.0030

1,120.00 קומפלט הארקת מרכזיה או עמוד תאורה כולל אלקטרודת הארקה תיקנית  בקוטר
 מ' ממוטות פלדה  מצופים נחושת,שוחת בטון3 מ"מ ובעומק של 19של 

8 ס"מ ב"ב 50 ס"מ עם מכסה בקוטר 60 ס"מ ובעומק של 60טרומי בקוטר 
טון עם סמל

1.8.8.0040



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 11עמוד: 10/11/2019

156/2019כתב כמויות למכרז מספר 

מכרז מסגרת לביצוע עבודות שיקום ופיתוח רחובות ושצ"פים בירושלים
m

תת כתב: רחוב דוד המלך

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

10,000.00 קומפלט אספקה והתקנה של גומחת בטון מקורה וולפמן סטנדרטית במידות
250X220X50) ס"מ WxHxDכולל יציקת בסיס בטון עם רשת זיון בעובי (

 ס"מ20 ס"מ. כולל הארקת יסוד קומפלט, כולל סוקל הגבהה מבטון של 15
 ללוח החשמל. כולל צנרת לכניסת ויציאת כבלים עבור הלוח. עם דלתות

ברזל מגולוון עם רפפות  עם נעילה. כולל התקנה מושלמת

1.8.8.0050

מרכזיית תאורה 8.8 סה"כ לתת פרק:

תאורה זמנית 8.9 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

הקמת מתקן תאורה זמני למשך תקופת ביצוע העבודות בגבולות
הפרוייקט: ========================== מחירי היחידה

כוללים : 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.

44.00 מ"א  מ"מ  אלומיניום עם בידוד4X25אספקה התקנה ומתיחה של כבל תא"מ 
XLPEהמתאים לדרישות ח"ח המחיר כולל גם  אביזרי תליה, מתאמים 

לחיבור לעמוד עם כבל נחושת ואביזרי מתיחה מקוריים המסופקים ע"י
יצרן הכבל, אישור למתקן ע"י קונסטרוקטור, פרוק הכבל בגמר השימוש

במתקן הזמני,  פינוי מהאתר והחזרתו לקבלן. מחיר יחידה ימדד ב קו ישר
בין נקודות המתיחה ללא תוספת עבור גישורים ועבור שקיעה. (העבודה

תבוצע בשלבים , ובקטעים קצרים עפ"י הצורך בשטח בהנחיית הפקוח
ובשעות שאינן רגילות ללא תוספת מחיר).

1.8.9.0020

1,500.00 יח'  מטר בתוך שרוול מתכתי10אספקה והתקנה של מכלול עמוד עץ בגובה 
 ס"מ)100X100X100 (במידות מינימום 300מותקן ביסוד בטון גלוי  ב- 

עפ"י המפורט במפרט הטכני . המחיר כולל את העמוד והיסוד ואת כל
הנדרש להצבה תקנית מאושרת בכתב ע"י קונסטרוקטור של היסוד והעמוד

 מ/ש מהירות40 לעמידה בתנאי הרוח ומזג האוויר באזור ולא פחות מ - 
רוח כולל פינוי היסוד והעמוד בגמר העבודה בכביש עם הפעלת התאורה

הקבועה והחזרתו לקבלן .המחיר כולל גם הזזת העמוד עם היסוד בכל
שלבי התאורה הזמנית ע"פ הצורך והתאם לשלבי הביצוע של התאורה

הזמנית .

1.8.9.0030

400.00 יח' אספקה והרכבת זרוע בודדת  עפ"י פרט בתוכנית לעמוד תאורה זמני מעץ
 לב6851 מטר דגם לב- 2X3הזרוע עשויה מצינור פלדה מגולוון במידות 

אופיר , המחיר כולל חיזוק מושלם לעמוד עץ בתוספת חבקים ממתכת
עפ"י הצורך. ופינוי מהאתר בגמר השימוש בתאום עם הפיקוח והחזרתה

לקבלן.

1.8.9.0040

98.00 מ"א  מברזל מגולוון מחוזק  ע"י חבקי מתכת2אספקה והתקנה של צינור "
לעמוד תאורה זמני במהלך העבודות להגנה על כבל חשמל בחלק התחתון

 של העמוד . מחיר לפי מ"א צינור באורכים שונים כפי שידרש בשטח.

1.8.9.0050

630.00 יח'   מתוצרת "געש"25אספקה והרכבת פנס לתאורה זמנית דגם אמריקן-
 נל"ג כולל כיסוי זכוכית מחוסמת,W 400בידוד כפול עם ציוד ונורה 

3X2.5 מותקן הקופסה אטומה על העמוד, וכבל הזנה 10Aמאמ"ת הגנה 
NYYמחובר לכבל תא"מ באמצעות מהדקי זרם מקוריים ועד הפנס. חיבור 

מושלם לחשמל המחיר כולל אחזקת הפנס (החלפת ציוד פגום ונורות
שרופות) עפ"י הנדרש במהלך כל העבודות בכביש עד להשלמת המתקן

הקבוע והסופי ופינוי מהאתר בגמר העבודות בכביש בתאום עם הפיקוח
והחזרתו לקבלן.

1.8.9.0060



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 12עמוד: 10/11/2019

156/2019כתב כמויות למכרז מספר 

מכרז מסגרת לביצוע עבודות שיקום ופיתוח רחובות ושצ"פים בירושלים
m

תת כתב: רחוב דוד המלך

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

4,000.00 תח' תצפית אחזקת כל מתקני תאורה זמנית בגבולות הפרויקט ולמשך תקופת ביצוע
העבודות ============================ אחזקת המתקן

תבוצע ע"פ הנחיות המפרט העירוני וע"פ הנחיות מפקח מחלקת המאור .
מרכיבי האחזקה: איתור תקלות ותיקונן , החלפת נורות לפי הצורך ,

 שעות מרגע12מתיחת הכבלים לפי הצורך  תיקון תקלה ייעשה בתוך 
 שעות מרגע קבלת3קבלת ההו דעה.טיפול במפגע בטיחותי ייעשה בתוך 

ההודעה.

1.8.9.0070

תאורה זמנית 8.9 סה"כ לתת פרק:

תשתיות לתקשורת עירונית 8.10 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

הערה : ========================== בחלק מהתוואי תונח
הצנרת בחפירה משותפת עם תשתיות תאורת רחוב. החפירה המשותפת

כלולה בסעיפי פרק תאורת רחוב. מחיר הצנרת כולל את כל הדרוש
לתאום עם קבלן התאורה ולהנחת הצנרת בחפירה המשותפת.

3,000.00 יח'  עבור אספקת מכסה יצוק בסטנדרט חברות1Aתוספת למחיר לתא בקרה 
 וכד' ) ע"פ הנחיית מחלקת תשתיות בעירית1התקשורת (הוט,סלקום,מד-

ירושלים כולל נעילה

1.8.10.0020

750.00 יח' התאמה גובה תקרה ומכסה של תא תקשורת מכל סוג שהוא (הנמכה או
הגבהה) לשביעות רצון מפקח מחלקת המאור והמפקח באתר

1.8.10.0030

6,000.00 יח'  ס"מ127X 57 במידות פנימיות 1Aתא בקרה מלבני לתקשורת מסחרית דגם 
 טון מיציקת פלדה לפי40 לעומס D400 ס"מ, עם מכסה כבד 192 ובעומק 

 עם סמל   עיריית ירושלים וכיתוב בהטבעה בהתאם ליעוד489ת"י 
המערכת כולל מדרגות (סולם), קידוחי פתחים לצנרת ומחברי שוחה

גמישים מסוג איטוביב, כולל חפירת הבור, התקנת התא, הידוק בשכב ות
מבוקר סביב התא וסילוק עודפי החפירה.

1.8.10.0040

28.00 יח' 1.8.10.0050 מ"מ63פקק דגם "מוצץ" לאטימת צנרת בקוטר 

20.00 יח' 1.8.10.0060 מ"מ50פקק דגם "מוצץ" לאטימת צנרת בקוטר 

25.00 מ"א  דגם עיריית ירושלים 13.5 יק"ע HPDEצינור פלסטי כפיף פוליאטילן  
 מ"מ. הצינור יותקן בקטעים רציפים8 מ"מ כולל חבל משיכה 63בקוטר 

בין השוחות.

1.8.10.0070

3,000.00 יח' תוספת למחיר שוחת מעבר עבור אספקת מכסה יצוק בסטנדרט חברות
 וכד' ) ע"פ הנחיית מחלקת תשתיות בעירית1התקשורת (הוט,סלקום,מד-

ירושלים כולל נעילה

1.8.10.0080

20.00 מ"א  דגם עיריית ירושלים בקוטר11 יק"ע HPDEצינור פלסטי כפיף פוליאטילן 
 מ"מ .הצינור יותקן בקטעים רציפים בין8 מ"מ כולל חבל משיכה 50 

השוחות.

1.8.10.0090

3,500.00 יח'  ס"מ כולל תקרה150 ס"מ  נטו עומק 80שוחת מעבר בקרקע עגולה בקוטר 
 טון ומכסה פלדה יצוק ומחובר לתקרה עם כיתוב מוטבע25 יצוקה לעומס 

 בהתאם להנחיות מחלקת תשתיות בעירית ירושלים וכולל נעילה . כולל
חפירת הבור עבורה הידוק, קידוחים עבור הצנרת בשלושה מקומות, דיפון

וחיבור הצנרת כולל גם שלבי טיפוס יצוקים מפלדה ועטו פים פלסטיק
בדופן השוחה.

1.8.10.0100
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156/2019כתב כמויות למכרז מספר 

מכרז מסגרת לביצוע עבודות שיקום ופיתוח רחובות ושצ"פים בירושלים
m

תת כתב: רחוב דוד המלך

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

110.00 מ"א אספקה והנחה של מחיצות הפרדה בין צנרת תקשורת לצנרת
40מ"מ וגובה 3חשמל\תאורה . ההפרדה תבוצע מרצועות פח בחתך עובי 

ס"מ לאורך התוואי , הפח יהיה מגולוון וצבוע אפוקסי בגוון צהוב עם
שילוט אזהרה דו צדדי בהתאם למיקום המערכות .המחיצות יונחו בתוך

החפירה ,יקובעו עם מוטות אנכיים ויכוסו בחול ים שמכסה את הצנרת .

1.8.10.0110

2,000.00 קומפלט  מ' לצורך בחינת תוואי תשתיות או2x2x1ביצוע בור גישוש במידות 
מיקום תאי מעבר כולל חפירה/חציבה זהירה וכיסוי להחזרת המצב

לקדמותו בגמר הגישוש

1.8.10.0120

200.00 מ"א חפירה בתוואי נפרד מתאורה: חפירה ו/או חציבה בכל סוג קרקע , בכביש
 ס"מ. החפירה עבור הנחה של צנרת80 ס"מ וברוחב עד 180 בעומק של עד 

 תקשורת . כולל ניסור אספלט בתוואי החפירה וסילוקו מהאתר, עבודות
הכנה ופינוי עודפי חומר חפור ועבודות מילוי כבישה והידוק לפי המתואר

 במפרט הטכני

1.8.10.0130

100.00 מ"א חפירה בתוואי נפרד מתאורה: חפירה ו/או חציבה בכל סוג קרקע ,
 ס"מ ורוחבה110במדרכה קיימת בין תשתיות קיימות . עומק החפירה עד 

 ס"מ. החפירה עבור הנחה של צנרת תקשורת . כולל ניסור אספלט60עד 
בתוואי החפירה וסילוקו מהאתר, עבודות הכנה ופינוי עודפי חומר חפור

ועבודות מילוי כבישה והידוק לפי המתואר במפרט הטכני

1.8.10.0140

תשתיות לתקשורת עירונית 8.10 סה"כ לתת פרק:

עבודות חשמל תאורה ותקשורת עירונית 8 סה"כ לפרק:

40 עבודות פיתוח (כולל אספקה והתקנה)40פרק -  פרק:

חפירה ו/או חציבה, הריסות ופירוקים 40.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

137.00 מ"ק מילוי מובא מהחוץ, מצע סוג א', להחלפת קרקע מתחת לרצפות בטון ע"פ
).51.03.10 מפרט יועץ הקרקע ופרטים בתוכניות. (פ.ת. 

1.40.1.0010

חפירה ו/או חציבה, הריסות ופירוקים 40.1 סה"כ לתת פרק:

אבני שפה 40.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

504.00 מ"א  ס"מ מאבן טבעית מסוג ביר זית צהוב בסיתות30אבן שפה ברוחב 
מוסמסם.

1.40.2.0010

504.00 מ"א  ס"מ30אבן שפה מונמכת למעברי חציה וכן אבן מעבר לחניה ברוחב 
מאבן טבעית מסוג ביר זית צהוב בסיתות מוסמסם. כולל אבנים קשתיות.

1.40.2.0020

504.00 מ"א  ס"מ מאבן טבעית מסוגX5030אבן שפה מוגבהת לתחנות אוטובוס בגודל 
ביר זית צהוב בסיתות מוסמסם לפי המפרט. כולל אבנים קשתיות.

1.40.2.0030

504.00 מ"א  ס"מ מאבן טבעית מסוג ביר זית צהוב50אבן שפה לעליית רכב ברוחב 
בסיתות מוסמסם. ועל פי דוחות יועץ הקרקע בתאום עם הקונסטרוקטור.

ביצועהמעברים יהיה באישור ובכתב על ידי המפקח.

1.40.2.0040

504.00 מ"א אבן שפה באי תנועה מאבן טבעית מסוג ביר זית צהוב בסיתות מוסמסם
 ס"מ, כולל אבנים רדיאליות.30ברוחב 

1.40.2.0050
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156/2019כתב כמויות למכרז מספר 

מכרז מסגרת לביצוע עבודות שיקום ופיתוח רחובות ושצ"פים בירושלים
m

תת כתב: רחוב דוד המלך

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

אבני שפה 40.2 סה"כ לתת פרק:

ריצופים ואבנים מיוחדות 40.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

450.00 מ"ר ריצוף למדרכות מאבן טבעית מסוג ביר זית צהוב מסיתות מוסמסם, בגודל
 X50X630ס"מ 

1.40.3.0010

450.00 מ"ר 1.40.3.0020 ס"מ.13כנ"ל, אך בעובי 

450.00 מ"ר ריצוף לרצועת עזר מאבן טבעית מסוג ביר זית צהוב בסיתות תלטיש
 ס"מ, לפי הוראות המפרט.12.5ברוחב 

1.40.3.0030

250.00 מ"א X60X630אבן טבעית מסוג ביר זית צהוב בסיתות תלטיש בגודל    "מ  
 בחוברת18לרצועת דופן, כולל אבן עזר לסימון גבולות ריצוף. לפי פרט 

 והמפרט.1פ-

1.40.3.0040

459.00 מ"ר שימוש מחדש באבני ריצוף קיימות מכל סוג שהוא, בהתאם למפרט
ובתאום עם האדריכל, מספורם, עיבודם ושילובם מחדש במדרכה במיקום

בהתאם להוראות האדריכל.  הנ"ל כוללניקוי האבן, סיתות של האבן
בדוגמת מוסמסם למניעת החלקה וכל פעולה הנדרשת לשימור ושימוש

חוזר.

1.40.3.0050

350.00 מ"ר  אך חדש כהשלמה ופיצוי על פחת.01.40.03.005ריצוף כדוגמת סעיף 
לביצוע ע"פ דוגמה לאישור האדריכל.

1.40.3.0060

300.00 מ"ר אבן טבעית מסוג מצפה רמון צהוב בסיתות מוסמסם במידות וגדלים
כדוגמת הריצוף הקיים בחזית מלון "מצודת דוד ", הביצוע בהמשך שורות

 במפרט40.04.210האבן. הכל לפי הוראות המפרט.(כולל גם את פ.ת. 
עיריית ירושלים).

1.40.3.0070

120.00 מ"ר  ס"מ או10/20 ס"מ מלבניות במידות 6ריצוף באבנים משתלבות בעובי 
 ס"מ. ריצוף באבנים בגוון חום5 ס"מ לרבות חול 20/20רבועיות במידות 

על בסיס מלט אפור

1.40.3.0080

120.00 מ"ר  בגוון20/20 ס"מ , רבועיות במידות 6ריצוף באבנים משתלבות בעובי 
צהוב על בסיס מלט לבן - אבן הכוונה לעיוורים

1.40.3.0090

500.00 מ"א אבן סימון חניה מאבן טבעית מסוג ביר זית צהוב בסיתות תלטיש ברוחב
.1 בחוברת פ-21 ס"מ. ראה פרט 12.5

1.40.3.0100

550.00 מ"ר  ס"מ בקוויםX10X1010ריצוף אזורי חניה באבן כדוגמת "פורפידו" בגודל 
ישרים לרבות בצורה מעגלית לאחר ביצוע דוגמה ובכפוף לאישור

האדריכל.

1.40.3.0110

504.00 מ"א אבן לערוגות גינון מאבן טבעית מסוג ביר זית צהוב בסיתות תלטיש
 ס"מ, לא כולל בבורות נטיעה.12.5ברוחב 

1.40.3.0120

500.00 מ"א מסגרת לבור נטיעה מאבן טבעית מסוג ביר זית צהוב בסיתות טלטיש.
.1 בחוברת פ-CD ,D ,C ס"מ. ראה פרטים 12.5רוחב האבנים 

1.40.3.0130

3,000.00 מ"ר פסי התראה ממסמרות מישושיות מנירוסטה תוצרת "יעד נגיש" או ש"ע
 ס"מ, מאושר עלX2020ע"ג אבן טבעית מסוג ביר זית/גרניט אפור בגודל 

12.2ידי האדריכל ומחלקת נגישותבעיריית ירושלים.    על פי פרט 
, מפרט האדריכל והנחיות המדריך העירוני.  המסמרות1בחוברת פ-

לביצוע על גבי לוחות האבן לפני הגעת הלוח לאתר.

1.40.3.0140
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156/2019כתב כמויות למכרז מספר 

מכרז מסגרת לביצוע עבודות שיקום ופיתוח רחובות ושצ"פים בירושלים
m

תת כתב: רחוב דוד המלך

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

900.00 מ"א פסי הובלה מישושיים מנירוסטה תוצרת "יעד נגיש" או ש"ע, ע"ג אבן
 ס"מ באישור האדריכלX2020טבעית מסוג ביר זית/גרניט אפור בגודל 

 והמפרט.1 בחוברת פ-12.3ומחלקת נגישות בעיריית ירושלים. ע"פ פרט 
פסי ההובלה לביצוע על גבי לוחות האבן לפני הגעת הלוח לאתר.

1.40.3.0150

900.00 מ"א פסים מובילים בהתאם לפרטים המאושרים על ידי יועץ הנגישות, רוחב
 פסים מובילים למ"א.  המדידה לפי פסים מובילים24 ס"מ. סה"כ 60הפס 

כולל את כל המרכיבים.

1.40.3.0160

3,000.00 מ"ר כנ"ל אך מסמרות התראה מקובעות באבני הריצוף לאחר ההנחה. לפי פרט
.1 פ-

1.40.3.0170

440.00 מ"א מדרגות מאבן טבעית מסוג ביר זית/גרניט אפור בסיתות מוסמסם לרבות
.1 בחוברת פ-32מצע מהודק ובסיס בטון מזוין. הכל מושלם. ראה פרט 

1.40.3.0180

510.00 מ"ר   אוX60X1060ריצוף באבן טבעית מסוג ביר זית צהוב בלוחות בגודל 
X60X1040 1 בחוברת פ-22 ס"מ עבור שביל אופניים לפי פרט.

1.40.3.0190

170.00 מ"א אבן גבול שביל אופניים מאבן טבעית מסוג גרניט אפור בסיתות תלטיש
.1 בחוברת פ-22 ס"מ, לפי פרט X4012.5בגודל 

1.40.3.0200

180.00 מ"א 1.40.3.0210 ס"מ.X4020כנ"ל אבל במידות 

500.00 יח' לוח אבן טבעית עם סימון אופניים ביציקת מתכת תוצרת "סטודיו אבידני"
 ולפי מפרט.1 בחוברת פ-24 או ש " ע, לפי פרט 

1.40.3.0220

1,000.00 יח' לוח בטון אדריכלי עם סימון חניית נכה או רחבת היערכות ביציקת מתכת
 והמפרט.1 בחברת פ-23תוצרת "יעד נגיש" או ש"ע, ראה פרט 

1.40.3.0230

1,000.00 יח' .1 בחוברת פ-26אבן בסיס לעמוד תאורה מאבן טבעית לפי פרט  1.40.3.0240

200.00 יח'  ס"מ מאבן טבעית8 או חלקים בעובי 2  חבק (סביב בולרדים, תמרורים) 4
 בחוברת5, ר-4, ר-8מסוג ביר זית צהוב בסיתות מוסמסם. ראה פרטים מ-

.1פ-

1.40.3.0250

500.00 קומפלט בסיס מאבן לארונות תשתית קיימים וחדשים בהתאם לפרט האדריכל. 
העבודה כוללת פירוק בסיס בטון קיים וביצוע הביסוס החדש.  הכל כולל

פינוי לאתר פסולת מורשה.

1.40.3.0260

250.00 מ"א תעלת אבן כדוגמת הקיימת בחזית מלון "מצודת דוד" בכניסה וביציאה של
 כלי הרכב. התקנה בהמשך לתעלות הקיימות לפי המפרט ובתיאום עם

המלון.

1.40.3.0270

ריצופים ואבנים מיוחדות 40.3 סה"כ לתת פרק:

קירות ומשטחי בטון חדשים ולשיקום 40.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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156/2019כתב כמויות למכרז מספר 

מכרז מסגרת לביצוע עבודות שיקום ופיתוח רחובות ושצ"פים בירושלים
m

תת כתב: רחוב דוד המלך

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

1,700.00 מ"ק  ס"מ מתחת לריצוף אבן לפי20) בעובי של 30יציקת רצפת בטון מזוין (ב-
פרטים בתוכנית הקונסטרוקציה, תוכניות אדריכלות ומפרט יועץ קרקע. 

המחיר כולל את הבטון, מיתד זיון ורשת ברזל, כל התפרים הנדרשים לפי
תוכניות ומפרט, קוצים, איטום מתחת לרצפה, שיפועים לפי אדריכלות,

רמפות (גמר לפי דרישות ואישור של אדריכל ומפקח), פרטי חיזוק מחגורת
 בטון בקצה רצפות, פרט חיבור לקיר קיים, פרט חיבור מעקה פלדה לפי
תוכנית וכל הנדרש לביצוע מושלם לרצפות, שרוולי צנרת עבור חח"י. 

סעיף זהיבוצע אך ורק באישור של מנהל הפרויקט.

1.40.4.0010

1,170.00 מ"ק  יצוק בטפסות, כולל עיבוד תפרים, כולל מערכת30קיר מבטון מזוין ב
נקזים (צינור, קנה חצץ, בד גאוטכני, וכו'), כולל חפירת יסוד וביצועו,

בטון רזה, פלדת זיון,עיבוד שיפועים לפי הפרטים כולל מלוי חוזר מחומר
גרנולרי מובא, הכל בשלמות כולל כל המופיע בפרטים למעט ציפוי אבן

).40.03.140וקופינג (פ.ת. 

1.40.4.0020

300.00 מ"ר  ס"מ,5 ס"מ (עובי מינ. לבטון 10ציפוי אבן טבעית מסותתת, בעובי כולל 
 , רשת20 ס"מ לפי פרט  על קירות בטון, כולל מילוי גב בטון ב5האבן 

ברזל מגולוונת ועיגוןהאבנים, לפי הפרטים  ועיבוד פתחי הניקוז הכל
בשלמות.

1.40.4.0030

504.00 מ"א אבן קופינג (נדבך ראש הקיר) מאבן טבעית מסוג ביר זית צהוב בסיתות
1 בחוברת פ-28מוטבה מעל קירות בטון מסוגים שונים, האבן לפי פרט 

ומפרט כולל עיבוד כל הפאותהגלויות, הכל בשלמות. המדידה לפי מ.א.
).40.03.110ראש קיר. (פ.ת. 

1.40.4.0040

425.00 מ"ק  בעובי שונה ולשימוש לפי צורך ולפי בקשה ואישורCLSMמילוי של בטון 
 של המפקח.

1.40.4.0050

3,500.00 מ"ק שיקום קיר אבן קיים המחופה באבן נסורה הנמצא בסמוך למלון המלך
, הטיפול בקירות יתבצע באישור מנהל32שלמה ברחוב המלך דוד מס' 

הפרויקט ויבוצע לאחר תיאום עם בית המלון. עבודת השיקום תכלול
החלפת אבנים פגומות באבנים חדשות כדוגמת הקיים לרבות עיגון

האבנים, כיחול, וכל החומרים והעבודות הנדרשים לקבלת גמר מושלם.
כול ל התקנת קופינג ע"ג הקיר הנ"ל, מאבן נסורה כדוגמת הקיים.

1.40.4.0060

100.00 מ"ר כיחול מחדש של קירות קיימים, העבודה כוללת הסרת כוחלה קיים,
ביצוע חדש כדוגמת הקיים, הסרת אבנים וכדומה.  העבודת הניקוי תעשה

באמצעות פטיש ואיזמל ללא כליםחשמליים/הידראוליים.

1.40.4.0070

351.00 מ"ר , רשת ברזל20השלמת חיפוי אבן כדוגמת הקיים. כולל מילוי גב בטון ב
.1 בחברת פ-29.1מגלוונת ועיגון האבנים. ראה פרט 

1.40.4.0080

125.00 מ"ר ניקוי קירות קיימים מחופים באבן ע"י התזת חול. 1.40.4.0090

50.00 מ"ר טיוח קיר קיים בטיח חוץ לפי המפרט. 1.40.4.0100

500.00 יח' .28שיקום ספסלי אבן בגן שמול דוד המלך  1.40.4.0110

קירות ומשטחי בטון חדשים ולשיקום 40.4 סה"כ לתת פרק:

ריהוט רחוב ומסגרות 40.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

3,000.00 יח'  כמופיע במדריךEUROFORM של חברת CONTOURספסל ישיבה דגם 
).40.04.453. (פ.ת. 1 בחוברת פ-2העירוני ופרט ר-

1.40.5.0010
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156/2019כתב כמויות למכרז מספר 

מכרז מסגרת לביצוע עבודות שיקום ופיתוח רחובות ושצ"פים בירושלים
m

תת כתב: רחוב דוד המלך

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

1,200.00 יח'  או ש"ע מאושר על ידיMETALCO של חברת KINGפח אשפה מדגם 
.1 בחוברת הפרטים פ-3האדריכל בתאום עם אדריכל העיר ולפי פרט ר-

1.40.5.0020

1,500.00 יח' . מיקום לפי1 בחוברת פ-16מ-15מתקן לקשירת אופניים לפי פרט מ-/
תוכניות האדריכל.

1.40.5.0030

7,000.00 יח' .1 בחוברת הפרטים פ-6 בהתאם לפרט ר-X235250לוח מודעות במידות 
).40.04.450(פ.ת. 

1.40.5.0040

1,500.00 יח' ארונות חד כנפיים לכיסוי ארונות ותשתיות בולטות אחרות כמופיע
.1 ב חוברת פ-2במדריך העירוני ופרט מ-

1.40.5.0050

1,700.00 יח' .1 בחוברת פרטים פ-1כנ"ל, אבל ארונות דו כנפיים, לפי פרט מ- 1.40.5.0060

800.00 יח' עמוד  מחסום לרכב מדגם "לביא" של חברת שחם-אריכא, לפי הנחיות
מפרט עיריית ירושלים.

1.40.5.0070

500.00 יח' , לפי הנחיות מפרט עיריית1 בחוברת פ-4עמוד  מחסום לרכב לפי פרט ר-
ירושלים.

1.40.5.0080

600.00 יח' עמוד מחסום רכב מאבן כדוגמת הקיים מול מלון "מצודת דוד" ורחוב
אליהו שמאע.

1.40.5.0090

17,000.00 יח' תחנת אוטובוס מדגם שיאושר על ידי העירייה לעת ביצוע בהתאם
להנחיות המפרט ועיריית ירושלים.

1.40.5.0100

510.00 יח' מכסים מיציקת ברזל עבור תאי בזק מלבניים. המחיר כולל תיאום מלא
מול חברת בזק וביצוע כל ההתאמות הנדרשות באופן מו שלם.

1.40.5.0110

510.00 יח' מכסים מרובעים לתאים קיימים וחדשים בתוואי המדרכה. המכסים
 של חברת וולפמן בהתאם להנחיות,B-125-55מיציקת ברזל מדגם כרמל 

הוראות ואישור בעל התשתית.

1.40.5.0120

500.00 יח' 11, מ-10מגן עץ אנכי ממתכת כמופיע במדריך העירוני ובפרטים מ-
).40.04.454. (פ.ת. 1בחוברת הפרטים פ-

1.40.5.0130

250.00 יח' הגנה על עצים בוגרים לשימור במהלך עבודות הפיתוח באמצעות פח
 מ' בהיקף לעץ של עד מ"א לעץ.  המחיר כולל את1.80איסכורית בגובה 

כל החומרים, התקנת ההגנה, מוטות וכו' הכל בהתאם למפורט במפרט
ובתאום עם האגרונום.

1.40.5.0140

200.00 מ"א .1 ברשימת מסגרות בחוברת פ-12מעקה מגן לצמחיה. מ- 1.40.5.0150

300.00 מ"א  ברשימת מסגרות בחוברת6מעקה סורג בעבודת מסגרות ע"ג קירות, מ-
.1פ-

1.40.5.0160

1,000.00 קומפלט .1 ברשימת מסגרות, חוברת פ-7שער תואם לנ"ל. מ- 1.40.5.0170

180.00 מ"א .1 ברשימת מסגרות בחוברת פ-5מאחז יד למדרגות. מ- 1.40.5.0180

500.00 מ"א  ברשימת מסגרות בחוברת3 מ', ראה פרט מ-1.10מעקה בטיחות בגובה 
.1פ-

1.40.5.0190
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156/2019כתב כמויות למכרז מספר 

מכרז מסגרת לביצוע עבודות שיקום ופיתוח רחובות ושצ"פים בירושלים
m

תת כתב: רחוב דוד המלך

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

ריהוט רחוב ומסגרות 40.5 סה"כ לתת פרק:

40 עבודות פיתוח (כולל אספקה והתקנה)40פרק -  סה"כ לפרק:

41 גינון והשקיה (כולל אספקה והתקנה)41פרק -  פרק:

נטיעות 41.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

350.00 יח' עקירת עצים ומריחת השורשים שנותרו בקרקע בגרלון.  המחיר כולל את
כל האגרות והתשלומים הנדרשים ותאום עם האגרונום ועיריית ירושלים.

 במפרט עיריית ירושלים).51.01.160 (כולל גם את פ.ת. 

1.41.1.0010

300.00 יח' פריסת יריעה גאוטכנית בלתי ארוגה על בסיס פוליפרופילן מסוג "גנטקס"
 ST300או ש"ע העונה להגדרות הנתונים הטכניים כפי שמפורסם באתר ,

 מ"ר/עץ על פי10) בהיקף כל העצים. www.ganron.co.ilהיבואן "גנרון" (
המפורט במפרט.

1.41.1.0020

500.00 יח' העתקת עצים צעירים והעברתם למשתלת העירייה כולל אגרות, מיסים
והתשלומים הנדרשים בהתאם למפרט ולתאום עם האגרונום.  (כולל גם

 במפרט עירייתירושלים).51.01.220את פ.ת. 

1.41.1.0030

1,000.00 יח' העתקת עצים בינוניים על פי המפרט המצורף ושתילתם באתר שתורה
מחלקת הגננות בעירייה.  מחיר היחידה כולל את כל עבודות ההכנה

לעקירת העצים, עקירת העצים, הובלהלאתר הנטיעה, נטיעה וביצוע כל
הפעולות הנדרשות לקליטה והתבססות העצים עד להעברתם לאחריות

העירייה. כל הפעולות בהתאם למפורט במפרט וכולל אגרות וכל הנדרש.
 במפרט עיריית ירושלים).51.01.220 ( כולל גם את פ.ת. 

1.41.1.0040

300.00 יח' גיזום עצים קיימים באתר על ידי גוזם מומחה כמוגדר במפרט, על פי
הנחיות האגרונום ומחלקת הגננות בעירייה.

1.41.1.0050

5.00 ק"ג הדברה כימית, מכנית וידנית של עשבי בר חד שנתיים ורב שנתיים, חישוף
 ס"מ ויישור סופי.  העבודה כוללת את כל25 ועיבוד הקרקע לעומק 

החומרים הנדרשים לביצוע העבודה בהתאם למפרט המיוחד לביצוע
.  (כולל גם41עבודות נטיעה ובהתאם למפרט הכללי הבין משרדי פרק 

 במפרט עיריית ירושלים).41.01.040את פ.ת. 

1.41.1.0060

300.00 יח'  מ'. X1.2X1.21.5חפירה/חציבת בורות נטיעה, מידות בורות הנטיעה 
אספקה ומילוי הבורות באדמת גן מסוג טרה רוסה מטיב מאושר.  (כולל

 במפרט עיריית ירושלים).51.02.050, 41.03.020גם את פ.ת. 

1.41.1.0070

70.00 מ"א מגן שורשים בהיקף בית השורשים בארבע דפנות או לפי המפרט והנחיות
 מ'.  סוג החומר ואופן הביצוע יוגשו1.0המפקח באתר.  רוחב היריעה 

לאישור מחלקת הגננות והפיקוח לפני אספקת החומר לאתר והתקנתו
 במפרט עיריית ירושלים).41.03.230(כולל גם את פ.ת. 

1.41.1.0080

110.00 מ"ק מילוי אדמת גן מסוג טרה רוסה מטיב מאושר מסוג מעולה +דשן איטי נמס
 חודשים בערוגות הצמחים ופרחי העונה.  (כולל גם את פ.ת.8 ל-

 במפרט עיריית ירושלים).41.01.040-060

1.41.1.0090

300.00 מ"ק  חודשים8מצע מנותק+קומפוסט מעושר מסוג מעולה+דשן איטי נמס ל-
41.01.040-050בערוגות הצמחים ופרחי העונה.  (כולל גם את פ.ת. 

במפרט עיריית ירושלים).

1.41.1.0100
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156/2019כתב כמויות למכרז מספר 

מכרז מסגרת לביצוע עבודות שיקום ופיתוח רחובות ושצ"פים בירושלים
m

תת כתב: רחוב דוד המלך

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

663.00 יח'  מ', קוטר הגזע4עץ ברוש צריפי סנטה קטרינה או שער הגיא בוגר (גובה 
2 ליטר קומפוסט מועשר לבור הנטיעה, כולל 20 ס"מ, כולל 5לפחות 

 במפרט עיריית41.03.2020סמוכות על פי הפרט והמפרט.(כולל את פי.ת. 
ירושלים).

1.41.1.0110

782.00 יח' ), כולל3.5"4.5 מ', קוטר הגזע "-3.5-4.5עץ חרוב מצוי, נקבה, בוגר (גובה 
 במפרט41.03.020 סמוכות על פי הפרט והמפרט. (כולל גם את פ.ת. 2

עיריית ירושלים).

1.41.1.0120

620.00 יח'  ס"מ20 מדוד 3-3.5 - קוטר גזע ''9אספקה ונטיעת עצים מורכבים גודל 
 מ', מפותח ויפה. ממיכל בנפח2במעלה הגזע מהקרקע, גובה מינימלי 

 ליטר לפחות, או מהקרקעבאותו מחיר.100

1.41.1.0130

620.00 יח'  ס"מ20 מדוד 3-3.5 - קוטר גזע ''10אספקה ונטיעת עצים מורכבים גודל 
 מ', מפותח ויפה. ממיכל בנפח2במעלה הגזע מהקרקע, גובה מינימלי 

 ליטר לפחות, או מהקרקעבאותו מחיר.100

1.41.1.0140

450.00 יח' 2), כולל 3.5"4.5 מ', קוטר הגזע "-3.5-4.5עץ כליל החורש בוגר (גובה 
 במפרט41.03.020סמוכות  על פי הפרט והמפרט. (כולל גם את פ.ת. 

עיריית ירושלים).

1.41.1.0150

12.00 יח' 1.41.1.0160 ליטר קומפוסט מעושר לבור השתילה.2 כולל 3שיחים גודל 

25.00 יח' .4כנ"ל אך בגודל  1.41.1.0170

102.00 יח' 1.41.1.0180 ליטר קומפוסט.4 וכולל 6כנ"ל אך בגודל 

4.00 יח' 1.41.1.0190 במפרט עיריית ירושלים).41.03.130פרחים עונתיים (כולל גם את פ.ת. 

270.00 יח' 1.41.1.0200 לרבות שתילונים או חישתיל8נטיעת שתילים גודל מס' 

118.00 יח' 20 מ"ק אדמה וקומפוסט 1 מ' ומילוי ב-1חפירת בורות לעצים בעומק 
ליטר

1.41.1.0210

3,000.00 הקצב חודשי לאחזקת שטחי גינון, שתילות, טיפול בצמחייה, קילטור
ערוגות העצים, ניקיון יומיומי של שטח הגינון והשטח הכללי, ריצופים,

מערכות השקיה, ספסלים, אשפתונים וכל מה שבוצע במסגרת עבודות
הפיתוח.  סה"כ שנה כאשר שלושת החודשים הראשונים על חשבון הקבלן,
 ללא תשלום נוסף.  בתום תקופת האחזקה בתשלום, תתבצע מסירה סופית

 של שטח העבודות כשאזורי הצמחיה נקיים מעשבים, העצים במצב
צמיחה והמערכות תקינות.  המים להשקיה על חשבון הקבלן.  (כולל פ.ת.

 לפי מפרט עירייתירושלים).41.04.001 

1.41.1.0220

נטיעות 41.1 סה"כ לתת פרק:

עבודות השקיה 41.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

6.00 מ"א 6 מ"מ דרג 16צינור פוליאתילן בקוטר  1.41.2.0001
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156/2019כתב כמויות למכרז מספר 

מכרז מסגרת לביצוע עבודות שיקום ופיתוח רחובות ושצ"פים בירושלים
m

תת כתב: רחוב דוד המלך

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

11.00 מ"א 6 מ"מ דרג 25צינור פוליאתילן בקוטר  1.41.2.0002

13.00 מ"א 6 מ"מ דרג 32צינור פוליאתילן בקוטר  1.41.2.0003

16.00 מ"א 10 מ"מ דרג 50צינור פוליאתילן בקוטר  1.41.2.0004

2.00 מ"א 1.41.2.0005 ס"מ.15תוספת הטמנה של צינור טפטוף באדמה בעומק של 

30.00 יח' 1.41.2.0006 טפטפות10 מ"מ עם 16טבעת מצינור 

90.00 מ"א  לרבות חוט5/32 עובי דופן " 3שרוול תת קרקעי מצינור פלדה בקוטר " 
השחלה מניילון

1.41.2.0007

40.00 מ"א 10 מ"מ בדרג 75שרוול פוליאתילן בקוטר  1.41.2.0008

1,575.00 יח'  ס"מ כולל100 ס"מ בעומק 80תא בקרה לצנרת השקייה בקוטר 
 כולל שילוטB125 ס"מ ומכסה ממין 20חפירה/חציבה , שכבת חצץ בעובי 

 יעוד תא הביקורת

1.41.2.0009

4,860.00 יח'  לטפטוף והמטרה מופעל ע"י בקר השקייה הפועל1.5ראש מערכת קוטר " 
 עפ"י כמות, לרבות מגוף אלכסון, ברז גן יציאה למי פיקוד, משחרר אוויר

משולב, מגוף הידראולי ראשי מברונזה, מד מים עם פלט חשמלי, מסנן
 רקורדים וכל אביזרי החיבור2 מ"ש, מקטין לחץ, 120מ"ש, מסנן 50

והמחברים הנדרשים (ההפעלות ימדדו בנפרד)

1.41.2.0011

524.00 קומפלט  הכוללת מגוף הידראולי1תוספת לראש מערכת עבור הפעלה בקוטר "
מברונזה עם רקורד, ברזון תלת דרכי, התפצלות ממניפול ואביזרי חיבור.

1.41.2.0012

340.00 יח'  מתוצרת חב' "בקרה" או "ברמד" או ש"עDC-LATCH V12-9סולונואיד 
על סרגל חיבור כולל כל אביזרי החיבור, מחובר ומחווט למערכת

IRRI-CELL.

1.41.2.0013

1,715.00 קומפלט  "אורלייט" בלום גארד/"פלסגן", או ש"ע2/840ארון לראש מערכת 
 ס"מ בכל צד רווח לתחזוקה,15מאושר, מידות לפי גודל ראש המערכת + 

כולל סוקל תואם עליו יותקן הארון, יציקת בטון לסוקל וכל העבודות
הדרושות להתקנה, ומנעול מסטר.

1.41.2.0014

2,017.00 קומפלט , מצינור מים קיים, כולל מד-2חיבור למקור מים להשקייה בקוטר של "
 חפירה, גילוי הצנרת, תיאומים, אישורים, מגופים, הכל1מים בקוטר "

לפי דרישות ספק המים לפיפרט.

1.41.2.0015

5,625.00 יח' , התקנה ע"יoutdoor, לרבות רדיו, סוללה, מארז XR 1X1מחשב סקורפיו 
מתקין מורשה של היצרן, רישוי קשר לשנה אחת. התקנה, אינטגרציה,

הדרכה, אחריות ושרות לשנה.

1.41.2.0016



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 21עמוד: 10/11/2019

156/2019כתב כמויות למכרז מספר 

מכרז מסגרת לביצוע עבודות שיקום ופיתוח רחובות ושצ"פים בירושלים
m

תת כתב: רחוב דוד המלך

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

8,068.00 קומפלט DC-4 XR הפעלות דגם איריסל תוצרת מוטורולה 4מחשב השקייה ל- 
'אגם' או סקורפיו שו"ע, כולל מטען, מצבר, חיבור לחשמל עמודים או

, בעלC-54לחילופין תא פוטואלקטרי לטעינהסולארית, בארון הגנה מסוג 
נעילה כפולה על יציקת בטון או על ארון ההשקייה , כולל אישור

חשמלאי מוסמך לחיבורי החשמל.

1.41.2.0017

200.00 יח' תיק תכניות מפלסטיק סטנדרט עיריית ירושלים כולל העתק תכנית
השקיה, מחובר לארון הגנה של המחשב

1.41.2.0018

1,000.00 קומפלט מסגרת ממתכת מגולוונת מסביב לארון המיגון של ראש המערכת /
 ברגים עם אומים משני6 מ"מ, חיבור ב -35 מ"מ ורוחב 9המחשב, בעובי 

 ציריםהמאפשרים פתיחת הארון, מנעול תליה2צידי ארון המיגון, כולל 
 או ש"ע.333 תוצרת 60דגם 

1.41.2.0019

7,500.00 קומפלט  מצינור מים קיים, כולל מד-2חיבור למקור מים להשקייה בקוטר של "
מים, חפירה, גילוי הצנרת, תיאומים, אישורים, מגופים, הכל לפי דרישות

ספק המים לפי פרט.

1.41.2.0020

1,059.00 קומפלט 1.41.2.0021 ס"מ כולל מכסה עם כיתוב השקייה.60שוחת אביזרים מבטון בקוטר 

עבודות השקיה 41.2 סה"כ לתת פרק:

41 גינון והשקיה (כולל אספקה והתקנה)41פרק -  סה"כ לפרק:

עבודות סלילה 51 פרק:

עבודות הכנה ופירוק 51.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

21.00 מ"ר 1.51.1.0010 ס"מ.12קרצוף אספלט קיים עד לעומק של 

36.00 מ"א פירוק אבן שפה/אבן גן קיימת לרבות פינוי וסילוק לאתר מורשה.התשלום
רק באזורים בהם לא תתבצע חפירה כללית למבנה.

1.51.1.0020

120.00 מ"ר פירוק  זהיר שלריצוף מ אבן טבעיתו/או כל אבן אחרת שעפ"י הוראת
המפקח יש לשומרה ולשלבן מחדש במסגרת הפרויקט במקומות בו יורה
האדריכל. התשלום רק עבור האבן שתשולב מחדש.עבור אבנים שיפגעו

20%ו/או יפסלו ע"י האדריכל ישולם רק עבור הפירוק והסילוק מהאתר (
ממחיר היחידה)

1.51.1.0030

47.00 יח' פירוק תמרור ושלט המותקן על עמוד לרבות פירוק העמוד והיסוד , פינוי
וסילוק .

1.51.1.0040

595.00 יח' 30התאמה(הנמכה/הגבהה)תא קיים מסוג כלשהוא והתאמת המכסה עד 
ס"מ(התשלום עבור ההתאמה הסופית לגבהים סופיים,ההגבה במהלך

העבודה -שלבי ביניים ע"ח הקבלן)

1.51.1.0050

38.00 מ"א ניסור אספלט בכל עובי שידרש(עבודות הניסור עבור חפירה לתשתיות
ו/או הנחת א.שפה כלול במחיר החפירה )

1.51.1.0060

60.00 מ"א פירוק מעקה מכל חומר שהוא (בטון/פלדה) כולל סילוק או ערימה למקום
שיורה המפקח.

1.51.1.0070
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156/2019כתב כמויות למכרז מספר 

מכרז מסגרת לביצוע עבודות שיקום ופיתוח רחובות ושצ"פים בירושלים
m

תת כתב: רחוב דוד המלך

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

425.00 מ"ק 1.51.1.0080 בהיקף תאים בגודל כלשהו.CLSMמילוי מבטון מסוג 

600.00 קומפלט   מ'  לשימוש  חוזר.כולל8 מ' עד 4פירוק עמוד תאורה קיים בגובה של מ 
פירוק היסוד והובלה למקום שיורה המפקח.

1.51.1.0090

3,200.00 קומפלט התאמת טלפון ציבורי קיים,כולל כל העבודה הנדרשת. 1.51.1.0100

400.00 קומפלט עמוד ערוב להעברה,כולל כל העבודה הנדרשת. 1.51.1.0110

200.00 קומפלט פירוק והעתקת מדחנים,כולל כל העבודה הנדרשת. 1.51.1.0120

50.00 קומפלט פירוק וסילוק עמוד מחסום רכב קיים, לאורך מדרכות 1.51.1.0130

1,000.00 קומפלט התאמת ארון טלפון/חשמל,כולל כל העבודה הנדרשת. 1.51.1.0140

300.00 קומפלט פירוק/התאמת תא קליטה. 1.51.1.0150

50.00 מ"ר גינון לפירוק. 1.51.1.0160

500.00 יח' פנס רצפה לפירוק והעתקה.כולל כל הנדרש לחיבור והפעלה מחדש. 1.51.1.0170

93.00 מ"ר פירוק משטח בטון. 1.51.1.0180

500.00 יח' התאמת בור בטחון. 1.51.1.0190

200.00 קומפלט פירוק והעתקת תיבת דואר. 1.51.1.0200

500.00 יח' פירוק והעתקת עמודים. 1.51.1.0210

1,000.00 יח' פירוק תחנת אוטובוס. 1.51.1.0220

36.00 מ"ר פירוק של ריצופים מסוג אבן משתלבת או כל אבן אחרת לרבות פינוי
וסילוק.

1.51.1.0230

1,700.00 יח' כריתת עצים ועקירת שורשיהם לרבות הוצאת אישור. 1.51.1.0240

400.00 יח' התאמת מסגרות, מכסים שבכות ותאי ביקורת של בזק . 1.51.1.0250

120.00 יח' פירוק והעתקת מתקני רחוב כספסלים. 1.51.1.0260
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156/2019כתב כמויות למכרז מספר 

מכרז מסגרת לביצוע עבודות שיקום ופיתוח רחובות ושצ"פים בירושלים
m

תת כתב: רחוב דוד המלך

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

500.00 יח' פירוק זהיר והרכבת שערים . 1.51.1.0270

60.00 יח' לוחות מודעות לפירוק. 1.51.1.0280

1,000.00 יח' פתחי אורור להתאמה. 1.51.1.0290

קומפלט פירוק רמזורים.(לא לסיכום) 1.51.1.0300

קומפלט פירוק רמזורים.(לא לסיכום) 1.51.1.0310

עבודות הכנה ופירוק 51.1 סה"כ לתת פרק:

עבודות עפר 51.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

80.00 מ"ק מ' כולל פינוי עודפי עפר למקום מאושר.2חפירה בשטח עד לעומק של  1.51.2.0010

8.50 מ"ר צורת דרך. 1.51.2.0030

עבודות עפר 51.2 סה"כ לתת פרק:

מצעים ותשתית 51.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

137.00 מ"ק  ס"מ והידוק לא מבוקר, המצע20מצע סוג א' לרבות פיזור בשכבות של 
יופק ממחצבה מאושרת.

1.51.3.0010

2.50 מ"ר תוספת למצעים מהודקים 1.51.3.0020

מצעים ותשתית 51.3 סה"כ לתת פרק:

עבודות אספלט 51.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

72.00 מ"ר  ס''מ עם אגרגט  גירי/דולומיטי  וביטומן8) בעובי S) 37.5תא''צ 
PG68-10

1.51.4.0010

54.00 מ"ר .PG68-10 ס''מ עם אגרגט  גירי/דולומיטי וביטומן  5 בעובי 25תא''צ  1.51.4.0020

63.00 מ"ר .PG68-10 ס''מ עם אגרגט  גירי/דולומיטי  וביטומן  6 בעובי 25תא''צ  1.51.4.0030

68.00 מ"ר .PG68-10 ס''מ עם אגרגט  גירי/דולומיטי וביטומן 7 בעובי 25תא''צ  1.51.4.0040
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156/2019כתב כמויות למכרז מספר 

מכרז מסגרת לביצוע עבודות שיקום ופיתוח רחובות ושצ"פים בירושלים
m

תת כתב: רחוב דוד המלך

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

246.00 טון .PG68-10 בעוביים שונים עם אגרגט  גירי/דולומיטי  וביטומן 25תא''צ  1.51.4.0050

59.00 מ"ר .PG68-10 ס''מ עם אגרגט  גירי/דולומיטי  וביטומן  5 בעובי 19תא''צ  1.51.4.0060

58.00 מ"ר PG68-10. 1.51.4.0070 ס''מ עם אגרגט גירי/דולומיטי וביטומן 4 בעובי 12.5תא''צ 

81.00 מ"ר  ס''מ עם אגרגט  גירי/דולומיטי  וביטומן 10) בעובי S) 37.5תא''צ 
PG68-10.

1.51.4.0080

72.00 מ"ר PG70-10. 1.51.4.0090 ס''מ עם אגרגט בזלתי  וביטומן  5 בעובי 19תא''צ 

4.50 מ"ר 1.51.4.0100 ק"ג/מ"ר.1.0 בשיעור MS10ריסוס ביטומן מסוג 

3.20 מ"ר 1.51.4.0110 ק"ג/מ"ר.0.25 בשיעור MS10ריסוס ביטומן מסוג 

עבודות אספלט 51.4 סה"כ לתת פרק:

הסדרי תנועה 51.6 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

25,000.00 חודש *** לסדר מחדש מלל בסעיף כך שיתאים למחיר ***  תכנון, אישור
וביצוע הסדרי תנועה ורמזורים זמניים לכל המבנים הפרקים השונים

ושלבי ביצוע קומפלט לכל תקופת הפרויקט כולל: מעקה פלדה זמני דגם
לפי הנדרש +גדר רשת בנפרד או על גביהם או ש"ע לפי רשימה מאושרת
ע"י משרד התחבורה כולל אספקה, התקנה והעברה באתר , כולל כל גד

 מ' לגידור אתר העבודה כולל בסיס בטון. כולל2רות הרשת בגובה 
אספקה, התקנה, העברות באתר ואחסנה בגמר העבודה עד לשימוש חוזר.

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

1.51.6.0008

 המשך סעיף הקודם=> תקופת העבודה ככל שיידרש.

8.00 מ"א ס"מ10אספקת חומרים וצביעת קו ניתוב ברוחב  1.51.6.0010

16.00 מ"א 1.51.6.0020 ס"מ30אספקת חומרים וצביעה בצבע מיוחד לכבישים קו ניתוב ברוחב 

10.00 מ"א 1.51.6.0030 ס"מ10אספקה חומרים וצביעה בצבע מיוחד לכבישים סימון חניה ברוחב 

16.00 מ"א 15אספקה חומרים וצביעה בצבע מיוחד לכבישים תחנת אוטובוס ברוחב 
ס"מ.

1.51.6.0040

27.00 מ"ר אספקת חומרים וצביעה בצבע מיוחד לכבישים מעבר חציה,המדידה נטו 
של שטח צבוע.

1.51.6.0050

7.50 מ"א אספקת חומרים וצביעה אבני שפה כלשהו בצבע
לבן,אדום,כחול,שחור,אפור (לפי תוכנית),הצבע מיוחד לאבני שפה.

1.51.6.0060



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 25עמוד: 10/11/2019

156/2019כתב כמויות למכרז מספר 

מכרז מסגרת לביצוע עבודות שיקום ופיתוח רחובות ושצ"פים בירושלים
m

תת כתב: רחוב דוד המלך

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

55.00 מ"ר 1.51.6.0070 ס"מ50אספקת חומרים וצביעה בצבע מיוחד לכבישים קו עצירה ברוחב 

6.50 מ"א 1.51.6.0080 ס"מ.10אספקת חומרום וצביעה מיוחד אי תנועה-מסגרת ברוחב פס 

34.50 מ"א 1.51.6.0090 ס"מ.20אספקת חומרום וצביעה מיוחד אי תנועה-מילוי ברוחב פס 

51.00 יח' אספקת חומרים וצביעת חץ בודד בצבע מיוחד לכבישים. 1.51.6.0100

64.50 יח' אספקת חומרים וצביעת חץ כפול בצבע מיוחד לכבישים. 1.51.6.0110

430.00 יח' אספקה והתקנה עמודי שילות ותמרורים 1.51.6.0120

180.00 יח' אספקה והתקנת תמרורים מכול סוג (לפי תוכנית) על עמודי רמזור או על
עמודי תמרור,כולל כול האביזורים החדשים.

1.51.6.0130

100.00 יח' סמל נכה או אופניים 1.51.6.0140

הסדרי תנועה 51.6 סה"כ לתת פרק:

אבני שפה 51.7 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

280.00 מ"א  ס"מ מאבן בגמר25/30/50אבן שפה לכביש מסוג אבן שפה רחבה במידות: 
 "אקרסטון חברוני מסותת כולל אבני פינות ורדיוסים מתוצ' "אקרשטיין".

1.51.7.0010

280.00 מ"א אבן שפה בסלילה חדשה מסוג אבן גן . 1.51.7.0020

280.00 מ"א 1.51.7.0030 מסוג אבן אי .23/23/500אבן שפה 

160.00 מ"א 1.51.7.0040 ס"מ.10/20אבן שפה גננית מאבן "בירזת" 

87.00 יח'  ס"מ, לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון17/25/100אבן שפה לכביש במידות 
אפור

1.51.7.0050

87.00 מ"א  ס"מ לרבות יסוד ומשענת23/23/100אבן אי תנועה משופעת, במידות 
בטון, גוון אפור

1.51.7.0060

100.00 מ"א 1.51.7.0070 ס"מ לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון אפור10/20/100אבן גן במידות 

94.00 מ"א  ס"מ23/15/50 ס"מ, במידות 1אבן שפה מונמכת למעבר חציה עם פאזה 
לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון אפור

1.51.7.0080
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156/2019כתב כמויות למכרז מספר 

מכרז מסגרת לביצוע עבודות שיקום ופיתוח רחובות ושצ"פים בירושלים
m

תת כתב: רחוב דוד המלך

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

85.00 מ"א  ס"מ לרבות תושבת בטון,30/10/50אבן תעלה חד או דו שיפועית במידות 
גוון אפור

1.51.7.0090

450.00 יח' 1.51.7.0100 מ"ר2יציקת קצה/ראש אי תנועה מבטון מזוין בשטח עד 

58,920.00 יח' אופציה - לאישור המזמין בלבד - אספקה והתקנה פחים טמונים תת
 מ"ק בהתאם לדגם מאושר ע"י עירית ירושלים כולל5קרקעיים בנפח 

שוחת בטון וביצוע מושלם . יתכן ומזמין הפרויקט יחליט לבצע עבודה
באמצעות קבלן אחר ובמידה והעבודה תבוצע באמצעות קבלן אחר, לא

ישולם הסעיף.

1.51.7.0110

18,400.00 קומפלט אופציה למזמין לאספקה והתקנת שוחת הבטון בלבד ללא הפח הטמון
כולל כל הנדרש לביצוע מושלם של העבודה בהאם למפרט הצבת הפחים.

  כולל מילוי בחול/מצעים ככל שידרש.          קומפ'

1.51.7.0120

2,500.00 יח'  למיכל אשפה מוטמן על פי פרטי אדריכל   ו פ ר ט30מכסה זמני מבטון ב-
 י   ק ו נ ס ט ר וקטור, לרבות זיון, אביזרי הרמה ואיטום, כולל מילוי

 בחוברת13הבור בחול במידת הצורך וע"פ הוראת המפקח. ראה פרט ר-
הפרטים.

1.51.7.0130

אבני שפה 51.7 סה"כ לתת פרק:

עבודות ריצוף ומהלכי מדרגות 51.8 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

120.00 מ"ר ריצוף מדרכות באבן על פי מפרט האדריכל. 1.51.8.0010

200.00 מ"ר 1.51.8.0020 ס"מ לרבות שכבת שומשום וטיט.8ריצוף באבן משתלבת בעובי 

250.00 מ"ר אריחי ריצוף מסוג טבעות בולטות מדגם ''סימון לעיוורים עם בליטות''
 בגמר ''אקרסטון'' מסותת בגוון גרנית בזליתי היצרן12.5/12.5/6במידות 

תכניות ופרטי אדר'

1.51.8.0030

עבודות ריצוף ומהלכי מדרגות 51.8 סה"כ לתת פרק:

עבודות אספלט 51.9 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

160.00 מ"א  ס"מ לפחות ו/או8ביצוע שכבת אספלט מקשרת  על תעלות ביוב בעובי 
ביצוע שכבת אספלט זמני על התעלה לפי דרישת מחלקת הבטיחות ,ולכל

 רוחב התעלה, כולל פירוק , ביצוע ריסוס ,וסילוק אספלט קיים מהשטח
והוספת חומר גרינולרי מסוג אגו"ם או מצע סוג "א" ,הכל בהתאם למפרט

 מחלקת שפ"ע

1.51.9.0010

140.00 מ"ר תיקון אספלט חם מדרכה כולל חיתוך ,סילוק אספלט קיים וביצוע אספלט
 ס"מ לפחות4מדרכהבעובי 

1.51.9.0020

52.00 מ"ר ביצוע שכבת אספלט בזלתי,נושאת עליונה, כולל אספקת חומרים, בעובי
 ס"מ לפחות , כולל קירצוף וריסוס והחזרת סימני צבע על אספלט5של 

ו/או אבני שפה, הכל בהתאם למפרט שפ"ע

1.51.9.0030
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156/2019כתב כמויות למכרז מספר 

מכרז מסגרת לביצוע עבודות שיקום ופיתוח רחובות ושצ"פים בירושלים
m

תת כתב: רחוב דוד המלך

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

110.00 מ"ר 1.51.9.0040 ס"מ.10תיקון מקומי מאספלט קר,עובי השכבה עד 

900.00 יח' CLSMפרוק תא בקורת קיים והחזרת מכסה למחסן הגיחון ומילוי הבור ב-  1.51.9.0050

2.50 מ"ר 1.51.9.0060 ליטר/מ''ר1ציפוי יסוד באימולסיה ביטומית בשיעור של 

2.00 מ"ר 1.51.9.0070 ליטר/מ''ר0.25ציפוי מאחה באימולסיה ביטומית בשיעור של 

44.00 מ"ר  ס"מ מתערובת עם אבן דולומיט5שכבה מקשרת מבטון אספלט בעובי 
, לרבות פיזור והידוקPG 68-10), ביטומן 3/4 מ"מ ("19גודל מקסימלי 

1.51.9.0080

44.00 מ"ר  ס"מ מתערובת עם5שכבה נושאת עליונה בכבישים מבטון אספלט בעובי 
, לרבותPG 68-10), ביטומן 3/4 מ"מ ("19אבן דולומיט גודל מקסימלי 

פיזור והידוק

1.51.9.0090

עבודות אספלט 51.9 סה"כ לתת פרק:

עבודות הכנה ופירוק 51.10 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

כללי: מחירי הפירוק כוללים פינוי פסולת לאתר שפיכה מאושר. מחיר
הפירוק כולל סגירת בורות והחזרת המצב לקדמותו לפי מפרט ודרישות
שפ"ע. ההפניות בפרק זה ( פ .ת . . . . . . .  . .) הינן לספריית הסעיפים

של עיריית ירושלים.

36.00 מ"א פירוק אבן שפה/אבן גן/מסלעה קיימים לרבות יסוד ומשענת מבטון, פינוי
).51.01.170וסילוק לאתר מורשה. (פ.ת. 

1.51.10.0020

504.00 מ"ר פירוק זהיר של ריצוף מאבן טבעית ו/או כל אבן אחרת שעל פי הוראת
המפקח יש לשמור ולשלבן מחדש במסגרת הפרויקט במקומות בהם יורה

האדריכל.  התשלום רק עבור האבןשתשולב מחדש.  עבור אבנים שיפגעו
ו/או יפסלו על ידי האדריכל ישולם רק עבור הפירוק והסילוק לאתר

  ממחיר היחידה).  המחיר כולל ניקיון האבן לשימוש חוזר. 20%מורשה (
).51.01.140(פ.ת. 

1.51.10.0030

45.00 מ"ר פירוק ריצוף או משטח אספלט קיים במדרכה או בכביש והעברתו לאתר
פסולת מורשה או למקום שיורה המפקח.

1.51.10.0040

100.00 מ"ר פירוק משטח בטון ופינוי לאתר מורשה. 1.51.10.0050

400.00 יח' התאמה (הנמכה/הגבהה) של תא קיים מסוג כלשהוא והתאמת המכסה עד
 ס"מ (התשלום עבור ההתאמה הסופית לגבהים סופיים, ההגבה30 

במהלך העבודה - שלבי ביניים על חשבוןהקבלן.  (כולל גם את פ.ת.
 במפרט עיריית ירושלים)51.01.260

1.51.10.0060

800.00 יח' התאמת שוחה מסוג כלשהו למפלס כביש/מדרכה מתוכננים. קומפלט. 1.51.10.0070

500.00 יח' התאמת בור בטחון. 1.51.10.0080
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156/2019כתב כמויות למכרז מספר 

מכרז מסגרת לביצוע עבודות שיקום ופיתוח רחובות ושצ"פים בירושלים
m

תת כתב: רחוב דוד המלך

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

60.00 מ"ר  ס"מ, כולל יסוד ו/או חגורות40פירוק גדר בטון/בלוקים/אבן ברוחב עד 
בטון.

1.51.10.0090

25.00 מ"א פירוק קופינג אבן/בטון טרומי לרבות סיתות הטיט והכנת הקיר להתקנת
קופינג חדש.

1.51.10.0100

1,000.00 יח' פירוק זהיר של שערים קיימים כולל ביצוע תיקונים והחזרת המצב
).51.01.380לקדמותו. המחיר כולל תאום מלא מול בעלי השערים. (פ.ת. 

1.51.10.0110

500.00 יח' הרכבת שערים במקום שערים קיימים כולל תיקונים והחזרת אזור
העבודות לקדמותו.    המחיר כולל תאום מלא מול בעלי השערים (פ.ת.

51.01380.(

1.51.10.0120

1,500.00 קומפלט פירוק ופינוי ו/או העתקת תיבות דואר או החלפתן, כולל למצב זמני
וכולל כל התיאומים הנדרשים עם רשות הדואר, עד להפעלה מושלמת.

1.51.10.0130

7,500.00 יח' התאמת טלפון ציבורי קיים כולל כל העבודה הנדרשת למצב זמני, כולל
תאום מול גורם התשתית והאגרות הנדרשות.

1.51.10.0140

3,000.00 יח' פירוק תחנת אוטובוס ופינויה ו/או התקנתה מחדש במקום שיורה המפקח. 1.51.10.0150

3,000.00 קומפלט התאמת ארון טלפון/חשמל, כולל כל העבודות הנדרשות ותאום מול גורם
התשתית והאגרות הנדרשות.

1.51.10.0160

500.00 יח' פנס רצפה לפירוק ו/או להעתקה, כולל כל התשתית הנדרשת גם לחיבור
והפעלה מחדש.  כל עבודה תתבצע בתאום מלא מול גורמי התשתית.

1.51.10.0170

850.00 יח' פירוק זהיר של עמוד תאורה לרבות היסוד וגוף התאורה ומסירתם במחסני
 עיריית ירושלים כפי שיורה המפקח.

1.51.10.0180

60.00 מ"א פירוק גדר מסגרות על גבי קירות. 1.51.10.0190

150.00 יח' פירוק ארונות פח משולבים בקירות אבן. 1.51.10.0200

60.00 מ"א פירוק זהיר של מעקה מגן לצמחיה והעברה למחסני המזמין או לאתר
).51.01.420.01פסולת בהתאם להנחיות המפקח. (פ.ת. 

1.51.10.0210

40.00 מ"א פירוק זהיר של מעקה בטיחות מצינורות כולל יסוד, והעברתו למחסן
המזמין, או פינוי לאתר פסולת מורשה בהתאם להחלטת המפקח באתר.

).51.01.420.01(פ.ת. 

1.51.10.0220

200.00 יח' פירוק זהיר של פריט ריהוט רחוב או גן, כולל יסוד, כגון: ספסל, עציץ,
אשפתון. העברתו  למחסן המזמין או פינוי לאתר פסולת מורשה בהתאם

).51.01.350.01להחלטת המפקח באתר.  (פ.ת. 

1.51.10.0230

200.00 יח' פירוק לוחות מודעות כולל היסוד והעברתם למחסני המזמין או לאתר
).51.01.350פסולת מורשה לפי הוראת המפקח.  (פ.ת. 

1.51.10.0240
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מכרז מסגרת לביצוע עבודות שיקום ופיתוח רחובות ושצ"פים בירושלים
m

תת כתב: רחוב דוד המלך

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

110.00 יח' פירוק עמודי תמרור ושילוט (לרבות התמרור והיסוד) והעברתם למחסן
המזמין, או פינוי לאתר פסולת מורשה בהתאם להחלטת המפקח באתר. 

)51.01.340.01(פ.ת. 

1.51.10.0250

200.00 קומפלט פירוק מדחן והעברתו למחסני העיריית ירושלים כפי שיורה המפקח. 1.51.10.0260

50.00 מ"ר ).51.01.110.01חישוף שטחי גינון, עקירת שיחים. (פ.ת.  1.51.10.0270

5,000.00 קומפלט פירוק שלט "גדול" בכניסה לתחנת דלק והתקנתו מחדש במקום שיורה
המפקח או החלפתו במידה ויידרש. המחיר כולל פירוק זהיר של העמוד,

העתקתו הזמנית ומיקומו במקום הסופי שיורה המפקח בתאום עם
האדריכל. כולל ביצוע יסודות בהתאמה הכוללים חפירה/חציבה, יציקת

בטון וברזל בתאום עם הקונסטרוקטור, פינוי הפסולת לאתר מורשה ופינו י
 השלט במידת הצורך למקום שיורה המזמין.

1.51.10.0280

3,000.00 קומפלט פירוק ושלט פרסומת קטן, כולל יסוד, בכניסה לתחנת דלק והתקנתו מחדש
 במקום שיורה המפקח. המחיר כולל פירוק זהיר של העמוד או החלפתו,

העתקתו הזמנית ומיקומו במקום הסופי שיורה המפקח בתאום עם
האדריכל.  כולל ביצוע יסודות בהתאמה הכוללים חפירה/חציבה, יציקת
בטון וברזל בתאום עם הקונסטרוקטור, פינוי פסולת לאתר מורשה ו פינוי

והשלט במידת הצורך למקום שיורה המזמין.

1.51.10.0290

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

1.51.10.0300

1,150.00 קומפלט פירוק והתקנה מחדש (בשטח האתר) של תא קליטה ראשי ותא קליטה
 התאים), לרבות פירוק והתקנה מחדש של אבן שפה2סופי (המחיר הינו ל-

 ורשת

1.51.10.0310

18.00 מ"ר 1.51.10.0320 ס"מ20 ס"מ ועד 8פירוק מיסעת אספלט/בטון בעובי מעל 

11.00 מ"ר 1000 ס"מ. המחיר הינו לשטח עד 2-5קרצוף מיסעת אספלט קיים בעובי 
מ"ר

1.51.10.0330

11.00 מ"א 1.51.10.0340 ס"מ10ניסור קצה אספלט בעובי עד 

16.00 מ"א פירוק אבני שפה ופינויין 1.51.10.0350

90.00 יח' פירוק עמוד עם תמרור (על עמוד אחד), לרבות פירוק יסוד 1.51.10.0360

עבודות הכנה ופירוק 51.10 סה"כ לתת פרק:

שונות: מעקות, גדרות ומתקנים שונים 51.13 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

27,000.00 קומפלט אלמנט ריהוט רחוב מסוג תחנת אוטובוס לפי פרט, כולל כל העבודות
הדרשות להתקנה (כגון חפירה ליסוד, חציקה יסוד, חיבור לחשמל וכו

1.51.13.0010

שונות: מעקות, גדרות ומתקנים שונים 51.13 סה"כ לתת פרק:



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 30עמוד: 10/11/2019

156/2019כתב כמויות למכרז מספר 

מכרז מסגרת לביצוע עבודות שיקום ופיתוח רחובות ושצ"פים בירושלים
m

תת כתב: רחוב דוד המלך

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

עבודות סלילה 51 סה"כ לפרק:

עבודות מים-בחוזה נפרד מול הגיחון 56 פרק:

56.13 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

) את עבודות החפירה ו/או1מחירי הנחת צינור המונח בקרקע כוללים   (
החציבה בכל סוגי הקרקע, סילוק החומר החפור לאתר שפיכה מאושר,

אספקה, פיזור והידוק של מצעסוג א' בכל עומק התעלה עד שכבת
) פזור הצינורות,חיתוכם,ריתוכם או הברגתם (כולל2האספלט. (

התאמות), מעבר מכשולים ע"י ריתוכים אלכסוניים ו/או יצירת למדים.
) כל החיבורים וההתחברויות לקו החדש3צבי עת צינקרומט בהברגות. (

) שטיפת הקו בספוג, ביצוע4יבוצעו בעזרת אביזרים חרושתיים בלבד. (
טסט לחץ, חיטוי, תיקון והשלמתת ציפוי חיצוני,פנימי ותיקון ראשים.

230.00 מ"א 1.56.13.0020 מ'1.5 עומק עד 3הנחת צנור פלדה בריתוך "

250.00 מ"א 1.56.13.0030 מ'1.5 עומק עד 4הנחה צינור פלדה בריתוך "

280.00 מ"א 1.56.13.0040 מ'1.5 עומק עד 6הנחת צנור פלדה בריתוך "

400.00 מ"א 1.56.13.0050 מ'1.5 עומק עד 8הנחת צנור פלדה בריתוך "

55.00 קומפלט חיבור צנור חדש לקיים(כולל ניקוז) 1.56.13.0060

56.13 סה"כ לתת פרק:

עבודות עפר 56.14 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

198.00 מ"ק 1.56.14.0010 מ' (מילוי במצע סוג א')0.00-4.00חפירת בורות בעומק 

350.00 מ"ק 1.56.14.0020 במקום מצע סוג א'CLSMתוספת למילוי חפירה ב- 

50.00 מ"ק חפירה חוזרת 1.56.14.0030

עבודות עפר 56.14 סה"כ לתת פרק:

התקנת אביזרים 56.15 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

10.00 יח' הרכבת אביזר 1.56.15.0010

2.00 יח' חיתוך צינור פלדה 1.56.15.0020



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 31עמוד: 10/11/2019

156/2019כתב כמויות למכרז מספר 

מכרז מסגרת לביצוע עבודות שיקום ופיתוח רחובות ושצ"פים בירושלים
m

תת כתב: רחוב דוד המלך

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

32.00 יח' אטום קו בפלטה או כיפה 1.56.15.0030

120.00 יח' 1.56.15.0040 על קו קיים3-"4הרכבת ב.כ.א. "

1,240.00 קומפלט 1.56.15.0050 כולל מד מים ראשי.2הכנה לחיבור ביתי בודד בקטרים עד "

התקנת אביזרים 56.15 סה"כ לתת פרק:

תאים 56.16 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

650.00 יח' 1.56.16.0010 ס"מ .50אספקה והתקנה תא מגופים מצינור בטון טרומי קוטר 

תאים 56.16 סה"כ לתת פרק:

ריצופים גדרות ואספלטים 56.17 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

61.00 מ"ר 1.56.17.0010 ס"מ5תיקון אספלט זמני (חם) בכביש עובי 

145.00 מ"ר 1.56.17.0020 ס"מ.15תיקון אספלט בכביש עובי 

155.00 מ"ר 1.56.17.0030 ס"מ.15 מ"ר עובי 10תיקון אספלט בשטח קטן מ-

ריצופים גדרות ואספלטים 56.17 סה"כ לתת פרק:

עבודות לפי שעות 56.18 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

95.00 ש"ע 1.56.18.0010 או מקביל .J.C.B-cx3עבודת מחפר 

250.00 ש"ע עבודת צוות ריתוך או אנסטלציה . 1.56.18.0020

37.00 ש"ע עבודת פועל לא מקצועי . 1.56.18.0030

עבודות לפי שעות 56.18 סה"כ לתת פרק:

צינורות 56.19 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

189.50 מ"א 3צינור עטוף בטון "? 1.56.19.0010



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 32עמוד: 10/11/2019

156/2019כתב כמויות למכרז מספר 

מכרז מסגרת לביצוע עבודות שיקום ופיתוח רחובות ושצ"פים בירושלים
m

תת כתב: רחוב דוד המלך

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

233.50 מ"א 4צינור עטוף בטון "? 1.56.19.0020

256.50 מ"א 6צינור עטוף בטון "? 1.56.19.0030

295.90 מ"א 8צינור עטוף בטון "? 1.56.19.0040

צינורות 56.19 סה"כ לתת פרק:

אביזרים 56.20 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

880.00 יח' 1.56.20.0010 טון40 דגם מחלקת המים 50מכסה קוטר 

1,200.00 יח' 1.56.20.0020 ראש כפול4הידרנט "

190.00 יח' 1.56.20.0030 ידית שחורה רגילה2ברז כדורי " 

1,920.00 יח' 6מגוף טריז גומי קצר " 1.56.20.0040

3,984.00 יח' 8מגוף טריז גומי קצר " 1.56.20.0050

45.00 יח' 1.56.20.0060 מעלות90  4קשת מבוטן "

69.00 יח' 1.56.20.0070 מעלות90  6קשת מבוטן "

96.00 יח' 1.56.20.0080 מעלות90 8קשת מבוטן "

45.00 יח' 2 חלק 60 ת"י 4אוגן " 1.56.20.0090

53.00 יח' 2 חלק 60 ת"י 6אוגן " 1.56.20.0100

78.00 יח' 2 חלק 60 ת"י 8אוגן " 1.56.20.0110

אביזרים 56.20 סה"כ לתת פרק:

עבודות מים-בחוזה נפרד מול הגיחון 56 סה"כ לפרק:

הקמת קווים תת-קרקעיים. 57 פרק:

ניקוז 57.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 33עמוד: 10/11/2019

156/2019כתב כמויות למכרז מספר 

מכרז מסגרת לביצוע עבודות שיקום ופיתוח רחובות ושצ"פים בירושלים
m

תת כתב: רחוב דוד המלך

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

 לפי שיקול דעת של חב' הגיחון.GRPרשתות ניקוז יהיו יציקת ברזל או מ
על הקבלן  להתייעץ עם חב' הגיחון לפני שיזמין את הרשתות.

660.00 מ"א  ס"מ לניקוז השטח,כולל40 הידרוטיל  בקוטר 3 דרג  1צינורות בטון סוג 
 מ' ,אספקה ,הובלה והנחה,מילוי חוזר2.5חפירה/חציבה בעומק עד 

ממצע.

1.57.1.0020

750.00 מ"א  ס"מ לניקוז השטח,כולל50 הידרוטיל  בקוטר 3 דרג 1צינורות בטון סוג 
 מ' ,אספקה ,הובלה והנחה,מילוי חוזר2.5חפירה/חציבה בעומק עד 

ממצע.

1.57.1.0030

950.00 מ"א  ס"מ לניקוז השטח, כולל60 הידרוטייל בקוטר 3 דרג 1צינורות בטון סוג 
 מ' ,אספקה ,הובלה והנחה,מילוי חוזר ממצע2.5חפירה/חציבה בעומק עד 

1.57.1.0040

8,570.00 יח'  מ' יצוקים באתר לפי2.5בעומק עד 1X1תאי בקרה מבטון מזויין במידות 
תכנית  או טרומים , עם מכסים כבדים לכביש דגם עיריית ירושלים ,כולל

חפירה/חציבה ובנייה.

1.57.1.0050

9,560.00 יח'  מ', יצוקים באתר3.5בעומק עד 1.2X1תאי בקרה מבטון מזויין במידות 
לפי תכנית  או טרומים , עם מכסים כבדים לכביש דגם עיריית ירושלים

,כולל חפירה/חציבה ובנייה.

1.57.1.0060

10,890.00 יח'  טון דגם25 מ' עם מכסים 4.5 מ' עומק עד 1.50תאי בקרה טרומים קוטר 
עיריית ירושלים ,כולל חפירה/חציבה ובנייה.

1.57.1.0070

7,100.00 יח'  רשתות לפי תכנית ללא אבן שפה עם רשת דגם עיריית2תאי קליטה עם 
ירושליים, כולל חפירה/חציבה ובנייה.

1.57.1.0080

930.00 יח' התחברות קו ניקוז לתא בקרה קיים 1.57.1.0090

680.00 יח' ניקוי תאי קליטה קיימים 1.57.1.0100

ניקוז 57.1 סה"כ לתת פרק:

הקמת קווים תת-קרקעיים. 57 סה"כ לפרק:

עבודות ביוב -בחוזה נפרד מול הגיחון 58 פרק:

"8" - 6חפירת תעלות עבור צנרת  58.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

200.00 מ"א 8-"6 מ' לביוב בקוטר"1.50-1.01תעלה עומק   1.58.1.0180

200.00 מ"א 8-"6 מ' לביוב בקוטר"2.00-1.51תעלה בעומק  1.58.1.0190

250.00 מ"א 8-"6 מ' לביוב בקוטר"2.50-2.01תעלה בעומק  1.58.1.0200



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 34עמוד: 10/11/2019

156/2019כתב כמויות למכרז מספר 

מכרז מסגרת לביצוע עבודות שיקום ופיתוח רחובות ושצ"פים בירושלים
m

תת כתב: רחוב דוד המלך

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

300.00 מ"א 8-"6 מ' לביוב בקוטר"2.51-3.00תעלה בעומק  1.58.1.0210

"8" - 6חפירת תעלות עבור צנרת  58.1 סה"כ לתת פרק:

10-"20חפירת תעלות  עבור צנורות   " 58.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

225.00 מ"א 20-"10מ' לביוב בקוטר"2.00-1.51תעלה עומק  1.58.2.0010

270.00 מ"א 20-"10מ' לביוב בקוטר"2.50-2.01תעלה עומק  1.58.2.0020

342.00 מ"א 20-"10מ' לביוב בקוטר"3.00-2.51תעלה עומק  1.58.2.0030

432.00 מ"א 20-"10מ' לביוב בקוטר"3.50-3.01תעלה עומק  1.58.2.0040

540.00 מ"א 20-"10מ' לביוב בקוטר"4.00-3.51תעלה עומק  1.58.2.0050

720.00 מ"א 1.58.2.0060 מ'4.01-4.50חפירת תעלה בעומק 

10-"20חפירת תעלות  עבור צנורות   " 58.2 סה"כ לתת פרק:

3אספקה והובלת צנרת תת פרק  58.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

95.00 מ"א 8 עבה בקוטר "PVCאספקת והובלת צנור  1.58.3.0010

110.00 מ"א 10 עבה בקוטר "PVCאספקת והובלת צנור  1.58.3.0020

130.00 מ"א 12 עבה בקוטר "PVCאספקת והובלת צנור  1.58.3.0030

3אספקה והובלת צנרת תת פרק  58.3 סה"כ לתת פרק:

4אספקה והובלת צנרת תת פרק  58.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

70.00 מ"א 10 עבור דרג 10 בקוטר "PVCתוספת למחיר סעיף אספקת והובלת צינור  1.58.4.0010

4אספקה והובלת צנרת תת פרק  58.4 סה"כ לתת פרק:

עבודות שיקום ופיתוח 58.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 35עמוד: 10/11/2019

156/2019כתב כמויות למכרז מספר 

מכרז מסגרת לביצוע עבודות שיקום ופיתוח רחובות ושצ"פים בירושלים
m

תת כתב: רחוב דוד המלך

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

90.00 מ"א 1.58.5.0010 בעטיפת שומשוםPVC  8הנחת צנור  "

90.00 מ"א 1.58.5.0020 בעטיפת שומשוםPVC  10הנחת צנור  "

108.00 מ"א 1.58.5.0030 בעטיפת שומשוםPVC  12הנחת צנור  "

עבודות שיקום ופיתוח 58.5 סה"כ לתת פרק:

מפלים 58.6 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

850.00 יח' 1.58.6.0010 מ'1.00 בגובה עד 6-8מפל  "

860.00 יח' 1.58.6.0020 מ'2.00   בגובה עד 6 - "8מפל "

1,275.00 יח' 1.58.6.0030 מ'1.00   בגובה עד 14 - "10מפל "

מפלים 58.6 סה"כ לתת פרק:

58.7 מ'1.00תאי בקרה  תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

3,500.00 יח' 1.58.7.0010 מ'1.50-1.01 מ' בעומק עד 1.00ת.ב. בקוטר  

3,800.00 יח' 1.58.7.0020 מ'2.00-1.51 מ' בעומק עד 1.00ת.ב. בקוטר  

4,000.00 יח' 1.58.7.0030 מ'2.50-2.01 מ' בעומק עד 1.00ת.ב.  בקוטר 

58.7 מ'1.00תאי בקרה  סה"כ לתת פרק:

58.8 מ'1.20תאי בקרה  תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

5,500.00 יח' 1.58.8.0010 מ'3.00-2.51 מ' בעומק 1.20ת.ב.  בקוטר 

5,500.00 יח' 1.58.8.0020 מ'3.50-3.01 מ' בעומק 1.20ת.ב.  בקוטר 

6,200.00 מ"א 1.58.8.0030 מ'3.51-4.00 מ' בעומק 1.20ת.ב. בקוטר 

6,800.00 יח' 1.58.8.0040 מ'4.01-4.50 מ' בעומק 1.20ת.ב.  בקוטר 



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 36עמוד: 10/11/2019

156/2019כתב כמויות למכרז מספר 

מכרז מסגרת לביצוע עבודות שיקום ופיתוח רחובות ושצ"פים בירושלים
m

תת כתב: רחוב דוד המלך

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

8,550.00 יח' מ'4.51-5.00 מ' בעומק 1.20ת.ב.  בקוטר  1.58.8.0050

58.8 מ'1.20תאי בקרה  סה"כ לתת פרק:

ביוב-עבודות כלים ופועלים 58.9 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

500.00 י"ע 1.58.9.0010 ש.ע8עבודת פועל בלתי מקצועי עד 

2,000.00 י"ע 1.58.9.0020 ש.ע8עבודת שופל גלגלי עד 

1,000.00 י"ע 1.58.9.0030 ש.ע8עבודת מדחס אוויר עד 

2,600.00 י"ע 1.58.9.0040 ש.ע8עבודת כלי להובלה עד 

1,200.00 י"ע .G.C.B ש.ע עבודת מחפר מסוג 8עד  1.58.9.0050

3,200.00 י"ע 1.58.9.0060 ש.ע8עבודת מחפר מסוג אטלס עד 

ביוב-עבודות כלים ופועלים 58.9 סה"כ לתת פרק:

עבודות ביוב שונות 58.10 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

75.00 מ"א בניה תקון אבני שפה 1.58.10.0010

50.00 מ"ק אספקת, הובלת ופזור אדמת גן 1.58.10.0020

450.00 מ"ק הובלת ויציקת בטון   למטרה כלשהיא 1.58.10.0030

עבודות ביוב שונות 58.10 סה"כ לתת פרק:

תקוני תאי בקרה 58.11 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

950.00 יח' 8-"6התחברות לתא בקרה קיים " 1.58.11.0010

2,700.00 יח' 10-"14התחברות ל תא  בקרה קיים " 1.58.11.0020

425.00 מ"ק CLSM1.58.11.0030  למילוי בורות ותעלות
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156/2019כתב כמויות למכרז מספר 

מכרז מסגרת לביצוע עבודות שיקום ופיתוח רחובות ושצ"פים בירושלים
m

תת כתב: רחוב דוד המלך

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

1,000.00 מ"א הגבהת/הנמכת תא בקרה 1.58.11.0040

1,000.00 מ"א -דגם חברת הגיחון50 טון קוטר 40אספקת והובלת מכסה ביוב  1.58.11.0050

1,200.00 יח' -דגם חברת הגיחון60 טון קוטר 40אספקת והובלת מכסה ביוב  1.58.11.0060

תקוני תאי בקרה 58.11 סה"כ לתת פרק:

תקוני גדרות ורצפות 58.12 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

100.00 מ"ר בניה/תקון גדר רשת 1.58.12.0010

125.00 מ"ר בניה/תקון גדר מאבן יבשה 1.58.12.0020

330.00 מ"ר בניה/תקון גדר מבטון/מצופה אבן 1.58.12.0030

225.00 מ"ר בניה/תקון רצפת אבן, מרצפות, בטון 1.58.12.0040

תקוני גדרות ורצפות 58.12 סה"כ לתת פרק:

עבודות ביוב -בחוזה נפרד מול הגיחון 58 סה"כ לפרק:

הנחת צנרת גז 59 פרק:

59.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

75.00 מ"ק חפירה / חציבה 1.59.1.0010

80.00 מ"ק פינוי חומר כולל אגרת שפיכה 1.59.1.0020

185.00 מ"ק חול מחצבה 1.59.1.0030

400.00 מ"ק  CLSM 1.59.1.0040

120.00 מ"ק 1.59.1.0050 ס"מ8-10אספלט מעל תעלה עובי 

11.00 מ"ר 1.59.1.0060 מ'3.5קרצוף  נתיב נסיעה רוחב 

16.00 מ"ר קרצוף 1.59.1.0070
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156/2019כתב כמויות למכרז מספר 

מכרז מסגרת לביצוע עבודות שיקום ופיתוח רחובות ושצ"פים בירושלים
m

תת כתב: רחוב דוד המלך

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

2.00 מ"ר ריסוס מאחה 1.59.1.0080

40.00 מ"ר 1.59.1.0090 שכבה נושאת3/4 ס"מ " 4ריבוד אספלט 

1,850.00 קומפלט צוות בטיחות בדרכים לעבודות אביזרי בטיחות בעבודות  יום , כולל
 כפול וכו') לפי התוכניות2, ו-6עגלת חץ וכל הציוד הנדרש (קונוסים, ו-

 בחוברת: " המדריך לבסדרי תנועה באתרי עבודה10/13או לפי תרשימים 
 בחוברת:04/07/55/58 ולפי תרשימים 2006בדרכים בין עירוניות"-ינואר 

 .12.1993"הנחיות להגנת עוברי דרך באתרי עבודה בדרכים ע ירוניות"-. 
1.1 יום עבודה. סעיף מפרט 1 צוות * 1הכמות חושבה לפי: 

1.59.1.0100

2,350.00 קומפלט צוות בטיחות בדרכים לעבודות אביזרי בטיחות בעבודות  לילה , כולל
 כפול וכו') לפי התוכניות2, ו-6עגלת חץ וכל הציוד הנדרש (קונוסים, ו-

 בחוברת: " המדריך לבסדרי תנועה באתרי עבודה10/13או לפי תרשימים 
 בחוברת:04/07/55/58 ולפי תרשימים 2006בדרכים בין עירוניות"-ינואר 

 הכמות12.93"הנחיות להגנת עוברי דרך באתרי עבודה בדרכים עירוניות"-
1.1 ליל עבודה. סעיף מפרט 1 צוות * 1 חושבה לפי: 

1.59.1.0110

7.00 מ"א צביעה פס נתיב 1.59.1.0120

900.00 י"ע שוטר/ופקח בשכר 1.59.1.0130

10.00 מ"א סרט סימון מתכתי 1.59.1.0140

20.00 מ"א 63יק"ע  1.59.1.0150

250.00 מ"א SDR 11 מ"מ 250 מריגז HDPE PE100 111.59.1.0160 צינור

350.00 מ"א 1.59.1.0170  צינורPVC 10 מ"מ דרג 400שרוול קוטר 

10,000.00 י"ע 1.59.1.0180 מ'700 מגוף חוצץ כל 13

1,097.00 מ"א 1.59.1.0190 מ' עומק4) מעל 33 צמתים לק"מ 4תוספת עבור חציות עמוקות בצמתים ( 

59.1 סה"כ לתת פרק:

הנחת צנרת גז 59 סה"כ לפרק:

רחוב דוד המלך 1 סה"כ לתת כתב:


