
27/10/2019 מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ
1עמוד: חסוי

56/2019מכרז מספר :

מכרז קבלן ראשי

יוסי ויסלר מהל פרוייקט: 3,833,358.79 אומדן (ללא מע"מ):

1 גי מגרש 4קאטרי רמות  1903 פרוייקט:

ריכוז למכרז

מבה 1 תת כתב:

סה"כ ושא

6,847.50 חפירה ו/או חציבה 1.1.2 תת פרק:

6,847.50עבודות עפר 1.1 סה"כ לפרק:

47,819.68 מצעים 1.2.1 תת פרק:

19,720.80 יסודות וראשי כלוס 1.2.2 תת פרק:

24,435.20 קורות יסוד וקירות מסד 1.2.3 תת פרק:

104,920.30 מרצפים 1.2.4 תת פרק:

144,992.70 קירות ועמודים 1.2.5 תת פרק:

40,437.60 קורות מעקות וחגורות 1.2.6 תת פרק:

164,452.05 תקרות וגגות 1.2.7 תת פרק:

284,690.00 פלדת זיון 1.2.9 תת פרק:

60,497.04 בטון טופיג ובטון שיפועים לגגות 1.2.85 תת פרק:

891,965.37עבודות בטון יצוק באתר 1.2 סה"כ לפרק:

8,092.50 ביה בבלוקי בטון 1.4.10 תת פרק:

8,092.50עבודות ביה 1.4 סה"כ לפרק:

10,383.30 איטום שטחי בטון הבאים במגע עם הקרקע 1.5.2 תת פרק:

60,184.96 איטום גגות ביריעות ביטומיות משוכללות 1.5.13 תת פרק:

4,091.90 איטום רצפות חדרים רטובים 1.5.28 תת פרק:

36,234.48 איטום קירות בציפוי צמטי הידראולי 1.5.35 תת פרק:

110,894.64עבודות איטום 1.5 סה"כ לפרק:

8,798.00 דלתות עץ 1.6.10 תת פרק:

38,346.00 ארוות מטבחי משטחי עבודה ודלפקים 1.6.20 תת פרק:

50,530.40 דלתות פלדה ומשקופי פח 1.6.31 תת פרק:

6,457.40 מחזירי שמן, אביזרי בטיחות, מעצורים וסף לדלתות 1.6.49 תת פרק:

37,180.30 סורגי פלדה, תושבות למזגן,רשתות להרחקת יוים ופרופילי פלדה 1.6.51 תת פרק:

141,312.10עבודות גרות ומסגרות 1.6 סה"כ לפרק:

69,902.60 כלים ואביזרי מים 1.7.1 תת פרק:

55,113.66 אספקת מים קרים וחמים בבין 1.7.2 תת פרק:

63,739.85 מערכת סילוק שפכים בבין 1.7.3 תת פרק:

5,312.00 דוודי מים חשמליים 1.7.4 תת פרק:

12,059.90 ציוד כבוי אש 1.7.5 תת פרק:

5,187.50 יקוז מי גשם 1.7.6 תת פרק:

53,593.10 מערכת סילוק גז ראדון ויקוז יסודות 1.7.7 תת פרק:

משטחי שיש (אבן), משטחי "אבן קיסר" ומשטחים אקריליים "קוריאן"27,282.10 1.7.46 תת פרק:

5,810.00 מיכלי מים 1.7.80 תת פרק:

298,000.71מתקי תברואה 1.7 סה"כ לפרק:

83,356.90 קודות 1.8.1 תת פרק:

58,775.62 גופי תאורה ואביזרים 1.8.2 תת פרק:

48,514.00 איסטלציה חשמלית 1.8.4 תת פרק:



סה"כ ושא

62,115.54 לוחות חשמל 1.8.5 תת פרק:

11,254.80 הארקות ובדיקות 1.8.6 תת פרק:

22,692.20 מערכת גילוי אש 1.8.8 תת פרק:

9,545.00 איטרקום 1.8.9 תת פרק:

296,254.06עבודות חשמל 1.8 סה"כ לפרק:

41,577.19 טיח פים 1.9.11 תת פרק:

22,551.10 טיח גבס וטיח לממ"ד 1.9.13 תת פרק:

17,439.96 טיח חוץ 1.9.21 תת פרק:

81,568.25עבודות טיח 1.9 סה"כ לפרק:

87,374.10 ריצוף באריחי גריט פורצלן וקרמיקה 1.10.31 תת פרק:

26,748.41 חיפוי קירות 1.10.50 תת פרק:

114,122.51עבודות ריצוף וחיפוי 1.10 סה"כ לפרק:

20,344.96 צבע פים 1.11.11 תת פרק:

14,875.26 צבע חוץ 1.11.12 תת פרק:

35,220.22עבודות צביעה 1.11 סה"כ לפרק:

16,600.00 חלון גרר כף על כף (הזזה) של שי אגפים 1.12.11 תת פרק:

6,474.00 חלון מרחב מוגן 1.12.15 תת פרק:

22,376.80 חלון קיפ וחלון קבוע 1.12.16 תת פרק:

2,656.00 רשתות 1.12.17 תת פרק:

8,557.30 זכוכית וציפוי חלוות 1.12.18 תת פרק:

56,664.10עבודות אלומייום 1.12 סה"כ לפרק:

35,955.60 עבודות מיוחדות בקירות אבן ודבכי ראש 1.14.30 תת פרק:

214,699.42 חיפוי קירות בלוחות אבן (טבעי ותעשייתי) 1.14.50 תת פרק:

74,168.80 עיבוד פתחים בדירות מחופים 1.14.60 תת פרק:

39,425.00 תוספת למחירי החיפויים בקירות 1.14.70 תת פרק:

364,248.82עבודות אבן 1.14 סה"כ לפרק:

71,380.00 ציוד ראשי - מיזוג אויר ואוורור 1.15.1 תת פרק:

12,171.95 תעלות,בידוד, מפזרים ואביזרים 1.15.2 תת פרק:

2,988.00 מפוחי אוורור 1.15.3 תת פרק:

62,914.00 מערכות אורור וסיון אב"כ 1.15.4 תת פרק:

149,453.95מתקי מיזוג אוויר 1.15 סה"כ לפרק:

1,912.32 מחיצות גבס וחיפוי פים לקירות 1.22.11 תת פרק:

59,052.50 תקרות פריקות מאריחים מירלים 1.22.21 תת פרק:

9,387.30 תקרות אלומייום ופח מגולוון 1.22.22 תת פרק:

3,824.64 תקרות גבס ופתחי שירות 1.22.25 תת פרק:

16,965.20 מערכת מחיצות לשירותים ומקלחות 1.22.41 תת פרק:

91,141.96רכיבים מתועשים בביין 1.22 סה"כ לפרק:

154,017.29 כלוסאות בטון קטי קוטר 1.23.2 תת פרק:

52,871.00 פלדת זיון 1.23.3 תת פרק:

206,888.29כלוסאות קדוחים ויצוקים באתר 1.23 סה"כ לפרק:

358.56 מדבקות לסימון ואזהרה 1.29.20 תת פרק:

358.56שילוט והכווה בביים 1.29 סה"כ לפרק:

38,033.92 אביזרים במקלחת ובשירותים 1.30.11 תת פרק:

38,033.92ריהוט וציוד מורכב בבין 1.30 סה"כ לפרק:

10,790.00 מסגרות פלדה 1.59.40 תת פרק:

6,789.40 מתקי אוורור וסיון 1.59.50 תת פרק:

1,826.00 מתקי תברואה 1.59.70 תת פרק:

19,405.40מרחבים מוגים ומקלטים 1.59 סה"כ לפרק:

מבהסה"כ לתת כתב: 12,910,472.86

פיתוח 2 תת כתב:

סה"כ ושא

3,635.40 חפירה ו/או חציבה 2.1.1 תת פרק:

31,133.30 מילוי מובא, מצעים והידוק 2.1.2 תת פרק:

4,091.90 מילוי מובא, מצעים והידוק 2.1.50 תת פרק:

38,860.60עבודות עפר 2.1 סה"כ לפרק:

2,805.40 מצעים 2.2.1 תת פרק:



סה"כ ושא

17,430.00 יסודות 2.2.2 תת פרק:

23,904.00 קירות 2.2.5 תת פרק:

20,916.00 שוות 2.2.8 תת פרק:

28,469.00 פלדת זיון 2.2.9 תת פרק:

1,918.96 מצעים 2.2.11 תת פרק:

2,719.08 מרצפים ורצפות 2.2.50 תת פרק:

3,759.90 חגורות 2.2.72 תת פרק:

101,922.34עבודות בטון יצוק באתר 2.2 סה"כ לפרק:

22,708.80 איטום קירות פיתוח 2.5.1 תת פרק:

22,708.80עבודות איטום 2.5 סה"כ לפרק:

14,234.50 עבודות מסגרות 2.6.2 תת פרק:

14,234.50עבודות גרות ומסגרות 2.6 סה"כ לפרק:

15,746.76 טיח חוץ 2.9.21 תת פרק:

15,746.76עבודות טיח 2.9 סה"כ לפרק:

13,431.06 צבע חוץ 2.11.12 תת פרק:

13,431.06עבודות צביעה 2.11 סה"כ לפרק:

48,256.20 עבודות מיוחדות בקירות אבן ודבכי ראש 2.14.30 תת פרק:

113,841.97 חיפוי קירות בלוחות אבן (טבעי ותעשייתי) 2.14.50 תת פרק:

23,447.50 תוספת למחירי חיפויים בקירות 2.14.70 תת פרק:

185,545.67עבודות אבן 2.14 סה"כ לפרק:

61,378.50 ריצוף באבים משתלבות 2.40.53 תת פרק:

13,111.88 אבי שפה וגן, אבי תיחום וסריג לעצים 2.40.54 תת פרק:

74,490.38פיתוח ופי 2.40 סה"כ לפרק:

657.36 עיבוד הקרקע ואדמת גיון 2.41.11 תת פרק:

1,328.00 טיעה 2.41.20 תת פרק:

1,985.36גיון והשקיה 2.41 סה"כ לפרק:

70,408.90 מתקי משחק סטדרטיים 2.42.61 תת פרק:

44,620.80 משטחי בלימה למתקי משחק, כושר ומסלולי ריצה 2.42.65 תת פרק:

53,120.00 סככות ורשתות צל 2.42.67 תת פרק:

168,149.70ריהוט חוץ 2.42 סה"כ לפרק:

58,415.40 גדרות פלדה 2.44.12 תת פרק:

6,905.60 גדרות ומעקות מרשתות פלדה מרותכות 2.44.13 תת פרק:

6,432.50 מעקות הולכה והפרדה להולכי רגל 2.44.21 תת פרק:

1,992.00 שערים מפרופילי פלדה 2.44.31 תת פרק:

13,804.56 שערים מרשתות מרותכות 2.44.32 תת פרק:

87,550.06גידור 2.44 סה"כ לפרק:

2,709.50 עבודות הכה ופירוק 2.51.10 תת פרק:

1,361.20 עבודות עפר 2.51.20 תת פרק:

1,394.40 עבודות אספלט 2.51.40 תת פרק:

18,670.02 תמרור ושילוט 2.51.81 תת פרק:

1,517.42 צביעה וסימון דרכים 2.51.82 תת פרק:

25,652.54סלילת כבישים ורחבות 2.51 סה"כ לפרק:

41,891.76 אספקת מים מחוץ למבה 2.57.1 תת פרק:

30,817.90 מערכת ביוב וסילוק שפכים בגבולות מגרש 2.57.2 תת פרק:

72,709.66מתקי תברואה 2.57 סה"כ לפרק:

פיתוחסה"כ לתת כתב: 2822,987.43

חפירה ודיפון 3 תת כתב:

סה"כ ושא

3,328.00 עבודות הכה ופרוק 3.1.1 תת פרק:

373.50 חפירה ו/או חציבה 3.1.2 תת פרק:

26,975.00 מילוי מובא, מצעים והידוק 3.1.3 תת פרק:

30,676.50עבודות עפר 3.1 סה"כ לפרק:

קורות 3.2.6 תת פרק:

8,715.00 יציקות בייים ושוות 3.2.8 תת פרק:

60,507.00 פלדת זיון 3.2.9 תת פרק:

69,222.00עבודות בטון יצוק באתר 3.2 סה"כ לפרק:



סה"כ ושא

כלוסאות בטון קטי קוטר 3.23.1 תת פרק:

פלדת זיון 3.23.2 תת פרק:

כלוסאות קדוחים ויצוקים באתר 3.23 סה"כ לפרק:

חפירה ודיפוןסה"כ לתת כתב: 399,898.50

3,833,358.79סה"כ לכל כתב הכמויות:



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 5עמוד: 27/10/2019
חסוי

56/2019כתב כמויות למכרז מספר 

מכרז קבלן ראשי
m

תת כתב: מבנה

עבודות עפר 1 פרק:

חפירה ו/או חציבה 1.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

.01הקבלן מופנה ומחוייב לתוכן המפרט הכללי והמפרט המיוחד בפרק 

4,606.50 62.25 74.00 מ"ק השלמות חפירה ו/או חציבה כללית בשטח לעומקים הנדרשים. 1.1.2.0020

1,344.60 74.70 18.00 מ"ק חפירה ו/או חציבה לשוחות לראשי כלונס בכל גודל שהוא ולכל עומק. 1.1.2.0030

896.40 74.70 12.00 מ"ק חפירה ו/או חציבה לקורות יסוד בכל גודל שהוא ולכל עומק. 1.1.2.0040

6,847.50 חפירה ו/או חציבה 1.2 סה"כ לתת פרק:

6,847.50 עבודות עפר 1 סה"כ לפרק:

עבודות בטון יצוק באתר 2 פרק:

מצעים 2.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

19,335.68 43.16 448.00 מ"ר 1.2.1.0010 ס"מ מתחת למרצפים.5מצע בטון רזה בעובי 

84.72 7.06 12.00 מ"ר 1.2.1.0020 מ"מ מתחת לרצפת בטון.0.3מצע יריעות פוליאטילן בעובי 

19,335.68 43.16 448.00 מ"ר 25מצע "ארגז חלול" של "פוליביד" או ש"ע מפוליסטירן מוקצף בגובה 
 ס"מ).20ס"מ מתחת למרצפים בקרקע תופחת (חלל תפיחה 

1.2.1.0030

9,063.60 43.16 210.00 מ"א 25מצע תעלות גזירה של "פוליביד" או ש"ע מפוליסטירן מוקצף בגובה 
 ס"מ.35ס"מ מתחת לקורות יסוד. רוחב הקורות עד 

1.2.1.0040

47,819.68 מצעים 2.1 סה"כ לתת פרק:

יסודות וראשי כלונס 2.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

19,720.80 1,095.60 18.00 מ"ק  אטום כנגד חדירת מים במידות שונות. היציקה40ראשי כלונסים בטון ב- 

בשוחות חצובות וכנגד דופן החציבה.

1.2.2.0010

19,720.80 יסודות וראשי כלונס 2.2 סה"כ לתת פרק:

קורות יסוד וקירות מסד 2.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

24,435.20 1,062.40 23.00 מ"ק  אטומות כנגד חדירת מים כמפורט יצוקות עם40קורות יסוד תלויות ב-

הרצפה, על גבי מצע או על הקרקע במידות רוחב שונות. המחיר כולל שן

השענה לאבן.

1.2.3.0010



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 6עמוד: 27/10/2019
חסוי

56/2019כתב כמויות למכרז מספר 

מכרז קבלן ראשי
m

תת כתב: מבנה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

24,435.20 קורות יסוד וקירות מסד 2.3 סה"כ לתת פרק:

מרצפים 2.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

1,792.80 149.40 12.00 מ"ר  ס"מ בפלטות גישה לריסון15 יצוקים על מצע בעובי 30מרצפי בטון ב-
שקיעות ובכל מקום עליו יורה המפקח.

1.2.4.0010

103,127.50 207.50 497.00 מ"ר 1.2.4.0020 ס"מ.20 בעובי 40רצפות בטון תלויות ב-

104,920.30 מרצפים 2.4 סה"כ לתת פרק:

קירות ועמודים 2.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

74,517.40 1,112.20 67.00 מ"ק 1.2.5.0010 ס"מ.20 בעובי 40קירות בטון ב-

10,541.00 1,054.10 10.00 מ"ק 1.2.5.0020 ס"מ.25 בעובי 40קירות בטון ב-

44,554.40 1,012.60 44.00 מ"ק 1.2.5.0030 ס"מ.30 בעובי 40קירות בטון ב-

13,885.90 991.85 14.00 מ"ק 1.2.5.0040 ס"מ.35 בעובי 40קירות בטון ב-

1,494.00 1,494.00 1.00 מ"ק 1.2.5.0050 בחתך כלשהו.40עמודים בדלים בטון ב-

144,992.70 קירות ועמודים 2.5 סה"כ לתת פרק:

קורות מעקות וחגורות 2.6 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

39,217.50 1,120.50 35.00 מ"ק  במידות חתך שונות לרבות עיבוד בליטה40קורות עליונות בטון ב-

 ס"מ המשמש שקע לרולקה לאטום.5/20במידות 
1.2.6.0010

1,220.10 1,220.10 1.00 מ"ק 2 ס"מ עם שקע ברוחב 15 ברוחב 30מעקות מסביב לפתחים בגג בטון ב- 
ס"מ.

1.2.6.0020

40,437.60 קורות מעקות וחגורות 2.6 סה"כ לתת פרק:

תקרות וגגות 2.7 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

54,713.60 265.60 206.00 מ"ר 1.2.7.0010 ס"מ.25 בעובי 40תקרות או גגות בטון ב-

63,922.45 302.95 211.00 מ"ר 1.2.7.0020 ס"מ.30 בעובי 40תקרות או גגות בטון ב-
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

29,548.00 369.35 80.00 מ"ר 1.2.7.0030 ס"מ.40 בעובי 40תקרות או גגות בטון ב-

16,268.00 1,162.00 14.00 מ"ק 1.2.7.0040 בעובי משתנה.40גגוני בטון ב- 

164,452.05 תקרות וגגות 2.7 סה"כ לתת פרק:

פלדת זיון 2.9 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

284,690.00 4,067.00 70.00 טון  לזיון בטון לפי ת"י500Wמוטות פלדה מצולעים רתיכים מסוג פ- 
, בכול הקטרים והאורכים3/חלק4466

1.2.9.0010

284,690.00 פלדת זיון 2.9 סה"כ לתת פרק:

בטון טופינג ובטון שיפועים לגגות 2.85 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

54,497.80 556.10 98.00 מ"ק  ק"ג/מ"ק חוזק650שיפועי גגות מבטון מוקצף ("בטון קל"), במשקל מרחבי 
 10

1.2.85.0010

2,407.00 41.50 58.00 מ"ר 1.2.85.0020 ס"מ מעל לאיטום בחדרים רטובים4"מדה" בעובי 

1,132.12 18.26 62.00 מ"א  (איטום הרולקה נמדד1:3 ס"מ מטיט צמנט 6x6רולקות משולשות במידות 

בנפרד)

1.2.85.0030

2,460.12 21.58 114.00 מ"א  (איטום הרולקה1:3 ס"מ מטיט צמנט 10x10רולקות משולשות במידות 
נמדד בנפרד)

1.2.85.0040

60,497.04 בטון טופינג ובטון שיפועים לגגות 2.85 סה"כ לתת פרק:

891,965.37 עבודות בטון יצוק באתר 2 סה"כ לפרק:

עבודות בניה 4 פרק:

בניה בבלוקי בטון 4.10 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

8,092.50 107.90 75.00 מ"ר 1.4.10.0010 ס"מ10 חורים בעובי 4קירות בלוקי בטון חלולים 

8,092.50 בניה בבלוקי בטון 4.10 סה"כ לתת פרק:

8,092.50 עבודות בניה 4 סה"כ לפרק:

עבודות איטום 5 פרק:

איטום שטחי בטון הבאים במגע עם הקרקע 5.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

10,383.30 74.70 139.00 מ"ר  מ"מ + הגנת האיטום ע"י קלקר3הכנת השטח + איטום ביטומני בעובי 

 ס"מ.3בעובי 
1.5.2.0010
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

10,383.30 איטום שטחי בטון הבאים במגע עם הקרקע 5.2 סה"כ לתת פרק:

איטום גגות ביריעות ביטומניות משוכללות 5.13 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

60,184.96 85.49 704.00 מ"ר  שכבות של יריעות ביטומניות אלסטומריות2איטום גגות שטוחים ב-

4, שכבה ראשונה יריעת עזר אלסטומרית בעובי SBSמושבחות בפולימר 
 מ"מ מסוג5 חול" אוש"ע ושכבה שניה בעובי 3Fמ"מ מסוג "פלסטוגום 

 לבן" או5R לבן" או ישראנובה 5R" או "ביטומגום 5R"פוליפז 
 מ"מ, עם שריון לבד פוליאסטר וצ5" או ש"ע בעוב י 5R SBS"ספירפלקס 

 יפוי עליון מאגרגט. היריעות בשכבה התחתונה מולחמות לתשתית

והיריעות בשכבה העליונה מולחמות ליריעות השכבה התחתונה, לרבות

" או "ספירGS-474"או "פריימר 101פריימר ביטומני מסוג "פריימר 
 גר'/מ300" או ש"ע בכמות B-2000פריימר 

1.5.13.0010

60,184.96 איטום גגות ביריעות ביטומניות משוכללות 5.13 סה"כ לתת פרק:

איטום רצפות חדרים רטובים 5.28 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

4,091.90 70.55 58.00 מ"ר איטום רצפות חדרים רטובים בציפויים ביטומניים אלסטומריים מושבחים

" או10בפולימרים מסוג "אלסטופלקס" או "אלסטופז" או "מסטיגום 
" או ש"ע, לרבות פריימר ביטומני מסוג "פז יסוד"1"נאפופלקס פרופי טק 

 גר'/מ"ר,300" או ש"ע בכמות 1000או "פריימר מסטיגום" או "ספיר יסודי 
 ק"ג/מ"ר לקבלת ציפוי יבש בעובי3 שכבות ציפ וי בכמות כוללת של 2 

 מ"מ2של 

1.5.28.0010

4,091.90 איטום רצפות חדרים רטובים 5.28 סה"כ לתת פרק:

איטום קירות בציפוי צמנטי הידראולי 5.35 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

36,234.48 56.44 642.00 מ"ר איטום קירות בציפוי צמנטי פולימרי חד רכיבי גמיש מסוג "טורוסיל פלקס

 ק"ג/מ"ר בשתי שכבות4" או ש"ע, בכמות כוללת של 100 
1.5.35.0010

36,234.48 איטום קירות בציפוי צמנטי הידראולי 5.35 סה"כ לתת פרק:

110,894.64 עבודות איטום 5 סה"כ לפרק:

עבודות נגרות ומסגרות 6 פרק:

דלתות עץ 6.10 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

8,798.00 2,199.50 4.00 יח'  פוליאוריטן מוקצף, חד כנפית לפתיחה צירית,100%נגיש- דלת עם מילוי 

 ס"מ דוגמת "דלתות שהרבני" או ש"ע, מעטפת הדלת100/210במידות 

1.5 מ"מ, קנט בוק גושני, משקוף פח בעובי 5.2פורמייקה דו צדדית בעובי 
מ"מ מגולוון וצבוע

1.6.10.0010

8,798.00 דלתות עץ 6.10 סה"כ לתת פרק:

ארונות מטבחי משטחי עבודה ודלפקים 6.20 תת פרק:

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

11,288.00 2,822.00 קומפלט4.00  ס"מ, ציפוי200-280/60/90יחידת ארון מטבח תחתון עשוי סנדוויץ במידות 
4,  סוקל תחתון סנדוויץ. הארון כולל P.F פנים וציפוי חוץ פורמיקה 

 מדפים3 דפנות, 2 מחיצות, 4 דלתות פתיחה רגילה, 4מגירות, 

1.6.20.0010

12,948.00 3,237.00 קומפלט4.00  ס"מ, ציפוי300-340/60/90יחידת ארון מטבח תחתון עשוי סנדוויץ במידות 
4,  סוקל תחתון סנדוויץ. הארון כולל P.F פנים וציפוי חוץ פורמיקה 

 מדפים5 דפנות, 2 מחיצות, 6 דלתות פתיחה רגילה, 6מגירות, 

1.6.20.0020

11,288.00 2,822.00 קומפלט4.00  ס"מ, ציפוי פנים200-280/30/60יחידת מטבח עליון עשוי סנדוייץ במידות 

5 דלתות פתיחה רגילה, 7. הארון כולל P.F וציפוי חוץ פורמיקה 
 מדפים.6 דפנות, 2מחיצות, 

1.6.20.0030

2,822.00 705.50 4.00 יח'  ס"מ, גוף65 ס"מ בגובה 45/45 - ארון לדוד מים בגודל N-11טיפוס 
סנדוויץ' עם ציפוי פורמייקה( צירים טריקה שקטה)

1.6.20.0040

38,346.00 ארונות מטבחי משטחי עבודה ודלפקים 6.20 סה"כ לתת פרק:

דלתות פלדה ומשקופי פח 6.31 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

8,366.40 522.90 16.00 מ"ר  מ"מ1.5 מ"מ או 1.25דלתות לארון חשמל וכיבוי אש מפח מגולוון בעובי 
לרבות משקוף צבוע, סוגר קפיצי שקוע וגמר צבע בתנור, מורכבות בנישה

 מ"ר כל1.5בנויה. המחיר הינו לדלתות (חד או דו כנפיות) בשטח מעל 
דלת

1.6.31.0010

20,584.00 5,146.00 4.00 יח'  - עם צוהר במידות110/236 - דלת פלדה חד כנפית במידות M-07טיפוס 
0.75 עובי 4+6 ס"מ, טריפלקס 76/206

1.6.31.0020

21,580.00 5,395.00 4.00 יח'  - עם צוהר במידות120/236 - דלת פלדה חד כנפית במידות M-27טיפוס 
0.75 עובי 4+6 ס"מ., טריפלקס 76/206

1.6.31.0030

50,530.40 דלתות פלדה ומשקופי פח 6.31 סה"כ לתת פרק:

מחזירי שמן, אביזרי בטיחות, מעצורים וסף לדלתות 6.49 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

3,519.20 439.90 8.00 יח'  ס"מ ודלת107מחזיר שמן עליון הדראולי לדלת חיצונית ברוחב עד 
 ק"ג)85 ק"ג ועד 65 ס"מ (משקל כנף הדלת מעל 122פנימית ברוחב עד 

4דירוג כח סגירה ברמה 

1.6.49.0010

2,938.20 244.85 12.00 יח'  מסוג "אצבעוני רחב" או ש"ע לדלתות אלומיניוםP.V.Cמגיני אצבעות מ-

וממ"ד, המכסים את הרווח שבין המשקוף לכנף הדלת בצד הפנימי, בצורת

 "אקורדיון" דוגמת "דלתותשהרבני" או ש"ע, לרבות סרגלים מאלומיניום

ודבק להצמדה, בגוון אפור/חום/קרם. התקנה משני צידי הדלת

1.6.49.0020

מחזירי שמן, אביזרי בטיחות, מעצורים וסף לדלתות6,457.40 6.49 סה"כ לתת פרק:

סורגי פלדה, תושבות למזגן,רשתות להרחקת יונים ופרופילי פלדה 6.51 תת פרק:

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

18,824.40 522.90 36.00 מ"ר  מ"מ,15/15סורגים קבועים דגם ישר עשוי מפרופיל פלדה מרובע 
 מ"מ, עם חיבורי פטנט ללא ריתוכים, מגולוון וצבוע99-100במרווחים של 

 אפוקסי בתנור

1.6.51.0010

3,386.40 846.60 4.00 מ"ר סורג מתקפל לדלתות וחלונות דגם "הרמוניקה" דוגמת "טרלידור" או ש"ע

, מפלדה מגולוונת צבועה בתנורX עם קישורי U עשוי מפרופילי 

בפוליאסטר טהור, חיבורי פטנט ללא ריתוכים ונעילה דו בריחית, שלוש

שנות אחריות לסורג

1.6.51.0020

4,387.00 4,387.00 קומפלט1.00 תוספת לסורגים עבור מעונות יום (לפי תקן משרד העבודה) לכל מ' עבור

 מ"מ). התוספת100 או 99 מ"מ (במקום 80מוטות ניצבים במרווחים של 
 למחירי הסורגים20%הינה 

1.6.51.0030

10,582.50 141.10 75.00 מ"א  מיקרון, צבע קלוי80 מ"מ מגולוון 2 - חיפוי פח לגגונים M-26טיפוס 
בתנור, מעוגן על תשתית מבלוק עץ עם בורג ראש כיפה אל-חלד

1.6.51.0040

סורגי פלדה, תושבות למזגן,רשתות להרחקת יונים ופרופילי פלדה37,180.30 6.51 סה"כ לתת פרק:

141,312.10 עבודות נגרות ומסגרות 6 סה"כ לפרק:

מתקני תברואה 7 פרק:

כלים ואביזרי מים 7.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

12,748.80 1,593.60 8.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים של אסלה תלויה מחרס לבן תוצרת "פלסאון"

דגם "לוטוס" עם מעמד/מסגרת פלדה מקורי ויציב וכל בירגי החיבור
וההידוק, האומים וכו' מקוריים הנדרשים, מצופים ניקל-כרום באיכות

וברמת גימור מעולים  (עיגון האסלה יעשה בברגים מתאימים בלבד),עם
מיכל הדחה דו כמותי גלוי לאסלה תלויה להתקנה צמוד אסלה או ת לוי

גבוה דגם "נובה" או שווה ערך מאושר כולל צינור שטיפה, ברז מילוי

פנימי ומוצא לביוב, כיסויים לברגים וכו'. מושב פלסטי כבד ומלא תוצרת

 או ש"ע של "כתר" בגוון ובמידותCOMFORT"פלסאון" דגם דורופלסט 
"-4 °90תואמות עם צירי פלב"ם. חיבור למערכת הביוב בעזרת קשת 

(מיוחדת) או עם שרוול מתאים לצינור היוצא מהקיר וכ

1.7.1.0010

יח' )07.041.0075וכל יתר הנדרש.(סעיף דקל  1.7.1.0020

5,776.80 481.40 12.00 יח' מתקן ריתום (לקיבוע לקיר) למונובלוק תלוי תוצרת "פלסאון" או שוו"ע,

)07.041.0190לרבות אביזרי חיבור לאסלה (סעיף דקל 
1.7.1.0030

7,868.40 1,967.10 4.00 יח' הספקה והתקנה של אסלת בית כסא מחרס לבן טיפוס "תלוי" תוצרת

 או שווה ערך, עם מיכל הדחה גלוי399"חמת" דגם "ברקת" מס. מק"ט 
ולחצן הפעלה. מיועדת לנכים, הרכבת מתקן, תלית אסלה, מכסה כבד,

וכל הנדרש להרכבה והפעלה מושלמת.  כולל מושב תואם לנכים. (סעיף

)07.041.0081דקל 

1.7.1.0040

2,755.60 688.90 4.00 יח' אספקה והתקנה  מושלמים של כיור מטבח אחד חרסה, דגם כיור תחתון

 או שווה ערך, וכל יתר הנדרש לפי המפרט והתוכניות.507 מק"ט 50/40

)07.042.0311(סעיף דקל 

1.7.1.0050

2,290.80 572.70 4.00 יח' אספקה והתקנה  מושלמים של כיור מטבח אחד חרסה, דגם כיור תחתון

 או שווה ערך, וכל יתר הנדרש לפי המפרט והתוכניות. 507 מק"ט 60/40

)07.042.0300(סעיף דקל 

1.7.1.0060



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 11עמוד: 27/10/2019
חסוי

56/2019כתב כמויות למכרז מספר 

מכרז קבלן ראשי
m

תת כתב: מבנה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

1,245.00 311.25 4.00 יח' " או שווה51הספקה והתקנה של כיור רחצה תוצרת "חרסה" דגם "פלמה 
 ותליה. הכל קומפלט1.25ערך, לרבות סיפון מפוליפרופילן בקוטר "

)0031.07.042להרכבה מושלמת. (סעיף דקל 

1.7.1.0070

5,776.80 481.40 12.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים כנ"ל, אך של כיור רחצה תוצרת "חרסה" דגם

 מפוליפורפילן, להתקנה1.25, עם סיפון "160"מיני נופר" (אובלי) מק"ט 

תחת משטח עם ברגים לפי דרישת המזמין וכל יתר הנדרש לפי המפרט

)07.042.0120והתוכניות. (סעיף דקל 

1.7.1.0080

7,171.20 896.40 8.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים כולל חיבור לצנרת המים של סוללת עירבוב 

302563למ"ק+מ"ח, תוצרת "חמת" להתקנה מהמשטח, דגם "אלפא" מק"ט 
 מ"מ) חיבור למים200 או שווה ערך, (פיה ארוכה ומסתובבת באורך 

 ,פרלטור חסכם0.5/"10באמצעות ברזי "שגיב" או "איקון" זויתיים 
)07.045.0175) וכל יתר הנדרש. (סעיף דקל 1-676(

1.7.1.0090

3,054.40 763.60 4.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים כנ"ל, אך של סוללת עירבוב לשירותי נכים

 או שווה ערך עם פיה קצרה301441תוצרת "חמת" דגם "מיקסמת" מק"ט 
 מ"מ, ידית מרפק, חיבור למים באמצעות ברזי "שגיב"130קבועה באורך 

) כמפורט וכנדרש.1-676 ,פרלטור חסכם (0.5/"10או "איקון" זויתיים 

)07.045.0398(סעיף דקל 

1.7.1.0100

9,561.60 796.80 12.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים כולל חיבור לצנרת המים של סוללת עירבוב 

למ"ק+מ"ח, תוצרת "חמת" להתקנה מהמשטח, דגם "אוורסט" מק"ט

 (פיה בינונית קבועה) חיבור למים באמצעות ברזי "שגיב" או302843

) וכל יתר הנדרש. (סעיף1-676 ,פרלטור חסכם (0.5/"10"איקון" זויתיים 

)07.045.0127דקל 

1.7.1.0110

365.20 45.65 8.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים כנ"ל, אך של ברז בודד מהקיר עבור מים קרים

.1/2או רכים וכל יתר הנדרש, של "ניל" או "יועם", כולל "בית", קוטר "
)07.021.0130(סעיף דקל 

1.7.1.0120

5,644.00 1,411.00 4.00 יח' אספקת והתקנה מושלמת של ברזייה לאספקת מי שתייה קרים "מי קר"

)07.045.9999. (סעיף דקל חריג LPH30תוצרת " מי שגיב" דגם 
1.7.1.0130

5,146.00 1,286.50 קומפלט4.00 100אספקה והתקנה מושלמים של מיכל מים עגול מפולאיתילן לנפח 
ליטר, לרבות מעמד מתכת, ברז, מכסה למילוי,וכל יתר הנדרש לממ"מ

)07.080.0010עומד בדרישות הג"א כמפורט וכנדרש. (סעיף דקל 

1.7.1.0140

498.00 124.50 4.00 יח' . (סעיף0.75אספקה והתקנה מושלמים של ברז למילוי מיכלים בקוטר "
)07.045.0030דקל 

1.7.1.0150

69,902.60 כלים ואביזרי מים 7.1 סה"כ לתת פרק:

אספקת מים קרים וחמים בבנין 7.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

9,296.00 132.80 70.00 מ"א אספקה והתקנה מושלמים של צנרת אספקת מים קרים  חמים לשימוש או

לכיבוי אש. בחללי תקרות מונמכות , במילוי, בחריצים ומעברים בקירות,

לרבות ביצוע החריצים והמעברים, הקידוחים והחציבות בקירות/ רצפות
/תקרות, כל שרוולי המעבר, ההגנה על הצנרת, תמיכות תליות, צביעה

) ל לא תוספתS.D.R.11) 15סימון וכל יתר הנדרש. צנרת פקסגול דרג 
 מ"מ בחיבורי הברגה63באורך עבור ספחים ואביזרים. קוטר הצנרת 

)07.012.0210כמפורט וכנדרש. (סעיף דקל 

1.7.2.0010



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 12עמוד: 27/10/2019
חסוי

56/2019כתב כמויות למכרז מספר 

מכרז קבלן ראשי
m

תת כתב: מבנה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

2,614.50 87.15 30.00 מ"א אספקה והתקנה מושלמים של צנרת אספקת מים קרים  חמים לשימוש או

לכיבוי אש. בחללי תקרות מונמכות , במילוי, בחריצים ומעברים בקירות,

לרבות ביצוע החריצים והמעברים, הקידוחים והחציבות בקירות/ רצפות
/תקרות, כל שרוולי המעבר, ההגנה על הצנרת, תמיכות תליות, צביעה

) ל לא תוספתS.D.R.11) 15סימון וכל יתר הנדרש. צנרת פקסגול דרג 
 מ"מ בחיבורי הברגה50באורך עבור ספחים ואביזרים. קוטר הצנרת 

)07.012.0412כמפורט וכנדרש. (סעיף דקל 

1.7.2.0020

2,365.50 78.85 30.00 מ"א אספקה והתקנה מושלמים של צנרת אספקת מים קרים  חמים לשימוש

 כנ"ל, כולל ספחים ואביזרים ללא תוספת ועל פי האורך15פקסגול דרג 

)07.012.0211 מ"מ כמפורט וכנדרש. (סעיף דקל 40בלבד, אך קוטר הצנרת 

1.7.2.0030

1,128.80 56.44 20.00 מ"א אספקה והתקנה מושלמים של צנרת אספקת מים קרים חמים לשימוש

 כנ"ל, כולל ספחים ואביזרים ללא תוספת ועל פי האורך24פקסגול דרג 

 מ"מ בתוך מתעל כמפורט וכנדרש. (סעיף דקל25בלבד, אך קוטר הצנרת 

07.012.0110(

1.7.2.0040

1,120.50 37.35 30.00 מ"א אספקה והתקנה מושלמים של בידוד טרמי לצנרת  מ"ח ואביזריה במבנה,

כולל אוכפי עץ אוכפי פח בין אוכפי העץ והתליות, הבידוד בתרמילי גומי
 ספוגי תוצרת "ענביד"  עם עטיפת שכבת מגן עשויה שתי שכבות של

מחסום אדים "אקרילפז סופר" עם תחבושות גזה עבה וצבע עליון אמייל
  או1סינטטי בשתי שכבות בגוון שינתן ע"י המזמין, עבור צנרת בקוטר "

. כולל ספחים ואביזרים ללא0.75 הבידוד בעובי דופן של "0.75בקוטר "
תוספת. סימון ושילוט הצנרת לכל אורכה וכל יתר דרישות המפרט הטכני

)07.012.9999והתוכניות. (סעיף דקל חריג 

1.7.2.0050

522.90 87.15 6.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים של מחלקי פליז למ"ק/מ"ח, בנישות או ארונות

, כולל קיבוע המחלקים לקירות עם תפסים מיוחדים, המחלקים מיציקת
), ברז סגירה ראשי16 יציאות (הסתעפות פקסגול 4 עם 1פליז בקוטר "

 של "שגיב" בלבד מעבר מלא,חיבור לצנרת וכל יתר דרישות1בקוטר "

)07.012.0640המפרט והתוכניות. (סעיף דקל 

1.7.2.0060

672.30 74.70 9.00 יח'  יציאות חיבור לצנרת וכל יתר דרישות3אספקה והתקנה כנ"ל אך  עם 

המפרט והתוכניות

1.7.2.0070

1,369.50 456.50 3.00 יח' , במידות ג/ר/ע94202028אספקה והתקנה של ארון מחלקים גדול, מק"ט 
 נקודות, כולל מכסה מתאים וכל יתר הנדרש. (סעיף16, עד 16/86.3/65

)07.012.0683דקל 

1.7.2.0080

33,864.00 56.44 600.00 מ"א אספקה והתקנה מושלמים של צנרת "פקסגול" לאספקת מים קרים או

25 מותקנת בתוך מתעלים בקוטר 24 מ"מ ובדרג 16חמים, קוטר הצנרת 
מ"מ, כולל "בתים" בקירות לאביזרים, הגנת המתעל ברצפה, ההתקנה

תתבצע לפי הוראות יצרן לרבות יתר דרישות המפרט והתוכניות , המחיר

)07.012.0110לפי האורך בלבד. (סעיף דקל 

1.7.2.0090

1,344.60 149.40 9.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים של ברז ניתוק כדורי למ"ק/מ"ח מעבר מלא,

 כמפורט וכנדרש.1מתוברג, תוצרת "שגיב" עם רקורד לפירוק, הקוטר "

)07.021.0420(סעיף דקל 

1.7.2.0100

265.60 265.60 1.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים של ברז ניתוק כדורי למ"ק/מ"ח מעבר מלא,

 כמפורט וכנדרש.2מתוברג, תוצרת "שגיב" עם רקורד לפירוק, הקוטר "

)07.021.0450(סעיף דקל 

1.7.2.0110

200.86 200.86 1.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים של ברז ניתוק כדורי למ"ק/מ"ח מעבר מלא,

 כמפורט וכנדרש.1.5מתוברג, תוצרת "שגיב" עם רקורד לפירוק, הקוטר "

)07.021.0440(סעיף דקל 

1.7.2.0120



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 13עמוד: 27/10/2019
חסוי

56/2019כתב כמויות למכרז מספר 

מכרז קבלן ראשי
m

תת כתב: מבנה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

348.60 116.20 3.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים של ברז ניתוק כדורי למ"ק/מ"ח מעבר מלא,

 כמפורט וכנדרש.0.75מתוברג, תוצרת "שגיב" עם רקורד לפירוק, הקוטר "

)07.021.0410 (סעיף דקל 

1.7.2.0130

55,113.66 אספקת מים קרים וחמים בבנין 7.2 סה"כ לתת פרק:

מערכת סילוק שפכים בבנין 7.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

12,699.00 141.10 90.00 מ"א אספקה והתקנה מושלמים של צנרת ביוב, סילוק שפכים או ניקוז בתחום

המבנה, גלויה, סמויה, בחריצים, בקירות, בחלל תיקרות או ברצפה

במילוי. כולל חפירה/חציבה/קידוח במקדח יהלום, תליה תחת תקרת
+בטוןHDPEהבטון, או תחת רצפת בטון בכל עומק נדרש. הצנרת עשוי 

. הקP.V.Cעם אביזרים מקוריים תוצרת "גבריט" או ש"ע של פלסים או 
 מ"מ לא כולל ספחים ואביזרים לרבות יתר דרישות המפרט160וטר 

)07.031.0430והתוכניות. (סעיף דקל 

1.7.3.0010

9,171.50 107.90 85.00 מ"א  מ"מ לא110 בקוטר HDPEאספקה והתקנה מושלמים כנ"ל, אך של צנרת 
כולל ספחים ואביזרים ללא תוספת לרבות יתר דרישות המפרט

)07.031.0430והתוכניות. (סעיף דקל 

1.7.3.0020

8,134.00 81.34 100.00 מ"א  מ"מ כולל50 בקוטר HDPEאספקה והתקנה מושלמים כנ"ל, אך של צנרת 
ספחים ואביזרים ללא תוספת לרבות יתר דרישות המפרט והתוכניות.

)07.031.0400(סעיף דקל 

1.7.3.0030

7,470.00 74.70 100.00 מ"א  מ"מ כולל40 בקוטר HDPEאספקה והתקנה מושלמים כנ"ל, אך של צנרת 
ספחים ואביזרים ללא תוספת לרבות יתר דרישות המפרט והתוכניות.

)07.031.0395(סעיף דקל 

1.7.3.0040

1,494.00 37.35 40.00 מ"א  מ"מ כולל32 בקוטר HDPEאספקה והתקנה מושלמים כנ"ל, אך של צנרת 
ספחים ואביזרים ללא תוספת לרבות יתר דרישות המפרט והתוכניות.

)07.031.9999(סעיף דקל חריג 

1.7.3.0050

1,763.75 70.55 25.00 יח'  מ"מ. (סעיף110 בקוטר HDPEאספקה והתקנה שח ספחים שונים לצנרת 
)07.033.0040דקל 

1.7.3.0060

996.00 99.60 10.00 יח'  מ"מ. (סעיף160 בקוטר HDPEאספקה והתקנה שח ספחים שונים לצנרת 
)07.033.0050דקל 

1.7.3.0070

2,075.00 207.50 10.00 יח'  כולל4/"2אספקה והתקנה מושלמים של מחסום רצפה מפוליפרופילן "
מאריך כנדרש, עם מכסה/רשת מפליז מותקן במסגרת מרובעת, צביעת

המסגרת והמכסה האפוקסי בגווןשינתן ע"י המזמין, התאמה לריצוף חיבור

)07.034.0200 לצנרת וכל יתר הנדרש. (סעיף דקל 

1.7.3.0080

1,925.60 240.70 8.00 יח'  כולל4/"4אספקה והתקנה מושלמים של קופסת ביקורת מפוליפרופילן "
מאריך כנדרש, עם מכסה/רשת מפליז מותקן במסגרת מרובעת, צביעת

המסגרת והמכסה האפוקסי בגווןשינתן ע"י המזמין, התאמה לריצוף חיבור

)07.034.9999 לצנרת וכל יתר הנדרש.(סעיף דקל חריג 

1.7.3.0090

2,523.20 630.80 4.00 יח'  כולל8/"4אספקה והתקנה מושלמים של מחסום רצפה מפוליפרופילן "
מאריך כנדרש, עם מכסה/רשת מפליז מותקן במסגרת מרובעת, צביעת

המסגרת והמכסה האפוקסי בגווןשינתן ע"י המזמין, התאמה לריצוף חיבור

)07.034.0038 לצנרת וכל יתר הנדרש. (סעיף דקל 

1.7.3.0100



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 14עמוד: 27/10/2019
חסוי

56/2019כתב כמויות למכרז מספר 

מכרז קבלן ראשי
m

תת כתב: מבנה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

8,300.00 207.50 40.00 יח'  כולל4/"2אספקה והתקנה מושלמים של קופסאת ביקורת מפוליפרופילן "
מאריך כנדרש, עם מכסה מפליז מותקן במסגרת מרובעת, צביעת המסגרת

והמכסה האפוקסי בגוון שינתן ע"י המזמין, התאמה לריצוף חיבור לצנרת

)07.034.0400וכל יתר הנדרש. (סעיף דקל 

1.7.3.0110

830.00 207.50 4.00 יח'  כולל4/"2אספקה והתקנה מושלמים של מחסום תופי מפוליפרופילן "
מאריך כנדרש, עם מכסה מפליז מותקן במסגרת מרובעת, צביעת המסגרת

והמכסה האפוקסי בגוון שינתן ע"י המזמין, התאמה לריצוף חיבור לצנרת

)07.034.0300וכל יתר הנדרש. (סעיף דקל 

1.7.3.0120

6,357.80 1,589.45 4.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים של רשת ניקוז לניקוי שירותים, התאמה לריצוף

)07.034.0686 חיבור לצנרת וכל יתר הנדרש. (סעיף דקל 
1.7.3.0130

63,739.85 מערכת סילוק שפכים בבנין 7.3 סה"כ לתת פרק:

דוודי מים חשמליים 7.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

5,312.00 1,328.00 קומפלט4.00  ליטר, אנכי30אספקה והתקנה מושלמים של מחמם מים חשמלי בנפח של 

 וחיבור למים חמים, ברז0.5או אופקי בתליה, חיבור למ"ק עם ברז כדורי "
5 אל-חוזר וברז ביטחון משולבים, מיכל התפשטות סגור בנפח נומינלי של 

 בר. צינור ניקוז, משפך6 בר ולחץ אויר או גז של 8 ליטר ללחץ עבודה של 

 לניקוז וחיבור לסיפון כיור. ברז "משגיחום" טרמוסטטי להגבלת טמפ.

 צלזיוס תוצרת "שגיב". המחמם החשמלי°55אספקת מים שלא תעלה על 
תוצרת "כרומגן" עם ציפוי אמייל פנימי או שווה ערך לרבות יתר דרישות

)07.111.0005המפרט והתוכניות. (סעיף דקל 

1.7.4.0010

5,312.00 דוודי מים חשמליים 7.4 סה"כ לתת פרק:

ציוד כבוי אש 7.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

6,806.00 1,701.50 קומפלט4.00 אספקה והתקנה מושלמים של עמדת כיבוי אש פנימי\חיצוני בארון

 ס"מ המשולם בנפרד, צבוע עם סימון30X90X130מתכתי\פיברגלס במידות 

 עם חיבור סיבובי מהיר (שטורץ),2 בולט "אש". כולל ברז שריפה "
6 מטר (צינור תקני עמיד בלחץ 30 ובאורך 0.75גלגילון כיבוי בקוטר "

אטמוספרות לפחות), תוף גלגילון, ברז הפתיחה מהירה (כדורי) מעבר
מלא עם ידית ארוכה של "שגיב". מזנק דו שימושי ריסוס/ סילון עם ברז

 מטר כ"א עם15 ובאורך 2 מ"מ. שני זרנוקי בד בקוטר "8תלת מצבי ופיה 
מצמדים סיבובבים בקצוות, מזנק דו שימושי ריסוס/סילון וברז תלת מצבי

. כל הציוד יהיה עם תו תקן ומאושר ע"י שירותי הכבאות2בקוטר "
)07.100.0012ברשות המקומית כמפורט וכנדרש. (

1.7.5.0010

2,075.00 2,075.00 1.00 יח' )34.033.0710.(סעיף דקל 2X3אספקה והתקנה מושלמים של ברז הסנקה " 1.7.5.0020

2,257.60 282.20 8.00 יח'  ק"ג,6אספקה והתקנה מושלמים של מטפי כיבוי אש אבקה יבשה 
)07.100.0050לאספקה עם ארונות כיבוי האש. (סעיף דקל 

1.7.5.0030

572.70 572.70 קומפלט1.00  מטר30 ובאורך 0.75אספקה והתקנה מושלמים של גלגילון כיבוי בקוטר "
 אטמוספרות לפחות), תוף גלגילון, ברז הפתיחה6(צינור תקני עמיד בלחץ 

 מהירה (כדורי) מעבר מלא עם ידית ארוכה של "שגיב". מזנק דו שימושי

 מ"מ. כל הציוד יהיה עם תו תקן8ריסוס/ סילון עם ברז תלת מצבי ופיה 
ומאושר ע"י שירותי הכבאות ברשות המקומית כמפ ורט וכנדרש. (סעיף

)07.100.0310דקל 

1.7.5.0040

348.60 348.60 1.00 יח'  להתקנה על הקיר80/80/30אספקה והתקנה מושלמים של ארון במידות 

)34.100.0220עבור גלגלון. (סעיף דקל 
1.7.5.0050
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56/2019כתב כמויות למכרז מספר 

מכרז קבלן ראשי
m

תת כתב: מבנה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

12,059.90 ציוד כבוי אש 7.5 סה"כ לתת פרק:

ניקוז מי גשם 7.6 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

2,697.50 107.90 25.00 מ"א  מ"מ עשוי110אספקה והתקנה מושלמים של צנרת ניקוז מי גשם  בקוטר 
, חיבור לגשמות,1 חלק 4476 לפי ת"י HDPEפוליאטילן בצפיפות גבוהה 

)07.031.0430 לרבות ספחים ואביזרים כמפורט וכנדרש. (סעיף דקל 

1.7.6.0010

2,490.00 622.50 4.00 יח'   בעליDALLMERאספקה והתקנה של נקז גג מפוליפרופילן קשיח תוצרת 
" יציאה אופקית דגם "רינו",S-10 DALLBIT 4"X4 4דופן כפולה, דגם "

- "דלביט" + מאריך עליון832160בשיטת הניקוז הכפולה מס' קטלוגי 
+ ברגי פלב"ם))2 מ"מ X150150 (3-510099לריצוף + רשת (מספר קטלוגי 

 ) חיבו ר מתאם3-495822+ תושב משפר ניקוז תחתון (מס' קטלוגי 
 בעוביBR-2  . צווארון ביטומני מסוג H.D.P.Eא-אקצנטרי שקע תקע מ-

 מ"מ המולחם לגוף הנקז כולל חיזוק טבעת מפלב"ם420 מ"מ ובקוטר 4.7

)07.050.0100רחבה סביב פתח הקולטן. (סעיף דקל 

1.7.6.0020

5,187.50 ניקוז מי גשם 7.6 סה"כ לתת פרק:

מערכת סילוק גז ראדון וניקוז יסודות 7.7 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

28,220.00 166.00 170.00 מ"א אספקה והתקנה מושלמים של צינור איסוף וסילוק גז ראדון, וכל יתר

הפרטים עפ"י מפרט עירית י-ם, בשיפוע עולה לצנור האנכי. הצנור של

"פלעד" עם עטיפת ארג גיאוטכני וכל יתר הנדרש. (סעיף דקל

05.081.0020(

1.7.7.0010

597.60 149.40 4.00 יח'  לחבור צנרת סילוק ראדון בקוטרTאספקה והתקנה מושלמים, של אביזרי 

)05.081.9999 מ"מ, ועפ"י מפרט העיריה. (סעיף דקל חריג 110
1.7.7.0020

2,697.50 107.90 25.00 מ"א אספקה והתקנה מושלמים, של צנור מאסף אנכי לסילוק גז ראדון, ועד

" אוAPC-3 עטוף מבחוץ בשכבת מגן "5/32מעל לגג המבנה, פלדה "
)57.011.0100 מ"מ. (סעיף דקל  110"טריו", הקוטר 

1.7.7.0030

2,357.20 589.30 4.00 יח' כובע עליון על צנור סילוק ראדון אנכי, לפי מפרט עירית ירושלים. הקוטר

)05.081.9999 מ"מ. (סעיף דקל חריג 110 
1.7.7.0040

15,106.00 107.90 140.00 מ"א אספקה והתקנה מושלמים של צנור לניקוז יסודות, שרשורי מחורר עטוף

בארג גיאוטכני בלתי ארוג, כל שכבות ה"פילטר" מתחת ומעל לצנור לפי

הנדרש במפרט לרבות גודל האבנים וסדר הנחתם, החפירה, יישור הקטע

 מ"מ המחיר על פי160בשיפוע וכל יתר הנדרש. הצנור של "פלעד" בקוטר 
 האורך בלבד כולל את כל האמור לעיל וכנדרש.  (סעיף דק ל חריג

51.062.0100(

1.7.7.0050

2,490.00 2,490.00 1.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים של תא בקורת לניקוז יסודות, תחתית חלקה

 ס"מ והעומק עד80ומכסה רשת. חבורים לצנרת נכנסת ויוצאת. הקוטר 
)57.041.0010 ס"מ. (סעיף דקל 125

1.7.7.0060

1,045.80 1,045.80 1.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים של מפל לניקוז, מצנורות פי.וי.סי. קשיח, כולל

 מעלות, קוטר45 ושתי קשתות Tכל האביזרים למפל חיצוני, הסתעפות 
)57.046.0050 ס"מ. (סעיף דקל 003 וגובה המפל עד 6הצנרת "

1.7.7.0070
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מכרז קבלן ראשי
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

1,079.00 1,079.00 1.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים של מכסה ב.ב. ריבועי דגם כרמל במידות

)57.043.0760 (סעיף דקל B125 ס"מ 60X60אבנים משתלבות 
1.7.7.0080

53,593.10 מערכת סילוק גז ראדון וניקוז יסודות 7.7 סה"כ לתת פרק:

משטחי שיש (אבן), משטחי "אבן קיסר" ומשטחים אקריליים "קוריאן" 7.46 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

27,282.10 1,435.90 19.00 מ"ר ,6003, 6046, 6131, 6313, 7011 7013משטח קוורץ של "אבן קיסר" דגם ,
5380 ,5220 ,5212 ,5211 ,5143 ,5133 ,5130 ,5110 ,5104 ,5100 ,5043,
 ס"מ לרבות65 ס"מ וברוחב עד 2. בעובי 4001 4003, ,4004, 5000, 5003

עיבוד קנט ישר בעובי המשטח עם פאזה עדינה, עיבוד פתחים לכיור

 ס"מ בהתקנה שטוחה, לכיור סטנדרט ו לברז פרח (ברז40/60במידות 

מהשיש)

1.7.46.0010

משטחי שיש (אבן), משטחי "אבן קיסר" ומשטחים אקריליים "קוריאן"27,282.10 7.46 סה"כ לתת פרק:

מיכלי מים 7.80 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

5,810.00 1,452.50 4.00 יח' ,3/4 ליטר יציאה "200מיכלי מים עגולים מפוליאתילן לתכולה של 
לרבות מעמד מתכת וברזים

1.7.80.0010

5,810.00 מיכלי מים 7.80 סה"כ לתת פרק:

298,000.71 מתקני תברואה 7 סה"כ לפרק:

עבודות חשמל 8 פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

מחירי היחידות בפרק כוללים תאום כל התוכניות ע"י מהנדס ביצוע של

הקבלן עם יועצים ומתכננים  אחרים (אדריכל, קונסטרוקטור אינסטלציה

וכו'), קבלת אישורים שלהם למיקום  צינורות, ציוד  וכו' לפני ביצוע

העבודה. כל הזזה, כל  פירוק, כל שינוי מיקום וביצוע עוד פעם התקנת

צינורות וציוד באחריות  של קבלן ראשי ועל חשבונו. קבלן המבצע

עבודות חשמל חייב לעשות שינויים ללא שום תמורה מהמזמין. מחירי

יחידת עבודה בפרק הם לעבודה מושלמת וכוללים בנוסף סיתותים, ביצוע

 פתחים, קידוח חוררים, ביצוע שקעים וחריצים, שרוולים לצינורות וכו'

בקירות ותיקרות, וכן סתימת החורים, סגירת פתחים , מילוי שקעים
וחריצים, ביטון צינורות במילוי הריצוף, מסג

כל  מחירים הפרק כוללים הספקה והתקנה הציוד,  צינורות,  ג"ת,

אביזרים הנדרשים, ספחים, חיזוקים ותליות וכו', לפי המוגדר במפרטים 

ובכתב הכמויות

 מונחN2XYהערה: מחיר נקודה כולל מוביל ומוליכים ו/או כבל  מסוג  

בתעלה  ו/או מושחל במוביל, כולל אביזר סופי. על כל אביזר סופי יותקן
שילוט עם מספר  מעגל.מחיר הנקודה הוא מהלוח ועד למוצא

בכל  סעיפים  אחרי  שם  היצרן  יש  לקרוא: "או  ש"ע  מאושר"

GEWISS-SYSTEMהערה: כל אביזרי הקצה לחשמל ותקשורת יהיו מסוג 
 בקופסאות אורגינליות עם מחיצות פנימיות. המחיר לנקודה להלן מכל

סוג הוא ללא תלות באורך הקו.  לתאור הנקודה המלא יש לעיין במפרט

הטכני בפרק אופני מדידה
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

מחיר גופי התאורה כולל אספקה , התקנה וחיבור מושלם ותליית הציוד.

נקודות 8.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

33,299.60 141.10 236.00 נקודה נקודת מאור 1.8.1.0010

8,964.00 149.40 60.00 נקודה נקודת חיבור קיר 1.8.1.0020

1,369.50 45.65 30.00 נקודה תוספת למחיר נקודת חיבור קיר עבור נקודה נוספת צמודה 1.8.1.0030

1,162.00 33.20 35.00 יח' תוספת למחיר נקודת חיבור קיר עבור שקע מוגן מים. 1.8.1.0040

1,328.00 166.00 8.00 נקודה נקודת חיבור קיר על מעגל נפרד ( שלא בנקודת העבודה). 1.8.1.0050

796.80 99.60 8.00 נקודה נקודת לחצן פיקוד מואר 1.8.1.0060

3,942.50 788.50 5.00 יח'  כדוגמת ניסקו אופיס הכוללתD17 לפי פרט: עמדת עבודה Aעמדת עבודה 

 מ"מ,נקודה לתקשורת מחשבים20 שקעי חשמל על מעגל אחד+צינור 4 

 , שקע בזק חדשCAT-7 מ"מ וכבל 25 צינור RJ-45 KEYSTONEע"י שקע 
 זוג3 מהעמדה ועד למגש תקשורת עם כבל טלפונים 25לטלפון + צינור 

עד לארון תקשורת, נקודות חשמל ונקודות תקשורת כלולות במחיר .

העמדה תהיה עה"ט/תה"ט/שקועה בבטון כיידרש. (במידה ולא מפורט -
העמדה תהיה שקועה)המחיר כולל את כל הנקודות הנזכרות בסעיף זה.

1.8.1.0070

3,054.40 763.60 4.00 יח'  כדוגמת ניסקו אופיסD17 לפי פרט: עמדת עבודה C-Pעמדת עבודה 

 מ"מ, נקודה20 שקעי חשמל עם כיסוי מגן פנימי+ צינור 2הכוללות 

 שלCAT -6A בתקן RJ-45 מ"מ, עם שקע 25לתקשורת מחשבים ע"י צינור 
 עם כבל, הכנהRG6 TV+ שקע CAT-7+ כבל תקשורת KEYSTONEחברת 

 מקומות שמורים + הכנה לרמקולים2 מ"מ. 50 ע"י צינורות HDMI לשקע 

 מ"מ. תסופק עם פאנל עיוור למקומות שמורים, נקודות20 צינורות 2ע "י 

חשמל ותקשורת כלולות במחיר. העמדה תהיה עה"ט/תה"ט/שקועה בבטון
 כיידרש. (במידה ולא מפורט - העמדה תהיה שקועה)המחיר כולל את כל

הנקודות הנזכרות בסעיף זה.

1.8.1.0080

2,822.00 705.50 4.00 יח'  כדוגמת ניסקו אופיסD18 לפי פרט: עמדת עבודה Bעמדת עבודה 

 מ"מ, שקע תקשורת20 שקעי חשמל על מעגל אחד+ צינור 4הכוללות 
,עםCAT7, כולל כבילה מסוג cat6a בתקן KEYSTONEמחשבים מסוג 

 מ"מ, שקע אחד50 עם צינור קוברה שרשורי HDMI שקע 1 מ"מ,25צינור 
 מ"מ למגש תקשורת, עמדה תסופק20 זוג בצינור 3בזק חדש עם כבל בזק 

עם פ אנל עיוור עבור המקומות השמורים ועם השקעים הנדרשים אך ללא

כבילת תקשורת. העמדה תהיה עה"ט/תה"ט/שקועה בבטון כיידרש.
(במידה ולא מפורט - העמדה תהיה שקועה)המחיר כולל את כל הנקודות

הנזכרות בסעיף זה.

1.8.1.0090

1,328.00 166.00 8.00 נקודה 1.8.1.0100 עבור מ"א.A16נקודת ח"ק חד-פאזית 

398.40 99.60 4.00 נקודה נקודת תרמוסטט מיזוג אוויר. 1.8.1.0110

830.00 207.50 4.00 נקודה נקודה לבוילר. 1.8.1.0120



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 18עמוד: 27/10/2019
חסוי

56/2019כתב כמויות למכרז מספר 

מכרז קבלן ראשי
m

תת כתב: מבנה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

1,245.00 124.50 10.00 נקודה נקודת טלפון. 1.8.1.0130

249.00 124.50 2.00 נקודה נקודת מפסק מיזוג או תאורה כללית. 1.8.1.0140

747.00 124.50 6.00 נקודה 1.8.1.0150 (טל"כ)RG6 TVנקודת 

1,593.60 99.60 16.00 נקודה 1.8.1.0160 מ"מ20נקודת תקשורת/מתח נמוך/ ביטחון ע"י צינור 

2,158.00 107.90 20.00 נקודה 1.8.1.0170 מ"מ: (חיצונית).25נקודת תקשורת/מתח נמוך/ ביטחון ע"י צינור 

4,980.00 124.50 40.00 נקודה נקודה לגילוי אש לרכזת כתובתית 1.8.1.0180

1,328.00 332.00 4.00 נקודה 1.8.1.0190  מגעים2נקודת לחצן חרום פטרייה-

871.50 58.10 15.00 נקודה 1.8.1.0200 ממ"ר10נקודת חיבור הארקה ע"י מוליך נחושת חשוף ושזור 

3,652.00 456.50 קומפלט8.00  הזנה מהלוח עד  היחידה החיצונית3X20Aנקודת מיזוג אוויר תלת פאזית 

 100 PE 5X4N2XYמ"מ, עליית  כבלים לגג כמפורט סיום במפסק פקט 
IP-65.על הגג הכלול במחיר.וכולל את הקטע מהמפסק למעבה 

1.8.1.0210

3,187.20 398.40 8.00 נקודה  מ"מ כבה  מאליו16 בצינור 3X1.5N2XYנקודת הזנה  לחסגנית בכבל 
מהלוח ועד לנקודת סיום בחסגנית כמפורט,המחיר כולל את החסגנית.

1.8.1.0220

996.00 124.50 8.00 נקודה נקודת הזנת פיקוד בין חסגנית למאייד כמתואר במפרט. 1.8.1.0230

1,062.40 132.80 8.00 נקודה 1.8.1.0240 מהלוח ועד השקע3X2.5N2XYנקודת הזנה ליחידת מ"א פנימית כבל 

1,992.00 498.00 קומפלט4.00  מ"מ בתוכו כבל100נקודת הזנה למזגן תלת פאזי על הגג - צינור 
5X2.5N2XYמהלוח ועד הנקודה בחוץ דרך פרט "מקל סבא" שנספר בנפרד 

 וכולל חיבורים.IP-54 כולל גם מפסק פקט 

1.8.1.0250

83,356.90 נקודות 8.1 סה"כ לתת פרק:

גופי תאורה ואביזרים 8.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

: כל גופי1הערות: ============================ הערה 
התאורה יהיו בעלי אישור של מת"י.

: כל יחידות החירום הדו-תכליתיות לרבות גופי תאורה עם שלטי2הערה 
.2.22 חלק 20יציאה יהיו בעלי ת"י 

- נקודות לפחות ע"י סרט2: כל גופי התאורה יחוזקו לתקרה ב3הערה 

פלדה, מחיר החיזוקים ואביזרי העזר כלולים במחיר הגוף.



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 19עמוד: 27/10/2019
חסוי

56/2019כתב כמויות למכרז מספר 

מכרז קבלן ראשי
m

תת כתב: מבנה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

: מחיר הגוף כולל הובלה, אספקה והתקנה מושלמים.4הערה 

: כל ג"ת חייבים אישור של המהנדס.5הערה 

=============================

8,300.00 830.00 10.00 יח' 9600LM 4000K P-66 80Wגו"ת לד חיצוני קירי עשוי יציקת אלומיניום 
 של אורעד מהנדסים.TG-161דוגמת 

1.8.2.0060

8,134.00 406.70 20.00 יח' גו"ת צילינדר צמוד תקרה מוגן מים דקורטיבי יציקת אלומיניום צבוע

 של אורעדX-02 כדוגמת 4000K 1768LM 20W IP-64באבקת פויאסטר 
מהנדסים.

1.8.2.0070

5,112.80 182.60 28.00 יח' 1698LM 16Wגו"ת עשוי יציקת אלומיניום עגול להתקנה שקוע תקרה"
IP-54 4000K 4 כדוגמת MAXLIGMT DLD.של אורעד מהנדסים 

1.8.2.0080

17,571.10 240.70 73.00 יח' 3215LM להתקנה שקועה בתקרה 60X60גו"ת לד עשוי פח מגולוון מרובע 
28W IP-44 4000K כדוגמת MAXLIGMT BL.של אורעד מהנדסים 

1.8.2.0090

4,717.72 336.98 14.00 יח' 3215LM להתקנה צמודה בתקרה 60X60גו"ת לד עשוי פח מגולוון מרובע 
28W IP-44 4000K כדוגמת MAXLIGMT BL.של אורעד מהנדסים 

1.8.2.0100

3,735.00 415.00 9.00 יח'  עם שלט מפרספקט חרוטLEDג"ת חרום לשילוט והכוונה. דו-תכליתי 
100%וכיתוב "יציאה", כולל ממיר, מטען ומצברים. להפעלה בעוצמה 

דקות להתקנה שקועה בתקרהו/או על הקיר/תקרה כדוגמת180במשך 

EL-616-LEDשל אלקטרולייט. השילוט יהיה חד צדדי או דו צדדי בהתאם 
 למיקום ההתקנה.

1.8.2.0110

11,205.00 373.50 30.00 יח'  (ממיר אלקטרוני, מטעןLED-3Wאספקה והתקנה של גוף תאורת  חרום 

 דקות עבודה120) אדומה ל-LEDומצברי ניקל קדיום)  כולל מנורת סימון (
SHIRAרצופה בהפסקת חשמל עם הגנה אלקטרונית לפריקת יתר כדוגמת 

 של אלקטרוזן התקנה שקועה או על הטיח

1.8.2.0120

58,775.62 גופי תאורה ואביזרים 8.2 סה"כ לתת פרק:

אינסטלציה חשמלית 8.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

2,158.00 53.95 40.00 מ"א  ס"מ מחוטים בעובי20X8.5Aמגש רשת לכבלים מגולוון גלוון קר במידות 
 מ"מ לפחות כדוגמת חברת "נילי" או ש"ע מותקנת על הקיר ו/או מתחת5

 שלMFKלתקרה באמצעות קונזולות, מתלים וחזוקים תעשיתיים כדוגמת 
 מטר לפחות.  או ש"ע אחר תעשיתי בעל תקן1לירד, במרחקים של כל 

מוכר. מחיר התעלה כולל את החיזוקים, הקונזולות, המתלים וכל חומרי

העזר הדרושים להתקנתה.

1.8.4.0010

1,660.00 41.50 40.00 מ"א 1.8.4.0020 ס"מ היתר כנ"ל.10X8.5מגש רשת 

1,743.00 24.90 70.00 מ"א .2צינור שרשורי דו שכבתי לכבלי חשמל בקוטר " 1.8.4.0030

2,324.00 33.20 70.00 מ"א .4צינור שרשורי דו שכבתי לכבלי חשמל בקוטר " 1.8.4.0040

1,452.50 41.50 35.00 מ"א .2צינור שרשורי דו שכבתי לכבלי חשמל בקוטר " 1.8.4.0050



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 20עמוד: 27/10/2019
חסוי

56/2019כתב כמויות למכרז מספר 

מכרז קבלן ראשי
m

תת כתב: מבנה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

3,320.00 830.00 קומפלט4.00 ביצוע יציאה לגג לכבלים וצנרת לפי פרט "מקל סבא" כולל כל האביזרים

 הדרושים, יציקת בטון הטמנה ביציקה איטום וכו' - לפי פרט

1.8.4.0060

3,320.00 830.00 קומפלט4.00 1.8.4.0070 ס"מ ויציקת בסיס עבור ולפי פרט.80ביצוע עמודון מגולוון וצבוע בגובה 

1,909.00 19.09 100.00 מ"א  מ"מ. כולל חבל36צינור פלסטי שרשורי מחוזק מדגם קוברה בקוטר 
משיכה מניילון

1.8.4.0080

1,660.00 16.60 100.00 מ"א 13.5 מ"מ. יק"ע 50צינור פלסטי פוליאריתן מחוזק בקוטר  1.8.4.0090

2,988.00 14.94 200.00 מ"א  מ"מ, כולל חבל50צינור פלסטי שרשורי מחוזק מדגם קוברה בקוטר 
משיכה.

1.8.4.0100

1,162.00 11.62 100.00 מ"א 1.8.4.0110 מ"מ כולל חוט משיכה מנילון.29צינור מריכף כבה מאליו בקוטר 

996.00 9.96 100.00 מ"א 1.8.4.0120 מ"מ25צינור כנ"ל אולם 

3,486.00 116.20 30.00 מ"א 1.8.4.0130 ממ"ר4X50 N2XY(XLPEכבל חשמל מנחושת מושחל ומחובר בקצוות (

1,992.00 39.84 50.00 מ"א 1.8.4.0140 ממ"ר5X10 N2XYכבל כנ"ל אולם 

664.00 13.28 50.00 מ"א 1.8.4.0150 ממ"ר5X2.5N2XYכבל כנ"ל אולם 

581.00 11.62 50.00 מ"א CAT-7כבל תקשורת מסוכך  1.8.4.0160

1,204.00 12.04 100.00 מ"א 1.8.4.0170 מטר3 ממ"ר כולל חיבור לרשת כל 16מוליך נחושת שזור/חשוף 

1,494.00 24.90 60.00 מ"א 1.8.4.0180 מסוג ג'לי - להתקנת חוץ תתק"ע.10X2X0.6כבל טלפון 

6,640.00 66.40 100.00 מ"א  ס"מ,60 ס"מ ברוחב כנדרש עד 110חפירה ו/או חציבת תעלה בעומק 
באמצעות כל כלי מכאני שיידרש לרבות חופר-תעלות או בעבודת ידיים,

בכל סוגי הקרקע כולל ריפוד וכיסוי חול, הנחת סרט סימון תיקני, ומילוי

החפירה במצע מהודק בשכבות, החזרת השטח לקדמותו לרבות וסילוק
עודפי חפירה.

1.8.4.0190

2,158.00 2,158.00 קומפלט1.00  מכסה120 ס"מ ועומק 100אספקת והתקנת שוחות מעבר כבלים בקוטר 
 טון.12.5

1.8.4.0200

1,676.60 1,676.60 קומפלט1.00  ס"מ לרבות חפירה90X50X250גומחת בטון עבור לוח חשמל מידות 
והתקנה.

1.8.4.0210

415.00 207.50 קומפלט2.00 .2ביצוע קידוח יהלום כנ"ל אולם בקוטר  " 1.8.4.0220

166.00 33.20 5.00 יח'  של "גוויס" או ש"ע באישור המתכנןIP65קופסת חיבורים אטומת מים 

 ס"מ (שלא כלול בנקודה).10x10במידות 

1.8.4.0230



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 21עמוד: 27/10/2019
חסוי

56/2019כתב כמויות למכרז מספר 

מכרז קבלן ראשי
m

תת כתב: מבנה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

796.80 99.60 8.00 יח'  ס"מ) מותקנת על הקיר כוללת גם פלטת35X25 במידות  CI-4(קופסת 

עבודה בגב התיבה (עבור הסתעפות גילוי אש , כריזה וטלוויזיה)
1.8.4.0240

298.80 74.70 4.00 יח'  ס"מ)  מותקנת על הקיר כוללת גם פלטת25X18 במידות CI-3(קופסה 

עבודה בגב התיבה (עבור הסתעפות גילוי אש , כריזה וטלוויזיה)
1.8.4.0250

373.50 373.50 1.00 מ"ר איטום פתח לכבלי חשמל ותקשורת   למעבר אש ועשן במשך שעתיים
באמצעות חומר איטום אלסטומרי מאושר ע"י שרותי כבאות ירושלים

 של אבצום או ש"ע. המחיר לפי מטר מרובע של חתךFS 1900כדוגמת 
הפתח. לא תשולם תוספת בגין פתח העשוי מצינורות.

1.8.4.0260

132.80 66.40 2.00 מ"ר 1.8.4.0270 ס"מ  להתקנה בארונות תקשורת על הקיר2פלטת עץ סנדביץ בעובי 

249.00 124.50 קומפלט2.00  זוג20) לכבל LSA-PLUSבסיסי חיבור כניסה ויציאה מהדקים קרונה (
כולל התקנתם בתיבת טלפונים וכולל חיבור הכבל דרכם קומפלט.

1.8.4.0280

498.00 124.50 4.00 יח'  מודול) תחה"ט.8קופסת  ריכוז כבילה מאמצעי מולטימדיה מודולרית (
כדוגמת גוויס

1.8.4.0290

996.00 996.00 קומפלט1.00 ארון בזק ראשי מפוליאסטר משוריין עם דלת ומנעול דגם "בזק". במידות

60X40ס"מ. בתקן בזק וחברות הכבלים. כדוגמת "ענבר". כולל התקנה 

 קומפלט.HOT/YESוחיווט ותיאום עם בזק וחברות הכבלים

1.8.4.0300

48,514.00 אינסטלציה חשמלית 8.4 סה"כ לתת פרק:

לוחות חשמל 8.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

1,494.00 1,494.00 1.00 יח'  כולל סליל36KA כושר ניתוק 3X125Aמנתק הספק בעומס חצי אוטומט 
הפסקה, עם הגנות אלקטרוניות.

1.8.5.0010

4,822.30 688.90 7.00 יח'  הגנה מגנטית25KA כושר ניתוק 3X125Aמנתק הספק בעומס חמי אוטומט 

 קבועה ותרמית ניתנת לכיול.

1.8.5.0020

1,070.70 356.90 3.00 יח'  הגנה מגנטית22KA כושר ניתוק 3X40Aמנתק הספק בעומס חמי אוטומט 

קבועה ותרמית ניתנת לכיול.

1.8.5.0030

4,648.00 290.50 16.00 יח' .3X25A או 3X40A/C10KA תלת פאזי  MCCBמאמ"ת  1.8.5.0040

338.64 84.66 4.00 יח' .2X25A/C10KA דו-קוטבי עד  MCBמאמ"ת  1.8.5.0050

6,972.00 49.80 140.00 יח' C -אופיין 25A-10KA חד פאזי עד MCBמאמ"ת  1.8.5.0060

4,980.00 249.00 20.00 יח' TYPE-A מילאמפר 4X40A 30מפסק פחת  1.8.5.0070

1,120.50 74.70 15.00 יח' 1.8.5.0080 עם כיסוי פלסטי בלתי שביר.V LED230מנורות סימון 

6,640.00 1,660.00 4.00 יח' מגן ברק ומתח יתר לשלוש פאזות ואפס + מגע עזר לחיווי כולל מנתק

Schneider של QUICK-PRD-40Rנתיכים מובנה 
1.8.5.0090



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 22עמוד: 27/10/2019
חסוי

56/2019כתב כמויות למכרז מספר 

מכרז קבלן ראשי
m

תת כתב: מבנה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

9,960.00 415.00 24.00 יח' 1.8.5.0100 כולל מגע עזרAC3 3X20Aמגען תלת פאזי  

1,162.00 290.50 4.00 יח' 1.8.5.0110 כולל מגע עזרAC1 2X16Aמגען 

1,328.00 332.00 4.00 יח' 1.8.5.0120 כולל מגע עזרAC3 3X250Aמגען תלת פאזי  

929.60 66.40 14.00 יח' 1-0-2 מצבים 3 בורר A10מפסק פיקוד  1.8.5.0130

249.00 49.80 5.00 יח' N.C או N.Oמגע עזר  1.8.5.0140

298.80 74.70 4.00 יח' A-230V10 עם מגע V24 או V230 מתח סליל S.Rממסר צעד   1.8.5.0150

1,494.00 1,494.00 1.00 יח' 1.8.5.0160 שעות.48שעון אסטרונומי לפיקוד עם תכנית  שבועית, ויומית עם רזרבה 

1,328.00 332.00 4.00 יח' 1.8.5.0170 שעות.48שעון דיגיטלי יומי שבועי עם רזרבה 

8,300.00 4,150.00 2.00 מ"ר  עם דלתות140X40X230 אמפר בגודל 125מבנה לוח חשמל ותקשורת עד 
25KA ,3X160Aונעילה בחזית כמתואר במפרט הטכני כולל גם פסי צבירה

,מהדקים לאפס והארקה, חיווט, שילוט, הובלה, התקנה וחיבור קומפלט.

וכולל את כל העבודות וחומרי העזר הדרושים להשלמת הלוח, המחיר
לפי מ"ר.

1.8.5.0180

4,980.00 1,660.00 3.00 מ"ר  אמפר בנוי מתאים עומק הלוח מודולרים40מבנה לוח חשמל ותקשורת עד 

) עם דלתות ונעילה בחזית כמתואר במפרט הטכני כולל1419 (ע"פ תקן 

 ,מהדקים לאפס והארקה, חיווט, שילוט,25KA ,3X63Aגם פסי צבירה
הובלה, התקנה וחיבור קומפלט. וכולל את כל העבודות וחומרי העזר

הדרושים להשלמת הלוח, המחיר לפי מ"ר.

1.8.5.0190

62,115.54 לוחות חשמל 8.5 סה"כ לתת פרק:

הארקות ובדיקות 8.6 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

2,905.00 2,905.00 קומפלט1.00 מערכת הארקת יסודות למבנה קומפלט עפ"י תכנית בהתאם לתקנות

 . לרבות טבעת גישור מפס מגולוון, כולל ריתוכים4271הארקת יסודות 
לברזל הזיון של המבנה לפי תכנית,יציאות חוץ מגולוונות, מעברי תפר,

יציאה לפס השוואת פוטנציאלים  בפס ברזל מגולוון, פס השוואת

פוטנציאלים וכל העבודות, הריתוכים וחומרי העזר הדרושים להשלמתמ

ערכת הארקת היסודות.

1.8.6.0010

1,494.00 1,494.00 קומפלט1.00 העברת מתקן החשמל שבוצע, בדיקת מהנדס בודק מוסמך בשטח

הפרוייקט, כולל בצוע כל ההכנות הדרושות כולל תאום הזמנה ותשלום

למהנדס בודק, ליווי הבודק במשך כל זמןהבדיקה, עזרה טכנית שכרוכה

בשעות עבודה ו/או חומרי עזר שתדרש במידת הצורך לבודק. המחיר כולל
 גם את תיקון כל הליקויים שידרשו עד להשלמת המתקן ואישורו ע"י הבו

דק.

1.8.6.0020

4,108.50 27.39 150.00 מ"א 1.8.6.0030 ממ"ר.35 בחתך PVCמוליך הארקה מבודד 
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מכרז קבלן ראשי
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

1,992.00 9.96 200.00 מ"א  ממ"ר שזורה כולל מהדקים קנדיים כנדרש10מוליך נחושת חשופה 

לחיבור.
1.8.6.0040

415.00 415.00 קומפלט1.00 1 מ"מ ובאורך 80X5פס השואת פוטנציאלים ראשי קומה מנחושת במידות: 
 מטר  לרבות כל ברגי החיבור, אומים, דיסקיות פליז, שילוט וכל חומרי

העזר הדרושים להתקנה . אורך הפס יתאים למספר המוליכים שיש לחבר

 מקום שמור.20%ועוד 

1.8.6.0050

74.70 74.70 1.00 יח' 1.8.6.0060 מ"מ כולל חבקים.20X2גשר הארקה לשעון המים מפס שטוח ומגולבן

265.60 132.80 2.00 יח' חיבור מוליך הארקה לצנרת מתכתית באמצעות שלת הארקה כבדה

2מגולוונת עד "
1.8.6.0070

11,254.80 הארקות ובדיקות 8.6 סה"כ לתת פרק:

מערכת גילוי אש 8.8 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

7,470.00 7,470.00 קומפלט1.00  כתובות127מרכזיית גילוי אש כתובתית  אנלוגית עם כרטיסים לחיבור 
 כתובות.127גלאים עם מקום שמור ואפשרות להרחבה לכרטיס נוסף של 

כולל כל מרכיביה לרבות חייגן אוטומטי, ספק, מטען ומצברים. כולל
תכנות והתקנה. כולל כל האביזרים וחמרי העזר הדרושים להפעלתה

כנדרש וכמפורט במפרט הטכני קומפלט. כדוגמת "טלפייר". כולל מ קום

שמור וכל ההכנות הנדרשות להוספת כרטיסים עתידית. הגדלת הכתובות

-100%ב

1.8.8.0010

2,158.00 2,158.00 קומפלט1.00 ) למרכזיית גילוי אש, כולל סימוןREMOTEלוח התראות חיצוני נפרד (
 כדוגמת "טלפייר"RESET ו-ALARM-OFFהאזורים ואפשרות לבצוע 

כולל כל העבודות וחומרי העזר הדרושים להתקנה והפעלה קומפלט

1.8.8.0020

5,187.50 207.50 25.00 יח' גלאי עשן אופטי למערכת כתובתית 1.8.8.0030

323.70 53.95 6.00 יח' נורית סימון לגלאי עשן אופטי במערכת כתובתית 1.8.8.0040

1,494.00 249.00 6.00 יח' לחצן אזעקת אש למערכת כתובתית ממוענת חצי שקוע עם קלפה. 1.8.8.0050

996.00 249.00 4.00 יח' צופר אזעקת אש + נצנץ  להתקנה פנימית למערכת כתובתית 1.8.8.0060

664.00 332.00 2.00 יח' צופר אזעקת אש + נצנץ  להתקנה חיצונית למערכת כתובתית 1.8.8.0070

249.00 4.98 50.00 מ"א כבל גילוי אש שאינו כלול במחיר נקודה 1.8.8.0080

4,150.00 4,150.00 קומפלט1.00  ק"ג עבור כיבוי אוטומטי בלוח חשמל כולל3 במשקל FM-200מיכל גז 
נחירי התזה, צנרת בין הנחירים והמיכל, כרטיס הפעלה אוטומטי ברכזת ,

מפסק שבירה להפעלת הכיבוי באופן ידני, גלאים בהצלבה וכולל גם

חיווט המערכת כמפורט במפרט הטכני, וחיווט וחיבור לניתוק לוח,

קומפלט.

1.8.8.0100

22,692.20 מערכת גילוי אש 8.8 סה"כ לתת פרק:
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אינטרקום 8.9 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

1,079.00 1,079.00 קומפלט1.00  הכוללת מיקרופון + רמקול +COMAXיחידת אינטרקום חיצונית כדוגמת 
 ס"מ ודלת30X50מצלמה כולל כספת מוגנת מים מגלוונת וצבועה במידות 

 הכוללת נעילה, כולל חווט וכל אביזרים נלווים.

1.8.9.0010

2,324.00 581.00 4.00 יח' נקודת קודן לפתיחת דלת הכוללת מנעול מגנטי ועמדת הקודן, כולל חיווט

 התקנה חיבור ואספקה. כולל ארון הגנה ננעל

1.8.9.0020

1,992.00 498.00 קומפלט4.00  פנימית הכוללת מכשיר טלפון עםCOMAXיחידת אינטרקום כדוגמת 

מסך, כולל חיווט ואביזרים נלווים קומפ.

1.8.9.0030

4,150.00 830.00 קומפלט5.00 מנעול חשמל לדלת שער כניסה כולל תיאום מלא עם יצרן הדלת הכולל

 לריכוז אינטרקום,נקודת חיבור קיר +23 צינור 10X10X8תיבת חיבורים 

 היורדים מתיבת החיבורים לדלת, מתאם16 צינורות 3שנאי+כבל הזנה,
AIPHONEלחצן פתיחת דלת,מנעול חשמלי,לחצן זימזום מבחוץ וכל , 

העבודות וחומרי העזר הנדרשות וע"פ פרט עד להשלמה קומפ'.

1.8.9.0040

9,545.00 אינטרקום 8.9 סה"כ לתת פרק:

296,254.06 עבודות חשמל 8 סה"כ לפרק:

עבודות טיח 9 פרק:

טיח פנים 9.11 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

35,271.68 68.89 512.00 מ"ר טיח פנים שתי שכבות סרגל בשני כיוונים על שטחים מישוריים, לרבות

עיבוד מקצועות (פינות) וזויתנים

1.9.11.0010

6,305.51 58.93 107.00 מ"ר טיח פנים שתי שכבות סרגל בשני כיוונים על שטחים מישוריים השכבה

השניה ללא סיד (שליכטה שחורה), לרבות עיבוד מקצועות (פינות)

וזויתנים

1.9.11.0020

41,577.19 טיח פנים 9.11 סה"כ לתת פרק:

טיח גבס וטיח לממ"ד 9.13 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

22,551.10 91.30 247.00 מ"ר  מ"מ, עם רשת10" מאושר לממ"ד בעובי PL770 או PL130טיח רב תכליתי 
 מ"מ5 סיבי זכוכית ו"שליכט באגר" בעובי עד 

1.9.13.0010

22,551.10 טיח גבס וטיח לממ"ד 9.13 סה"כ לתת פרק:

טיח חוץ 9.21 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

17,439.96 84.66 206.00 מ"ר טיח חוץ על שטחים מישוריים לרבות: הרבצה תחתונה, שכבת טיח

מיישרת ושכבת שליכטה שחורה. על עמודי בטון, קורות בטון וגגונים

T6בסימון 

1.9.21.0010

17,439.96 טיח חוץ 9.21 סה"כ לתת פרק:
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

81,568.25 עבודות טיח 9 סה"כ לפרק:

עבודות ריצוף וחיפוי 10 פרק:

ריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה 10.31 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

67,306.36 173.47 388.00 מ"ר  ס"מ,45/45 ס"מ, 33/833ריצוף באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה במידות 
 ש"ח/מ"ר. (ראה סימון עמידות60 ס"מף מחיר יסוד 60/60 ס"מ, 50/50

לשחיקה בחלוקה עפ"י התכנית)

1.10.31.0010

8,851.12 35.69 248.00 מ"א 1.10.31.0020 ס"מ7, 10שיפולים לריצוף הנ"ל בגובה 

11,216.62 193.39 58.00 מ"ר  ס"מ עובי33/33 במידות R11ריצוף באריחי גרניט פורצלן נגד החלקה דרג 
R5 ש"ח/מ"ר, ראה סימון 80 מ"מ, מחיר יסוד 8 

1.10.31.0030

87,374.10 ריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה 10.31 סה"כ לתת פרק:

חיפוי קירות 10.50 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

19,182.13 158.53 121.00 מ"ר  ס"מ, 33/33חיפוי קירות פנים באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה במידות 
 ש"ח/מ"ר40 ס"מ, מחיר יסוד 45/45 ס"מ, 30/45

1.10.50.0010

7,566.28 175.96 43.00 מ"א  ס"מ25/7פסי "דקור" (פסי קישוט) מאריחי גרניט פורצלן/קרמיקה במידות 
 ש"ח/יח'35 לחיפוי קירות פנים, מחיר יסוד 

1.10.50.0020

26,748.41 חיפוי קירות 10.50 סה"כ לתת פרק:

114,122.51 עבודות ריצוף וחיפוי 10 סה"כ לפרק:

עבודות צביעה 11 פרק:

צבע פנים 11.11 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

20,344.96 26.56 766.00 מ"ר " או ש"ע על טיח פנים או גבס, לרבות שכבת צבע2000צבע "סופרקריל 

" או ש"ע2000יסוד "טמבורפיל" או ש"ע ושתי שכבות "סופרקריל 
1.11.11.0010

20,344.96 צבע פנים 11.11 סה"כ לתת פרק:

צבע חוץ 11.12 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

14,875.26 72.21 206.00 מ"ר שליכט אקרילי צבעוני במרקם עדין על טיח חוץ ופנים, על טיח (הנמדד

2.0בנפרד), לרבות שכבת יסוד לשליכט ושליכט אקרילי בכמות של 
T6ק"ג/מ"ר. על עמודי בטון, קורותבטון וגגונים בסימון 

1.11.12.0010

14,875.26 צבע חוץ 11.12 סה"כ לתת פרק:

35,220.22 עבודות צביעה 11 סה"כ לפרק:
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עבודות אלומיניום 12 פרק:

חלון נגרר כנף על כנף (הזזה) של שני אגפים 12.11 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

16,600.00 830.00 20.00 מ"ר  מסלולים מאולגן/צבוע כדוגמת2 אגפים ב-2חלון נגרר אגף על אגף של 
 מ"ר3.0 מ"ר ועד 2.0 או ש"ע, בשטח מעל 7000קליל 

1.12.11.0010

16,600.00 חלון נגרר כנף על כנף (הזזה) של שני אגפים 12.11 סה"כ לתת פרק:

חלון מרחב מוגן 12.15 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

6,474.00 1,618.50 4.00 יח'  ס"מ, תלוי-צד אטום גזים100/100 ס"מ או 80/100חלון במידות 
מאולגן/צבוע, לרבות זכוכית בטיחותית לפי הנחיות פיקוד העורף

1.12.15.0010

6,474.00 חלון מרחב מוגן 12.15 סה"כ לתת פרק:

חלון קיפ וחלון קבוע 12.16 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

11,620.00 2,324.00 5.00 מ"ר  או ש"ע, בשטח5500טיפוס חלון קיפ מאולגן/צבוע כדוגמת קליל אופיס 
 מ"ר0.6 מ"ר ועד 0.3מעל 

1.12.16.0010

1,992.00 996.00 2.00 מ"ר 1.12.16.0020 מ"ר1.0 מ"ר ועד 0.6 או ש"ע, בשטח מעל 4500חלון קבוע כדוגמת קליל 

8,764.80 796.80 11.00 מ"ר 1.12.16.0030 מ"ר2.0 מ"ר ועד 1.0 או ש"ע, בשטח מעל 4500חלון קבוע כדוגמת קליל 

22,376.80 חלון קיפ וחלון קבוע 12.16 סה"כ לתת פרק:

רשתות 12.17 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

2,656.00 332.00 8.00 יח' רשת יתושים קבועה לרבות מסגרת מפרופיל אלומיניום מאולגן במידות

 מ"ר וניתנת לפירוק1.0עד 

1.12.17.0010

2,656.00 רשתות 12.17 סה"כ לתת פרק:

זכוכית וציפוי חלונות 12.18 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

1,734.70 157.70 11.00 מ"ר  במקוםP.V.B 1.52 מ"מ (טריפלקס) עם 3+3תוספת עבור זכוכית ביטחון 
 מ"מ שקופה4זכוכית 

1.12.18.0010

5,826.60 194.22 30.00 מ"ר  במקוםP.V.B 1.52 מ"מ (טריפלקס) עם 4+4תוספת עבור זכוכית ביטחון 
 מ"מ שקופה4זכוכית 

1.12.18.0020

979.40 244.85 4.00 מ"ר  במקוםP.V.B 0.76 מ"מ (טריפלקס) עם 6+6תוספת עבור זכוכית ביטחון 
 מ"מ שקופה4זכוכית 

1.12.18.0030

16.60 8.30 2.00 מ"ר 1.12.18.0040 מ"מ שקופה4 מ"מ במקום זכוכית 4תוספת עבור זכוכית אורנמטית 



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 27עמוד: 27/10/2019
חסוי

56/2019כתב כמויות למכרז מספר 

מכרז קבלן ראשי
m

תת כתב: מבנה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

8,557.30 זכוכית וציפוי חלונות 12.18 סה"כ לתת פרק:

56,664.10 עבודות אלומיניום 12 סה"כ לפרק:

עבודות אבן 14 פרק:

עבודות מיוחדות בקירות אבן ונדבכי ראש 14.30 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

35,955.60 315.40 114.00 מ"א  ס"מ6 ס"מ ובעובי 40 ס"מ ועד 35נדבכי ראש ("קופינג") ברוחב מעל 
 ש"ח/מ"א, לרבות החיזוקים הנדרשים ועיגון האבן220במחיר יסוד לאבן 

1.14.30.0010

35,955.60 עבודות מיוחדות בקירות אבן ונדבכי ראש 14.30 סה"כ לתת פרק:

חיפוי קירות בלוחות אבן (טבעי ותעשייתי) 14.50 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

198,353.40 348.60 569.00 מ"ר  ס"מ, לרבות5חיפוי קירות בלוחות אבן נסורה בעיבוד "משמשם" בעובי 
 ס"מ. העבודה9יציקת בטון אל הקיר הקיים. עובי כולל של החיפוי 

 קידוחים בכל אבן, חיבור בחוט "נירוסטה" אל רשת מאחורי4כוללת 

). מחיר יסוד14.050.0400-0410האבן (רשת הפלדה נמדדת בנפרד בסעיפים 
 ש"ח/מ"ר150 לאבן 

1.14.50.0010

8,212.02 14.11 582.00 מ"ר 1.14.50.0020 ס"מ, לרבות עיגונה10/10 מ"מ כל 4.8רשת פלדה מגולוונת בקוטר 

8,134.00 581.00 14.00 מ"ר 4 בגמר צרוב בעובי G684חיפוי מסגרות לחלונות בלוחות גרניט שחורה, 
ס"מ

1.14.50.0030

214,699.42 חיפוי קירות בלוחות אבן (טבעי ותעשייתי) 14.50 סה"כ לתת פרק:

עיבוד פתחים בדירות מחופים 14.60 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

DT1-05ראה פרטי לוחות גרניט בגיליון 

 ס"מ4 בגמר צרוב בעובי G684עיבוד הפתחים בלוחות גרניט שחורה, 

4,656.30 273.90 17.00 מ"א  ס"מ, כולל אף מים4 ס"מ ובעובי 37אדני חלונות מלוח גרניט ברוחב 
 ס"מ1ושיקוע 

1.14.60.0030

6,274.80 298.80 21.00 מ"א  ס"מ, כולל אף4 ס"מ ובעובי 17 עד 14אדני חלונות מלוח גרניט ברוחב 
 ס"מ1מים ושיקוע 

1.14.60.0040

49,210.70 406.70 121.00 מ"א 1.14.60.0050 ס"מ4 ס"מ ובעובי 37חשפי חלונות ודלתות מלוח גרניט ברוחב עד 

4,531.80 348.60 13.00 מ"א 1.14.60.0060 ס"מ4 ס"מ ובעובי 17 עד 14משקופי חלונות ודלתות מלוח גרניט ברוחב 



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 28עמוד: 27/10/2019
חסוי

56/2019כתב כמויות למכרז מספר 

מכרז קבלן ראשי
m

תת כתב: מבנה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

9,495.20 431.60 22.00 מ"א 1.14.60.0070 ס"מ4 ס"מ ובעובי 37משקופי חלונות ודלתות מלוח גרניט ברוחב עד 

74,168.80 עיבוד פתחים בדירות מחופים 14.60 סה"כ לתת פרק:

תוספת למחירי החיפויים בקירות 14.70 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

39,425.00 207.50 190.00 מ"א  מ"מ לעיגון לוחות החיפוי, לרבות120/120/10זויתן מגולוון במידות 
חיזוק עם דיבלים

1.14.70.0010

39,425.00 תוספת למחירי החיפויים בקירות 14.70 סה"כ לתת פרק:

364,248.82 עבודות אבן 14 סה"כ לפרק:

מתקני מיזוג אוויר 15 פרק:

ציוד ראשי - מיזוג אויר ואוורור 15.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

אספקה והתקנה מושלמים של מזגן מפוצל חיבור וחיווט מושלמים לרבות

 מטר כלול במחיר, ניקוז,חשמל2אספקה והתקנה של צנרת גז מבודדת עד 

ופיקוד בין יחידת פנים ליחידת חוץ, צנרת מנחושת בהלחמות כסף במוטות

" ,הצנרת תבודד בגומיL" או "K ישרים או צנרת רכה, הצנרת מדגם "

 מ"מ, הבידוד יהיה רציף מודבק19ספוגי "ארמופלקס" בעובי דופן של 
P.V.C מצופים N.Y.Yומושלם ללא פגעים. צנרת החשמל תהיה מכבלי 

ועמידים בטמפרטורת מגע גבוהות מותקנים בתוך מתעלים מתאימים,

21,580.00 5,395.00 4.00 יח' המשך מסעיף קודם: מנתק ביטחון ליד המעבה וליד היחידה הפנימית,

צנרת הגז החשמל והפיקוד בתוך הבניין תותקן בתוך תעלת רשת ומחוץ

לבנין בתוך תעלת פח מגולבן צבועה מראש בלבן, ע"פ הפרט המופיע

בתוכניות. העבודה כוללת סימון נקודות הניקוז, סימון נקודת הזנת

- פד" של "מWהחשמל. מעמד ליחידה החיצונית בולמי רעידות "סופר-
ייסון", קידוח בקיר/תקרה להעברת הצנרת. המזגן תוצרת "אלקטרה" דגם

" או שווה ערך. שלט רחוק350 אינוורטר PLATINUM"אלקטרה +
וטרמוסטט. המחיר כולל מיסים מכל סוג שהוא  לרבות יתר הנדרש

)15.041.0055ללהתקנה והפעלה מושלמים כמפורט וכנדרש. (סעיף דקל 

1.15.1.0020

33,200.00 4,150.00 8.00 יח' PLATINUMאספקה והתקנה מושלמים כנ"ל אל של דגם "אלקטרה +
)15.041.0054" או שווה ערך. (סעיף דקל 230אינוורטר 

1.15.1.0030

16,600.00 83.00 200.00 מ"א  המטרים הכלולים לכל יחידה. (סעיף דקל2צנרת גז חשמל נוספת - מלבד 
15.041.0110(

1.15.1.0040

71,380.00 ציוד ראשי - מיזוג אויר ואוורור 15.1 סה"כ לתת פרק:

תעלות,בידוד, מפזרים ואביזרים 15.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

3,320.00 83.00 40.00 מ"ר אספקה והתקנה מושלמים של תעלות מלבניות מפח מגולבן למזוג אויר.

התעלות תהיינה אטומות לחלוטין ב"דק-קאסט", לרבות תמיכות ותליות

מפרופילים מגולבנים, חיבור למפזרים, למאיידים, לפי התכניות והפרטים

הסטנדרטיים, תיאום מלא עם הבנין, עם כל יתר המערכות וכל יתר הנדרש

 מ"מ לפחות ועל פי טב לת העוביים0.7 במפרט ובתוכניות. עובי הפח 
)15.061.00010וכל יתר דרישות המפרט והתכניות. (סעיף דקל 

1.15.2.0010



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 29עמוד: 27/10/2019
חסוי

56/2019כתב כמויות למכרז מספר 

מכרז קבלן ראשי
m

תת כתב: מבנה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

3,452.80 215.80 16.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים של מוצא קוני עגול מתעלה מלבנית כולל מדף

 כמשווק ע"י "לימורKE דגם ATCויסות ידני עגול מפלסטיק תוצרת 
טכנולוגיות בע"מ" עם ציר כפול ותומך נגדי, עבור תעלה גמישה, כולל

איטום מושלם ב"דק- קאסט" וכל יתר הנדרש.מידות הקונוס, עגול או

 כמפורט6 כולל ווסת כמויות, עבור גמיש בקוטר "8/"6אליפטי, בקוטר "
)15.041.9999וכנדרש. (סעיף דקל חריג 

1.15.2.0020

2,282.50 45.65 50.00 מ"א " דגםDECאספקה והתקנה מושלמים של תעלות גמישות לאוורור תוצרת "
 ISODEC25" או ש"ע של ATCO" כולל תמיכות במרחקים6", הקוטר 

הנדרשים וצורת התמיכה עם סרט ריפוד, חיבור למוצא עגול או למפזר עם

 סרטי הידוק מפלב"ם בלבד.כמפורט וכנדרש במפרטים ובתכניות. (סעיף

)15.064.0100דקל 

1.15.2.0030

1,593.60 99.60 16.00 יח' " דגםTROXאספקה והתקנה מושלמים של מפזר תיקרתי תוצרת "
LVS-160 15.065.9999. (סעיף דקל חריג(

1.15.2.0040

1,523.05 1,523.05 1.00 מ"ר אספקה והתקנה מושלמים, של שבכת יניקה/פליטה, נגד גשם, עם רשת

נגד צפורים, חבור לפתח הפליטה, איטום וכל הנדרש. השבכה תוצרת

"טרוקס" או "יעד" כמפורט. המחיר עפ"י השטח נטו בלבד, מידות על פי

)15.065.0210מ"ר) (סעיף דקל 0.085התכנית. (מינימום 

1.15.2.0050

12,171.95 תעלות,בידוד, מפזרים ואביזרים 15.2 סה"כ לתת פרק:

מפוחי אוורור 15.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

2,988.00 747.00 4.00 יח' S&Pאספקה והתקנה מושלמים של מפוח אורור שירותים, 
TD500/150-160 SILENTאו שווה ערך, מופעל ע"י שעון שבת שבועי\יומי 

 מלוח החשמל (באחריות אחרים) וכל יתר הנדרש. כמפורט בטבלאות

)15.020.0143). (סעיף דקל F-1-F-4הציוד. (מפוחים 

1.15.3.0010

2,988.00 מפוחי אוורור 15.3 סה"כ לתת פרק:

מערכות אורור וסינון אב"כ 15.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

58,764.00 14,691.00 קומפלט4.00 אספקה והתקנה חיבור וחיווט מושלמים של מערכות אורור וסינון אב"כ

 תוצרת "ארקוטק" עבורFLOOE FREE 600/300מסידרת "תיבת נח" דגם 
מקלטים ומרחבים מוגנים, היחידהתהיה בעלת תו תקן ישראלי. המערכת

ESVF בר) עם מסנן ראשוני (3כוללת: שסתום הדף  לכניסת אויר (
LH /300), מפוח עם הנע חשמלי (HF 300 E), מסנן אב"כ ראשי (803/483

). חיבור המערכת לשרוולים, למערכות החשמל  וכל יתר הנדרש800

)15.070.0150(סעיף דקל 

1.15.4.0010

4,150.00 1,037.50 4.00 יח' אספקה והתקנה חיבור וחיווט מושלמים של שסתום הדף ושחרור לחץ עם

, תוצרת תעשיות "בית אל" עבור מקלטיםA 803-LA600מפוח, דגם 
ומרחבים מוגנים, היחידה תהיה בעלת תו תקן ישראלי כמפורט וכנדרש.

)15.070.0420(סעיף דקל 

1.15.4.0020

62,914.00 מערכות אורור וסינון אב"כ 15.4 סה"כ לתת פרק:

149,453.95 מתקני מיזוג אוויר 15 סה"כ לפרק:

רכיבים מתועשים בבניין 22 פרק:

מחיצות גבס וחיפוי פנים לקירות 22.11 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 30עמוד: 27/10/2019
חסוי

56/2019כתב כמויות למכרז מספר 

מכרז קבלן ראשי
m

תת כתב: מבנה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

871.50 124.50 7.00 מ"ר  מ"מ, עם95-100מחיצות גבס דו קרומיות(בשני הצדדים) בעובי כולל של 
מסילה עליונה ותחתונה וניצבים מפח פלדה מגולוון, הכל עד גמר מושלם,

 מוכן לצביעה,המדידה נטו ללא פתחים (חיזוק לפתחים עם ניצבים בעובי

 מ"מ ובידוד אקוסטי נמדדים בנפרד)1.2מעל 

1.22.11.0010

738.70 8.30 89.00 מ"ר תוספת עבור לוח גבס עמיד מים (ירוק) או חסין אש (ורוד) במקום לוח גבס
 רגיל - (בצד אחד)

1.22.11.0020

302.12 43.16 7.00 מ"ר ''2תוספת למחיצות גבס עבור בידוד אקוסטי ע"י צמר סלעים בעובי 
 ק"ג/מ"ק60במשקל 

1.22.11.0030

1,912.32 מחיצות גבס וחיפוי פנים לקירות 22.11 סה"כ לתת פרק:

תקרות פריקות מאריחים מינרלים 22.21 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

59,052.50 197.50 299.00 מ"ר תקרה אקוסטית מאריחים מינרליים מודולריים חצי שקועים דגם "קורל"

,, אריח במידותNRC (aw=0.95=0.90)" או ש"ע Rockfonתוצרת חב' ''
. המחיר100% מ"מ, עמידות בלחות 20 ס"מ, בעובי 61/61 ס"מ או 60/60

1.0כולל את הפרופילים הנושאים והמשניים, אלמנטי התליה (בגובה עד 
'' מאלומיניום סביב הקירות, עד ל ביצוע מושלם שלLמ') ופרופילי גמר ''

 ש"ח/מ"ר)90העבודה (מחיר יסוד לאריחים 

1.22.21.0010

59,052.50 תקרות פריקות מאריחים מינרלים 22.21 סה"כ לתת פרק:

תקרות אלומיניום ופח מגולוון 22.22 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

9,387.30 161.85 58.00 מ"ר 30תקרת מגשי פח מגולוון צבוע בצבע לבן : מגשים לא מחוררים ברוחב 
 מ"מ. המחיר כולל את הפרופילים הנושאים, אלמנטי8ס"מ ובעובי 

 מ"מ ליד הקירות, לרבות1.2 מ') וגמר זויתן בעובי 1התליה (בגובה עד 
פרופיל אומגה בין השדות (במידה ונדרש)

1.22.22.0010

9,387.30 תקרות אלומיניום ופח מגולוון 22.22 סה"כ לתת פרק:

תקרות גבס ופתחי שירות 22.25 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

3,824.64 159.36 24.00 מ"ר 1.0 מ"מ וקונסטרוקציה (בגובה עד 12.7תקרת גבס, לרבות לוח גבס בעובי 
 מ' )

1.22.25.0010

3,824.64 תקרות גבס ופתחי שירות 22.25 סה"כ לתת פרק:

מערכת מחיצות לשירותים ומקלחות 22.41 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

15,670.40 1,958.80 קומפלט8.00  ס"מ150מערכת מחיצות לשירותים הכוללת יחידה אחת מחיצה ברוחב 
 ס"מ : המחיצות עשויות מלוחות100ויחידה אחת חזית התא ברוחב 

 מ"מ, אנטי12"פנוליק"(טרספה) דוגמת "פנל פרוייקטים" או ש"ע בעובי 

100ונדליזם ועמידה בפני שריטות, שחיקה, מים ולחות. חזית התא ברוחב 
 ס"מ עם מנגון סגירה עצמית בצירי הדלת.60ס"מ, לרבות דלת ברוחב 

 ס"מ מהרצפה עם פרזול202 ס"מ מהרצפה ועד לגובה 15גובה המערכת 
מנירוסטה. מחיר המערכת כולל מחיצה אחת וחזית דלת.

1.22.41.0010



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 31עמוד: 27/10/2019
חסוי

56/2019כתב כמויות למכרז מספר 

מכרז קבלן ראשי
m

תת כתב: מבנה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

1,294.80 107.90 קומפלט12.00 תוספת מחיר לתא שירותים עבור רצועות מגני אצבעות מגומי קשיח

 מ"מ, המורכבות בשני צידי כנף הדלת ובצידי הניצבים הקבועים2בעובי 

הצמודים לכנף הדלת לכל הגובה,בגוון שחור

1.22.41.0020

16,965.20 מערכת מחיצות לשירותים ומקלחות 22.41 סה"כ לתת פרק:

91,141.96 רכיבים מתועשים בבניין 22 סה"כ לפרק:

כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר 23 פרק:

כלונסאות בטון קטני קוטר 23.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

154,017.29 284.69 541.00 מ"א 45 קידוח ויציקה קוטר 30כלונסים "קטני קוטר" (מיקרופיילים) בטון ב-
 מטר.12ס"מ עומק עד 

1.23.2.0010

154,017.29 כלונסאות בטון קטני קוטר 23.2 סה"כ לתת פרק:

פלדת זיון 23.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

52,871.00 4,067.00 13.00 טון  לזיון בטון לפי ת"י500Wמוטות פלדה מצולעים רתיכים מסוג פ- 
, בכול הקטרים והאורכים3/חלק4466

1.23.3.0010

52,871.00 פלדת זיון 23.3 סה"כ לתת פרק:

206,888.29 כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר 23 סה"כ לפרק:

שילוט והכוונה בבנינים 29 פרק:

מדבקות לסימון ואזהרה 29.20 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

358.56 14.94 24.00 יח'  ס"מ, צבעוניות זהה15"נגיש" - מדבקות סימון ואזהרה לזכוכית בקוטר 

4 חלק 1918משני צידי הזכוכית (שני צבעים), לפי דרישות ת"י 
1.29.20.0010

358.56 מדבקות לסימון ואזהרה 29.20 סה"כ לתת פרק:

358.56 שילוט והכוונה בבנינים 29 סה"כ לפרק:

ריהוט וציוד מורכב בבנין 30 פרק:

אביזרים במקלחת ובשירותים 30.11 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

1,553.76 129.48 12.00 יח' מחזיק נייר מפואר ממתכת מצופה כרום 1.30.11.0010

5,046.40 315.40 16.00 יח'  מ"מ,276/386/98 (נירוסטה) במידות 304מתקן לנייר ניגוב ידיים מפלב"מ 
" דוגמת "פנל פרוייקטים" או ש"עPB 251 דגם "

1.30.11.0020



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 32עמוד: 27/10/2019
חסוי

56/2019כתב כמויות למכרז מספר 

מכרז קבלן ראשי
m

תת כתב: מבנה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

889.76 222.44 4.00 יח'  ס"מ30"נגיש" - מדף לשירותי נכים להתקנה על הקיר צמוד לכיור באורך 
 (נירוסטה) עם קצוות מעוגלות, לפי תקן304 ס"מ מפלב"מ 15ורוחב 

3 חלק 1918ישראלי 

1.30.11.0030

2,124.80 531.20 4.00 יח' "PB 8321 (נירוסטה), דגם "316 רבוע מפלב"מ L"נגיש"- מאחז יד בצורת 
דוגמת "פנל פרוייקטים" או שו"ע

1.30.11.0040

3,818.00 954.50 קומפלט4.00  ס"מ75-95"נגיש" - מאחז יד מתרומם לשרותי נכים להתקנה, באורך 
 ס"מ מחובר75-85 (נירוסטה) מותקן על רגל חיזוק בגובה 304מפלב"מ 

 ניוטון כוח22" דוגמת "פנל פרוייקטים" או ש"ע, PS 880לרצפה, דגם "

.3 חלק 1918הרמה, לפי תקן ישראלי 

1.30.11.0050

1,460.80 91.30 16.00 יח'  (נירוסטה) עם מכסה ומנגנון דוושת רגל, נפח304פח אשפה עגול מפלב"מ 

 ליטר, לרבות פח בנימי עשוי מפלסטיק קשיח5 

1.30.11.0060

2,689.20 224.10 12.00 יח' מברשת אסלה תלויה מיציקת ניילון 1.30.11.0070

929.60 232.40 4.00 יח'  ס"מ ממתכת בציפוי ניילון להתקנה על כנף דלת60"נגיש" - ידית אחיזה 

" דוגמת "פנל פרוייקטים" או ש"ע, לפיPS 560תא שירותי נכים, דגםדגם "

3 חלק1918 תקן ישראלי 

1.30.11.0080

2,257.60 564.40 4.00 יח'  ס"מ, ממתכת בציפוי ניילון60/60 קבוע, בגודל L"נגיש" - מאחז יד בצורת 

" דוגמת "פנלPS 570 לשירותי נכים להתקנה על הקיר ליד האסלה, דגם "

3 חלק 1918 פרוייקטים" או ש"ע,לפי תקן ישראלי 

1.30.11.0090

17,264.00 1,079.00 16.00 יח'  דוגמתPP 470 ס"מ, מק"ט 60/67מראה קבועה מיציקת ניילון במידות 
"פנל פרוייקטים" או ש"ע

1.30.11.0100

38,033.92 אביזרים במקלחת ובשירותים 30.11 סה"כ לתת פרק:

38,033.92 ריהוט וציוד מורכב בבנין 30 סה"כ לפרק:

מרחבים מוגנים ומקלטים 59 פרק:

מסגרות פלדה 59.40 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

10,790.00 2,697.50 4.00 יח' 85-100/200"נגיש" - דלת הדף מוסדית למרחב מוגן, במידות פתח אור 
ס"מ, לרבות משקוף פח מגולוון וצבע

1.59.40.0010

10,790.00 מסגרות פלדה 59.40 סה"כ לתת פרק:

מתקני אוורור וסינון 59.50 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

1,759.60 439.90 4.00 יח'  במקלט/מרחב מוגן בקיר חיצוני בעובי8צינור אוורור מפלדה קוטר "

 ס"מ לרבות צבע, תקנות פיקוד העורף40 ס"מ ועד 30מינימלי של 

1.59.50.0010

4,033.80 336.15 12.00 יח'  במקלט/מרחב מוגן בקיר פנימי בעובי8צינור אוורור מפלדה קוטר "

 ס"מ לרבות צבע, תקנות פיקוד העורף40 ס"מ ועד 25מינימלי של 

1.59.50.0020

996.00 249.00 4.00 יח'  במקלט/מרחב מוגן בקיר חיצוני בעובי4צינור אוורור מפלדה קוטר "

 ס"מ לרבות צבע, תקנות פיקוד העורף40 ס"מ ועד 25מינימלי של 

1.59.50.0030



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 33עמוד: 27/10/2019
חסוי

56/2019כתב כמויות למכרז מספר 

מכרז קבלן ראשי
m

תת כתב: מבנה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

6,789.40 מתקני אוורור וסינון 59.50 סה"כ לתת פרק:

מתקני תברואה 59.70 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

1,826.00 456.50 4.00 יח' "THETFORD" תוצרת "Porta Potti 365שירותים כימיים ניידים דגם "
הולנד או ש"ע, מיועדים למרחבים מוגנים ומשווקים ע"י "תעשיות

בית-אל" עם אישור מכון התקנים הישראלי בהתאם לדרישות פיקוד

העורף

1.59.70.0010

1,826.00 מתקני תברואה 59.70 סה"כ לתת פרק:

19,405.40 מרחבים מוגנים ומקלטים 59 סה"כ לפרק:

2,910,472.86 מבנה 1 סה"כ לתת כתב:



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 34עמוד: 27/10/2019
חסוי

56/2019כתב כמויות למכרז מספר 

מכרז קבלן ראשי
m

תת כתב: פיתוח

עבודות עפר 1 פרק:

חפירה ו/או חציבה 1.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

.01הקבלן מופנה ומחוייב לתוכן המפרט הכללי והמפרט המיוחד בפרק 

1,245.00 62.25 20.00 מ"ק השלמות חפירה ו/או חציבה כללית בשטח לעומקים הנדרשים. 2.1.1.0020

2,390.40 74.70 32.00 מ"ק חפירה ו/או חציבה לשוחות ליסודות עוברים בכל גודל שהוא ולכל עומק. 2.1.1.0030

3,635.40 חפירה ו/או חציבה 1.1 סה"כ לתת פרק:

מילוי מובא, מצעים והידוק 1.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

31,133.30 91.30 341.00 מ"ק מצע סוג א' כולל פיזור והידוק כמפורט, מתחת למרצפים, ובכל מקום
 ס"מ כ"א, לאחר הידוק,20עליו יורה המפקח, בשכבות בעובי של 

 מוד א.א.ש.טו.98%לצפיפות של 

2.1.2.0010

31,133.30 מילוי מובא, מצעים והידוק 1.2 סה"כ לתת פרק:

מילוי מובא, מצעים והידוק 1.50 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

4,091.90 70.55 58.00 מ"ק 2.1.50.0010 ס"מ והידוק20מילוי מובא מחומר נברר (סוג ג') לרבות פיזור בשכבות של 

4,091.90 מילוי מובא, מצעים והידוק 1.50 סה"כ לתת פרק:

38,860.60 עבודות עפר 1 סה"כ לפרק:

עבודות בטון יצוק באתר 2 פרק:

מצעים 2.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

2,805.40 43.16 65.00 מ"ר 2.2.1.0010 ס"מ מתחת ליסודות.5מצע בטון רזה בעובי 

2,805.40 מצעים 2.1 סה"כ לתת פרק:

יסודות 2.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

17,430.00 871.50 20.00 מ"ק  אטום כנגד חדירת מים כמפורט בשטחי חתך40יסודות עוברים בטון ב-

שונים ובכל גובה שהוא. היציקה בשוחות חצובות וכנגד דופן החציבה.

2.2.2.0010

17,430.00 יסודות 2.2 סה"כ לתת פרק:

קירות 2.5 תת פרק:



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 35עמוד: 27/10/2019
חסוי

56/2019כתב כמויות למכרז מספר 

מכרז קבלן ראשי
m

תת כתב: פיתוח

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

23,904.00 996.00 24.00 מ"ק 2.2.5.0010 אטום כנגד חדירת מים כמפורט.40קירות בטון ב-

23,904.00 קירות 2.5 סה"כ לתת פרק:

שונות 2.8 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

6,972.00 124.50 56.00 מ"א  עטוף בד גיאוטכני6נקז אורכי כולל צינור שרשורי מחורר בקוטר "

 ס"מ40/40 ג"ר/מ"ר ואגרגט שומשום 400מפוליפרופילן כבוש במשקל 
לניקוז, כולל עבודות עפר בגובה הצינור והמילוי. המחיר כולל אספקת

 מ' כמתואר בתכניות.3 קשיח כל PVC" וצינור ניקוז מ- Tוהתקנת אביזרי "

2.2.8.0010

13,944.00 1,162.00 12.00 מ"ק  לרבות יסוד קירות וגגון כמתואר40גומחה לפילר חשמל ומים בטון ב- 
.002 ובתכנית 5בחתך 

2.2.8.0020

20,916.00 שונות 2.8 סה"כ לתת פרק:

פלדת זיון 2.9 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

28,469.00 4,067.00 7.00 טון  לזיון בטון לפי ת"י500Wמוטות פלדה מצולעים רתיכים מסוג פ- 
, בכול הקטרים והאורכים.3/חלק4466

2.2.9.0010

28,469.00 פלדת זיון 2.9 סה"כ לתת פרק:

מצעים 2.11 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

1,918.96 6.64 289.00 מ"ר  מ"מ מתחת לרצפת בטון ואבנים0.3מצע יריעות פוליאטילן בעובי 

משתלבות
2.2.11.0010

1,918.96 מצעים 2.11 סה"כ לתת פרק:

מרצפים ורצפות 2.50 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

2,719.08 97.11 28.00 מ"ר  ס"מ (המצע10 יצוקים על מצע או על הקרקע בעובי 30מרצפי בטון ב-
נמדד בנפרד), בהיקף ארגז החול

2.2.50.0010

2,719.08 מרצפים ורצפות 2.50 סה"כ לתת פרק:

חגורות 2.72 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

3,759.90 1,253.30 3.00 מ"ק  ס"מ, ראה פרט15/44 יצוקות בהיקף ארגז חול בחתך 30חגורות בטון ב-
86

2.2.72.0010

3,759.90 חגורות 2.72 סה"כ לתת פרק:

101,922.34 עבודות בטון יצוק באתר 2 סה"כ לפרק:



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 36עמוד: 27/10/2019
חסוי

56/2019כתב כמויות למכרז מספר 

מכרז קבלן ראשי
m

תת כתב: פיתוח

עבודות איטום 5 פרק:

איטום קירות פיתוח 5.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

22,708.80 99.60 228.00 מ"ר  מ"מ + הגנת האיטום ע"י קלקר4הכנת השטח + איטום ביטומני בעובי 

 ס"מ.3בעובי 
2.5.1.0010

22,708.80 איטום קירות פיתוח 5.1 סה"כ לתת פרק:

22,708.80 עבודות איטום 5 סה"כ לפרק:

עבודות נגרות ומסגרות 6 פרק:

עבודות מסגרות 6.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

10,167.50 10,167.50 קומפלט1.00  מ"מ במסגרת זויתן בחתך2 - דלתות רפפה מפח בעובי M-19.1טיפוס 
 מ"מ במסגרת2 ס"מ מפח בעובי 500/200 מ"מ לארון חשמל במידות 45/45

 מ"מ לנישהחשמל. מבוסס על מחירון "דקל" סעיף מס'45/45 זויתן בחתך 

 ש"ח/מ"ר1225 לפי 06.031.0060

2.6.2.0020

4,067.00 4,067.00 קומפלט1.00  מ"מ במסגרת זויתן בחתך2 - דלתות רפפה מפח בעובי M-19.2טיפוס 
 מ"מ במסגרת2 ס"מ מפח בעובי 200/200 מ"מ לארון חשמל במידות 45/45

 מ"מ לנישהחשמל. מבוסס על מחירון "דקל" סעיף מס'45/45 זויתן בחתך 

 ש"ח/מ"ר1225 לפי 06.031.0060

2.6.2.0030

14,234.50 עבודות מסגרות 6.2 סה"כ לתת פרק:

14,234.50 עבודות נגרות ומסגרות 6 סה"כ לפרק:

עבודות טיח 9 פרק:

טיח חוץ 9.21 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

15,746.76 84.66 186.00 מ"ר טיח חוץ על שטחים מישוריים לרבות: הרבצה תחתונה, שכבת טיח

מיישרת ושכבת שליכטה שחורה. על עמודי בטון, קורות בטון וגגונים

T6בסימון 

2.9.21.0010

15,746.76 טיח חוץ 9.21 סה"כ לתת פרק:

15,746.76 עבודות טיח 9 סה"כ לפרק:

עבודות צביעה 11 פרק:

צבע חוץ 11.12 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

13,431.06 72.21 186.00 מ"ר שליכט אקרילי צבעוני במרקם עדין על טיח חוץ ופנים, על טיח (הנמדד

2.0בנפרד), לרבות שכבת יסוד לשליכט ושליכט אקרילי בכמות של 
T6ק"ג/מ"ר. על עמודי בטון, קורותבטון וגגונים בסימון 

2.11.12.0010

13,431.06 צבע חוץ 11.12 סה"כ לתת פרק:

13,431.06 עבודות צביעה 11 סה"כ לפרק:
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עבודות אבן 14 פרק:

עבודות מיוחדות בקירות אבן ונדבכי ראש 14.30 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

48,256.20 315.40 153.00 מ"א  ס"מ6 ס"מ ובעובי עד 42נדבכי ראש ("קופינג") אבן גושנית ברוחב כ-
) במחיר יסוד4בשיפוע,כולל עיבוד בכל הצדדים הגלויים .(ראה פרט 

 ש"ח/מ"א, לרבות החיזוקים הנדרשים ועיגון האבן140לאבן 

2.14.30.0010

48,256.20 עבודות מיוחדות בקירות אבן ונדבכי ראש 14.30 סה"כ לתת פרק:

חיפוי קירות בלוחות אבן (טבעי ותעשייתי) 14.50 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

109,086.90 323.70 337.00 מ"ר  ס"מ, לרבות5חיפוי קירות בלוחות אבן נסורה בעיבוד "משמשם" בעובי 
 ס"מ. העבודה9יציקת בטון אל הקיר הקיים. עובי כולל של החיפוי 

 קידוחים בכל אבן, חיבור בחוט "נירוסטה" אל רשת מאחורי4כוללת 

). מחיר יסוד14.050.0400-0410האבן (רשת הפלדה נמדדת בנפרד בסעיפים 
 ש"ח/מ"ר150 לאבן 

2.14.50.0010

4,755.07 14.11 337.00 מ"ר 2.14.50.0020 ס"מ, לרבות עיגונה10/10 מ"מ כל 4.8רשת פלדה מגולוונת בקוטר 

113,841.97 חיפוי קירות בלוחות אבן (טבעי ותעשייתי) 14.50 סה"כ לתת פרק:

תוספת למחירי חיפויים בקירות 14.70 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

23,447.50 207.50 113.00 מ"א  מ"מ לעיגון לוחות החיפוי, לרבות120/120/10זויתן מגולוון במידות 
חיזוק עם דיבלים

2.14.70.0010

23,447.50 תוספת למחירי חיפויים בקירות 14.70 סה"כ לתת פרק:

185,545.67 עבודות אבן 14 סה"כ לפרק:

פיתוח נופי 40 פרק:

ריצוף באבנים משתלבות 40.53 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

61,378.50 84.66 725.00 מ"ר  ס"מ או10/20 ס"מ, מלבניות במידות 6ריצוף באבנים משתלבות בעובי 
 ס"מ (לא כולל מצע), גוון אפור5 ס"מ, לרבות חול 20/20רבועיות במידות 

2.40.53.0010

61,378.50 ריצוף באבנים משתלבות 40.53 סה"כ לתת פרק:

אבני שפה וגן, אבני תיחום וסריג לעצים 40.54 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

300.00 50.00 6.00 מ"א 23/15/50אבן ספה מונמכת במעבר חציה לאבשים עם מוגבלות במידות 
ס''מ ,לרבות יסוד ומשענת בטון , גוון אפור

2.40.54.0010

12,811.88 56.44 227.00 מ"א 2.40.54.0020 ס"מ לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון אפור10/20/100אבן גן במידות 
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

13,111.88 אבני שפה וגן, אבני תיחום וסריג לעצים 40.54 סה"כ לתת פרק:

74,490.38 פיתוח נופי 40 סה"כ לפרק:

גינון והשקיה 41 פרק:

עיבוד הקרקע ואדמת גינון 41.11 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

657.36 54.78 12.00 מ"ק אדמה מתאימה לגינון, לרבות פיזור בשטח (כמות גדולה) 2.41.11.0010

657.36 עיבוד הקרקע ואדמת גינון 41.11 סה"כ לתת פרק:

נטיעה 41.20 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

1,328.00 664.00 2.00 יח' 2.41.20.0010 ליטר קומפוסט לעץ60 ו- 4" בקוטר גזע "10עצים "גודל 

1,328.00 נטיעה 41.20 סה"כ לתת פרק:

1,985.36 גינון והשקיה 41 סה"כ לפרק:

ריהוט חוץ 42 פרק:

מתקני משחק סטנדרטיים 42.61 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

24,402.00 6,100.50 4.00 יח'  מ' כולל קירוי כדוגמת גן גנית מק"ט2/2ארגז חול עם מסגרת עץ במידות 

 או שו"ע2615430
2.42.61.0010

12,450.00 3,112.50 4.00 יח' 2.42.61.0020 או שו"ע2615186נדנדה מעץ כדוגמת חברת גן גנית מק"ט 

30,710.00 7,677.50 4.00 יח' מתקן משולב כדוגמת חברת גנית פארק מסוג מגלשה וחבית זחילה מק"ט

 או שו"ע2215
2.42.61.0030

2,846.90 406.70 7.00 מ"ק ) בארגזי חול לגני ילדים, מסופק1 חלק 1498מילוי חול תקני (לפי ת"י 

 טון לשק), לרבות הובלה ופיזור. המחיר לכמות הגדולה הינו1.1בשקים (

 מ"ק20עד 

2.42.61.0040

70,408.90 מתקני משחק סטנדרטיים 42.61 סה"כ לתת פרק:

משטחי בלימה למתקני משחק, כושר ומסלולי ריצה 42.65 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

44,620.80 232.40 192.00 מ"ר " בעליsmartplayמשטחי בטיחות למתקני משחקים, תוצרת סמארט פליי, "
 תו תקן, אשר הינם משטחי בטיחות מגומי ידידותי לסביבה מצופה דשא

סינטטי, " או ש"ע, בעובי משתנה בהתאם להוראות יצרן המתקנים וטבלת

 גובה נפילה מאושרת ע"י מכון התקנים

2.42.65.0010

משטחי בלימה למתקני משחק, כושר ומסלולי ריצה44,620.80 42.65 סה"כ לתת פרק:
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סככות ורשתות צל 42.67 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

53,120.00 6,640.00 קומפלט8.00  - סככה מרשת צל מרובעת או מלבנית בצורת פרמידה. הרשתM-29טיפוס 

עשויה מחוט פוליאתילן בצפיפות גבוהה, האריג אינו נרקב ודוחה עובש,

, הרשת עשויה מחומרים מעכביU.V-%, עמידה בפני 98%91הצללה 
, דגם "פגודה" דוגמת חב' "סככות ראשון" או ש"ע,5093בעירה לפי ת"י 

מ ' מעוגנים8 ובגובה עד 4 עמודים מפלדה בקוטר "4על קונסטרוקציה של 

 בקרקע בפינות הסככה ותמיכת הרשת ע"י צינורות פלדה. הרשת מאושרת

 ע"י משרד החינוך, משרד הבריאות וכיבוי אש להתקנה בסביבה של

 מ"30ילדים ובוגרים. המחירהינו קומפלט לסככה בשטח כ-

2.42.67.0010

53,120.00 סככות ורשתות צל 42.67 סה"כ לתת פרק:

168,149.70 ריהוט חוץ 42 סה"כ לפרק:

גידור 44 פרק:

גדרות פלדה 44.12 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

58,415.40 381.80 153.00 מ"א  מ' עשויה2.2 - גדר דגם "ציון משופר" או ש"ע בגובה M-11טיפוס 
 מ"מ, שני פרופילים99 מ"מ במרווח של 25/25/1.5מפרופילים ניצבים 

 מ',3.05 מ"מ כל 80/40/2 מ"מ, ועמודים מפרופיל 60/40/2אופקיים 
 מ"מ80לרבות יסודות בטון בודדים. הגדר עם מוטות ניצבים כל 

2.44.12.0010

58,415.40 גדרות פלדה 44.12 סה"כ לתת פרק:

גדרות ומעקות מרשתות פלדה מרותכות 44.13 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

6,905.60 265.60 26.00 מ"א  - גדר רשת מרותכת דגם "מיטל" או "ניו ג'רסי" או "תחוםM-13טיפוס 

 מ"מ, פינות40/5 מ' עם מסגרת מברזל שטוח 1.1חלקה" או ש"ע בגובה 

 מ"מ, עמודים50/150/5מרובעות או עגולות ורשת מרותכת במשבצות 
2.14-2.16 מ"מ כל 2 ועובי 2 מ"מ או מצינור קוטר "50/50/2.2מפרופיל 

מ', לרבות כיפות, אביזרי חיבור מגולוונים ויסודות בטו ן בודדים

2.44.13.0010

6,905.60 גדרות ומעקות מרשתות פלדה מרותכות 44.13 סה"כ לתת פרק:

מעקות הולכה והפרדה להולכי רגל 44.21 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

6,432.50 257.30 25.00 מ"א 2.44.21.0010 ס"מ לפי מפרט עיריית ירושלים90מעקה בטיחות להולכי רגל בגובה 

6,432.50 מעקות הולכה והפרדה להולכי רגל 44.21 סה"כ לתת פרק:

שערים מפרופילי פלדה 44.31 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

1,992.00 1,992.00 1.00 יח'  - שער חד כנפי מגולוון דגם "ערן" או "צבר" או ש"ע במידותM-12טיפוס 

 מ"מ, ניצבים60/40/2.2 ס"מ, מסגרת הכנף מפרופיל 200/120-140

 מ"מ, לרבות משקוף מפרופיל99-100 מ"מ במרווח של 25/25/1.5מפרופיל 
 ס"מ ובריח למנעול תלייה50/50/70, יסודות בטון במידות 60/60/2 

2.44.31.0010

1,992.00 שערים מפרופילי פלדה 44.31 סה"כ לתת פרק:
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שערים מרשתות מרותכות 44.32 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

13,804.56 2,300.76 6.00 יח'  - שער פשפש חד כנפי מגולוון דגם "נתיב" או ש"ע במידותM-14טיפוס 

50/150/5 ורשת מרותכת 1/"2.2 ס"מ מסגרת מצינורות קוטר "110/120
 לרבות מנעול תלייה,2/"2.2מ"מ, לרבות עמודי שער מצינור מגולוון קוטר 

 ס"מ. על בסיס סעיף דקל50/50/70 בריח ויסודות בטון במידות 
44.032.0012

2.44.32.0010

13,804.56 שערים מרשתות מרותכות 44.32 סה"כ לתת פרק:

87,550.06 גידור 44 סה"כ לפרק:

סלילת כבישים ורחבות 51 פרק:

עבודות הכנה ופירוק 51.10 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

25.28 1.58 16.00 מ"ר ריסוס שטחים בחומר הדברה לקטילת שורשי צמחיה ועשבי בר 2.51.10.0010

298.80 14.94 20.00 מ"ר פירוק מיסעת אספלט 2.51.10.0020

119.52 13.28 9.00 מ"א פירוק אבני שפה ופנוי 2.51.10.0030

398.40 49.80 8.00 מ"א פירוק אבן שפה והנחתן מחדש 2.51.10.0040

1,195.20 199.20 6.00 מ"ר נגיש-הנמכת מדרכה קיימת מאבנים משתלבות ברוחב מינימלי (נטו)

 אורכי בניצב למדרכה עם שני עגפים אלכסוניים8%ס''מ ושיפוע 150

ס''ממאבן סימון עם60 עם משטח אזהרה ב רוחב מינימלי 8%בשיפע עד 
בליטות, לרבות עבודות הפירוק, הסדרת השיפועים,השלמת מילוי מצע

וחול, חידוק, ריצוף מאבנים משתלבות חדשות הכל עד גמר מושלם, לפי

2 חלק .1918תקן ישראלי 

2.51.10.0050

672.30 74.70 9.00 מ"א )עבור51.010.0492נגיש-תוספת להנמכת מדרכה קיימת ( כמפורט בסעיף 
ש''ח/מ''א )30התקנת אבן שפה מונמכת בגוון אפור ( מחיר יסוד לאבן 

2חלק1918לפי תקן ישראלי 

2.51.10.0060

2,709.50 עבודות הכנה ופירוק 51.10 סה"כ לתת פרק:

עבודות עפר 51.20 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

1,361.20 4.15 328.00 מ"ר הידוק מבוקר של קרקע יסוד מקורית (הידוק שתית) 2.51.20.0010

1,361.20 עבודות עפר 51.20 סה"כ לתת פרק:

עבודות אספלט 51.40 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

1,394.40 69.72 20.00 מ"ר ס''מ,4 ס''מ .לרבות: בטון אספלט בעובי 19=15+4מדרכה מטספלט בעובי 
,PG 68-10מ''מ, ביטומן 12.5 מתערובת עם אבן דולומיט גודל מקסימלי 

ס''מ, ציפוי יסוד וצורת דרך15לרבות מצע סוג א' באובי 

2.51.40.0010
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

1,394.40 עבודות אספלט 51.40 סה"כ לתת פרק:

תמרור ושילוט 51.81 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

12,450.00 1,245.00 10.00 מ"ר הובלה, הספקה, התקנה כולל ביסוס, עמודים ושלטים מסוג עירוני/ בין

 (דרגה רב עוצמה) לדרך עירונית / ביןH.I 2עירוני, זוהר מחזיר אור דרגה 

 מ"מ, לרבות מסגרת וחיבור. לביסוס2עירוני, מפח אלומניום בעובי 
העמודים ע"פ מפרט לעמודי שילוט ותמרורים ביסוסם ומקומם (מצורף).

יש להביא בחשבון שעל הקבלן לתכנן במפורט את השל טים ע"פ התכנון

המצורף למכרז זה.

2.51.81.0010

913.00 456.50 2.00 יח' מראות פנורמיות אקריליות לצמתים בעלי שדה ראיה מוגבל, תוצרת

3 ס"מ עם תושבת לעמוד קוטר ''50ארופאית, קוטר 
2.51.81.0020

589.30 117.86 5.00 יח' , ללא עמודE.Gתמרור זוהר מחזיר אור מסוג עירוני, דרגה  2.51.81.0030

825.02 117.86 7.00 יח' , ללא עמודE.Gתמרור זוהר מחזיר אור מסוג עירוני, דרגה  2.51.81.0040

1,946.35 55.61 35.00 מ"א 2.51.81.0050 לתמרור עירוני, כולל יסוד ופקק בחלק העליון3עמוד מגולוון קוטר ''

1,946.35 55.61 35.00 מ"א 2.51.81.0060 לתמרור עירוני, כולל יסוד ופקק בחלק העליון3עמוד מגולוון קוטר ''

18,670.02 תמרור ושילוט 51.81 סה"כ לתת פרק:

צביעה וסימון דרכים 51.82 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

203.70 2.91 70.00 מ"א 2.51.82.0010 ס"מ לבן מלא/מקווקו12צביעת קווים ברוחב 

37.18 18.59 2.00 מ"ר 2.51.82.0020 ס"מ.50הספקת חומרים וצביעה בצבע מיוחד לכבישים קו עצירה ברוחב 

64.74 21.58 3.00 מ"ר 2.51.82.0030 ס"מ)50צביעת מעברי חציה (קווים ברוחב 

348.60 4.98 70.00 מ"א צביעת אבני שפה 2.51.82.0040

415.00 415.00 1.00 יח' 2.51.82.0050 ס"מ בצבע כבישים כחול300/560סימון חניית נכים במידות 

298.80 298.80 1.00 יח' 2.51.82.0060 ס"מ בצבע כבישים לבן300/560סימון מסגרת לבנה לחנית נכים במידות 

149.40 149.40 1.00 יח' צביעה בשבלונה של סמל חניית נכים על מקום חניית רכב נכים בצבע לבן

 ס"מ60/60 על רקע כחול במידות 
2.51.82.0070

1,517.42 צביעה וסימון דרכים 51.82 סה"כ לתת פרק:
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חסוי

56/2019כתב כמויות למכרז מספר 

מכרז קבלן ראשי
m

תת כתב: פיתוח

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

25,652.54 סלילת כבישים ורחבות 51 סה"כ לפרק:

מתקני תברואה 57 פרק:

אספקת מים מחוץ למבנה 57.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

1,809.40 1,809.40 קומפלט1.00 6ביצוע מושלם של התחברות מקו מים עירוני קיים. הקו הקיים בקוטר "
.3 עם צפוי פנימי של בטון בקוטר "Tעשוי פלדה, וההסתעפות עם אביזר 

העבודה כוללת תיאום עם המזמין ו/או הרשות המקומית, חפירה לגלוי
הקו, מצע ומלוי בחול ים, הידוק בשכבות, תיקון האספלט והחזרת המצב
לקדמותו וכל הנדרש לביצוע מושלם של ההסתעפות. העבוד ה כמכלול.

)57.014.0030(סעיף דקל 

2.57.1.0010

2,075.00 2,075.00 קומפלט1.00 הכנה מושלמת בנישה חיצונית, או באופן גלוי על על יד קיר קיים, למונה

מים ראשי לבנין, על פי המרחקים והמידות שהקבלן יקבל לאחר שיתאם

3הנושא עם הרשות העירונית או עם המזמין. קוטר הצנרת הראשית "
  זויות צנרת פלדה עם צפוי פנימי של בטון4(פלדה). ההכנה כוללת כ-

 תוצ' "קראוס",3 דרסר מגולבן "1, 3,  אוגנים מגולבנים בקוטר "3בקוטר "
 גושי4, 1.5 הכנות (מופות) לפחות לאביזרי מדידה ואיורור בקוטר "4 

 ס"מ לפחות,40X40X40- לעיגון הצנרת ותמיכות צנרת במידות 200בטון ב 
 מ"מ5 עם רגל פח מגולבן (2 בקוטר "40 תמיכות צנרת מצנור סקדיול 

 שכבות צבע יסוד2 מ"מ, צביעה (2 ס"מ) ואוכף מפח 15X15עובי במידות 
וסופי) וכל יתר הנדרש. עבודה זו

2.57.1.0020

קומפלט )57.014.0510המשך - כמכלול. (סעיף דקל  2.57.1.0030

2,921.60 1,460.80 2.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים של מגוף ראשי לאספקת מים לבנין או מגוף

ברשת המים הראשית, מותקן בתא מגוף חיצוני או במכלול מונה המים,

ברז "טריז" קצר לפי דגמי "שמידינג" עם צפוי פנימי של אמאיל (מיוצר

ע"י "רפאל") או ש"ע של "הכוכב", כולל אוגנים נגדיים מגולבנים וכל

)57.021.0110. (סעיף דקל 3הנדרש. הקוטר "

2.57.1.0040

788.50 788.50 1.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים כנ"ל, אך של מסנן אלכסוני על קו מים ראשי,

עם צפוי פנימי של אמאיל, כולל מגוף שטיפה כדורי. המסנן תוצרת

.3"א.ר.י." או "רפאל" או "הכוכב", אוגנים נגדיים וכל הנדרש. הקוטר "
)57.022.1000(סעיף דקל 

2.57.1.0050

5,278.80 5,278.80 1.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים של מז"ח עם אזור לחץ מופחת, תיקני ומאושר,

תוצרת "קונבראקו" (משווק ע"י "א.ר.י." כפר חרוב") או ש"ע מאושר,

אוגנים נגדיים מגולבנים וכל הנדרש, והתקנה ע"י מתקין מורשה בלבד.

)57.022.0299. (סעיף דקל 3הקוטר "

2.57.1.0060

1,054.10 1,054.10 1.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים של ברז סגירה למי רשת, "פרפר" מגופר, מנגנון

, תוצרת "רפאל" או3 גיר, אוגנים נגדיים מגולבנים וכל הנדרש. הקוטר "
)8057.021.02"הכוכב". (סעיף דקל 

2.57.1.0070

149.40 149.40 1.00 יח' . (סעיף דקל1אספקה והתקנה מושלמים כנ"ל של ברז "כדורי", הקוטר "
07.021.0410(

2.57.1.0080

76.36 38.18 2.00 יח' .1אספקה והתקנה מושלמים כנ"ל של רקורד לברז "כדורי", הקוטר "
)07.023.0720(סעיף דקל 

2.57.1.0090

1,004.30 1,004.30 1.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים כנ"ל של מז"ח עם אזור לחץ מופחת, תיקני

ומאושר, תוצרת "קונבראקו" (משווק ע"י "א.ר.י." כפר חרוב") או ש"ע

מאושר, אוגנים נגדיים מגולבנים וכל הנדרש, והתקנה ע"י מתקין מורשה

)07.021.0695. (ראש מע' גינון) (סעיף דקל 1בלבד. הקוטר "

2.57.1.0100
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חסוי

56/2019כתב כמויות למכרז מספר 

מכרז קבלן ראשי
m

תת כתב: פיתוח

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

1,294.80 1,294.80 1.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים של ברז אוטומטי לשחרור אויר מקוי מים

, כולל2, בקוטר "D-050ראשיים. הברז תוצרת "א.ר.י." דגם "שלף ממוגן" 
)57.022.0100כל הנדרש וכמומלץ ע"י יצרן הברז. (סעיף דקל 

2.57.1.0110

2,365.50 2,365.50 1.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים של ברז שריפה כפול  עם חבור מאוגן, כולל

מכסה הגנה, מחברי "שטורץ" וכל הנדרש, בצבע אשר יקבע ע"י הרשות

")X4"X3המקומית (מאמאיל אפוי בתנור). הברז תוצרת "פומס" דגם מס' 
). על כל מוצא יותקן "סגר שטורץ" מקורי של היצרן, וכל יתר הנדרש3"9

וכמפורט. גובה התקנת ברז השריפה יקבע ע"יהמפקח ומיקומו הסופי

יסומן לפני הביצוע. המחיר כולל גם גוש בטון תת-קרקעי, מבטון מזוין

לייצוב הזקיף, על פי הפרטים בתכניות, לרבות החפירה/חציבה, הידוק,

)57.026.0031מלווי בחומר מצעים וכל יתר הנדרש. (סעיף דקל 

2.57.1.0120

597.60 597.60 1.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים כנ"ל, אך של "מתקן שבירה" נגד הצפה לברזי

, כולל אוגנים נגדיים מגולבנים, עם214כבוי אש, תוצרת "פומס" דגם 

)57.026.0070. (סעיף דקל 4, וכל הנדרש. הקוטר "APCצפוי 

2.57.1.0130

14,790.60 134.46 110.00 מ"א אספקה והתקנה מושלמים של צנרת אספקת מים ראשית, טמונה בקרקע

 ס"מ, כולל פתיחת אספלט בחיתוך, או פירוק מדרכות100בעומק של עד 
מרוצפות או אבני שפה וכו' לאורךתואי הצנור, חפירה וחציבה, מצע

 ס"מ, מלוי הידוק בשכבות וכל הנדרש,15ועטיפת חול דיונות בעובי 

תיקוני אספלט או ריצוף והחזרת המצב לקדמותו. צנרת פקסגול דרג

S.D.R 16.2 10  מ"מ והמחיר לפי האורך ותוספת באורך75  הצנרת בקוטר 
)07.012.0213 עבור אביזרים כמפורט. (סעיף דקל 

2.57.1.0140

5,976.00 99.60 60.00 מ"א אספקה והתקנה מושלמים של צנרת אספקת מים ראשית כנ"ל אך בקוטר

 מ"מ והמחיר לפי האורך ותוספת באורך עבור אביזרים כמפורט. (סעיף63
)07.012.0200דקל 

2.57.1.0150

1,245.00 1,245.00 1.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים של זקיף ואביזרים לראש מערכת השקייה כולל

 ברז סגירה, מסנן, ווסת לחץ עשויים פוליאטילן תוצרת "פלסים" או ש"ע,

 עמיד בקרינת שמש,1 קשיח "PVC. האביזרים יחוברו לצינור 1הקוטר "

העולה מהקרקע (ומחובר לצנרת האספקה התת-קרקעית) עם גוש בטון

40X40X40.ס"מ תת-קרקעי לייצוב הזקיף. העבודה לסעיף זה כמ כלול 

2.57.1.0160

464.80 116.20 4.00 יח' . (סעיף דקל0.75אספקה והתקנה מושלמים כנ"ל אך של ברז גן בקוטר "
07.045.0030(

2.57.1.0170

41,891.76 אספקת מים מחוץ למבנה 57.1 סה"כ לתת פרק:

מערכת ביוב וסילוק שפכים בגבולות מגרש 57.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

8,092.50 161.85 50.00 מ"א אספקה והתקנה מושלמים של צינורות פי.וי.סי. קשיח לביוב ותיעול תת

 בעלי עובי דופן "מעובה" בצבע884 (לפי תקן ישראל SN-8קרקעי חיצוני, 
 כתום), מונחים בקרקע, עם טבעות אטימה מותקנות בשקוע ועם כיסויים

מתאימים להגנה על טבעות האטימה. בשטחי גינון ופיתוח, תחת משטחי

בטון, כבישים וכנדרש. לרבות חפירה/חציבה, מצע חול ים (דיונות) בגובה

 ס"מ בצדדים ומעל. מילוי החפירה והידוק במכבש20 ס"מ לפחות, 15 
 מ"מ160מכני, מילוי והחזרת הפיתוח למצב הנדרש. הצנרת בקוטר 

 ס"מ, כמפורט וכנדרש במפרט ובתוכניות. (סעיף דקל275ובעומק עד 

57.032.0040(

2.57.2.0010
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56/2019כתב כמויות למכרז מספר 

מכרז קבלן ראשי
m

תת כתב: פיתוח

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

12,699.00 4,233.00 3.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים של שוחות בקרה עגולות מחוליות טרומיות

, לרבות דפנות הגליל, תקרות (שטוחות או שלושה חלקים658מבטון ת"י 

 , רצפת תא יצוקהMBאו קונוס בהתאם לנדרש), מתוצרת "וולפמן" דגם 
 ס"מ על גבי מצע בטון רזה, אטימה בין החוליות20מבטון בעובי 

הטרומיות, בניית מזלגון (בנצי'ק), קדח בדופן התא לכניסת/יציאת צנרת,

" כמשווק ע"יCS910אטמי חדירה בין צנרת פי.וי.סי. לתא בטון מסוג "
 ס"מ עם מכסה ב.ב. (בסעיף נפרד)100"וולפמן". התא בקוטר פנימי 

 ס"מ. כולל שלבי ירידה ברוחב כפול275 טון, ובעומק עד 8לעומס עד 
. כמפורט וכנדרש. כמפורט וכנדרש. (סעיף דקל631בהתאם לת"י 

57.042.0050(

2.57.2.0020

2,573.00 2,573.00 1.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים של שוחות בקרה עגולות מחוליות טרומיות

, לרבות דפנות הגליל, תקרות (שטוחות או שלושה חלקים658מבטון ת"י 

 , רצפת תא יצוקהMBאו קונוס בהתאם לנדרש), מתוצרת "וולפמן" דגם 
 ס"מ על גבי מצע בטון רזה, אטימה בין החוליות20מבטון בעובי 

הטרומיות, בניית מזלגון (בנצי'ק), קדח בדופן התא לכניסת/יציאת צנרת,

" כמשווק ע"יCS910אטמי חדירה בין צנרת פי.וי.סי. לתא בטון מסוג "
 ס"מ עם מכסה ב.ב. (בסעיף נפרד) לעומס80"וולפמן". התא בקוטר פנימי 

 ס"מ. כולל שלבי ירידה ברוחב כפול בהתאם125 טון, ובעומק עד 8עד 
)57.042.0010. כמפורט וכנדרש. כמפורט וכנדרש. (סעיף דקל 631לת"י 

2.57.2.0030

3,137.40 1,045.80 3.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים של מפל, מצינורות פי.וי.סי. קשיח, כולל כל

 מעלות, קוטר45 ושתי קשתות Tהאביזרים למפל חיצוני, הסתעפות 
)57.046.0050 ס"מ. (סעיף דקל 300 וגובה המפל עד 4/"6הצנרת "

2.57.2.0040

4,316.00 1,079.00 4.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים של מכסה ב.ב. ריבועי דגם כרמל במידות

)57.043.0760 (סעיף דקל B125 ס"מ 60X60אבנים משתלבות 
2.57.2.0050

30,817.90 מערכת ביוב וסילוק שפכים בגבולות מגרש 57.2 סה"כ לתת פרק:

72,709.66 מתקני תברואה 57 סה"כ לפרק:

822,987.43 פיתוח 2 סה"כ לתת כתב:
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56/2019כתב כמויות למכרז מספר 

מכרז קבלן ראשי
m

תת כתב: חפירה ודיפון

עבודות עפר 1 פרק:

עבודות הכנה ופרוק 1.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

3,328.00 2.08 1,600.00 מ"ר  ס"מ, כולל ניקוי פסולת, פינוי בולדרים והורדת20חישוף לעומק של עד 

צמחיה לרבות פינוי וסילוק.

3.1.1.0010

3,328.00 עבודות הכנה ופרוק 1.1 סה"כ לתת פרק:

חפירה ו/או חציבה 1.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

לא לחישוב !!! 62.25 6,000.00 מ"ק חפירה ו/או חציבה כללית בשטח לעומקים הנדרשים. מודגש בזאת כי

המחיר כולל גם את סילוק הפסולת הקיימת באתר אל אתר שפיכה
מאושר.

3.1.2.0010

373.50 74.70 5.00 מ"ק חפירה ו/או חציבה לקורת ראש בכל גודל שהוא ולכל עומק. 3.1.2.0020

373.50 חפירה ו/או חציבה 1.2 סה"כ לתת פרק:

מילוי מובא, מצעים והידוק 1.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

26,975.00 539.50 50.00 מ"ק 7 או שווה ערך מאושר,  שקיעה 1000 עם ערב כדוגמת ראובילד 20בטון ב-
 אינץ' למילוי למלוי חללים בסלע ובמקומות שונים בהתאם להנחיות

המפקח. המדידה לפי הנפח נטו ובהתאם לאישור המפקח בלבד.

3.1.3.0010

26,975.00 מילוי מובא, מצעים והידוק 1.3 סה"כ לתת פרק:

30,676.50 עבודות עפר 1 סה"כ לפרק:

עבודות בטון יצוק באתר 2 פרק:

קורות 2.6 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

לא לחישוב !!! 1,037.50 87.00 מ"ק  המקשרת מעל שורת כלונסאות הדיפון בחתכים40קורת ראש בטון ב-

כלשהם, לרבות סיתות פני הכלונס והכנתו ליציקה.

3.2.6.0010

קורות 2.6 סה"כ לתת פרק:

יציקות ביניים ושונות 2.8 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

8,715.00 207.50 42.00 מ"ר  על קיר כלונסאות לרבות מילוי החלל שבין כלונסאות,30בטון מותז ב-

 ס"מ.15 ס"מ ועד 10יישור והברשת פני הבטון, שכבה בעובי מעל 
3.2.8.0010

לא לחישוב !!! 124.50 65.00 מ"א  עטוף בד גיאוטכני6נקז אורכי כולל צינור שרשורי מחורר בקוטר "

 ס"מ40/40 ג"ר/מ"ר ואגרגט שומשום 400מפוליפרופילן כבוש במשקל 
לניקוז, כולל עבודות עפר בגובה הצינור והמילוי. המחיר כולל אספקת

 מ' כמתואר בתכניות.3 קשיח כל PVC" וצינור ניקוז מ- Tוהתקנת אביזרי "

3.2.8.0020



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 46עמוד: 27/10/2019
חסוי

56/2019כתב כמויות למכרז מספר 

מכרז קבלן ראשי
m

תת כתב: חפירה ודיפון

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

8,715.00 יציקות ביניים ושונות 2.8 סה"כ לתת פרק:

פלדת זיון 2.9 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

44,737.00 4,067.00 11.00 טון  לזיון בטון לפי ת"י500Wמוטות פלדה מצולעים רתיכים מסוג פ- 
, בכול הקטרים והאורכים3/חלק4466

3.2.9.0010

15,770.00 7,885.00 2.00 טון 500Wמוטות עיגון (מוטות מקשרים) ממוטות פלדה מצולעים מסוג פ- 
 מעוגנים לבטון קשוי באמצעות אפוקסי3/חלק4466לזיון בטון לפי ת"י 

בכל הקטרים והאורכים כמפורט בתכניות ובמפרט. קוטר הקדח המשמש

 מ"מ מקוטר מוט הזיון.2-3לעיגון יהיה גדול ב: 

3.2.9.0030

60,507.00 פלדת זיון 2.9 סה"כ לתת פרק:

69,222.00 עבודות בטון יצוק באתר 2 סה"כ לפרק:

כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר 23 פרק:

כלונסאות בטון קטני קוטר 23.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

 לקידוח ויציקת23הקבלן מופנה ומחוייב לתוכן המפרט הכללי בפרק 
כלונסאות.

לא לחישוב !!! 284.69 735.00 מ"א 45 קידוח ויציקה קוטר 30כלונסים "קטני קוטר" (מיקרופיילים) בטון ב-
 מטר.12ס"מ עומק עד 

3.23.1.0020

כלונסאות בטון קטני קוטר 23.1 סה"כ לתת פרק:

פלדת זיון 23.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

לא לחישוב !!! 4,067.00 17.00 טון  לזיון בטון לפי ת"י500Wמוטות פלדה מצולעים רתיכים מסוג פ- 
, בכול הקטרים והאורכים3/חלק4466

3.23.2.0010

פלדת זיון 23.2 סה"כ לתת פרק:

כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר 23 סה"כ לפרק:

99,898.50 חפירה ודיפון 3 סה"כ לתת כתב:


