
12/01/2020 מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 1עמוד: חסוי

81/2019מכרז מספר :

  שרגאי37 - קו ירוק - קטע 1אינפרא 

גת נועם מנהל פרוייקט: 56,101,822.60 אומדן (ללא מע"מ):

רקל שרגאי 996 פרוייקט:

ריכוז למכרז

כללי 1 תת כתב:

סה"כ נושא

647,480.65 ביסוס עמודי חשמול 1.2.1 תת פרק:

3,247,568.30 קירות תומכים 1.2.2 תת פרק:

600,000.00 עבודות ברצועת הרכבת 1.2.3 תת פרק:

4,495,048.95עבודות בטון באתר 1.2 סה"כ לפרק:

30,441.60 קירות תומכים 1.5.1 תת פרק:

30,441.60עבודות איטום 1.5 סה"כ לפרק:

704,650.00 מוצרי מסגרות פלדה 1.6.10 תת פרק:

704,650.00נגרות אומן ומסגרות פלדה 1.6 סה"כ לפרק:

3,170,608.00 תאורה 1.8.1 תת פרק:

944,076.00 תאורה זמנית 1.8.2 תת פרק:

758,925.00 חשמל מ"ג 1.8.3 תת פרק:

392,830.00 חשמל מ"נ 1.8.4 תת פרק:

1,028,190.00 תשתיות רמזורים 1.8.5 תת פרק:

364,525.00 רמזורים זמניים 1.8.6 תת פרק:

322,730.00 1עבודות מולטיטובולר אינפרא  1.8.7 תת פרק:

284,900.00 שונות 1.8.10 תת פרק:

215,235.00 כללי-גבעת התחמושת 1.8.11 תת פרק:

474,160.00 כללי-הגנה קתודית 1.8.12 תת פרק:

36,120.00 כללי-רנה קסה 1.8.13 תת פרק:

42,100.00 כללי-בית ספר עבדאללה 1.8.14 תת פרק:

15,360.00 כללי-צריפי שפע 1.8.15 תת פרק:

11,500.00 סימון והגנת תשתיות בכבישים ומדרכות 1.8.16 תת פרק:

103,700.00 חמ"י מ"נ 1.8.17 תת פרק:

32,680.00 חמ"י מ"ג 1.8.18 תת פרק:

8,197,639.00עבודות חשמל 1.8 סה"כ לפרק:

1,310,780.00 חיפוי קירות 1.14.1 תת פרק:

71,145.00 מדרגות 1.14.2 תת פרק:

144,000.00 ריצוף אבן טבעית 1.14.3 תת פרק:

1,525,925.00עבודות אבן 1.14 סה"כ לפרק:

938,230.00 תקשורת עירונית 1.18.1 תת פרק:

1,246,840.00 בזק 1.18.2 תת פרק:

142,000.00 תשתיות ביטחון - עירייה 1.18.3 תת פרק:

1,123,163.00 תשתיות תקשורת-סלקום פרטנר הוט 1.18.4 תת פרק:

3,450,233.00תשתיות תקשורת 1.18 סה"כ לפרק:

265,782.51 ביסוס עמודי חשמול 1.23.1 תת פרק:

3,909,975.30 קירות תומכים 1.23.2 תת פרק:

4,175,757.81ביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוס 1.23 סה"כ לפרק:

52,430.00 עבודות ריצוף, אבני שפה, אבני תעלה ומדרגות 1.27.1 תת פרק:



סה"כ נושא

52,430.00סידורי נגישות לנכים 1.27 סה"כ לפרק:

70,007.50 עבודות פיתוח ושיקום נופי 1.40.10 תת פרק:

1,513,050.00 ריצוף באבנים משתלבות 1.40.50 תת פרק:

1,583,057.50פיתוח נופי 1.40 סה"כ לפרק:

498,029.00 הכשרת קרקע 1.41.10 תת פרק:

1,301,335.00 נטיעה 1.41.20 תת פרק:

1,314,169.00 השקיה 1.41.30 תת פרק:

237,574.00 השקיית בבאלרים 1.41.31 תת פרק:

3,351,107.00גינון והשקיה 1.41 סה"כ לפרק:

723,275.00 ריהוט רחוב 1.42.10 תת פרק:

111,000.00 מבנים יבילים 1.42.11 תת פרק:

90,000.00 העתקת אנדרטאות 1.42.12 תת פרק:

924,275.00ריהוט רחוב 1.42 סה"כ לפרק:

126,100.00 שערים 1.44.1 תת פרק:

19,000.00 קרוסלות 1.44.2 תת פרק:

273,450.00 גידור 1.44.3 תת פרק:

766,150.00 גידור אקוסטי 1.44.4 תת פרק:

1,184,700.00שערים וגידור 1.44 סה"כ לפרק:

819,710.00 עבודות הכנה 1.51.1 תת פרק:

916,760.00 עבודות עפר 1.51.2 תת פרק:

2,108,540.00 שכבות מצע ותשתיות אגו"מ 1.51.3 תת פרק:

3,652,700.00 שכבת אספלטיות במיסעות 1.51.4 תת פרק:

1,518,810.00 עבודות ניקוז ומניעת סחף 1.51.5 תת פרק:

444,490.00 עבודות ריצוף, אבני שפה, אבני תעלה ומדרגות 1.51.6 תת פרק:

1,683,100.00 קירות תומכים 1.51.7 תת פרק:

104,985.00 עבודות הכנה ופירוק(פיתוח) 1.51.8 תת פרק:

12,880.00 עבודות שילוט ותמרור 1.51.31 תת פרק:

23,603.00 עבודות סימון כבישים 1.51.32 תת פרק:

375,000.00 מעקות פלדה וגדרות בטיחות 1.51.33 תת פרק:

11,660,578.00עבודות סלילה 1.51 סה"כ לפרק:

15,600.00 מערכות ביוב ואספקת מים 1.57.1 תת פרק:

15,600.00 עבודות צנרת במסגרת סלילת כביש 1.57.2 תת פרק:

31,200.00עבודות קווי מים 1.57 סה"כ לפרק:

560,526.00 הקצב עבור עבודות רג"י 1.70.1 תת פרק:

4,161,829.44 הסדרי תנועה זמניים. 1.70.2 תת פרק:

4,722,355.44הקצב 1.70 סה"כ לפרק:

336,080.00 מיתוג ושילוט 1.80.1 תת פרק:

336,080.00מיתוג 1.80 סה"כ לפרק:

8,300.00 עבודות הכנה ופירוק 1.81.1 תת פרק:

202,500.00 עבודות עפר 1.81.2 תת פרק:

20,060.00 גידור ודרכי גישה 1.81.3 תת פרק:

230,860.00עבודות הכנה, עפר, גידור ודרכי גישה 1.81 סה"כ לפרק:

475,750.00 מבנים הלכתיים 1.82.1 תת פרק:

475,750.00מבנים הלכתיים, עבודות ייצוב ועבודות תימוך 1.82 סה"כ לפרק:

300,000.00 קירות תומכים 1.99.1 תת פרק:

300,000.00חריגים 1.99 סה"כ לפרק:

כלליסה"כ לתת כתב: 147,432,088.30

מבנה מיישרים 2 תת כתב:

סה"כ נושא

1,563,381.35 עבודות בטון יצוק באתר 2.2.1 תת פרק:

1,563,381.35עבודות בטון באתר 2.2 סה"כ לפרק:

21,000.00 מדה בשיפועים 2.5.1 תת פרק:

249,820.00 עבודות איטום 2.5.2 תת פרק:

270,820.00עבודות איטום 2.5 סה"כ לפרק:

41,528.00 פתחים לחדר הטכני 2.6.20 תת פרק:

41,528.00נגרות אומן ומסגרות פלדה 2.6 סה"כ לפרק:



סה"כ נושא

8,800.00 הארקות 2.8.1 תת פרק:

8,800.00הארקות 2.8 סה"כ לפרק:

66,725.00 טיח פנים 2.9.1 תת פרק:

66,725.00עבודות טיח 2.9 סה"כ לפרק:

62,750.00 עבודות צביעה 2.11.1 תת פרק:

62,750.00עבודות צביעה 2.11 סה"כ לפרק:

774,370.80 ביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוס 2.23.1 תת פרק:

774,370.80ביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוס 2.23 סה"כ לפרק:

59,119.20 עבודות עפר 2.51.2 תת פרק:

27,940.00 שכבות מצע ותשתיות אגו"מ 2.51.3 תת פרק:

87,059.20עבודות סלילה 2.51 סה"כ לפרק:

63,240.00 קווי מים מחוץ לבניין 2.57.1 תת פרק:

63,240.00קווי מים וביוב 2.57 סה"כ לפרק:

מבנה מיישריםסה"כ לתת כתב: 22,938,674.35

טרפו 3 תת כתב:

סה"כ נושא

20,030.00 מוצרי מסגרות פלדה 3.6.1 תת פרק:

20,030.00נגרות אומן ומסגרות פלדה 3.6 סה"כ לפרק:

8,535.00 חפירות - מ"נ 3.8.1 תת פרק:

26,940.00 צנרת, שוחות, גומחות - מ"נ 3.8.2 תת פרק:

6,100.00 שונות - מ"נ 3.8.3 תת פרק:

8,535.00 חפירות - מ"ג 3.8.4 תת פרק:

26,940.00 צנרת, שוחות, גומחות - מ"ג 3.8.5 תת פרק:

6,100.00 שונות - מ"ג 3.8.6 תת פרק:

83,150.00חשמל 3.8 סה"כ לפרק:

21,000.00 חיפוי קירות 3.14.1 תת פרק:

14,688.00 מדרגות 3.14.2 תת פרק:

35,688.00עבודות אבן 3.14 סה"כ לפרק:

1,284.00 עבודות ריצוף, אבני שפה, אבני תעלה ומדרגות 3.27.1 תת פרק:

1,284.00סידורי נגישות לנכים 3.27 סה"כ לפרק:

250,000.00 מבנה טרפו 3.29.1 תת פרק:

250,000.00מבנים יבילים 3.29 סה"כ לפרק:

1,880.00 ריצוף באבנים משתלבות 3.40.1 תת פרק:

1,880.00פיתוח נופי 3.40 סה"כ לפרק:

9,240.00 פירוקים 3.51.1 תת פרק:

3,100.00 אספלט זמני 3.51.2 תת פרק:

12,340.00עבודות סלילה ופירוק 3.51 סה"כ לפרק:

טרפוסה"כ לתת כתב: 3404,372.00

830עבודות גיחון - קווי מים לחץ + 4 תת כתב:

סה"כ נושא

1,695,355.00 הנחת קוי מים מפלדה 4.57.1 תת פרק:

201,400.00 עבודות עפר 4.57.2 תת פרק:

52,140.00 התקנה והרכבת אביזרים 4.57.3 תת פרק:

231,988.00 תאים 4.57.4 תת פרק:

23,300.00 מתקני מים 4.57.5 תת פרק:

309,350.00 ריצופים, גדרות ואספלטים 4.57.6 תת פרק:

47,638.00 עבודות בתנאים מיוחדים 4.57.8 תת פרק:

2,047,284.95 חומרים 4.57.9 תת פרק:

4,608,455.95עבודות מים 4.57 סה"כ לפרק:

830עבודות גיחון - קווי מים לחץ +סה"כ לתת כתב: 44,608,455.95

עבודות גיחון - קווי ביוב 5 תת כתב:

סה"כ נושא

הערות כלליות 5.1.1 תת פרק:



סה"כ נושא

24,700.00 אספקת מכסים 5.1.2 תת פרק:

24,700.00הערות כלליות 5.1 סה"כ לפרק:

64,412.00 6-"8חפירת תעלות לצנורות " 5.2.1 תת פרק:

18,984.00 10-"20חפירת תעלות לצנורות " 5.2.2 תת פרק:

83,396.00חפירת תעלות לצנרת ביוב 5.2 סה"כ לפרק:

17,751.00 PVCאספקת והובלת צנרת  5.3.1 תת פרק:

119,535.00 HDPEאספקת, הובלת והנחת צנרת  5.3.3 תת פרק:

137,286.00אספקת צנורות והובלתם 5.3 סה"כ לפרק:

49,770.00 5.4.1 והרכבתהPVCהנחת צנרת  תת פרק:

49,770.00הנחת צינורות והרכבתם 5.4 סה"כ לפרק:

1,080.00 6-"8מפל " 5.5.1 תת פרק:

1,080.00מפלים לתאי בקורת 5.5 סה"כ לפרק:

56,640.00 5.6.1 מ'1.00תאי בקרה  תת פרק:

14,660.00 5.6.2 מ'1.25תאי בקרה  תת פרק:

71,300.00תאי בקרה 5.6 סה"כ לפרק:

15,250.00 תקוני תאי בקרה 5.7.1 תת פרק:

15,250.00תקוני תאי בקרה 5.7 סה"כ לפרק:

228,850.00 עבודות שונות 5.9.1 תת פרק:

228,850.00עבודות שונות 5.9 סה"כ לפרק:

31,800.00 תקוני גדרות ורצפות 5.10.1 תת פרק:

31,800.00תקוני גדרות ורצפות 5.10 סה"כ לפרק:

74,800.00 עבודות אספלט 5.11.1 תת פרק:

74,800.00עבודות אספלט 5.11 סה"כ לפרק:

עבודות גיחון - קווי ביובסה"כ לתת כתב: 5718,232.00

56,101,822.60סה"כ לכל כתב הכמויות:



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 5עמוד: 12/01/2020 חסוי

81/2019כתב כמויות למכרז מספר 
m  שרגאי37 - קו ירוק - קטע 1אינפרא 

תת כתב: כללי

עבודות בטון באתר 2 פרק:

ביסוס עמודי חשמול 2.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
6,993.00 582.75 12.00 מ"ק בטון רזה יצוק מתחת לאלמנטים מבניים 1.2.1.0010

152,712.00 1,060.50 144.00 מ"ק 1.2.1.0020 במידות כלשהם.30טבלות יסוד מבטון ב-

69,006.00 1,113.00 62.00 מ"ק 1.2.1.0030 בחתכים כלשהם30ראשי כלונסאות מבטון ב-

37,200.00 600.00 62.00 יח'  ברגי יסוד בקטרים8 עד 4אספקה והתקנת ברגי יסוד לעמוד חשמול - 
 מרותכים ומגולוונים בכלוב כולל יציאת פס מגולווןM40מכסימליים של 

 אומים ודסקיו, כולל לוח עיגון ותבנית3בריתוך לצורך הארקה, כולל 
פלדה ליציקה מדוייקת של הברגים, כולל ביצוע הארקת יסוד ע"י ריתוך

ברזלי הזיון וכלוב בירגי היסוד, כולל יציאת פס מפלד ה מגולוונת מרותך
עבור הארקת יסוד, כולל אספקה והתקנת שרוולים מצינור שרשורי, הכל

בהתאם למפרט ולתוכניות.

1.2.1.0040

88,200.00 1,050.00 84.00 מ"ק 1.2.1.0050 בעוביים כלשהם.30מרצפי בטון ומשטחי בטון ב-

30,765.00 1,538.25 20.00 מ"ק 1.2.1.0060 בחתך מלבני בחתכים כלשהם.30עמודי בטון ב-

12,004.65 38.85 309.00 מ"ק 30 במקום ב-40תוספת מחיר עבור בטון ב- 1.2.1.0070

57,000.00 300.00 190.00 מ"ק )C.L.S.Mבטון בעל חוזק מבוקר נמוך ( 1.2.1.0080

193,600.00 4,400.00 44.00 טון #  לזיון בטון לפי ת"י500#Wמוטות פלדה מצולעים רתיכים מסוג פ- 
, בכול הקטרים והאורכים3/חלק4466

1.2.1.0090

647,480.65 ביסוס עמודי חשמול 2.1 סה"כ לתת פרק:

קירות תומכים 2.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
76,923.00 582.75 132.00 מ"ק בטון רזה יצוק מתחת לאלמנטים מבניים 1.2.2.0010

54,500.00 545.00 100.00 מ"ק בטון רזה יצוק למילוי חללים 1.2.2.0020

412,776.00 1,092.00 378.00 מ"ק 1.2.2.0030 בחתכים כלשהם.30יסודות עוברים ורגלי קירות תומכים מבטון ב-

454,020.00 1,233.75 368.00 מ"ק   בחתכים כלשהם, יצוקות במפלס עליון קירות30קורות ראש מבטון ב-
'') או כלונסאותSlurryחפורים (''

1.2.2.0040

51,975.00 1,575.00 33.00 מ"ק  בעוביים כלשהם, יצוקות כנגד כלונסאות30קירות ציפוי מבטון ב-
וביניהם (העובי לחישוב הינו אך ורק העובי התיאורטי המסומן בתוכניות

מפני הקיר לפני מישור כלונסאות הדיפון, לא ישולם עבור הנפח שבין
הכלונסאות) לרבות קידוח ועיגון הקוצים לכלונסאות.

1.2.2.0050



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 6עמוד: 12/01/2020 חסוי

81/2019כתב כמויות למכרז מספר 
m  שרגאי37 - קו ירוק - קטע 1אינפרא 

תת כתב: כללי

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
591,318.00 1,365.00 433.20 מ"ק 1.2.2.0060 ס"מ30 בעובי 30קירות מבטון ב-

119,616.00 1,344.00 89.00 מ"ק 1.2.2.0070 ס"מ50 בעובי משתנה עד 30קירות מבטון ב-

37,485.00 1,785.00 21.00 מ"ק , לרבות משטחים אופקיים , משופעים בעוביים30מהלכי מדרגות מבטון ב-
 כלשהם ומשולשי מדרגות בחתכים כלשהם.

1.2.2.0080

48,873.30 38.85 1,258.00 מ"ק 30 במקום ב-40תוספת מחיר עבור בטון ב- 1.2.2.0090

360.00 מ"ק ), בהתאם לפרטים או/ו באישורC.L.S.Mבטון בעל חוזק מבוקר נמוך (0
מפקח.

1.2.2.0100

1,362,240.00 4,400.00 309.60 טון   לזיון בטון לפי ת"י500Wמוטות פלדה מצולעים רתיכים מסוג פ- 
, בכול הקטרים והאורכים3/חלק4466

1.2.2.0110

7,812.00 32.55 240.00 מ"א מישקי התפשטות (מישקי הפרדה) 1.2.2.0120

7,560.00 31.50 240.00 מ"א סתימת מישקים בחומר אלסטומרי מאושר 1.2.2.0130

2,730.00 54.60 50.00 יח' מכלול מוט מייתד מגולוון בקוטר ובאורך כלשהו מותקן בתוך צינור פלדה
בקוטר ובאורך כלשהו משוכן ביציקת הבטון וממולא גריז עבור תפרי

התפשטות

1.2.2.0140

8,190.00 40.95 200.00 יח' 1.2.2.0150 מ''מ16מוטות מייתדים כימיים לבטון בקוטר 

11,550.00 57.75 200.00 יח' 1.2.2.0160 מ''מ20מוטות מייתדים כימיים לבטון בקוטר 

3,247,568.30 קירות תומכים 2.2 סה"כ לתת פרק:

עבודות ברצועת הרכבת 2.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
600,000.00 300.00 2,000.00 מ"ק ), בהתאם לפרטים או/ו באישורC.L.S.Mבטון בעל חוזק מבוקר נמוך (

מפקח.
1.2.3.0010

600,000.00 עבודות ברצועת הרכבת 2.3 סה"כ לתת פרק:

4,495,048.95 עבודות בטון באתר 2 סה"כ לפרק:

עבודות איטום 5 פרק:

קירות תומכים 5.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
30,441.60 33.60 906.00 מ"ר איטום פני הבטון ברכיבים הבאים במגע עם הקרקע בסביבה שאינה

משתכת - מריחת פריימר ושתי שכבות ביטומן, כמפורט בפרק/תת פרק
 מ"מ4, אבל בעובי 19.02.04.05

1.5.1.0010
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

30,441.60 קירות תומכים 5.1 סה"כ לתת פרק:

30,441.60 עבודות איטום 5 סה"כ לפרק:

נגרות אומן ומסגרות פלדה 6 פרק:

מוצרי מסגרות פלדה 6.10 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
80,100.00 1,780.00 45.00 יח'  תוצרת60/60מכסה מרובע מיציקת ברזל לריצוף אבנים משתלבות עד 

 לתשתיות השונותD9אקרשטיין או ש"ע לפי פרט 
1.6.10.0010

455,000.00 650.00 700.00 מ"א .B8 מ'. לפי פרט 1.10מעקה בטיחות להולכי רגל בגובה  1.6.10.0020

114,000.00 6,000.00 19.00 יח' ארון פח עבור פילר, כולל דלת רפפה, מנעול, צירים וכל הנדרש להשלמת
הארון. בגודל לפי פילר בתיאום עם האדריכל. צבע וגוון לפי בחירת

.D22האדריכל. לפי פרט 

1.6.10.0030

28,050.00 330.00 85.00 מ"א  ס"מ מעוגן לקיר או לקרקע,90מאחז יד לאורך רמפות ומדרגות בגובה 
B7. לפי פרט RAL 7039ממתכת מגולוונת באבץ חם וצבוע בתנור, בגוון 

1.6.10.0040

27,500.00 5,500.00 5.00 יח'  - עבור ארונות220X60דלת רפפה דו כנפית עבור נישה בקיר בגודל 
FEEDER BOX

1.6.10.0050

704,650.00 מוצרי מסגרות פלדה 6.10 סה"כ לתת פרק:

704,650.00 גרות אומן ומסגרות פלדה נ 6 סה"כ לפרק:

עבודות חשמל 8 פרק:

תאורה 8.1 תת פרק:

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

168,000.00 60.00 2,800.00 מ"א  ס"מ,60 ס"מ ברוחב עד 120חפירה ו/או חציבת תעלה בעומק עד 
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 וסילוק עודפי
חפירה.

1.8.1.0020

47,300.00 86.00 550.00 מ"א חציית משטח אספלט/בטונים ו/או פירוק ריצוף בשטח כבישים, מדרכות
ו/או איי תנועה כולל אבני שפה מכל סוג, באמצעות כל כלי מכאני

שיידרש לרבות חופר-תעלות, כולל חיתוך ושבירת אספלט/בטון קיים
בעומק השכבות הקיימות ובכל שכבה שהיא, חפירה וחציבה לרבות

 ס"מ.100 ס"מ, ברוחב כנדרש עד 150בעבודת ידיים לעומק עד 

1.8.1.0030

31,620.00 186.00 170.00 מ"א חציית משטח אספלט/בטונים ו/או פירוק ריצוף בשטח כבישים, מדרכות
ו/או איי תנועה כולל אבני שפה מכל סוג, באמצעות כל כלי מכאני

שיידרש לרבות חופר-תעלות, כולל חיתוך ושבירת אספלט/בטון קיים
בעומק השכבות הקיימות ובכל שכבה שהיא, חפירה וחציבה לרבות

 ס"מ מתחת100 ס"מ, ברוחב כנדרש עד 300בעבודת ידיים לעומק עד 
למסילת רכבת עתידית

1.8.1.0040
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
110,000.00 200.00 550.00 מ"א תיקון משטח אספלט/בטונים ו/או ריצוף בשטח כבישים, מדרכות ו/או איי

C.L.S.Mתנועה כולל ריפוד וכיסוי חול, החלפת החומר החפור בבטון 
סרט סימון תיקני, תיקון הכביש באספלט חם כולל אספקת האספלט,

הבטון, אבני שפה והמרצפות, החזרת המצב לקדמותו ופינוי עודפי חפירה
 ס"מ.100 ס"מ, ברוחב כנדרש עד 150לעומק עד 

1.8.1.0050

68,000.00 400.00 170.00 מ"א תיקון משטח אספלט/בטונים ו/או ריצוף בשטח כבישים, מדרכות ו/או איי
C.L.S.Mתנועה כולל ריפוד וכיסוי חול, החלפת החומר החפור בבטון 

סרט סימון תיקני, תיקון הכביש באספלט חם כולל אספקת האספלט,
הבטון, אבני שפה והמרצפות, החזרת המצב לקדמותו ופינוי עודפי חפירה

 ס"מ.100 ס"מ, ברוחב כנדרש עד 300לעומק עד 

1.8.1.0060

4,500.00 300.00 קומפלט15.00 חפירה ו/או חציבה תעלה לצנרת בכל סוגי הקרקע, מעל מכשול (מעביר
 ס''מ לרוחבו של המכשול להנחת40מים, קו בזק, צנרת מים וכו'), ברוחב 
 להגנת הצנרת.20צנרת שרשורית, כולל יציקת בטון ב- 

1.8.1.0070

5,025.00 335.00 15.00 מ"ק  נוסף להגנת צנרת מעל מכשול ו/או לכל מקום שיידרש,20יציקת בטון ב-
(לפי דרישת מנה''פ)

1.8.1.0080

24,000.00 1,200.00 קומפלט20.00 הגנות בהצטלבות של מערכות שונות עם כבלי מ"ג או מ"נ של חח"י
כנדרש בחוק החשמל כולל שרוולים ביטונם, חפירת גישוש ידנית בעומק

 מ' כולל ביצוע הגנות מכניות ותרמיות.2 מ' באורך עד 2עד 

1.8.1.0090

274,400.00 98.00 2,800.00 מ"א תוספת מחיר לחפירת תעלה עבור החלפת חומר חפור במצע סוג א' מהודק
 בשכבות, כולל פינוי החומר החפור לאתר מורשה. (ימדד לפי החיוב

התאורטי של החפירה)

1.8.1.0100

3,000.00 30.00 100.00 מ"א  ס"מ בצמוד50תוספת למחיר החפירה עבור חפירה בקירבה של פחות מ-
לצנרת תקשורת קיימת

1.8.1.0110

צנרת, שוחות, תעלות

46,343.00 12.10 3,830.00 מ"א 1.8.1.0130 מ"מ.50 בקוטר 13.5צינור פוליאטילן דגם בזק יק"ע 

72,770.00 19.00 3,830.00 מ"א 1.8.1.0140 מ"מ.63 בקוטר 13.5צינורות פוליאטילן דגם בזק יק"ע  

29,250.00 9.00 3,250.00 מ"א  מ"מ75אספקה והתקנה של צינור פלסטי שרשורי גמיש דו שכבתי קוטר 
דגם "מגנום" או "קוברה גמיש" או שווה איכות מאושר, עם חוט משיכה

 מ"מ וחיבורים אטומים בין הצינורות.8מניילון שזור בקוטר 

1.8.1.0150

40,300.00 26.00 1,550.00 מ"א 4.2 עובי דופן 10, דרג 4 קשיח בקוטר ''P.V.Cאספקה והתקנה של צינור 
 מ''מ, וחיבורים אטומים בין8מ''מ, עם חוט משיכה מניילון שזור בקוטר 

הצינורות.

1.8.1.0160

98,250.00 6,550.00 15.00 יח'  ס"מ,227 ס"מ ובעומק 143X 91 במידות פנימיות 2Aתא בקרה מלבני דגם 
 עם סמל489 טון מיציקת פלדה לפי ת"י 40 לעומס D400עם מכסה כבד 

הרשות בעלת התשתית וכיתוב בהטבעה בהתאם ליעוד המערכת כולל
מדרגות (סולם), קידוחי פתחים לצנרת ומחברי שוחה גמישים מסוג

איטוביב, כולל חפירת הבור, התקנת התא, הידוק בשכבות מבוקר סביב
התא וסילוק עודפי החפירה.

1.8.1.0170
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
14,400.00 4,800.00 3.00 יח' , כולל מדרגות (סולם), קידוחי פתחים לצנרת1Aתא בקרה מלבני דגם 

ומחברי שוחה גמישים מסוג איטוביב, כולל חפירת הבור, התקנת התא,
הידוק בשכבות מבוקר סביב התא וסילוק עודפי החפירה.

1.8.1.0180

6,990.00 2,330.00 3.00 יח' 40 לעומס D400תא בקרה לחשמל עם תקרה כבדה ומכסה מיציקת פלדה 
 עם סמל עיריית ירושלים וכיתוב יצוקים בהטבעה לפי489טון לפי ת''י 

 מ', עם שלבי1.75 ס''מ ובעומק 100סוג המערכת.  התא בקוטר 
טיפוס,כולל חפירה/חציבה וסילוק עודפי אדמה.

1.8.1.0190

97,350.00 1,770.00 55.00 יח' 40 לעומס D400תא בקרה לחשמל עם תקרה כבדה ומכסה מיציקת פלדה 
 עם סמל עיריית ירושלים וכיתוב יצוקים בהטבעה לפי489טון לפי ת''י 

 מ', עם שלבי טיפוס,1.75 ס''מ ובעומק 80סוג המערכת.  התא בקוטר 
כולל חפירה/חציבה וסילוק עודפי אדמה.

1.8.1.0200

2,720.00 340.00 8.00 יח' חיבור הזנה חדשה לבסיס של עמוד תאורה קיים כולל חפירה מסביב
ליסוד, חציבה/חדירה ליסוד של העמוד והחדרת כבל התחברות להזנה

במגש כולל החלפת מהדקים וחיבור מוליך הארקה בקרקע, וסגירת הפתח
 מ"מ, מילוי החפירה, תיקוני בטון ליסוד,2בתעלת פח מגולוון בעובי 

הידוק והחזרת המצב לקדמותו.

1.8.1.0210

5,400.00 270.00 20.00 יח'  מ', כולל כל3 מ''מ ובאורך 18.5אלקטרודת הארקה אנכית בקוטר 
האביזרים.

1.8.1.0220

14,400.00 720.00 20.00 יח'  ס"מ, כולל50 ס"מ ועומק 60בריכת ביקורת לאלקטרודה אנכית, בקוטר 
 טון עם סמל נתיבי ישראל וכיתוב12.5מכסה מיציקת פלדה לעומס 

בהטבעה לפי סטנדרט נתיבי ישראל, כולל חפירת הבור, התקנת התא,
הידוק מבוקר בשכבות סביב התא וסילוק עודפי חפירה.

1.8.1.0230

יסודות, גומחות והכנות

5,000.00 1,000.00 5.00 יח' 0.9X0.9X1.40 מ' גובה במידות 7 לעמוד תאורה עד 30יסוד בטון מזויין ב-
 מטר, כולל פס מגולוון מפלדה1.5 מטר ועומק 1.0מ' או כלונס בקוטר 

 מ"מ מחובר בריתוך לבורגי היסוד עבור הארקת יסוד, כולל שרוולים50*4
 מ"מ, כולל חפירה, חציבה, פריצה או קידוח110 מצינור שרשורי בקוטר 

בכל סוגי הקרקע של בור, הכנת תבנית עץ, התקנ ת בירגי יסוד, יציקת
בטון, ברזל הזיון, מילוי, הידוק וסילוק עודפי אדמה.

1.8.1.0250

48,600.00 1,080.00 45.00 יח'  מ' גובה לפי פרט המוגדר ע"י12 לעמוד תאורה 30יסוד בטון מזויין ב-
 מ"מ מחובר בריתוך לבורגי50X4קונסטרוקטור כולל פס מגולוון מפלדה 

היסוד עבור הארקת יסוד, כולל כל הצנרת ביסוד ושרוולים מצינור
 מ"מ, כולל חפירה, חציבה, פריצה או קידוח בכל סוגי110שרשורי בקוטר 

הקרקע של בור, הכנת תבנית עץ, התקנת בורגי יסוד, יצ יקת בטון, ברזל
הזיון, מילוי, הידוק וסילוק עודפי אדמה.

1.8.1.0260

14,280.00 2,040.00 7.00 יח'  מ' גובה לפי פרט המוגדר ע"י15  לעמוד תאורה 30יסוד בטון מזויין ב-
 מ"מ מחובר בריתוך לבירגי50X4קונסטרוקטור כולל פס מגולוון מפלדה 

 מ"מ,110היסוד עבור הארקת יסוד, כולל שרוולים מצינור שרשורי בקוטר 
כולל חפירה, חציבה, פריצה או קידוח בכל סוגי הקרקע של בור, הכנת

תבנית עץ, התקנת בירגי יסוד, יציקת בטון, ברזל הזיון, מילוי, הידוק
וסילוק עודפי אדמה.

1.8.1.0270

1,775.00 355.00 5.00 יח'  מ', מרותכים ומגולוונים בכלוב,7ארבעה בירגי יסוד לעמוד פלדה עד 
 אומים ודסקיות3כולל יציאת פס מגולוון בריתוך לצורך הארקה, כולל 

 ברגים = יחידה)4(כל 

1.8.1.0280

16,875.00 375.00 45.00 יח'  מ', מרותכים ומגולוונים בכלוב, כולל12ארבעה בירגי יסוד לעמוד פלדה 
 אומים ודסקיות3 יציאת פס מגולוון בריתוך לצורך הארקה, כולל 

 ברגים = יחידה)4(במקרה של עמוד רגיל ללא מחברים שבירים) (כל 

1.8.1.0290
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תת כתב: כללי

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,290.00 470.00 7.00 יח'  מ', מרותכים ומגולוונים בכלוב כולל15ארבעה בירגי יסוד לעמוד פלדה 

4 אומים ודסקיות (כל 3יציאת פס מגולוון בריתוך לצורך הארקה, כולל 
ברגים = יחידה)

1.8.1.0300

3,460.00 1,730.00 2.00 יח'  למרכזיה למאור כולל חפירה ו/או חציבה, ברזלי30יסוד בטון מזויין ב-
 מ"מ מחובר50*4זיון מרותכים כהארקת יסוד, כולל פס מגולוון מפלדה 

בריתוך לבורגי היסוד, מסגרת לביסוס הארונות, צנרת ביסוד, מילוי
והידוק מבוקר סביב היסוד וסילוק עודפי החפירה.

1.8.1.0310

4,400.00 2,200.00 2.00 יח'  לתא מנייה (מדידה ואבטחה) ח"ח (לתא מנייה30גומחת בטון מזוין ב-
 ס"מ, גובה80 במידות: רוחב פנים כ- 3X250Aעשוי פוליסטר) לחיבור עד 

 ס"מ כולל תעלת כבלים וצנרת יצוקה מבטון מתחת60 ס"מ עומק 200
לגומחה, הצבה וביסוס בהתאם לתוכניות, בתאום עם ח"ח ובאישור

מנה"פ.

1.8.1.0320

48,100.00 1,300.00 37.00 יח' אספקה והתקנה של פלטת מעבר מתכתית מאושרת בעיריית ירושלים
ביסוד

1.8.1.0330

29,600.00 800.00 קומפלט37.00   כולל :INFRA 2הגנה זמנית ליסוד וצנרת הכנה לקטינרי שיבוצע בשלב 
 מ,מ לפחות ובתאם לתכנון 4כיסוי ברגים עשוי פח מגולוון בעובי 

קונסטרוקטור יותקן על ברגי היסוד מתחת למדרכה / ריצוף /אספלט
X/Y/Zומכסה את הצנרת כולל גם הגנת יוטה וגריז כולל גם סימון 
במדידה / עדות וסימון שונה בפיתוח כגון אבן שונה ברציף

1.8.1.0340

עמודי תאורה, זרועות, גופי תאורה וקופסאות חיבור

17,500.00 3,500.00 5.00 יח' אספקה לאתר והתקנה של עמוד מפלדה בחתך מרובע אחיד במידות
15X15 מ"מ, מהדגם המאושר ע"י עיריית ירושלים,4 ס"מ עובי דופן 
 מ' לשניה, וכל47 מטר,טבול באבץ חם, למהירות רוח 6-5בגובה 

האביזרים והברגים לחיבור הזרועות.

1.8.1.0360

1,100.00 220.00 5.00 יח'  מ' גובה והזרועות שעליו בתנור בשיטת6צביעת עמוד תאורה עד 
FRICTION) TRIBOאו בשיטה אלקטרוסטטית בהתאם לסטנדרט (

העירייה, בגוון שעליו יורה המפקח

1.8.1.0370

270,000.00 4,500.00 60.00 יח' אספקה לאתר והתקנה של עמוד מפלדה קוני בחתך עגול מהדגם המאושר
 מ'47 מ' , טבול באבץ חם, למהירות רוח 12ע"י עיריית ירושלים, בגובה 

לשניה, וכל האביזרים והברגים לחיבור הזרועות,

1.8.1.0380

76,500.00 4,500.00 קומפלט17.00 אספקה לאתר והתקנה של עמוד מפלדה קוני בחתך עגול מהדגם המאושר
 מ'12ע"י עיריית ירושלים לטובת עמוד תאורה משולב מצלמה בגובה 

 מ' לשניה, וכל47(גובה כולל הזרוע), טבול באבץ חם, למהירות רוח 
האביזרים והברגים לחיבור הזרועות, כולל הכנה להתקנה והזנה למצלמת

 מ"מ בתוך העמוד להשחלת כבל ההזנה ו23 בטחון (שתי צינורות 
התקשורת למצלמה) כולל הכנת פתח נוסף כפי שמצויין בפרט הרלוונטי

1.8.1.0390

27,720.00 360.00 77.00 יח'  מ' גובה והזרועות שעליו בתנור10-12צביעת עמוד תאורה עגול קוני 
) או בשיטה אלקטרוסטטית בהתאם לסטנדרטFRICTION) TRIBOבשיטת 

העירייה, בגוון שעליו יורה המפקח

1.8.1.0400

34,000.00 3,400.00 10.00 יח' אספקה לאתר והתקנה של עמוד מפלדה קוני בחתך עגול מהדגם המאושר
 מ' (גובה כולל הזרוע), טבול באבץ חם,15ע"י עיריית ירושלים, בגובה 

 מ' לשניה, וכל האביזרים והברגים לחיבור הזרועות.47למהירות רוח 

1.8.1.0410
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תת כתב: כללי

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
6,800.00 3,400.00 קומפלט2.00 אספקה לאתר והתקנה של עמוד מפלדה קוני בחתך עגול מהדגם המאושר

 מ'15ע"י עיריית ירושלים לטובת עמוד תאורה משולב מצלמה בגובה 
 מ' לשניה, וכל47(גובה כולל הזרוע), טבול באבץ חם, למהירות רוח 

האביזרים והברגים לחיבור הזרועות, כולל הכנה להתקנה והזנה למצלמת
 מ"מ בתוך העמוד להשחלת כבל ההזנה ו23 בטחון (שתי צינורות 

התקשורת למצלמה) כולל הכנת פתח נוסף כפי שמצויין בפרט הרלוונטי

1.8.1.0420

5,400.00 450.00 12.00 יח'  מ' גובה והזרועות שעליו בתנור בשיטת15צביעת עמוד תאורה עגול קוני 
 FRICTION) TRIBOאו בשיטה אלקטרוסטטית בהתאם לסטנדרט (

העירייה, בגוון שעליו יורה המפקח

1.8.1.0430

14,310.00 270.00 53.00 יח'  מ' מותאמת1.5אספקה לאתר של זרוע יחידה קונית, באורך אופקי עד 
 מ' לשניה.47לעמוד פלדה קוני, למהירות רוח 

1.8.1.0440

14,310.00 530.00 27.00 יח'  מ' מותאמת1.5אספקה לאתר של זרוע כפולה קונית, באורך אופקי עד 
 מ' לשניה.47לעמוד פלדה קוני, למהירות רוח 

1.8.1.0450

3,320.00 830.00 4.00 יח'  מ'1.5אספקה לאתר והתקנה של זרוע שלישיה קונית, באורך אופקי עד 
 מ' לשניה.47מותאמת לעמוד פלדה קוני, למהירות רוח 

1.8.1.0460

3,500.00 700.00 5.00 יח' אספקה לאתר של זרוע כפולה "מזלג" מפלדה מגולוונת, מתאימה לעמוד
 מ' מתאימה1.5 מ' . הזרוע תהיה לפי תוכנית פרט באורך 18בגובה עד 

 מטר/שניה.47למהירות רוח 

1.8.1.0470

50,400.00 360.00 140.00 יח'  מ', כולל זרועות, פנסים וכל18פרוק עמוד תאורה קיים מפלדה בגובה עד 
 מרכיביו, כולל פירוק חיבורי חשמל וכבל ההזנה ובידודם, והעברתו 

למקום שיורה מנה''פ.

1.8.1.0480

13,050.00 225.00 58.00 יח' אספקה לאתר והתקנה של מגש מחומר פלסטי כבה מאליו לפנס אחד,
 תוצרת  כפר מנחם , בהתאם לנדרש,BC3 ו- BC2כולל מהדקים מדגם 

 ממ"ר כל אחד, כולל פס למבטיחים חצי אוטומטיים35לכבלים בחתך עד 
ופס לחיבורי הארקה, כולל מבטיח חצי אוטומטי דו קוטבי עם ניתוק אפס

10KA ,2X10ACעם כיסוי, כולל חיווט וחיבור הפנסים עם המגש בא 
 ממ"ר לכל פנס.3x1.5מצעות כבל 

1.8.1.0490

8,320.00 260.00 32.00 יח' אספקה לאתר והתקנה של מגש מחומר פלסטי כבה מאליו לשני פנסים,
 תוצרת כפר מנחם , בהתאם לנדרש,BC3 ו- BC2כולל מהדקים מדגם 

 ממ"ר כל אחד, כולל פס למבטיחים חצי אוטומטיים35לכבלים בחתך עד 
ופס לחיבורי הארקה, כולל שני מבטיחים חצי אוטומטי דו קוטבי עם

 עם כיסוי, כולל חיווט וחיבור הפנסים עם10KA ,2X10ACניתוק אפס 
 ממ"ר לכל פנס.3x1.5המגש באמצעות כבל 

1.8.1.0500

1,300.00 325.00 4.00 יח' אספקה לאתר והתקנה של מגש מחומר פלסטי כבה מאליו לשלושה
 תוצרת כפר מנחם , בהתאםBC3 ו- BC2פנסים, כולל מהדקים מדגם 

 ממ"ר כל אחד, כולל פס למבטיחים חצי35לנדרש, לכבלים בחתך עד 
אוטומטיים ופס לחיבורי הארקה, כולל שלושה מבטיחים חצי אוטומטי דו

 עם כיסוי, כולל חיווט וחיבור10KA ,2X10ACקוטבי עם ניתוק אפס 
 ממ"ר לכל פנס.3x1.5הפנסים עם המגש באמצעות כבל 

1.8.1.0510

5,060.00 110.00 46.00 יח'  עבור בית10KA 16Aתוספת מחיר למגש הנ"ל עבור מא"ז חד פאזי לזרם 
 ממ"ר מהמגש3X2.5 N2XYתקע על העמוד (הנמדד בנפרד ) כולל כבל 

לבית התקע

1.8.1.0520

265,200.00 5,100.00 52.00 יח' 3000 גוון אור AEC תוצרת ITALOגוף תאורה כבישים ורחובות דגם 
 לומן ועקומה פוטומטרית19640 וואט תפוקה אורית 175קלווין, הספק 

STE  או STWאו שו"ע 

1.8.1.0530
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
360,400.00 5,300.00 68.00 יח' 3000 גוון אור AEC תוצרת ITALOגוף תאורה כבישים ורחובות דגם 

 לומן ועקומה פוטומטרית22820 וואט תפוקה אורית 204קלווין, הספק 
STE או STWאו שו"ע 

1.8.1.0540

151,200.00 5,600.00 27.00 יח' 3000 גוון אור AEC תוצרת ITALOגוף תאורה כבישים ורחובות דגם 
 לומן ועקומה פוטומטרית35140 וואט תפוקה אורית 317קלווין, הספק 

STE או STWאו שו"ע 

1.8.1.0550

18,500.00 3,700.00 5.00 יח' , עשוי מיציקתiGuzzini, תוצרת Delphiאספקה לאתר של גוף תאורה דגם 
36.5 לומן, בהספק 3600,תפוקת אור RAL 9007אלומיניום צבוע בתנור -

 , מפזר אור עם זכוכית מחוסמת עמידהIP-66ואט, בעל דרגת אטימות - 
, הגופים יותקנו ויכוונו בזויות3000K. צבע האור IK08בהלם טרמי 

ויכוילו בהתאם לתוכניות וחישובי התאורה, כולל אביזר ים, או שווה
ערך.

1.8.1.0560

8,900.00 100.00 89.00 יח' מחזיק דגלים לעמוד תאורה לשני דגלים 1.8.1.0570

לוחות חשמל ומרכזיות

30,000.00 15,000.00 קומפלט2.00 יחידת בקרה למרכזיית תאורה מותקנת בתוך מרכזייה כולל חיבורים
והגדרות

1.8.1.0590

110,000.00 55,000.00 2.00 יח' , עשויה ארונות אטומים מפוליאסטר3X100Aמרכזיה למאור חיבור עד 
, כוללת בקר מחיווט אלCIמשוריין, כולל לוח החשמל בנוי מקופסאות 

העירייה, וכל הציוד והאביזרים הנדרשים מותקן בארונות הנ"ל, בהתאם
לתוכניות, כולל ביצוע איזון עומסים לשלוש הפאזות.

1.8.1.0600

2,420.00 1,210.00 קומפלט2.00  לתא מנייה ח"ח (עשוי ארון פח), כולל חפירה ו/או30יסוד בטון מזוין ב-
חציבה, ברזלי זיון מרותכים כהארקת יסוד, יציאת פס מגולוון מפלדה

 מ"מ מחובר בריתוך לבורגי היסוד, מסגרת לביסוס הארונות, צנרת50*4
 מ"מ ביסוד, הידוק מבוקר סביב היסוד, החזרת השטח לקדמותו100בקוטר 

 וסילוק עודפי החפירה, הכל בתאום עם ח"ח ובהתאם להנחיותיהם,
(במקרה של יסוד בטון משותף למרכזיה ולתא המנייה לא יהיה כל שינוי

במחירי היסודות).

1.8.1.0610

כבלים

142,800.00 34.00 4,200.00 מ"א  אצבעות5 ממ''ר, כולל סופיות (מפלצת) מתכווצות עם 16X5 N2XYכבל 
מתוצרת ''רייקם'' או ''מגלן'' או שווה איכות מאושר, לסגירת קצוות

הכבל.

1.8.1.0630

53,000.00 53.00 1,000.00 מ"א  אצבעות5 ממ''ר, כולל סופיות (מפלצת) מתכווצות עם 25X5 N2XYכבל 
מתוצרת ''רייקם'' או ''מגלן'' או שווה איכות מאושר, לסגירת קצוות

הכבל.

1.8.1.0640

35,360.00 6.80 5,200.00 מ"א 1.8.1.0650 ממ"ר עבור דאלי3X2.5 N2XYכבל 

9,200.00 92.00 100.00 מ"א  ממ"ר, כולל חיתוך קצוות50X 4 N2XY-XLPEכבל תת קרקעי מסוג 
ובדיקת מגר, הכנה עבור חברת חשמל מעמוד ח"ח למרכזיה למאור,

מושחל בצינור פלדה בירידה מעמוד ח"ח ומושחל בצינור שרשורי המונח
בתעלה שפורטו בנפרד, בתאום עם ח"ח.

1.8.1.0660

88,400.00 17.00 5,200.00 מ"א  ממ''ר, מונח בחפירה35מוליך הארקה מנחושת גלויה ושזורה בחתך 
בקרקע ו/או מושחל בצינורות שפורטו בנפרד, כולל חיבורו.

1.8.1.0670
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
בדיקות ואישורים

3,240.00 1,620.00 קומפלט2.00 בדיקת המתקן החשמלי הסופי על ידי מהנדס חשמל בודק מוסמך, כולל
תיקון הליקויים במידה ויתגלו עד לקבלת אישור הבודק לתקינות המתקן
החשמלי לפי חוק החשמל ובהתאם לנדרש במפרט, לרבות מסירת תעודת

רישום ובדיקה של המתקן עם תוצאות הבדיקה ואישורו לחיבור המתקן
למתח.

1.8.1.0690

3,170,608.00 תאורה 8.1 סה"כ לתת פרק:

תאורה זמנית 8.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,000.00 1,000.00 קומפלט1.00 התחברות מתקן התאורה הזמנית למרכזית תאורה, או לגנרטור, או לעמוד

תאורה של מתקן קיים או לכל מקור הזנה אחר על פי התכנון והנחיות
מנה"פ, כולל התאומים הדרושים, לרבות חדירה ליסוד בטון וכל

3 עם מהדקים, CIהחיבורים והמהדקים, כולל אספקה והתקנת קופסת  
 במ30MA רגישות 4X25MA   מימסר פחת 10KA  25A-Cמא"זים מגושרים 

רכזיה למאור או בעמוד תאורה המזין או בעמוד עץ, כולל תוספת או
עידכון שילוט למעגלים במרכזיה או בעמוד התאורה בהתאם להזנות

חשמל.

1.8.2.0010

4,440.00 1,480.00 קומפלט3.00 בדיקת המתקן החשמלי לתאורה זמנית על ידי מהנדס חשמל בודק מוסמך,
כולל תיקון הליקויים במידה ויתגלו עד לקבלת אישור הבודק לתקינות

המתקן החשמלי לפי חוק החשמל, מסירת תעודת רישום ובדיקה של
המתקן עם תוצאות הבדיקה ואישור לחיבור המתקן למתח.

1.8.2.0020

857,636.00 13.00 65,972.00 יח' אספקה, התקנה, חיבור (לרבות חיבור למקור ההזנה), הפעלה ואחזקת
תאורה זמנית על עמודי עץ, תשלום השימוש עבור שדה קומפלט (יסוד

בטון, עמוד מותקן בקרקע או ביסוד בטון, עוגנים, עמוד תומך, זרועות ,
כבלים ,פנסים מדגמים המאושרים ע"י עיריית ירושלים, קופסאות

אבטחה, כבל הזנה לפנסים, כבל הזנה עילי עם תייל נושא מפלדה עד
העמוד הבא) ללילה אחד של הפעלה. המדידה לפי שדה/לילה (הציוד

בבעלות הקבלן)

1.8.2.0030

55,800.00 310.00 180.00 יח' פרוק שדה תאורה זמנית והעברתו לקטע אחר, המדידה לפי שדה. 1.8.2.0040

25,200.00 200.00 126.00 יח' פרוק שדה תאורה זמנית וסילוקו מאתר העבודה, בחזרה למחסני הקבלן.
המדידה לפי שדה.

1.8.2.0050

944,076.00 תאורה זמנית 8.2 סה"כ לתת פרק:

חשמל מ"ג 8.3 תת פרק:

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

44,000.00 80.00 550.00 מ"א  ס"מ,60 ס"מ ברוחב עד 150חפירה ו/או חציבת תעלה בעומק עד 
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 וסילוק עודפי
חפירה.

1.8.3.0020
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
62,500.00 100.00 625.00 מ"א 120 עד 61 ס"מ ברוחב כנדרש מ-150חפירה ו/או חציבת תעלה בעומק עד 

ס"מ, 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 וסילוק
עודפי חפירה.

1.8.3.0030

4,500.00 90.00 50.00 מ"א  ס"מ באמצעות60 מטר ברוחב עד 2חפירה ו\או חציבת תעלה בעומק עד 
כל כלי מכאני שיידרש לרבות חופר-תעלות או בעבודת ידיים, בכל סוגי

הקרקע כולל ריפוד וכיסוי חול, הנחת סרט סימון תקני ומילוי החפירה
במצע מהודק בשכבות, החזרת השטח לקדמותו וסילוק עודפי חפירה.

1.8.3.0040

9,000.00 120.00 75.00 מ"א 120 עד 61 מטר ברוחב כנדרש מ- 2חפירה ו\ חציבת תעלה בעומק עד 
ס"מ, באמצעות כל כלי מכאני שיידרש לרבות חופר-תעלות או בעבודת
ידיים, בכל סוגי הקרקע כולל ריפוד וכיסוי חול, הנחת סרט סימון תקני
ומילוי החפירה במצע מהודק בשכבות, החזרת השטח לקדמותו וסילוק

עודפי חפירה.

1.8.3.0050

43,000.00 86.00 500.00 מ"א חציית משטח אספלט/בטונים ו/או פירוק ריצוף בשטח כבישים, מדרכות
ו/או איי תנועה כולל אבני שפה מכל סוג, באמצעות כל כלי מכאני

שיידרש לרבות חופר-תעלות, כולל חיתוך ושבירת אספלט/בטון קיים
בעומק השכבות הקיימות ובכל שכבה שהיא, חפירה וחציבה לרבות

 ס"מ.100 ס"מ, ברוחב כנדרש עד 150בעבודת ידיים לעומק עד 

1.8.3.0060

7,600.00 152.00 50.00 מ"א חציית משטח אספלט/בטונים ו/או פירוק ריצוף בשטח כבישים, מדרכות
ו/או איי תנועה כולל אבני שפה מכל סוג, באמצעות כל כלי מכאני

שיידרש לרבות חופר-תעלות, כולל חיתוך ושבירת אספלט/בטון קיים
בעומק השכבות הקיימות ובכל שכבה שהיא, חפירה וחציבה לרבות

200 ס"מ עד 101 ס"מ, ברוחב כנדרש מ- 150בעבודת ידיים לעומק עד 
ס"מ.

1.8.3.0070

46,500.00 186.00 250.00 מ"א חציית משטח אספלט/בטונים ו/או פירוק ריצוף בשטח כבישים, מדרכות
ו/או איי תנועה כולל אבני שפה מכל סוג, באמצעות כל כלי מכאני

שיידרש לרבות חופר-תעלות, כולל חיתוך ושבירת אספלט/בטון קיים
בעומק השכבות הקיימות ובכל שכבה שהיא, חפירה וחציבה לרבות

 ס"מ מתחת100 ס"מ, ברוחב כנדרש עד 300בעבודת ידיים לעומק עד 
למסילת רכבת עתידית

1.8.3.0080

80,000.00 200.00 400.00 מ"א תיקון משטח אספלט/בטונים ו/או ריצוף בשטח כבישים, מדרכות ו/או איי
C.L.S.Mתנועה כולל ריפוד וכיסוי חול, החלפת החומר החפור בבטון 

סרט סימון תיקני, תיקון הכביש באספלט חם כולל אספקת האספלט,
הבטון, אבני שפה והמרצפות, החזרת המצב לקדמותו ופינוי עודפי חפירה

 ס"מ.100 ס"מ, ברוחב כנדרש עד 150לעומק עד 

1.8.3.0090

300.00 מ"א תיקון משטח אספלט/בטונים ו/או ריצוף בשטח כבישים, מדרכות ו/או0
C.L.S.Mאיי תנועה כולל ריפוד וכיסוי חול, החלפת החומר החפור בבטון 

 סרט סימון תיקני, תיקון הכביש באספלט חם כולל אספקת האספלט,
הבטון, אבני שפה והמרצפות, החזרת המצב לקדמותו ופינוי עודפי חפירה

 ס"מ.200 עד 101 ס"מ, ברוחב כנדרש מ 150לעומק עד 

1.8.3.0100

100,000.00 400.00 250.00 מ"א תיקון משטח אספלט/בטונים ו/או ריצוף בשטח כבישים, מדרכות ו/או איי
C.L.S.Mתנועה כולל ריפוד וכיסוי חול, החלפת החומר החפור בבטון 

סרט סימון תיקני, תיקון הכביש באספלט חם כולל אספקת האספלט,
הבטון, אבני שפה והמרצפות, החזרת המצב לקדמותו ופינוי עודפי חפירה

 ס"מ.100 ס"מ, ברוחב כנדרש עד 300לעומק עד 

1.8.3.0110

4,500.00 300.00 קומפלט15.00 חפירה ו/או חציבה תעלה לצנרת בכל סוגי הקרקע, מעל מכשול (מעביר
 ס''מ לרוחבו של המכשול להנחת40מים, קו בזק, צנרת מים וכו'), ברוחב 
 להגנת הצנרת.20צנרת שרשורית, כולל יציקת בטון ב- 

1.8.3.0120
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
18,000.00 90.00 200.00 מ"א חפירות גישוש לאיתור תשתיות תת קרקעיות בעומק כלשהו 1.8.3.0130

5,025.00 335.00 15.00 מ"ק  נוסף להגנת צנרת מעל מכשול ו/או לכל מקום שיידרש,20יציקת בטון ב-
(לפי דרישת מנה''פ)

1.8.3.0140

24,000.00 1,200.00 קומפלט20.00 הגנות בהצטלבות של מערכות שונות עם כבלי מ"ג או מ"נ של חח"י
כנדרש בחוק החשמל כולל שרוולים ביטונם, חפירת גישוש ידנית בעומק

 מ' כולל ביצוע הגנות מכניות ותרמיות.2 מ' באורך עד 2עד 

1.8.3.0150

122,500.00 98.00 1,250.00 מ"א תוספת מחיר לחפירת תעלה עבור החלפת חומר חפור במצע סוג א' מהודק
 בשכבות, כולל פינוי החומר החפור לאתר מורשה. (ימדד לפי החיוב

התאורטי של החפירה)

1.8.3.0160

צנרת, שוחות, תעלות

54,000.00 72.00 750.00 מ"א 8.6, עובי דופן 10, דרג 8 קשיח בקוטר ''P.V.Cאספקה והתקנה של צינור 
 מ''מ, וחיבורים אטומים בין8מ''מ  עם חוט משיכה מנילון שזור בקוטר 

הצינורות.

1.8.3.0180

12,800.00 320.00 40.00 מ"א  מ"מ14.7 עובי דופן SDR 16.2 מ"מ , 225צינור מדגם "פקסגול" בקוטר 
 מ"מ , וחיבורים אטומים בין8עם חבל משיכה מניילון שזור בקוטר 

הצינורות כולל הלחמות חיבורים לפי מפרט יצרן ככל שידרשו לאורך
התוואי כולל טיפול באישור מול חברת החשמל

1.8.3.0190

50,000.00 25,000.00 2.00 יח' 248  ס"מ ובעומק 213X178 במידות פנימיות 5Aתא בקרה מלבני דגם 
 עם489 טון מיציקת פלדה לפי ת"י 40 לעומס D400ס"מ, עם מכסה כבד 

סמל הרשות בעלת התשתית וכיתוב בהטבעה בהתאם ליעוד המערכת
כולל מדרגות (סולם), קידוחי פתחים לצנרת ומחברי שוחה גמישים מסוג
איטוביב, כולל חפירת הבור, התקנת התא, הידוק בשכבות מבוקר סביב

התא וסילוק עודפי החפירה.

1.8.3.0200

10,000.00 200.00 50.00 יח' מ"מ בקירות מתוכננים למעבר בצינור בקוטר עד300שרוולי מעבר בקוטר 
מ"מ)225''(8

1.8.3.0210

25,000.00 20.00 1,250.00 מ"א  ס"מ7הפרדת תשתיות בין חשמל לתקשורת ואו תשתית אחרת ע"י בלוק 
מונח בחפירה במקביל לכבלים/צנרת חשמל.

1.8.3.0220

24,000.00 300.00 80.00 מ"ק ), בהתאם לפרטים או/ו באישורC.L.S.Mבטון בעל חוזק מבוקר נמוך(
מפקח

1.8.3.0230

12,000.00 12,000.00 1.00 יח'  עם מכסה כמתוארUפרט הגנה מבטון על כבלי חברת חשמל בצורת 
2.5x6x1mבתוכנית במידות 

1.8.3.0240

758,925.00 חשמל מ"ג 8.3 סה"כ לתת פרק:

חשמל מ"נ 8.4 תת פרק:

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



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 16עמוד: 12/01/2020 חסוי

81/2019כתב כמויות למכרז מספר 
m  שרגאי37 - קו ירוק - קטע 1אינפרא 

תת כתב: כללי

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
68,000.00 80.00 850.00 מ"א  ס"מ,60 ס"מ ברוחב עד 150חפירה ו/או חציבת תעלה בעומק עד 

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 וסילוק עודפי
חפירה.

1.8.4.0020

10,000.00 100.00 100.00 מ"א 120 עד 61 ס"מ ברוחב כנדרש מ-150חפירה ו/או חציבת תעלה בעומק עד 
ס"מ, 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 וסילוק

עודפי חפירה.

1.8.4.0030

5,400.00 90.00 60.00 מ"א  ס"מ , באמצעות60 מטר ברוחב עד 2חפירה ו\או חציבת תעלה בעומק עד 
 כל כלי מכאני שיידרש לרבות חופר-תעלות או בעבודת ידיים, בכל סוגי

הקרקע כולל ריפוד וכיסוי חול, הנחת סרט סימון תקני, ומילוי החפירה
במצע מהודק בשכבות, החזרת השטח לקדמותו וסילוק עודפי חפירה

1.8.4.0040

9,600.00 120.00 80.00 מ"א  ס"מ120 עד 61 מטר ברוחב כנדרש מ-2חפירה ו\ חציבת תעלה בעומק עד 
, באמצעות כל כלי מכאני שיידרש לרבות חופר- תעלות או בעבודת

ידיים, בכל סוגי הקרקע כולל ריפוד וסיכוי חול, הנחת סרט סימון תקני
ומילוי החפירה במצע מהודק בשכבות, החזרת השטח לקדמותו וסילוק

עודפי חפירה.

1.8.4.0050

14,620.00 86.00 170.00 מ"א חציית משטח אספלט/בטונים ו/או פירוק ריצוף בשטח כבישים, מדרכות
ו/או איי תנועה כולל אבני שפה מכל סוג, באמצעות כל כלי מכאני

שיידרש לרבות חופר-תעלות, כולל חיתוך ושבירת אספלט/בטון קיים
בעומק השכבות הקיימות ובכל שכבה שהיא, חפירה וחציבה לרבות

 ס"מ.100 ס"מ, ברוחב כנדרש עד 150בעבודת ידיים לעומק עד 

1.8.4.0060

17,670.00 186.00 95.00 מ"א חציית משטח אספלט/בטונים ו/או פירוק ריצוף בשטח כבישים, מדרכות
ו/או איי תנועה כולל אבני שפה מכל סוג, באמצעות כל כלי מכאני

שיידרש לרבות חופר-תעלות, כולל חיתוך ושבירת אספלט/בטון קיים
בעומק השכבות הקיימות ובכל שכבה שהיא, חפירה וחציבה לרבות

 ס"מ מתחת100 ס"מ, ברוחב כנדרש עד 300בעבודת ידיים לעומק עד 
למסילת רכבת עתידית

1.8.4.0070

34,000.00 200.00 170.00 מ"א תיקון משטח אספלט/בטונים ו/או ריצוף בשטח כבישים, מדרכות ו/או איי
C.L.S.Mתנועה כולל ריפוד וכיסוי חול, החלפת החומר החפור בבטון 

סרט סימון תיקני, תיקון הכביש באספלט חם כולל אספקת האספלט,
הבטון, אבני שפה והמרצפות, החזרת המצב לקדמותו ופינוי עודפי חפירה

 ס"מ.100 ס"מ, ברוחב כנדרש עד 150לעומק עד 

1.8.4.0080

38,000.00 400.00 95.00 מ"א תיקון משטח אספלט/בטונים ו/או ריצוף בשטח כבישים, מדרכות ו/או איי
C.L.S.Mתנועה כולל ריפוד וכיסוי חול, החלפת החומר החפור בבטון 

סרט סימון תיקני, תיקון הכביש באספלט חם כולל אספקת האספלט,
הבטון, אבני שפה והמרצפות, החזרת המצב לקדמותו ופינוי עודפי חפירה

 ס"מ.100 ס"מ, ברוחב כנדרש עד 300לעומק עד 

1.8.4.0090

4,500.00 300.00 קומפלט15.00 חפירה ו/או חציבה תעלה לצנרת בכל סוגי הקרקע, מעל מכשול (מעביר
 ס''מ לרוחבו של המכשול להנחת40מים, קו בזק, צנרת מים וכו'), ברוחב 
 להגנת הצנרת.20צנרת שרשורית, כולל יציקת בטון ב- 

1.8.4.0100

3,350.00 335.00 10.00 מ"ק  נוסף להגנת צנרת מעל מכשול ו/או לכל מקום שיידרש,20יציקת בטון ב-
(לפי דרישת מנה''פ)

1.8.4.0110
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תת כתב: כללי

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
18,000.00 1,200.00 קומפלט15.00 הגנות בהצטלבות של מערכות שונות עם כבלי מ"ג או מ"נ של חח"י

כנדרש בחוק החשמל כולל שרוולים ביטונם, חפירת גישוש ידנית בעומק
 מ' כולל ביצוע הגנות מכניות ותרמיות.2 מ' באורך עד 2עד 

1.8.4.0120

83,300.00 98.00 850.00 מ"א תוספת מחיר לחפירת תעלה עבור החלפת חומר חפור במצע סוג א' מהודק
 בשכבות, כולל פינוי החומר החפור לאתר מורשה. (ימדד לפי החיוב

התאורטי של החפירה)

1.8.4.0130

5,100.00 30.00 170.00 מ"א  ס"מ בצמוד50תוספת למחיר החפירה עבור חפירה בקירבה של פחות מ-
לצנרת תקשורת קיימת

1.8.4.0140

צנרת, שוחות, תעלות

27,600.00 3,450.00 8.00 יח'  עשוי ארונות אטומים מפוליאסטר3X100Aפילר מונים ח"ח, לחיבור עד 
משוריין, כולל קופסאות אבטחה עם מבטיחים למונים הכל בהתאם

לסטנדרט ח"ח ובתאום עימם.

1.8.4.0160

12,690.00 47.00 270.00 מ"א 6.2, עובי דופן 10, דרג 6 קשיח בקוטר ''P.V.Cאספקה והתקנה של צינור 
 מ''מ.8מ''מ, עם חוט משיכה מנילון שזור בקוטר 

1.8.4.0170

260.00 מ"א  עם חבל משיכהSDR 16.2 מידת פנים, 6צינור מדגם "פקסגול" בקוטר "
 מ"מ , וחיבורים אטומים בין הצינורות כולל8מניילון שזור בקוטר 

הלחמות חיבורים לפי מפרט יצרן ככל שידרשו לאורך התוואי כולל טיפול
 באישור מול חברת החשמל

1.8.4.0180

20,000.00 2,500.00 8.00 יח'  לתא מנייה (מדידה ואבטחה) ח"ח (לתא מנייה30גומחת בטון מזוין ב-
 ס"מ, גובה80 במידות: רוחב פנים כ- 3X250Aעשוי פוליסטר) לחיבור עד 

 ס"מ כולל תעלת כבלים וצנרת יצוקה מבטון מתחת60 ס"מ עומק 200
לגומחה, הצבה וביסוס בהתאם לתוכניות, בתאום עם ח"ח ובאישור

מנה"פ.

1.8.4.0190

21,000.00 7,000.00 קומפלט3.00  מ"מ לפחות2300 ייצוק למרכזיית הדלקה בגובה 30גומחת בטון מזוין ב- 
 מ"מ הגומחה תהיה750 מ"מ בתוך האדמה, עומק 1000מעל פני הקרקע ו-

10ברוחב שיתאים להתקנת כל הארונות הצרכן וחח"י עם מרווחים של 
ס"מ לפחות בין דפנות הארונות לקירות הגומחה . בכל מקרה לא יופחת

 מ"מ5 ס"מ מברזל זיון בקו טר 15X15 מ"מ, כולל רשת 2650האורך מ-
 מ"מ עם מסגרת חיזוקים פנימיים,4מימנום, כולל דלתות פלדה בעובי 

מנעול בריח, הכל מגלוון וצבוע, הגומחה מחוברת למשטח וליסוד
המרכזייה

1.8.4.0200

392,830.00 חשמל מ"נ 8.4 סה"כ לתת פרק:

תשתיות רמזורים 8.5 תת פרק:

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

96,000.00 60.00 1,600.00 מ"א  ס"מ,60 ס"מ ברוחב עד 120חפירה ו/או חציבת תעלה בעומק עד 
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 וסילוק עודפי
חפירה.

1.8.5.0020
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תת כתב: כללי

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
25,800.00 86.00 300.00 מ"א חציית משטח אספלט/בטונים ו/או פירוק ריצוף בשטח כבישים, מדרכות

ו/או איי תנועה כולל אבני שפה מכל סוג, באמצעות כל כלי מכאני
שיידרש לרבות חופר-תעלות, כולל חיתוך ושבירת אספלט/בטון קיים
בעומק השכבות הקיימות ובכל שכבה שהיא, חפירה וחציבה לרבות

 ס"מ.100 ס"מ, ברוחב כנדרש עד 150בעבודת ידיים לעומק עד 

1.8.5.0030

31,620.00 186.00 170.00 מ"א חציית משטח אספלט/בטונים ו/או פירוק ריצוף בשטח כבישים, מדרכות
ו/או איי תנועה כולל אבני שפה מכל סוג, באמצעות כל כלי מכאני

שיידרש לרבות חופר-תעלות, כולל חיתוך ושבירת אספלט/בטון קיים
בעומק השכבות הקיימות ובכל שכבה שהיא, חפירה וחציבה לרבות

 ס"מ מתחת100 ס"מ, ברוחב כנדרש עד 300בעבודת ידיים לעומק עד 
למסילת רכבת עתידית

1.8.5.0040

60,000.00 200.00 300.00 מ"א תיקון משטח אספלט/בטונים ו/או ריצוף בשטח כבישים, מדרכות ו/או איי
C.L.S.Mתנועה כולל ריפוד וכיסוי חול, החלפת החומר החפור בבטון 

סרט סימון תיקני, תיקון הכביש באספלט חם כולל אספקת האספלט,
הבטון, אבני שפה והמרצפות, החזרת המצב לקדמותו ופינוי עודפי חפירה

 ס"מ.100 ס"מ, ברוחב כנדרש עד 150לעומק עד 

1.8.5.0050

68,000.00 400.00 170.00 מ"א תיקון משטח אספלט/בטונים ו/או ריצוף בשטח כבישים, מדרכות ו/או איי
C.L.S.Mתנועה כולל ריפוד וכיסוי חול, החלפת החומר החפור בבטון 

סרט סימון תיקני, תיקון הכביש באספלט חם כולל אספקת האספלט,
הבטון, אבני שפה והמרצפות, החזרת המצב לקדמותו ופינוי עודפי חפירה

 ס"מ.100 ס"מ, ברוחב כנדרש עד 300לעומק עד 

1.8.5.0060

156,800.00 98.00 1,600.00 מ"א תוספת מחיר לחפירת תעלה עבור החלפת חומר חפור במצע סוג א' מהודק
 בשכבות, כולל פינוי החומר החפור לאתר מורשה. (ימדד לפי החיוב

התאורטי של החפירה)

1.8.5.0070

ציוד

230,100.00 26.00 8,850.00 מ"א  מ"מ, יק"ע75) בקוטר H.D.P.Eאספקה והתקנה של צינור מפוליאטילן (
 לפי תקן בזק לתקשורת, עם שכבת סיליקור פנימית, הצינור עם פסי13.5

סימון בצבע כנדרש לפי סוג המערכת שבתכנון (אדום, ירוק, צהוב, כתום),
 מ"מ, עבור סיבים אופטיים או תקשורת מסחרית8 כולל חוט נילון שזור 

או בקרת תנועה.

1.8.5.0090

8,000.00 10.00 800.00 מ"א  מ"מ דגם "מגנום" או75צינור פלסטי שרשורי גמיש דו שכבתי קוטר 
"קוברה גמיש" או שווה איכות מאושר, עם חוט משיכה מניילון שזור

 מ"מ  וחיבורים אטומים בין הצינורות.8בקוטר 

1.8.5.0100

49,500.00 9.00 5,500.00 מ"א  בגוון ירוק צהוב,P.V.C ממ"ר עם מעטה 25מוליך הארקה מנחושת בחתך 
מושחל בצנרת שפורטה בנפרד או/ו מונח בקרקע

1.8.5.0110

147,000.00 7,000.00 21.00 יח'  ס"מ,227 ס"מ ובעומק 143X 91 במידות פנימיות 2Aתא בקרה מלבני דגם 
50 טון מיציקת פלדה והגבהת המכסה ב 40 לעומס D400עם מכסה כבד 

 עם סמל הרשות בעלת התשתית וכיתוב בהטבעה489ס"מ לפי ת"י 
בהתאם ליעוד המערכת כולל מדרגות (סולם), קידוחי פתחים לצנרת

ומחברי שוחה גמישים מסוג איטוביב, כולל חפירת הבור, התקנת התא, הי
 דוק בשכבות מבוקר סביב התא וסילוק עודפי החפירה.

1.8.5.0120

76,800.00 4,800.00 16.00 יח' , כולל מדרגות (סולם), קידוחי פתחים לצנרת1Aתא בקרה מלבני דגם 
ומחברי שוחה גמישים מסוג איטוביב, כולל חפירת הבור, התקנת התא,

הידוק בשכבות מבוקר סביב התא וסילוק עודפי החפירה.

1.8.5.0130
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תת כתב: כללי

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
13,980.00 2,330.00 6.00 יח' 40 לעומס D400תא בקרה לחשמל עם תקרה כבדה ומכסה מיציקת פלדה 

 עם סמל עיריית ירושלים וכיתוב יצוקים בהטבעה לפי489טון לפי ת''י 
 מ', עם שלבי1.75 ס''מ ובעומק 100סוג המערכת.  התא בקוטר 

טיפוס,כולל חפירה/חציבה וסילוק עודפי אדמה.

1.8.5.0140

47,790.00 1,770.00 27.00 יח' 40 לעומס D400תא בקרה לחשמל עם תקרה כבדה ומכסה מיציקת פלדה 
 עם סמל עיריית ירושלים וכיתוב יצוקים בהטבעה לפי489טון לפי ת''י 

 מ', עם שלבי טיפוס,1.75 ס''מ ובעומק 80סוג המערכת.  התא בקוטר 
כולל חפירה/חציבה וסילוק עודפי אדמה.

1.8.5.0150

16,800.00 1,400.00 12.00 יח' 40 לעומס D400תא בקרה לחשמל עם תקרה כבדה ומכסה מיציקת פלדה 
 עם סמל ישראל וכיתוב יצוקים בהטבעה לפי סוג489טון לפי ת''י 

 מ', כולל חפירה/חציבה1.0 ס''מ ובעומק 60המערכת.  התא בקוטר 
וסילוק עודפי אדמה.

1.8.5.0160

1,028,190.00 תשתיות רמזורים 8.5 סה"כ לתת פרק:

רמזורים זמניים 8.6 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מערכות ומתקי תאורה

28,750.00 575.00 50.00 יח' 1.8.6.0020 מ', מותקן בקרקע או בקוביית בטון.10אספקה לאתר של עמוד עץ בגובה 

15,000.00 300.00 50.00 יח'  מ' כולל חפירה/חציבה או קידוח בור יסוד10הצבת עמוד עץ בגובה 
 מ', או בתוך קוביית בטון, לפי בחירת ואישור מנה"פ, צביעה2בעומק של 

 בצבע ביטומני של חלק העמוד הנמצא בקרקע, הצבה נכונה של העמוד
בתוך הבור, מילוי הבור, הידוק וכו'. ביצוע שילוט, התקנת זרועות,

פנסים, נורות, ארגז הסתעפות ואבטחה, חיזוק כבלי רשת עיל ית בעמוד
וחיבורם בארגז, כולל צינור הגנה לכבלים מותקנים בעמוד והתחברות אל

פנסי הרמזור.

1.8.6.0030

6,970.00 410.00 קומפלט17.00  מ' עם מבדד מתאים כולל תיל העוגן שזור10עוגן לעמוד עץ בגובה 
 ממ"ר, התקן מבדד ביצה, מהדקי שק70מפלדה מצופה באבץ בחתך 

טבעות, כיסוי פלסטי צהוב לעוגן, אדן בטון, חפירה/חציבה של בור
 מ', הצבה נכונה של אדן בתוך הבור כיסוי הבור והידוק כל2בעומק 

הברגים, אומים, אביזרי עזר וחומרי עזר הדרושים להתקנה תקינה של הע
וגן וקשירת תיל העוגן לעמוד עץ, לפי תקנות החשמל, לרשתות עיליות.

1.8.6.0040

4,480.00 560.00 8.00 יח' עמוד משען לעמוד עץ, כולל אדנים, מוט, בורג, וו לעיגון וכו'. 1.8.6.0050

9,000.00 180.00 50.00 יח' אספקה לאתר של ארגז הסתעפות ואבטחה מותקן על עמוד עץ, אטום
 מ"מ, עשוי מפוליאסטר300*220*160 במידות חוץ IP-65בדרגת הגנה 

 ומתאים להתקנה בתנאי חוץ, כל הכניסות ויציאותCIמשוריין או קופסת  
של כבלים בארגז יהיו אטומים כלפי מטה, כולל כל האביזרים וחיזוקים
הדרושים להתקנה תקינה על העמוד. הארגז כולל בתוכו מא"ז דו קוטבי

10KA , 10ACעם ניתוק אפס, כיסוי פלסטי, פס הארקה ומהדקי ,
 אוBC-3 או BC-2 מדגם SOGEXIהסתעפות לפאזות ול"אפס" כדוגמת 

"מגלן פלסטיקה".

1.8.6.0060

102,000.00 51.00 2,000.00 מ"א 40 מ"מ שזורה בחתך לא פחות מ- 8תיל נושא מפלדה מגווולנת בקוטר 
ממ"ר לתנאי חוץ מתוח בין עמודי עץ ומחובר בארגזי הסתעפות על עמוד

עץ, כבל עילי יתלה על גבי תיל נושא באמצעות חבקים מתאימים או
 ס"מ, סעיף זה כולל את כל האביזרים30התקני תלייה נאותים אחרים כל 

וחומרי העזר הדרושים לחיבור והתקנה תקינה של הכבל, ובנו סף את כלל
 העבודות הדרושות.

1.8.6.0070
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תת כתב: כללי

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
32,500.00 650.00 50.00 יח' מ', עם פינות קטומות צבוע1X1X1קובית בטון כבסיס לעמוד מעץ במידות 

 לבן, כולל צינור פלדה לעמוד וכולל אוזניות הרמה, בהתאם למפרט
ולתוכניות.

1.8.6.0080

8,500.00 850.00 קומפלט10.00 התחברות מתקן רמזורים זמני למנגנון רמזורים, כולל החדרת כלל כבלים
לפי מס' המעגלים המתחברים דרך היסוד וכולל כל החיבורים והתאומים

הדרושים כולל תוספת או עידכון שילוט למעגלים במרכזיה בהתאם
להזנות חשמל והתוכניות ואיטום הצנרת.

1.8.6.0090

83,025.00 615.00 135.00 יח' פירוק עמוד רמזור קיים, והכנתו להתקנה חוזרת בפרוייקט, כולל פירוק
חיבורי חשמל בעמוד ובידודם, ניקוי פנסים ורפלקטורים, החלפת נורה,

ניקוי העמוד ע"י מסיר צבע לפני צביעתו, צביעת העמוד לפי הנחיות
מנה"פ ובהתאם למפרט, סימון העמוד בעזרת שבלונה והכנת העמוד,

הפנסים והאביזרים לשימוש בהתקנה חוזרת שתשולם בנפרד.

1.8.6.0100

11,900.00 340.00 35.00 יח' חיבור הזנה חדשה לעמוד רמזור קיים כולל חפירה מסביב ליסוד,
חציבה/חדירה ליסוד של העמוד והחדרת כבל התחברות להזנה במגש

כולל החלפת מהדקים וחיבור מוליך הארקה בקרקע, וסגירת הפתח
 מ"מ, מילוי החפירה, תיקוני בטון ליסוד,2בתעלת פח מגולוון בעובי 

הידוק והחזרת המצב לקדמותו.

1.8.6.0110

6,400.00 320.00 קומפלט20.00 חיבור צנרת חדשה לתא בקרה קיים, כולל חפירה, ביצוע חורים חדשים 
וסתימתם בבטון, הגנה על כבלים קיימים בזמן ביצוע העבודה, ניקוי התא,

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

1.8.6.0120

56,000.00 280.00 200.00 יח' פרוק שדה רמזורים זמניים והעברתו לשלב אחר. המדידה לפי עמוד עץ
והציוד הנלווה אליו.

1.8.6.0130

364,525.00 רמזורים זמניים 8.6 סה"כ לתת פרק:

1עבודות מולטיטובולר אינפרא  8.7 תת פרק:

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

910.00 18.20 50.00 מ"א 63 בקוטר 13.5אספקה והתקנה של צינורות פוליאטילן דגם בזק יק"ע 
מ"מ.

1.8.7.0020

1,935.00 12.90 150.00 מ"א 1.8.7.0030 מ"מ.50 בקוטר 11אספקה והתקנה של צינורות פוליאטילן דגם בזק יק"ע  

40,040.00 26.00 1,540.00 מ"א  מ"מ, יק"ע75) בקוטר H.D.P.Eאספקה והתקנה של צינור מפוליאטילן (
 לפי תקן בזק לתקשורת, עם שכבת סיליקור פנימית, הצינור עם פסי13.5

סימון בצבע כנדרש לפי סוג המערכת שבתכנון (אדום, ירוק, צהוב, כתום),
 מ"מ, עבור סיבים אופטיים או תקשורת מסחרית8 כולל חוט נילון שזור 

או בקרת תנועה.

1.8.7.0040

50,505.00 39.00 1,295.00 מ"א 8.1 מ"מ עובי דופן 110 קוטר 10) דרג H.D.P.Eצינור שחור מפוליאטילן (
 מ"מ וחיבורים אטומים בין8מ"מ, עם חוט משיכה מניילון שזור בקוטר 

הצינורות.

1.8.7.0050

28,800.00 30.00 960.00 מ"א 4.2 עובי דופן 10, דרג 4 קשיח בקוטר ''P.V.Cאספקה והתקנה של צינור 
 מ''מ, וחיבורים אטומים בין8מ''מ, עם חוט משיכה מניילון שזור בקוטר 

הצינורות.

1.8.7.0060
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
8,640.00 72.00 120.00 מ"א 8.6, עובי דופן 10, דרג 8 קשיח בקוטר ''P.V.Cאספקה והתקנה של צינור 

 מ''מ, וחיבורים אטומים בין8מ''מ  עם חוט משיכה מנילון שזור בקוטר 
הצינורות.

1.8.7.0070

72,000.00 18,000.00 4.00 יח'  לפי פרט מתאים בחוברתCHF01חפירה ויציקה במקום של תא מסוג 
הפרטים, כולל ביצוע חישובים ותכנון קונצרוקטיבי לתא, התאמתו לעומס

 בשטח והכנת תכניות וסקיצות ברזלי זיון מפורטות לביצוע ,וכולל כל
 מלבני המכיל בתוכו אתD250האביזרים הדרושים, סולם ומכסה כבד 

הריצוף לפי סטנדרט עיריית ירושלים כדוגמת דגם "כרמל" של וולפ מן או
 של אקרשטיין או שו"ע מאושר7916220 מק"ט 

1.8.7.0080

25,000.00 25,000.00 1.00 יח'  לפי פרט מתאים בחוברתCHF04חפירה ויציקה במקום של תא מסוג 
הפרטים, כולל ביצוע חישובים ותכנון קונצרוקטיבי לתא, התאמתו לעומס

 בשטח והכנת תכניות וסקיצות ברזלי זיון מפורטות לביצוע ,וכולל כל
 מלבני המכיל בתוכו אתD250האביזרים הדרושים, סולם ומכסה כבד 

הריצוף לפי סטנדרט עיריית ירושלים כדוגמת דגם "כרמל" של וולפ מן או
 של אקרשטיין או שו"ע מאושר7916220 מק"ט 

1.8.7.0090

15,000.00 15,000.00 1.00 יח'  לפי פרט מתאים בחוברתCHS38חפירה ויציקה במקום של תא מסוג 
הפרטים, כולל ביצוע חישובים ותכנון קונצרוקטיבי לתא, התאמתו לעומס

 בשטח והכנת תכניות וסקיצות ברזלי זיון מפורטות לביצוע, וכולל כל
 מלבני המכיל בתוכו אתD250האביזרים הדרושים, סולם ומכסה כבד 

הריצוף לפי סטנדרט עיריית ירושלים כדוגמת דגם "כרמל" של וולפ מן או
 של אקרשטיין או שו"ע מאושר7916220 מק"ט 

1.8.7.0100

15,000.00 15,000.00 1.00 יח'  לפי פרט מתאים בחוברתCHS39חפירה ויציקה במקום של תא מסוג 
הפרטים, כולל ביצוע חישובים ותכנון קונצרוקטיבי לתא, התאמתו לעומס

 בשטח והכנת תכניות וסקיצות ברזלי זיון מפורטות לביצוע, וכולל כל
 מלבני המכיל בתוכו אתD250האביזרים הדרושים, סולם ומכסה כבד 

הריצוף לפי סטנדרט עיריית ירושלים כדוגמת דגם "כרמל" של וולפ מן או
 של אקרשטיין או שו"ע מאושר7916220 מק"ט 

1.8.7.0110

15,000.00 3,000.00 5.00 יח' 1.8.7.0120 זמניCHF טון לתא מסוג 40אספקה והתקנה של מכסה 

יסודות, גומחות והכנות

33,000.00 550.00 קומפלט60.00  ס"מ , עם50 ס"מ ובעומק פנימי עד 100חוליית בטון גלילית בקוטר פנימי 
 תו תקן ישראלי מותקנת על קצה הצנרת להגנה בתוך תוואי הרכבת , עם

מילוי חול ושכבת מלט עליונה - שוחה זמנית

1.8.7.0140

16,900.00 130.00 130.00 מ"א  מ"מ  מסוג250אספקת שרוולים ו/או צינורות פוליאתילן קוטר 
#H.D.P.E לביצוע קידוח גמיש  (כולל אביזרים, ריתוכים וחוט#10 דרג 

משיכה)

1.8.7.0150

322,730.00 1עבודות מולטיטובולר אינפרא  8.7 סה"כ לתת פרק:

שונות 8.10 תת פרק:

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

37,500.00 2,500.00 קומפלט15.00 התחברות לראש מערכת השקייה כוללת תוספת מא"ז וממסר פחת למגש
תאורה

1.8.10.0020

3,400.00 6.80 500.00 מ"א  ממ"ר לטובת הזנת ראש מערכת השקייה לעמוד תאורה3x2.5N2XYכבל 
קרוב

1.8.10.0030
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
עמודים

240,000.00 30,000.00 קומפלט8.00  לשילוט אלקטרוני לפי המפרט המאושר בעיריית ירושלים,PISעמודי 
כולל אספקה, התקנה, תכנון וביצוע יסודה, כולל החזרת השטח לקדמתו.

1.8.10.0050

4,000.00 500.00 קומפלט8.00  קיים כולל השילוט האלקטרוני ואביזרים שונים השייכיםPISפירוק עמוד 
 לו, כולל פירוק חיבורי חשמל וכבלים להזנה ובידודם, ותיקון מיקום

העמוד והחזרתו לקדמותו והעברה למיקום שיורה מנה"פ

1.8.10.0060

284,900.00 שונות 8.10 סה"כ לתת פרק:

כללי-גבעת התחמושת 8.11 תת פרק:

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

6,000.00 60.00 100.00 מ"א  ס"מ,60 ס"מ ברוחב עד 120חפירה ו/או חציבת תעלה בעומק עד 
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 וסילוק עודפי
חפירה.

1.8.11.0020

8,600.00 86.00 100.00 מ"א חציית משטח אספלט/בטונים ו/או פירוק ריצוף בשטח כבישים, מדרכות
ו/או איי תנועה כולל אבני שפה מכל סוג, באמצעות כל כלי מכאני

שיידרש לרבות חופר-תעלות, כולל חיתוך ושבירת אספלט/בטון קיים
בעומק השכבות הקיימות ובכל שכבה שהיא, חפירה וחציבה לרבות

 ס"מ.100 ס"מ, ברוחב כנדרש עד 150בעבודת ידיים לעומק עד 

1.8.11.0030

20,000.00 200.00 100.00 מ"א תיקון משטח אספלט/בטונים ו/או ריצוף בשטח כבישים, מדרכות ו/או איי
C.L.S.Mתנועה כולל ריפוד וכיסוי חול, החלפת החומר החפור בבטון 

סרט סימון תיקני, תיקון הכביש באספלט חם כולל אספקת האספלט,
הבטון, אבני שפה והמרצפות, החזרת המצב לקדמותו ופינוי עודפי חפירה

 ס"מ.100 ס"מ, ברוחב כנדרש עד 150לעומק עד 

1.8.11.0040

9,800.00 98.00 100.00 מ"א תוספת מחיר לחפירת תעלה עבור החלפת חומר חפור במצע סוג א' מהודק
 בשכבות, כולל פינוי החומר החפור לאתר מורשה. (ימדד לפי החיוב

התאורטי של החפירה)

1.8.11.0050

צנרת, שוחות, תעלות

3,600.00 9.00 400.00 מ"א  מ"מ75אספקה והתקנה של צינור פלסטי שרשורי גמיש דו שכבתי קוטר 
דגם "מגנום" או "קוברה גמיש" או שווה איכות מאושר, עם חוט משיכה

 מ"מ וחיבורים אטומים בין הצינורות.8מניילון שזור בקוטר 

1.8.11.0070

2,600.00 26.00 100.00 מ"א 4.2 עובי דופן 10, דרג 4 קשיח בקוטר ''P.V.Cאספקה והתקנה של צינור 
 מ''מ, וחיבורים אטומים בין8מ''מ, עם חוט משיכה מניילון שזור בקוטר 

הצינורות.

1.8.11.0080
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
21,240.00 1,770.00 12.00 יח' 40 לעומס D400תא בקרה לחשמל עם תקרה כבדה ומכסה מיציקת פלדה 

 עם סמל עיריית ירושלים וכיתוב יצוקים בהטבעה לפי489טון לפי ת''י 
 מ', עם שלבי טיפוס,1.75 ס''מ ובעומק 80סוג המערכת.  התא בקוטר 

כולל חפירה/חציבה וסילוק עודפי אדמה.

1.8.11.0090

1,350.00 270.00 5.00 יח'  מ', כולל כל3 מ''מ ובאורך 18.5אלקטרודת הארקה אנכית בקוטר 
האביזרים.

1.8.11.0100

יסידות, גומחות והכנות

9,720.00 1,080.00 9.00 יח'  מ' גובה לפי פרט המוגדר ע"י12 לעמוד תאורה 30יסוד בטון מזויין ב-
 מ"מ מחובר בריתוך לבורגי50X4קונסטרוקטור כולל פס מגולוון מפלדה 

היסוד עבור הארקת יסוד, כולל כל הצנרת ביסוד ושרוולים מצינור
 מ"מ, כולל חפירה, חציבה, פריצה או קידוח בכל סוגי110שרשורי בקוטר 

הקרקע של בור, הכנת תבנית עץ, התקנת בורגי יסוד, יצ יקת בטון, ברזל
הזיון, מילוי, הידוק וסילוק עודפי אדמה.

1.8.11.0120

3,375.00 375.00 9.00 יח'  מ', מרותכים ומגולוונים בכלוב, כולל12ארבעה בירגי יסוד לעמוד פלדה 
 אומים ודסקיות3 יציאת פס מגולוון בריתוך לצורך הארקה, כולל 

 ברגים = יחידה)4(במקרה של עמוד רגיל ללא מחברים שבירים) (כל 

1.8.11.0130

עמודי תאורה, זרועות, גופי תאורה וקופסאות חיבור

36,000.00 4,500.00 8.00 יח' אספקה לאתר והתקנה של עמוד מפלדה קוני בחתך עגול מהדגם המאושר
 מ'47 מ' , טבול באבץ חם, למהירות רוח 12ע"י עיריית ירושלים, בגובה 

לשניה, וכל האביזרים והברגים לחיבור הזרועות,

1.8.11.0150

4,500.00 4,500.00 קומפלט1.00 אספקה לאתר והתקנה של עמוד מפלדה קוני בחתך עגול מהדגם המאושר
 מ'12ע"י עיריית ירושלים לטובת עמוד תאורה משולב מצלמה בגובה 

 מ' לשניה, וכל47(גובה כולל הזרוע), טבול באבץ חם, למהירות רוח 
האביזרים והברגים לחיבור הזרועות, כולל הכנה להתקנה והזנה למצלמת

 מ"מ בתוך העמוד להשחלת כבל ההזנה ו23 בטחון (שתי צינורות 
התקשורת למצלמה) כולל הכנת פתח נוסף כפי שמצויין בפרט הרלוונטי

1.8.11.0160

3,240.00 360.00 9.00 יח'  מ' גובה והזרועות שעליו בתנור10-12צביעת עמוד תאורה עגול קוני 
) או בשיטה אלקטרוסטטית בהתאם לסטנדרטFRICTION) TRIBOבשיטת 

העירייה, בגוון שעליו יורה המפקח

1.8.11.0170

3,320.00 830.00 4.00 יח'  מ'1.5אספקה לאתר והתקנה של זרוע שלישיה קונית, באורך אופקי עד 
 מ' לשניה.47מותאמת לעמוד פלדה קוני, למהירות רוח 

1.8.11.0180

3,500.00 700.00 5.00 יח' אספקה לאתר של זרוע כפולה "מזלג" מפלדה מגולוונת, מתאימה לעמוד
 מ' מתאימה1.5 מ' . הזרוע תהיה לפי תוכנית פרט באורך 18בגובה עד 

 מטר/שניה.47למהירות רוח 

1.8.11.0190

900.00 225.00 4.00 יח' אספקה לאתר והתקנה של מגש מחומר פלסטי כבה מאליו לפנס אחד,
 תוצרת  כפר מנחם , בהתאם לנדרש,BC3 ו- BC2כולל מהדקים מדגם 

 ממ"ר כל אחד, כולל פס למבטיחים חצי אוטומטיים35לכבלים בחתך עד 
ופס לחיבורי הארקה, כולל מבטיח חצי אוטומטי דו קוטבי עם ניתוק אפס

10KA ,2X10ACעם כיסוי, כולל חיווט וחיבור הפנסים עם המגש בא 
 ממ"ר לכל פנס.3x1.5מצעות כבל 

1.8.11.0200



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 24עמוד: 12/01/2020 חסוי

81/2019כתב כמויות למכרז מספר 
m  שרגאי37 - קו ירוק - קטע 1אינפרא 

תת כתב: כללי

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,300.00 260.00 5.00 יח' אספקה לאתר והתקנה של מגש מחומר פלסטי כבה מאליו לשני פנסים,

 תוצרת כפר מנחם , בהתאם לנדרש,BC3 ו- BC2כולל מהדקים מדגם 
 ממ"ר כל אחד, כולל פס למבטיחים חצי אוטומטיים35לכבלים בחתך עד 

ופס לחיבורי הארקה, כולל שני מבטיחים חצי אוטומטי דו קוטבי עם
 עם כיסוי, כולל חיווט וחיבור הפנסים עם10KA ,2X10ACניתוק אפס 

 ממ"ר לכל פנס.3x1.5המגש באמצעות כבל 

1.8.11.0210

550.00 110.00 5.00 יח'  עבור בית10KA 16Aתוספת מחיר למגש הנ"ל עבור מא"ז חד פאזי לזרם 
 ממ"ר מהמגש3X2.5 N2XYתקע על העמוד (הנמדד בנפרד ) כולל כבל 

לבית התקע

1.8.11.0220

45,900.00 5,100.00 9.00 יח' 3000 גוון אור AEC תוצרת ITALOגוף תאורה כבישים ורחובות דגם 
 לומן ועקומה פוטומטרית25000 וואט תפוקה אורית 248קלווין, הספק 

STE או STWאו שו"ע 

1.8.11.0230

כבלים

13,600.00 34.00 400.00 מ"א  אצבעות5 ממ''ר, כולל סופיות (מפלצת) מתכווצות עם 16X5 N2XYכבל 
מתוצרת ''רייקם'' או ''מגלן'' או שווה איכות מאושר, לסגירת קצוות

הכבל.

1.8.11.0250

2,720.00 6.80 400.00 מ"א 1.8.11.0260 ממ"ר עבור דאלי3X2.5 N2XYכבל 

6,800.00 17.00 400.00 מ"א  ממ''ר, מונח בחפירה35מוליך הארקה מנחושת גלויה ושזורה בחתך 
בקרקע ו/או מושחל בצינורות שפורטו בנפרד, כולל חיבורו.

1.8.11.0270

שער חשמלי

1,350.00 9.00 150.00 מ"א  מ"מ75אספקה והתקנה של צינור פלסטי שרשורי גמיש דו שכבתי קוטר 
דגם "מגנום" או "קוברה גמיש" או שווה איכות מאושר, עם חוט משיכה

 מ"מ וחיבורים אטומים בין הצינורות.8מניילון שזור בקוטר 

1.8.11.0290

720.00 720.00 1.00 יח'  ס"מ, כולל50 ס"מ ועומק 60בריכת ביקורת לאלקטרודה אנכית, בקוטר 
 טון עם סמל נתיבי ישראל וכיתוב12.5מכסה מיציקת פלדה לעומס 

בהטבעה לפי סטנדרט נתיבי ישראל, כולל חפירת הבור, התקנת התא,
הידוק מבוקר בשכבות סביב התא וסילוק עודפי חפירה.

1.8.11.0300

2,550.00 17.00 150.00 מ"א  אצבעות5 ממ''ר, כולל סופיות (מפלצת) מתכווצות עם 4X5 N2XYכבל 
מתוצרת ''רייקם'' או ''מגלן'' או שווה איכות מאושר, לסגירת קצוות

הכבל.

1.8.11.0310

2,000.00 100.00 20.00 ש"ע מנהל עבודה לעבודות חשמל. 1.8.11.0320

215,235.00 כללי-גבעת התחמושת 8.11 סה"כ לתת פרק:

כללי-הגנה קתודית 8.12 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
40,000.00 5,000.00 8.00 יח' )400X300X200) c-43תיבת מדידה וחלוקת זרם  1.8.12.0010
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
22,400.00 3,200.00 קומפלט7.00  בתוך שרוולPE/ AWG HMW 14#התקנת תא ייחוס טמון קבוע עם כבל 

מגן
1.8.12.0020

1,320.00 120.00 11.00 יח' ?6A-0.01שאנט  1.8.12.0030

300.00 150.00 2.00 יח' 25A-?0.001שאנט  1.8.12.0040

810.00 9.00 90.00 מ"א 1X10mm² NYAהנחת כבל חשמלי  1.8.12.0050

3,420.00 38.00 90.00 מ"א 1X50mm² NYAהנחת כבל חשמלי  1.8.12.0060

108.00 9.00 12.00 מ"א 1X10mm² XLPEהנחת כבל חשמלי  1.8.12.0070

600.00 50.00 12.00 מ"א 1X70mm² XLPEהנחת כבל חשמלי  1.8.12.0080

2,450.00 49.00 50.00 מ"א  מ"מ לפי סטנדרט בזק עם שכבת75 בקוטר 13הנחת שרוול מגן מסוג יק"ע 
8mmסיליקור פנימית כולל חוט ניילון שזור 

1.8.12.0090

500.00 10.00 50.00 מ"א 6 מ"מ דרגה 32 קוטר PE-100צינור פוליאתילן  1.8.12.0100

2,000.00 20.00 100.00 מ"א 6 מ"מ דרגה 63 קוטר PE-100צינור פוליאתילן  1.8.12.0110

250.00 25.00 10.00 מ"א 6 מ"מ דרגה 75 קוטר PE-100צינור פוליאתילן  1.8.12.0120

5,000.00 250.00 20.00 נקודה תא בטון עבור חיבור כבלי חשמל לצינור 1.8.12.0130

99,000.00 9,000.00 11.00 יח' ) בתוך שוחה400X300X200) C-43התקנת תיבת מדידה וחלוקת זרם   1.8.12.0140

18,000.00 1,800.00 10.00 פרט התקנת אלקטרודת הארקה כולל בדיקת שמישות לפני כיסוי 1.8.12.0150

15,000.00 750.00 20.00 נקודה 1.8.12.0160 לטובת חיבור צינור מתכת כולל שיקום ציפוי1X10הנחת כבל חשמלי 

27,000.00 1,350.00 20.00 נקודה 1.8.12.0170 לטובת חיבור צינור מתכת כולל שיקום ציפוי1X50הנחת כבל חשמלי

1,500.00 150.00 10.00 נקודה 1.8.12.0180 ממ"ר ללוח של תיבת חלוקת ובקרת זרם14#חיבור כבל חשמל 

3,600.00 180.00 20.00 נקודה 1.8.12.0190 ממ"ר ללוח של תיבת חלוקת ובקרת זרם10חיבור כבל חשמל 

4,200.00 210.00 20.00 נקודה 1.8.12.0200 ממ"ר ללוח של תיבת חלוקת ובקרת זרם50חיבור כבל חשמל 
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
24,000.00 200.00 120.00 מ"א חפירת תעלה וכיסוי 1.8.12.0210

1,800.00 36.00 50.00 מ"א 1.8.12.0220 מונח בתעלה32mm בתוך צינור פוליאתלן בקוטר 14#כבל חשמלי 

15,000.00 120.00 125.00 מ"א 63mm בתוך צינור פוליאתלן בקוטר ²50mmו ²10mmשני כבלים חשמליים 
 מונח בתעלה

1.8.12.0230

2,940.00 147.00 20.00 מ"א  מ"מ לפי סטנדרט בזק עם שכבת75 בקוטר 13הנחת שרוול מגן מסוג יק"ע 
8mmסיליקור פנימית כולל חוט ניילון שזור 

1.8.12.0240

147.00 147.00 1.00 מ"א 1.8.12.0250 מ"מ מונח בתעלה75צינור פוליאתילן קוטר 

11,250.00 750.00 15.00 יח' תא בטון עבור חיבור כבלי חשמל לצינור 1.8.12.0260

2,000.00 400.00 5.00 יח'  כולל ריתוכים ועלות3התקנת כבלי גישור על שסתומי קווי מים בקוטר "
כבלי חשמל

1.8.12.0270

900.00 450.00 2.00 יח'  כולל ריתוכים ועלות4התקנת כבלי גישור על שסתומי קווי מים בקוטר "
כבלי חשמל

1.8.12.0280

5,250.00 525.00 10.00 יח'  כולל ריתוכים ועלות6התקנת כבלי גישור על שסתומי קווי מים בקוטר "
כבלי חשמל

1.8.12.0290

3,150.00 630.00 5.00 יח'  כולל ריתוכים ועלות8התקנת כבלי גישור על שסתומי קווי מים בקוטר "
כבלי חשמל

1.8.12.0300

4,200.00 700.00 6.00 יח'  כולל ריתוכים ועלות10התקנת כבלי גישור על שסתומי קווי מים בקוטר "
 כבלי חשמל

1.8.12.0310

2,325.00 775.00 3.00 יח'  כולל ריתוכים ועלות12התקנת כבלי גישור על שסתומי קווי מים בקוטר "
 כבלי חשמל

1.8.12.0320

1,750.00 875.00 2.00 יח'  כולל ריתוכים ועלות16התקנת כבלי גישור על שסתומי קווי מים בקוטר "
 כבלי חשמל

1.8.12.0330

3,000.00 1,000.00 3.00 יח'  כולל ריתוכים ועלות20התקנת כבלי גישור על שסתומי קווי מים בקוטר "
 כבלי חשמל

1.8.12.0340

5,475.00 1,095.00 5.00 יח'  כולל ריתוכים ועלות24התקנת כבלי גישור על שסתומי קווי מים בקוטר "
 כבלי חשמל

1.8.12.0350

2,340.00 1,170.00 2.00 יח'  כולל ריתוכים ועלות32התקנת כבלי גישור על שסתומי קווי מים בקוטר "
 כבלי חשמל

1.8.12.0360

6,325.00 1,265.00 5.00 יח'  כולל ריתוכים ועלות36התקנת כבלי גישור על שסתומי קווי מים בקוטר "
 כבלי חשמל

1.8.12.0370

18,000.00 1,000.00 18.00 יח' התקנת כבלי גישור על שסתומי קווי מים עבור כל קוטר אחר שלא צוין
מקודם כולל ריתוכים ועלות כבלי חשמל (בממוצע)

1.8.12.0380

חפירות
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
6,000.00 60.00 100.00 מ"א  ס"מ,60 ס"מ ברוחב עד 120חפירה ו/או חציבת תעלה בעומק עד 

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 וסילוק עודפי
חפירה.

1.8.12.0400

8,600.00 86.00 100.00 מ"א חציית משטח אספלט/בטונים ו/או פירוק ריצוף בשטח כבישים, מדרכות
ו/או איי תנועה כולל אבני שפה מכל סוג, באמצעות כל כלי מכאני

שיידרש לרבות חופר-תעלות, כולל חיתוך ושבירת אספלט/בטון קיים
בעומק השכבות הקיימות ובכל שכבה שהיא, חפירה וחציבה לרבות

 ס"מ.100 ס"מ, ברוחב כנדרש עד 150בעבודת ידיים לעומק עד 

1.8.12.0410

18,600.00 186.00 100.00 מ"א חציית משטח אספלט/בטונים ו/או פירוק ריצוף בשטח כבישים, מדרכות
ו/או איי תנועה כולל אבני שפה מכל סוג, באמצעות כל כלי מכאני

שיידרש לרבות חופר-תעלות, כולל חיתוך ושבירת אספלט/בטון קיים
בעומק השכבות הקיימות ובכל שכבה שהיא, חפירה וחציבה לרבות

 ס"מ מתחת100 ס"מ, ברוחב כנדרש עד 300בעבודת ידיים לעומק עד 
למסילת רכבת עתידית

1.8.12.0420

20,000.00 200.00 100.00 מ"א תיקון משטח אספלט/בטונים ו/או ריצוף בשטח כבישים, מדרכות ו/או איי
C.L.S.Mתנועה כולל ריפוד וכיסוי חול, החלפת החומר החפור בבטון 

סרט סימון תיקני, תיקון הכביש באספלט חם כולל אספקת האספלט,
הבטון, אבני שפה והמרצפות, החזרת המצב לקדמותו ופינוי עודפי חפירה

 ס"מ.100 ס"מ, ברוחב כנדרש עד 150לעומק עד 

1.8.12.0430

40,000.00 400.00 100.00 מ"א תיקון משטח אספלט/בטונים ו/או ריצוף בשטח כבישים, מדרכות ו/או איי
C.L.S.Mתנועה כולל ריפוד וכיסוי חול, החלפת החומר החפור בבטון 

סרט סימון תיקני, תיקון הכביש באספלט חם כולל אספקת האספלט,
הבטון, אבני שפה והמרצפות, החזרת המצב לקדמותו ופינוי עודפי חפירה

 ס"מ.100 ס"מ, ברוחב כנדרש עד 300לעומק עד 

1.8.12.0440

1,500.00 300.00 קומפלט5.00 חפירה ו/או חציבה תעלה לצנרת בכל סוגי הקרקע, מעל מכשול (מעביר
 ס''מ לרוחבו של המכשול להנחת40מים, קו בזק, צנרת מים וכו'), ברוחב 
 להגנת הצנרת.20צנרת שרשורית, כולל יציקת בטון ב- 

1.8.12.0450

3,350.00 335.00 10.00 מ"ק  נוסף להגנת צנרת מעל מכשול ו/או לכל מקום שיידרש,20יציקת בטון ב-
(לפי דרישת מנה''פ)

1.8.12.0460

6,000.00 1,200.00 קומפלט5.00 הגנות בהצטלבות של מערכות שונות עם כבלי מ"ג או מ"נ של חח"י
כנדרש בחוק החשמל כולל שרוולים ביטונם, חפירת גישוש ידנית בעומק

 מ' כולל ביצוע הגנות מכניות ותרמיות.2 מ' באורך עד 2עד 

1.8.12.0470

9,800.00 98.00 100.00 מ"א תוספת מחיר לחפירת תעלה עבור החלפת חומר חפור במצע סוג א' מהודק
 בשכבות, כולל פינוי החומר החפור לאתר מורשה. (ימדד לפי החיוב

התאורטי של החפירה)

1.8.12.0480

3,000.00 30.00 100.00 מ"א  ס''מ בצמוד50תוספת למחיר החפירה עבור חפירה בקירבה של פחות מ 
לצנרת תקשורת קיימת

1.8.12.0490

474,160.00 כללי-הגנה קתודית 8.12 סה"כ לתת פרק:

כללי-רנה קסה 8.13 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
עבודות חשמל ותקשורת



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 28עמוד: 12/01/2020 חסוי

81/2019כתב כמויות למכרז מספר 
m  שרגאי37 - קו ירוק - קטע 1אינפרא 

תת כתב: כללי

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
על הקבלן לבצע תיאום עם אנשי הקשר מבית הספר לפני תחילת הביצוע.

 הקבלן נדרש להכין תיכנון סופי ולהגיש לאישור בית הספר

5,000.00 5,000.00 קומפלט1.00 תוספת לביתן מדגם המוגדר ע"י האדריכלים הכולל בתוכו חיבורים
לחשמל תיקני, שלושה שקעי כח ישראלים, שקע מזגן, תאורה פלורסנטית,
 קו טלפון פנימי, כולל ארון חשמל וארון תקשורת וחיווטתם לחדר חשמל

ותקשורת ע"פ הצורך. התכנון הסופי יוגש ע"י הקבלן ויאושר ע"י בית
הספר

1.8.13.0030

2,500.00 2,500.00 קומפלט1.00 1.8.13.0040 או שו''ע כולל התקנהTADIRAN ALPHA 10מזגן עילי 

900.00 900.00 קומפלט1.00  או שו''עKOBICOM RL-3212Bמערכת אינטרקום אודיו דיגיטלי קוביקום 
 כולל התקנה וחיווט למזכירות בית הספר ולחדר תקשורת

1.8.13.0050

12,000.00 4,000.00 3.00 יח' VARIFOCAL אנטי ונדאל כולל עדשה מסוג FULL HDמצלמת ביטחון 
 או שו"עPROVISIONלהתקנה חיצונית כולל התקנה של חברת 

1.8.13.0060

3,300.00 33.00 100.00 מ"א  ס"מ וברוחב100חפירת תעלה לצנרת תקשורת/חשמל מכל סוג בעומק עד 
 ס"מ בתחתיתה , באמצעות כל כלי מכאני שיידרש לרבות45 עד 

40חופר-תעלות או בעבודת ידיים, בכל סוגי הקרקע כולל ריפוד וכיסוי 
ס"מ חול, הנחת סרט סימון תיקני, ומילוי החפירה במצע מהודק בשכבות,

החזרת השטח לקדמותו וסילוק עודפי חפירה.

1.8.13.0070

2,420.00 12.10 200.00 מ"א 1.8.13.0080 מ"מ.50 בקוטר 13.5צינורות פוליאטילן דגם בזק יק"ע  

460.00 9.20 50.00 מ"א  מ"מ דגם "מגנום" או75צינור פלסטי שרשורי גמיש דו שכבתי קוטר 
"קוברה גמיש" או שווה איכות מאושר, עם חוט משיכה מניילון שזור

 מ"מ  וחיבורים אטומים בין הצינורות.8בקוטר 

1.8.13.0090

3,400.00 17.00 200.00 מ"א  אצבעות5 ממ''ר, כולל סופיות (מפלצת) מתכווצות עם 4X5 N2XYכבל 
מתוצרת ''רייקם'' או ''מגלן'' או שווה איכות מאושר, לסגירת קצוות

הכבל.

1.8.13.0100

1,640.00 82.00 20.00 ש"ע חשמלאי מוסמך לטובת כל ניתוקי וחיבורי החשמל בבוטקה. 1.8.13.0110

1,000.00 100.00 10.00 ש"ע מנהל עבודה לעבודות חשמל. 1.8.13.0120

500.00 500.00 1.00 יח' נקודת תקשורת וחיבור לשער חשמלי וכבל חיווט וחיבור ללוח , אביזרי
קצה , כולל התקנה ואספקת הכבל.

1.8.13.0130

1,000.00 1,000.00 1.00 יח' נקודת חשמל לחיבור שער חשמלי כולל מא''ז שקע כבל חיווט עבודות
הכנה והתקנה עפ''י תקנות החשמל

1.8.13.0140

2,000.00 2,000.00 1.00 יח' איתור והתחברות לתשתיות התקשורת והחשמל הקיימות אשר מגיעות
מבית הספר

1.8.13.0150

36,120.00 כללי-רנה קסה 8.13 סה"כ לתת פרק:

כללי-בית ספר עבדאללה 8.14 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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81/2019כתב כמויות למכרז מספר 
m  שרגאי37 - קו ירוק - קטע 1אינפרא 

תת כתב: כללי

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
עבודות חשמל ותקשורת

על הקבלן לבצע תיאום עם אנשי הקשר מבית הספר לפני תחילת הביצוע.
 הקבלן נדרש להכין תיכנון סופי ולהגיש לאישור בית הספר

5,000.00 5,000.00 קומפלט1.00 תוספת לביתן מדגם המוגדר ע"י האדריכלים הכולל בתוכו חיבורים
לחשמל תיקני, שלושה שקעי כח ישראלים, שקע מזגן, תאורה פלורסנטית,
 קו טלפון פנימי, כולל ארון חשמל וארון תקשורת וחיווטתם לחדר חשמל

ותקשורת ע"פ הצורך. התכנון הסופי יוגש ע"י הקבלן ויאושר ע"י בית
הספר

1.8.14.0030

2,500.00 2,500.00 קומפלט1.00 1.8.14.0040 או שו''ע כולל התקנהTADIRAN ALPHA 10מזגן עילי 

900.00 900.00 קומפלט1.00  או שו''עKOBICOM RL-3212Bמערכת אינטרקום אודיו דיגיטלי קוביקום 
 כולל התקנה וחיווט למזכירות בית הספר ולחדר תקשורת

1.8.14.0050

4,000.00 4,000.00 1.00 יח' VARIFOCAL אנטי ונדאל כולל עדשה מסוג FULL HDמצלמת ביטחון 
 או שו"עPROVISIONלהתקנה חיצונית כולל התקנה של חברת 

1.8.14.0060

3,300.00 33.00 100.00 מ"א  ס"מ וברוחב100חפירת תעלה לצנרת תקשורת/חשמל מכל סוג בעומק עד 
 ס"מ בתחתיתה , באמצעות כל כלי מכאני שיידרש לרבות45 עד 

40חופר-תעלות או בעבודת ידיים, בכל סוגי הקרקע כולל ריפוד וכיסוי 
ס"מ חול, הנחת סרט סימון תיקני, ומילוי החפירה במצע מהודק בשכבות,

החזרת השטח לקדמותו וסילוק עודפי חפירה.

1.8.14.0070

2,420.00 12.10 200.00 מ"א 1.8.14.0080 מ"מ.50 בקוטר 13.5צינורות פוליאטילן דגם בזק יק"ע  

460.00 9.20 50.00 מ"א  מ"מ דגם "מגנום" או75צינור פלסטי שרשורי גמיש דו שכבתי קוטר 
"קוברה גמיש" או שווה איכות מאושר, עם חוט משיכה מניילון שזור

 מ"מ  וחיבורים אטומים בין הצינורות.8בקוטר 

1.8.14.0090

850.00 17.00 50.00 מ"א  אצבעות5 ממ''ר, כולל סופיות (מפלצת) מתכווצות עם 4X5 N2XYכבל 
מתוצרת ''רייקם'' או ''מגלן'' או שווה איכות מאושר, לסגירת קצוות

הכבל.

1.8.14.0100

820.00 82.00 10.00 ש"ע חשמלאי מוסמך לטובת כל ניתוקי וחיבורי החשמל בבוטקה. 1.8.14.0110

500.00 100.00 5.00 ש"ע מנהל עבודה לעבודות חשמל. 1.8.14.0120

500.00 500.00 1.00 יח' נקודת תקשורת וחיבור לשער חשמלי וכבל חיווט וחיבור ללוח , אביזרי
קצה , כולל התקנה ואספקת הכבל.

1.8.14.0130

1,000.00 1,000.00 1.00 יח' נקודת חשמל לחיבור שער חשמלי כולל מא''ז שקע כבל חיווט עבודות
הכנה והתקנה עפ''י תקנות החשמל

1.8.14.0140

2,000.00 2,000.00 1.00 יח' איתור והתחברות לתשתיות התקשורת והחשמל הקיימות אשר מגיעות
מבית הספר

1.8.14.0150

7,000.00 3,500.00 2.00 יח' אספקה לאתר והתקנה של עמוד מפלדה בחתך מרובע אחיד במידות
15X15 מ"מ, מהדגם המאושר ע"י עיריית ירושלים,4 ס"מ עובי דופן 
 מ' לשניה, וכל47 מטר,טבול באבץ חם, למהירות רוח 6-5בגובה 

האביזרים והברגים לחיבור הזרועות.

1.8.14.0160
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81/2019כתב כמויות למכרז מספר 
m  שרגאי37 - קו ירוק - קטע 1אינפרא 

תת כתב: כללי

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
440.00 220.00 2.00 יח'  מ' גובה והזרועות שעליו בתנור בשיטת6צביעת עמוד תאורה עד 

FRICTION) TRIBOאו בשיטה אלקטרוסטטית בהתאם לסטנדרט (
העירייה, בגוון שעליו יורה המפקח

1.8.14.0170

450.00 225.00 2.00 יח' אספקה לאתר והתקנה של מגש מחומר פלסטי כבה מאליו לפנס אחד,
 תוצרת  כפר מנחם , בהתאם לנדרש,BC3 ו- BC2כולל מהדקים מדגם 

 ממ"ר כל אחד, כולל פס למבטיחים חצי אוטומטיים35לכבלים בחתך עד 
ופס לחיבורי הארקה, כולל מבטיח חצי אוטומטי דו קוטבי עם ניתוק אפס

10KA ,2X10ACעם כיסוי, כולל חיווט וחיבור הפנסים עם המגש בא 
 ממ"ר לכל פנס.3x1.5מצעות כבל 

1.8.14.0180

2,000.00 1,000.00 2.00 יח' 0.9X0.9X1.40 מ' גובה במידות 7 לעמוד תאורה עד 30יסוד בטון מזויין ב-
 מטר, כולל פס מגולוון מפלדה1.5 מטר ועומק 1.0מ' או כלונס בקוטר 

 מ"מ מחובר בריתוך לבורגי היסוד עבור הארקת יסוד, כולל שרוולים50*4
 מ"מ, כולל חפירה, חציבה, פריצה או קידוח110 מצינור שרשורי בקוטר 

בכל סוגי הקרקע של בור, הכנת תבנית עץ, התקנ ת בירגי יסוד, יציקת
בטון, ברזל הזיון, מילוי, הידוק וסילוק עודפי אדמה.

1.8.14.0190

710.00 355.00 2.00 יח'  מ', מרותכים ומגולוונים בכלוב,7ארבעה בירגי יסוד לעמוד פלדה עד 
 אומים ודסקיות3כולל יציאת פס מגולוון בריתוך לצורך הארקה, כולל 

 ברגים = יחידה)4(כל 

1.8.14.0200

7,250.00 3,625.00 2.00 יח'  כולל דרייבר דאלי ,מתאם עבור עמודDELPHI EH08גוף תאורה דגם 
 כולל צבע36.5W 3600lm   3000K CRI 70  . 9007תאורה , גוון ראל 

לבחירה או שווה ערך.

1.8.14.0210

42,100.00 כללי-בית ספר עבדאללה 8.14 סה"כ לתת פרק:

כללי-צריפי שפע 8.15 תת פרק:

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

על הקבלן להכין תכנון מפורט ולאשר מול גורמי העירייה הרלוונטים
לפני תחילת העבודה

770.00 7.70 100.00 מ"א 1.8.15.0030 ממ"ר5x2.5התקנת כבל בחתך כלשהו עד 

1,730.00 17.30 100.00 מ"א  אצבעות3 ממ''ר, כולל סופיות (מפלצת) מתכווצות עם 6X3 N2XYכבל 
מתוצרת ''רייקם'' או ''מגלן'' או שווה איכות מאושר, לסגירת קצוות

הכבל.

1.8.15.0040

1,300.00 13.00 100.00 מ"א 1.8.15.0050 ממ"ר5x10כנ"ל, אך התקנת כבל בחתך כלשהו עד 

131.00 131.00 1.00 יח' 12מבנה לוח דירתי להתקנה תה''ט מחומר פלסטי "כבה לאליו" מקום ל 
מאז''ים לרבות פסי אפס הארקה ודלת

1.8.15.0060

47.00 47.00 1.00 יח' C חד פאזי אופיין 10KA כושר ניתוק 40Aמא''ז   1.8.15.0070

376.00 47.00 8.00 יח' C חד פאזי אופיין 10KA כושר ניתוק 25Aמא''ז עד  1.8.15.0080
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81/2019כתב כמויות למכרז מספר 
m  שרגאי37 - קו ירוק - קטע 1אינפרא 

תת כתב: כללי

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
380.00 380.00 1.00 יח' 2X40A 30mAממסר פחת   1.8.15.0090

5,000.00 2,500.00 קומפלט2.00 1.8.15.0100 או שו''ע כולל התקנהTADIRAN ALPHA 10מזגן עילי 

820.00 82.00 10.00 ש"ע חשמלאי מוסמך לטובת כל ניתוקי וחיבורי החשמל. 1.8.15.0110

1,215.00 243.00 5.00 נקודה נקודת מאור חד פאזיות בתקרה ו/או על הקיר תחה"ט ו/או עה"ט ו/או
2.5X3 בחתך N2XYבצנרת בהתאם לתוכניות, כולל קו הזנה בכבל מסוג 

ממ"ר מושחל בצנרת מהנקודה ועד קופסת החיבורים ו/או ההסתעפות
המחיר כולל הצנרת, קופסאות הסתעפות ו/או מעבר, מהדקים ואביזרי

עזר עבור גוף תא

1.8.15.0120

260.00 26.00 10.00 יח' 1.8.15.0130 אמפר16בתי תקע להתקנה תה"ט , 

72.00 36.00 2.00 יח' 1.8.15.0140 אמפר16בתי תקע מוגני מים 

70.00 35.00 2.00 יח' שקע טלפון "בזק" 1.8.15.0150

310.00 310.00 1.00 יח' שעון להפעלת דוד מים חשמלי להתקנה על הקיר 1.8.15.0160

1,350.00 270.00 5.00 יח'  עם משנק אלקטרוני2 ווט)24X1גוף תאורה פלורסנטי, פס אמריקאי (
 והחיזוקים לתקרה5T(משנק משותף), לרבות נורה 

1.8.15.0170

780.00 390.00 2.00 יח'  ווט, לרבות החיזוקים לתקרה, נורה36X1גוף תאורה פלורסנטי מוגן מים 
וציוד אלקטרוני דוגמת "געש סילייט פוליקרבונט" או ש"ע

1.8.15.0180

196.00 196.00 1.00 נקודה נקודת דוד מים חמים לרבות מ"ז דו קוטבי ומנורת סימון, דוגמת
 ו/או מוליכיN2XY/FR"וויסבורד" דגם "פוקוס" או ש"ע, כבלי נחושת 

 ממ"ר כנדרש)3X2.5 ממ"ר (או53x.1 בחתך P.V.Cנחושת עם בידוד 
 מ"מ תה"ט ו/או מתחת לריצוף ו/או20מושחלים בצנרת מריכף קוטר 

בתקרות ו/או בצנרת מרירון גלויה על הטיח מלוח החשמל עד הדוד, חיבו
ר חשמלי לדוד המים, הכל מושלם קומפלט

1.8.15.0190

93.00 93.00 1.00 יח' תוספת לנקודת דוד מים חמים עבור מפסק בטחון ליד הדוד 1.8.15.0200

460.00 230.00 2.00 נקודה  ממ"ר בצנרת3X2.5 ו/או במוליכים N2XY/FRנקודה למזגן בכבלי נחושת 
 מ"מ קוטר תה"ט מלוח החשמל עד הנקודה וכן בית תקע למזגן, דוגמת20

"וויסבורד" דגם "פוקוס" או ש"ע

1.8.15.0210

15,360.00 כללי-צריפי שפע 8.15 סה"כ לתת פרק:

סימון והגנת תשתיות בכבישים ומדרכות 8.16 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
11,500.00 575.00 20.00 יח'  ס"מ עם מכסה50 ס"מ ובעומק 60תא ביקורת לאלקטרודה אנכית בקוטר 

B-125לעומס "בינוני" 
1.8.16.0010

11,500.00 ת תשתיות בכבישים ומדרכות סימון והגנ 8.16 סה"כ לתת פרק:
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תת כתב: כללי

חמ"י מ"נ 8.17 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
8,000.00 80.00 100.00 מ"א  ס"מ,60 ס"מ ברוחב עד 150חפירה ו/או חציבת תעלה בעומק עד 

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 וסילוק עודפי
חפירה.

1.8.17.0010

9,300.00 186.00 50.00 מ"א חציית משטח אספלט/בטונים ו/או פירוק ריצוף בשטח כבישים, מדרכות
ו/או איי תנועה כולל אבני שפה מכל סוג, באמצעות כל כלי מכאני

שיידרש לרבות חופר-תעלות, כולל חיתוך ושבירת אספלט/בטון קיים
בעומק השכבות הקיימות ובכל שכבה שהיא, חפירה וחציבה לרבות

 ס"מ מתחת100 ס"מ, ברוחב כנדרש עד 300בעבודת ידיים לעומק עד 
למסילת רכבת עתידית

1.8.17.0020

20,000.00 200.00 100.00 מ"א תיקון משטח אספלט/בטונים ו/או ריצוף בשטח כבישים, מדרכות ו/או איי
C.L.S.Mתנועה כולל ריפוד וכיסוי חול, החלפת החומר החפור בבטון 

סרט סימון תיקני, תיקון הכביש באספלט חם כולל אספקת האספלט,
הבטון, אבני שפה והמרצפות, החזרת המצב לקדמותו ופינוי עודפי חפירה

 ס"מ.100 ס"מ, ברוחב כנדרש עד 150לעומק עד 

1.8.17.0030

20,000.00 400.00 50.00 מ"א תיקון משטח אספלט/בטונים ו/או ריצוף בשטח כבישים, מדרכות ו/או איי
C.L.S.Mתנועה כולל ריפוד וכיסוי חול, החלפת החומר החפור בבטון 

סרט סימון תיקני, תיקון הכביש באספלט חם כולל אספקת האספלט,
הבטון, אבני שפה והמרצפות, החזרת המצב לקדמותו ופינוי עודפי חפירה

 ס"מ.100 ס"מ, ברוחב כנדרש עד 300לעומק עד 

1.8.17.0040

4,800.00 1,200.00 קומפלט4.00 הגנות בהצטלבות של מערכות שונות עם כבלי מ"ג או מ"נ של חח"י
כנדרש בחוק החשמל כולל שרוולים ביטונם, חפירת גישוש ידנית בעומק

 מ' כולל ביצוע הגנות מכניות ותרמיות.2 מ' באורך עד 2עד 

1.8.17.0050

19,600.00 98.00 200.00 מ"א תוספת מחיר לחפירת תעלה עבור החלפת חומר חפור במצע סוג א' מהודק
 בשכבות, כולל פינוי החומר החפור לאתר מורשה. (ימדד לפי החיוב

התאורטי של החפירה)

1.8.17.0060

2,350.00 47.00 50.00 מ"א 6.2, עובי דופן 10, דרג 6 קשיח בקוטר ''P.V.Cאספקה והתקנה של צינור 
 מ''מ.8מ''מ, עם חוט משיכה מנילון שזור בקוטר 

1.8.17.0070

19,650.00 6,550.00 3.00 יח'  ס"מ,227 ס"מ ובעומק 143X 91 במידות פנימיות 2Aתא בקרה מלבני דגם 
 עם סמל489 טון מיציקת פלדה לפי ת"י 40 לעומס D400עם מכסה כבד 

הרשות בעלת התשתית וכיתוב בהטבעה בהתאם ליעוד המערכת כולל
מדרגות (סולם), קידוחי פתחים לצנרת ומחברי שוחה גמישים מסוג

איטוביב, כולל חפירת הבור, התקנת התא, הידוק בשכבות מבוקר סביב
התא וסילוק עודפי החפירה.

1.8.17.0080

103,700.00 חמ"י מ"נ 8.17 סה"כ לתת פרק:

חמ"י מ"ג 8.18 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,800.00 80.00 60.00 מ"א  ס"מ,60 ס"מ ברוחב עד 150חפירה ו/או חציבת תעלה בעומק עד 

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 וסילוק עודפי
חפירה.

1.8.18.0010
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
12,000.00 200.00 60.00 מ"א תיקון משטח אספלט/בטונים ו/או ריצוף בשטח כבישים, מדרכות ו/או איי

C.L.S.Mתנועה כולל ריפוד וכיסוי חול, החלפת החומר החפור בבטון 
סרט סימון תיקני, תיקון הכביש באספלט חם כולל אספקת האספלט,

הבטון, אבני שפה והמרצפות, החזרת המצב לקדמותו ופינוי עודפי חפירה
 ס"מ.100 ס"מ, ברוחב כנדרש עד 150לעומק עד 

1.8.18.0020

5,880.00 98.00 60.00 מ"א תוספת מחיר לחפירת תעלה עבור החלפת חומר חפור במצע סוג א' מהודק
 בשכבות, כולל פינוי החומר החפור לאתר מורשה. (ימדד לפי החיוב

התאורטי של החפירה)

1.8.18.0030

10,000.00 200.00 50.00 יח' מ"מ בקירות מתוכננים למעבר בצינור בקוטר עד300שרוולי מעבר בקוטר 
מ"מ)225''(8

1.8.18.0040

32,680.00 חמ"י מ"ג 8.18 סה"כ לתת פרק:

8,197,639.00 עבודות חשמל 8 סה"כ לפרק:

עבודות אבן 14 פרק:

חיפוי קירות 14.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
653,600.00 380.00 1,720.00 מ"ר  ס"מ בגוון צהוב ובעיבוד5חיפוי קירות בטון בלוחות אבן נסורה בעובי 

45 ס"מ, מקסימלי 15תלטיש עדין/טובזה, כולל אבן טרפזית גובה מינמלי 
ס"מ. הביצוע בקיבוע רטוב, לרבות רשת זיון, עוגנים, עיבוד מישקים

 (לפי סעיףDG18/DG19/DG7/DG22-3/DG41-1ומילויים. לפי פרטים 
 בנת"י)14.01.8150

1.14.1.0010

420,900.00 345.00 1,220.00 מ"א  פנים,3אבן ראש קיר 'קופינג' ביר זית צהוב בעיבוד תלטיש/טובזה ב- 
 ס"מ. לפי פרט2עיגול שני קנטים עליונים ברדיוס 

DG18/DG19/DG7/DG22-3/DG41-1 81.9314.01 (לפי נת"י)

1.14.1.0020

121,500.00 450.00 270.00 יח' 4אבן ראש קיר 'קופינג' ביר זית צהוב פינתית בעיבוד תלטיש/טובזה. ב - 
 ס"מ. לפי פרטים2פנים, עיגול שני קנטים עליונים ברדיוס 

DG18/DG19/DG7/DG22-3/DG41-1

1.14.1.0030

85,500.00 450.00 190.00 מ"א אבן פינה מאבן טבעית גיר קשה ביר זית צהוב בעיבוד תלטיש/טובזה ללא
 זמלה בשתי פיאות. גובה האבנים משתנה על פי שורות האבן. לפי

DG18/DG19/DG7/DG22-3/DG41-1

1.14.1.0040

13,500.00 450.00 30.00 מ"א תוספת עבור חיבור לקיר קיים - כולל כל העבודות להשלמת הקיר לפי
דוגמאת הקיר הקיים בשטח.

1.14.1.0050

15,000.00 15,000.00 1.00 יח' בניית מסתורי אשפה בהתאם לדרישות מחלקת תברואה עיריית ירושלים,
כולל עבודות עפר ובטונים, קירות חוץ, בגמר כולל קופינג, כולל אריחי

קרמיקה לכול קירות הפנים, כולל רצפת בטון מוחלק בגמר איפוקסי
בפנים, כולל שערי מתכת (דו כיוונים) צבועים ומגולוונים, כולל סמל

D12עיריית ירושלים. לפי פרט 

1.14.1.0060

780.00 390.00 2.00 יח'  ס"מ מעבר לרוחב הפתח בכל צד, אבן15אבני ראשה מעל פתחים, בולט 
ביר זית בעיבוד מוסמסם (לחדר הטכני)

1.14.1.0070

1,310,780.00 חיפוי קירות 14.1 סה"כ לתת פרק:

מדרגות 14.2 תת פרק:
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
71,145.00 459.00 155.00 מ"א  ס"מ בעיבוד שני צדדים, מאבן גיר קשה32מדרגות מאבן גושנית בעומק 

ביר זית בצבע צהוב, בעיבוד מוסמסם ללא זמלה. כולל טיט ופס מחוספס
 ס"מ לכל אורך המדרגה צבוע בגוון ניגודי (לפי סעיף3ברוחב 

.D6 בדקל) על פי פרט 14.080.0110

1.14.2.0010

71,145.00 מדרגות 14.2 סה"כ לתת פרק:

ריצוף אבן טבעית 14.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
126,000.00 450.00 280.00 מ"ר  ס"מ,5ריצוף משטחים ושבילים באבן מסוג "ביר זית" דוגמת הקיים בעובי 

 ש"ח/מ"ר -150 עיבוד וסידור הריצוף דוגמת הקיים, מחיר יסוד לאבן 
בגבעת התחמושת

1.14.3.0010

18,000.00 450.00 40.00 מ"ר  ס"מ,5ריצוף משטחים ושבילים באבן פוליגונית דוגמת הקיים בעובי 
 ש"ח/מ"ר -150עיבוד וסידור הריצוף דוגמת הקיים, מחיר יסוד לאבן 

באיזור הטרפו

1.14.3.0020

144,000.00 ריצוף אבן טבעית 14.3 סה"כ לתת פרק:

1,525,925.00 עבודות אבן 14 סה"כ לפרק:

תשתיות תקשורת 18 פרק:

תקשורת עירונית 18.1 תת פרק:

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

57,350.00 37.00 1,550.00 מ"א  ס"מ,60 ס"מ ברוחב עד 120חפירה ו/או חציבת תעלה בעומק עד 
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 וסילוק עודפי
חפירה.

1.18.1.0020

25,800.00 86.00 300.00 מ"א חציית משטח אספלט/בטונים ו/או פירוק ריצוף בשטח כבישים, מדרכות
ו/או איי תנועה כולל אבני שפה מכל סוג, באמצעות כל כלי מכאני

שיידרש לרבות חופר-תעלות, כולל חיתוך ושבירת אספלט/בטון קיים
בעומק השכבות הקיימות ובכל שכבה שהיא, חפירה וחציבה לרבות

 ס"מ.100 ס"מ, ברוחב כנדרש עד 150בעבודת ידיים לעומק עד 

1.18.1.0030

37,200.00 186.00 200.00 מ"א חציית משטח אספלט/בטונים ו/או פירוק ריצוף בשטח כבישים, מדרכות
ו/או איי תנועה כולל אבני שפה מכל סוג, באמצעות כל כלי מכאני

שיידרש לרבות חופר-תעלות, כולל חיתוך ושבירת אספלט/בטון קיים
בעומק השכבות הקיימות ובכל שכבה שהיא, חפירה וחציבה לרבות

 ס"מ מתחת100 ס"מ, ברוחב כנדרש עד 300בעבודת ידיים לעומק עד 
למסילת רכבת עתידית

1.18.1.0040

60,000.00 200.00 300.00 מ"א תיקון משטח אספלט/בטונים ו/או ריצוף בשטח כבישים, מדרכות ו/או איי
C.L.S.Mתנועה כולל ריפוד וכיסוי חול, החלפת החומר החפור בבטון 

סרט סימון תיקני, תיקון הכביש באספלט חם כולל אספקת האספלט,
הבטון, אבני שפה והמרצפות, החזרת המצב לקדמותו ופינוי עודפי חפירה

 ס"מ.100 ס"מ, ברוחב כנדרש עד 150לעומק עד 

1.18.1.0050
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
80,000.00 400.00 200.00 מ"א תיקון משטח אספלט/בטונים ו/או ריצוף בשטח כבישים, מדרכות ו/או איי

C.L.S.Mתנועה כולל ריפוד וכיסוי חול, החלפת החומר החפור בבטון 
סרט סימון תיקני, תיקון הכביש באספלט חם כולל אספקת האספלט,

הבטון, אבני שפה והמרצפות, החזרת המצב לקדמותו ופינוי עודפי חפירה
 ס"מ.100 ס"מ, ברוחב כנדרש עד 300לעומק עד 

1.18.1.0060

151,900.00 98.00 1,550.00 מ"א תוספת מחיר לחפירת תעלה עבור החלפת חומר חפור במצע סוג א' מהודק
 בשכבות, כולל פינוי החומר החפור לאתר מורשה. (ימדד לפי החיוב

התאורטי של החפירה)

1.18.1.0070

צנרת ושוחות

217,800.00 12.10 18,000.00 מ"א 1.18.1.0090 מ"מ.50 בקוטר 13.5צינורות פוליאטילן דגם בזק יק"ע  

24,000.00 4,800.00 5.00 יח' 1.18.1.0100 דגם חברת תקשורת1Aחפירה ובניית תא מאובזר מסוג 

44,800.00 6,400.00 7.00 יח' 1.18.1.0110 דגם חברת תקשורת.2Aחפירה ובניית תא מאובזר מסוג 

2,330.00 2,330.00 1.00 יח'  טון לפי40 לעומס D400תא בקרה עם תקרה כבדה ומכסה מיציקת פלדה 
 עם סמל עיריית ירושלים וכיתוב יצוקים בהטבעה לפי סוג489ת''י 

 מ', עם שלבי טיפוס,כולל1.75 ס''מ ובעומק 100המערכת.  התא בקוטר 
חפירה/חציבה וסילוק עודפי אדמה.

1.18.1.0120

44,250.00 1,770.00 25.00 יח' 40 לעומס D400תא בקרה לחשמל עם תקרה כבדה ומכסה מיציקת פלדה 
 עם סמל עיריית ירושלים וכיתוב יצוקים בהטבעה לפי489טון לפי ת''י 

 מ', עם שלבי טיפוס,1.75 ס''מ ובעומק 80סוג המערכת.  התא בקוטר 
כולל חפירה/חציבה וסילוק עודפי אדמה.

1.18.1.0130

99,000.00 3,000.00 33.00 יח' 1.18.1.0140 טון דגם בזק לכל סוגי התאים40אספקה והתקנה של מכסה לתא כבישי 

45,000.00 2.50 18,000.00 מ"א  מ"מ לצורך השחלה בנשיפה לפי מפרטי40/50/63בדיקת לחץ לצינורות 
בזק

1.18.1.0150

45,000.00 2.50 18,000.00 מ"א 1.18.1.0160 מ"מ40/53/63 מ"מ ו/או 110העברת מנדרול לצירונות 

3,800.00 380.00 10.00 יח' 1.18.1.0170 מטר0.5צווארונים לתאים חדשים או ישנים בגובה עד 

938,230.00 תקשורת עירונית 18.1 סה"כ לתת פרק:

בזק 18.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
5,400.00 90.00 60.00 מ"א  ס"מ , באמצעות60 מטר ברוחב עד 2חפירה ו\ חציבת תעלה בעומק עד 

כל כלי מכאני שיידרש לרבות חופר-תעלות או בעבודת ידיים, בכל סוגי
הקרקע כולל ריפוד וכיסוי חול, הנחת סרט סימון תקני, ומילוי החפירה

במצע מהודק בשכבות, החזרת השטח לקדמותו וסילוק עודפי חפירה

1.18.2.0010

חפירות



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 36עמוד: 12/01/2020 חסוי

81/2019כתב כמויות למכרז מספר 
m  שרגאי37 - קו ירוק - קטע 1אינפרא 

תת כתב: כללי

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
41,600.00 80.00 520.00 מ"א  ס"מ,60 ס"מ ברוחב עד 150חפירה ו/או חציבת תעלה בעומק עד 

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 וסילוק עודפי
חפירה.

1.18.2.0030

48,000.00 100.00 480.00 מ"א 120 עד 61 ס"מ ברוחב כנדרש מ-150חפירה ו/או חציבת תעלה בעומק עד 
ס"מ, 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 וסילוק

עודפי חפירה.

1.18.2.0040

43,200.00 120.00 360.00 מ"א  ס"מ120 עד 61 מטר ברוחב כנדרש מ 2חפירה ו\ חציבת תעלה בעומק עד 
, באמצעות כל כלי מכאני שיידרש לרפות חופר-תעלות או באמצעות

עבודת ידיים, בכל סוגי הקרקע כולל ריפוד וכיסוי חול, הנחת סרט סימון
תקני ומילוי החפירה במצע מהודק בשכבות, החזרת השטח לקדמותו

וסילוק עודפי חפירה

1.18.2.0050

30,100.00 86.00 350.00 מ"א חציית משטח אספלט/בטונים ו/או פירוק ריצוף בשטח כבישים, מדרכות
ו/או איי תנועה כולל אבני שפה מכל סוג, באמצעות כל כלי מכאני

שיידרש לרבות חופר-תעלות, כולל חיתוך ושבירת אספלט/בטון קיים
בעומק השכבות הקיימות ובכל שכבה שהיא, חפירה וחציבה לרבות

 ס"מ.100 ס"מ, ברוחב כנדרש עד 150בעבודת ידיים לעומק עד 

1.18.2.0060

48,360.00 186.00 260.00 מ"א חציית משטח אספלט/בטונים ו/או פירוק ריצוף בשטח כבישים, מדרכות
ו/או איי תנועה כולל אבני שפה מכל סוג, באמצעות כל כלי מכאני

שיידרש לרבות חופר-תעלות, כולל חיתוך ושבירת אספלט/בטון קיים
בעומק השכבות הקיימות ובכל שכבה שהיא, חפירה וחציבה לרבות

 ס"מ מתחת100 ס"מ, ברוחב כנדרש עד 300בעבודת ידיים לעומק עד 
למסילת רכבת עתידית

1.18.2.0070

70,000.00 200.00 350.00 מ"א תיקון משטח אספלט/בטונים ו/או ריצוף בשטח כבישים, מדרכות ו/או איי
C.L.S.Mתנועה כולל ריפוד וכיסוי חול, החלפת החומר החפור בבטון 

סרט סימון תיקני, תיקון הכביש באספלט חם כולל אספקת האספלט,
הבטון, אבני שפה והמרצפות, החזרת המצב לקדמותו ופינוי עודפי חפירה

 ס"מ.100 ס"מ, ברוחב כנדרש עד 150לעומק עד 

1.18.2.0080

104,000.00 400.00 260.00 מ"א תיקון משטח אספלט/בטונים ו/או ריצוף בשטח כבישים, מדרכות ו/או איי
C.L.S.Mתנועה כולל ריפוד וכיסוי חול, החלפת החומר החפור בבטון 

סרט סימון תיקני, תיקון הכביש באספלט חם כולל אספקת האספלט,
הבטון, אבני שפה והמרצפות, החזרת המצב לקדמותו ופינוי עודפי חפירה

 ס"מ.100 ס"מ, ברוחב כנדרש עד 300לעומק עד 

1.18.2.0090

27,000.00 90.00 300.00 מ"א חפירות גישוש לאיתור תשתיות תת קרקעיות בעומק כלשהו 1.18.2.0100

134,260.00 98.00 1,370.00 מ"א תוספת מחיר לחפירת תעלה עבור החלפת חומר חפור במצע סוג א' מהודק
 בשכבות, כולל פינוי החומר החפור לאתר מורשה. (ימדד לפי החיוב

התאורטי של החפירה)

1.18.2.0110

6,000.00 30.00 200.00 מ"א  ס"מ בצמוד50תוספת למחיר החפירה עבור חפירה בקירבה של פחות מ-
לצנרת תקשורת קיימת

1.18.2.0120

צנרת ושוחות

42,000.00 210.00 200.00 מ"א 8צינור פלדה קוטר פנימי " 1.18.2.0140
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תת כתב: כללי

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,600.00 26.00 100.00 מ"א  מ"מ, יק"ע75) בקוטר H.D.P.Eאספקה והתקנה של צינור מפוליאטילן (

 לפי תקן בזק לתקשורת, עם שכבת סיליקור פנימית, הצינור עם פסי13.5
סימון בצבע כנדרש לפי סוג המערכת שבתכנון (אדום, ירוק, צהוב, כתום),

 מ"מ, עבור סיבים אופטיים או תקשורת מסחרית8 כולל חוט נילון שזור 
או בקרת תנועה.

1.18.2.0150

1,210.00 12.10 100.00 מ"א 1.18.2.0160 מ"מ.50 בקוטר 13.5צינורות פוליאטילן דגם בזק יק"ע  

308,880.00 26.00 11,880.00 מ"א 4.2 עובי דופן 10, דרג 4 קשיח בקוטר ''P.V.Cאספקה והתקנה של צינור 
 מ''מ, וחיבורים אטומים בין8מ''מ, עם חוט משיכה מניילון שזור בקוטר 

הצינורות.

1.18.2.0170

4,400.00 2,200.00 2.00 יח' , כולל מדרגות (סולם), קידוחי פתחים לצנרתPתא בקרה מלבני דגם 
ומחברי שוחה גמישים מסוג איטוביב, כולל חפירת הבור, התקנת התא,

הידוק בשכבות מבוקר סביב התא וסילוק עודפי החפירה.

1.18.2.0180

48,000.00 4,800.00 10.00 יח' , כולל מדרגות (סולם), קידוחי פתחים לצנרת1Aתא בקרה מלבני דגם 
ומחברי שוחה גמישים מסוג איטוביב, כולל חפירת הבור, התקנת התא,

הידוק בשכבות מבוקר סביב התא וסילוק עודפי החפירה.

1.18.2.0190

70,400.00 6,400.00 11.00 יח' , כולל מדרגות (סולם), קידוחי פתחים לצנרת2Aתא בקרה מלבני דגם 
ומחברי שוחה גמישים מסוג איטוביב, כולל חפירת הבור, התקנת התא,

הידוק בשכבות מבוקר סביב התא וסילוק עודפי החפירה.

1.18.2.0200

73,200.00 9,150.00 8.00 יח' , כולל מדרגות (סולם), קידוחי פתחים לצנרת25Aתא בקרה מלבני דגם 
ומחברי שוחה גמישים מסוג איטוביב, כולל חפירת הבור, התקנת התא,

הידוק בשכבות מבוקר סביב התא וסילוק עודפי החפירה.

1.18.2.0210

81,000.00 3,000.00 27.00 יח' 1.18.2.0220 טון דגם בזק לכל סוגי התאים40אספקה והתקנה של מכסה לתא כבישי 

10,720.00 1,340.00 8.00 יח' תוספת מחיר לתא בכל גודל עבור בניתו על קו קיים. 1.18.2.0230

5,250.00 750.00 קומפלט7.00 1.18.2.0240 קנים.12 קנים עד וכולל 7חדירה לתאים קיימים עם צנרת חדשה מ-

4,500.00 900.00 5.00 יח' התאמת שוחות/תאי ביקורת של בזק כולל פירוק תקרה והסדרת מכסה
במדרכה.

1.18.2.0250

250.00 2.50 100.00 מ"א  מ"מ לצורך השחלה בנשיפה לפי מפרטי40/50/63בדיקת לחץ לצינורות 
בזק

1.18.2.0260

3,900.00 650.00 קומפלט6.00 גילוי תא קיים, לרבות ניקוי התא. 1.18.2.0270

5,700.00 380.00 15.00 יח' 1.18.2.0280 מטר0.5צווארונים לתאים חדשים או ישנים בגובה עד 

6,000.00 1,200.00 5.00 יח' CLSMפירוק תא תקשורת במידות שונות ומכל סוג, כולל מילוי  1.18.2.0290



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 38עמוד: 12/01/2020 חסוי

81/2019כתב כמויות למכרז מספר 
m  שרגאי37 - קו ירוק - קטע 1אינפרא 

תת כתב: כללי

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
20,000.00 200.00 100.00 מ"א  מטר, לרבות כל עבודות1.0הנמכת צנררת תת-קרקעית קיימת בעומק עד 

 סרטי2 ס"מ חול, 30החפירה, הנמכת צנרת וכבילה אופטית חיה, כיסוי 
סימון והחזרת החומר החפור.

1.18.2.0300

910.00 130.00 7.00 יח' גילוי קצוות של צינורות קיימים 1.18.2.0310

1,246,840.00 בזק 18.2 סה"כ לתת פרק:

תשתיות ביטחון - עירייה 18.3 תת פרק:

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

צנרת, שוחות ותעלות

83,600.00 19.00 4,400.00 מ"א 1.18.3.0030 מ"מ.63 בקוטר 13.5צינורות פוליאטילן דגם בזק יק"ע  

11,000.00 2.50 4,400.00 מ"א  מ"מ לצורך השחלה בנשיפה לפי מפרטי40/50/63בדיקת לחץ לצינורות 
בזק

1.18.3.0040

11,000.00 2.50 4,400.00 מ"א 1.18.3.0050 מ"מ40/53/63 מ"מ ו/או 110העברת מנדרול לצירונות 

36,400.00 28.00 1,300.00 מ"א 1.18.3.0060 מ''מ4.2 עובי דופן 10, דרג 4 קשיח בקוטר ''P.V.Cצינור 

142,000.00 תשתיות ביטחון - עירייה 18.3 סה"כ לתת פרק:

תשתיות תקשורת-סלקום פרטנר הוט 18.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
כל העבודה תבוצע בהתאם לתוכניות שאושרו ע"י חברות התקשורת, וע"י

 קבלנים מאושרים בחב' התקשורת וע"פ נהלי העבודה הנהוגים בחברות
התקשורת.

כל העבודות בליווי צמוד ובפיקוח אנשי חברות התקשורת וכלול במחירי
היחידה. על הקבלן למסור הודעה בכתב לחברות התקשורת על תחילת

העבודות עבורם ולתאם עבודתו עימם בזמן ביצוע עבודות בקרבת
תשתיות תקשורת. ביצוע עבודות התשתית יהיה רק על ידי קבלנים
המאושרים לביצוע ע"י חברות התקשורת. כמו כן על הקבלן לסייע

לחברות הת קשורת בכל הדרוש לביצוע עבודות השחלת כבלים וחיבורים
דרושים לעמודים ושוחות קיימות, כולל כל העבודות שידרשו על ידם,

ועליו לכלול זאת במחירי היחידה בפרק זה.

חברת מוריה רשאית לבטל את פרק התקשורת ולמסור את כולו או חלקו
לחברות תקשורת ולקבלן מטעמם, לביצוע עבודות במסגרת "קידום

זמינות", ואו במהלך העבודה השוטפת, ללא כל תמורה נוספת
לקבלןאספקה והתקנת מכסים לתאי תקשורת (על ידי הקבלן ועל חשבונו).

 על הקבלן להוביל את המכסים מהמפעל או מהמחסן.סרטים יסופקו ע"י
הקבלן בכ ל העבודות ומחירם כלול בסעיף החפירה.אין להתחיל בעבודה

ללא פיקוח חברות התקשורת. התוכניות המאושרות לביצוע ימסרו על ידם
 לקבלן.מחיר היחידה לביצוע החפירות והצנרת , וכל האמור בפרק זה

יכלול גם אספקה, הובלה, הנחה, חפירה / חציבה, הידוק, תושבת החול
או חמרה, המילוי החוזר, האיטום, חיתוך הצנרת באורכים נדרשים וחי
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תת כתב: כללי

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
82,800.00 60.00 1,380.00 מ"א  עבור החלפת חומר חפור במצע סוג א' מהודק18.01.0002תוספת לסעיף 

בשכבות, כולל פיונוי החומר החפור לאתר מורשה
1.18.4.0040

600.00 60.00 10.00 מ"א  ס"מ וברוחב150חפירה\חציבה תעלה לצנרת תקשורת מכל סוג בעומק עד 
 סרטי סימון,2 ס"מ חול, 30 ס"מ בתחתיתה ,כולל ריפוד חול וכיסוי 40 עד 

 והחזרת החומר החפור.

1.18.4.0050

790.00 79.00 10.00 מ"א  עבור החלפת חומר חפור במצע סוג א' מהודק18.01.0004תוספת לסעיף 
בשכבות, כולל פיונוי החומר החפור לאתר מורשה

1.18.4.0060

9,100.00 70.00 130.00 מ"א  ס"מ וברוחב200חפירה\חציבה תעלה לצנרת תקשורת מכל סוג בעומק עד 
 סרטי2 ס"מ חול,  30 ס"מ בתחתיתה ,כולל ריפוד חול וכיסוי 40 עד 

סימון, והחזרת החומר החפור.

1.18.4.0070

44,200.00 340.00 130.00 מ"א ,  כוללC.L.S.M עבור החלפת חומר חפור ב-18.01.0006תוספת לסעיף 
פיונוי החומר החפור לאתר מורשה

1.18.4.0080

810.00 81.00 10.00 מ"א  ס"מ וברוחב250חפירה\חציבה תעלה לצנרת תקשורת מכל סוג בעומק עד 
 סרטי2 ס"מ חול,  30 ס"מ בתחתיתה ,כולל ריפוד חול וכיסוי 40 עד 

סימון, והחזרת החומר החפור.

1.18.4.0090

4,120.00 412.00 10.00 מ"א ,  כוללC.L.S.M עבור החלפת חומר חפור ב-18.01.0008תוספת לסעיף 
פיונוי החומר החפור לאתר מורשה

1.18.4.0100

1,050.00 105.00 10.00 מ"א  ס"מ וברוחב300חפירה\חציבה תעלה לצנרת תקשורת מכל סוג בעומק עד 
 סרטי סימון,2 ס"מ חול, 30 ס"מ בתחתיתה ,כולל ריפוד חול וכיסוי 40 עד 

 והחזרת החומר החפור.

1.18.4.0110

64,860.00 47.00 1,380.00 מ"א  ס"מ וברוחב100חפירה\חציבה תעלה לצנרת תקשורת מכל סוג בעומק עד 
 סרטי סימון,2 ס"מ חול, 30 ס"מ בתחתיתה ,כולל ריפוד חול וכיסוי 40 עד 

 והחזרת החומר החפור.

1.18.4.0120

4,680.00 468.00 10.00 מ"א ,  כוללC.L.S.M עבור החלפת חומר חפור ב-18.01.0010תוספת לסעיף 
פיונוי החומר החפור לאתר מורשה

1.18.4.0130

1,320.00 132.00 10.00 מ"א  ס"מ וברוחב350חפירה\חציבה תעלה לצנרת תקשורת מכל סוג בעומק עד 
 סרטי סימון,2 ס"מ חול, 30 ס"מ בתחתיתה ,כולל ריפוד חול וכיסוי 40 

והחזרת החומר החפור.

1.18.4.0140

5,340.00 534.00 10.00 מ"א ,  כוללC.L.S.M עבור החלפת חומר חפור ב-18.01.0012תוספת לסעיף 
פיונוי החומר החפור לאתר מורשה

1.18.4.0150

5,148.00 156.00 33.00 מ"א  ס"מ וברוחב400חפירה\חציבה תעלה לצנרת תקשורת מכל סוג בעומק עד 
 סרטי סימון,2 ס"מ חול, 30 ס"מ בתחתיתה ,כולל ריפוד חול וכיסוי 40 

והחזרת החומר החפור.

1.18.4.0160

19,305.00 585.00 33.00 מ"א ,  כוללC.L.S.M עבור החלפת חומר חפור ב-18.01.0014תוספת לסעיף 
פיונוי החומר החפור לאתר מורשה

1.18.4.0170

5,580.00 60.00 93.00 מ"א  ס"מ וברוחב100חפירה\חציבה תעלה לצנרת תקשורת מכל סוג בעומק עד 
 סרטי סימון,2 ס"מ חול, 30 ס"מ בתחתיתה ,כולל ריפוד חול וכיסוי 60 

והחזרת החומר החפור.

1.18.4.0180
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81/2019כתב כמויות למכרז מספר 
m  שרגאי37 - קו ירוק - קטע 1אינפרא 

תת כתב: כללי

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
6,975.00 75.00 93.00 מ"א  עבור החלפת חומר חפור במצע סוג א' מהודק18.01.0030תוספת לסעיף 

בשכבות, כולל פיונוי החומר החפור לאתר מורשה
1.18.4.0190

750.00 75.00 10.00 מ"א  ס"מ וברוחב150חפירה\חציבה תעלה לצנרת תקשורת מכל סוג בעומק עד 
 סרטי סימון,2 ס"מ חול, 30 ס"מ בתחתיתה ,כולל ריפוד חול וכיסוי 60 

והחזרת החומר החפור.

1.18.4.0200

950.00 95.00 10.00 מ"א  עבור החלפת חומר חפור במצע סוג א' מהודק18.01.0032תוספת לסעיף 
בשכבות, כולל פיונוי החומר החפור לאתר מורשה

1.18.4.0210

840.00 84.00 10.00 מ"א  ס"מ וברוחב200חפירה\חציבה תעלה לצנרת תקשורת מכל סוג בעומק עד 
 סרטי סימון,2 ס"מ חול, 30 ס"מ בתחתיתה ,כולל ריפוד חול וכיסוי 60 

והחזרת החומר החפור.

1.18.4.0220

4,000.00 400.00 10.00 מ"א ,  כוללC.L.S.M עבור החלפת חומר חפור ב-18.01.0034תוספת לסעיף 
פיונוי החומר החפור לאתר מורשה

1.18.4.0230

950.00 95.00 10.00 מ"א  ס"מ וברוחב250חפירה\חציבה תעלה לצנרת תקשורת מכל סוג בעומק עד 
 סרטי סימון,2 ס"מ חול, 30 ס"מ בתחתיתה ,כולל ריפוד חול וכיסוי 60 

והחזרת החומר החפור.

1.18.4.0240

4,800.00 480.00 10.00 מ"א ,  כוללC.L.S.M עבור החלפת חומר חפור ב-18.01.0036תוספת לסעיף 
פיונוי החומר החפור לאתר מורשה

1.18.4.0250

24,750.00 90.00 275.00 מ"א  ס"מ וברוחב100חפיר\חציבה תעלה לצנרת תקשורת מכל סוג בעומק עד 
 סרטי סימון,2 ס"מ חול, 30 ס"מ בתחתיתה ,כולל ריפוד חול וכיסוי 90

והחזרת החומר החפור.

1.18.4.0260

30,250.00 110.00 275.00 מ"א  עבור החלפת חומר חפור במצע סוג א' מהודק18.01.0050תוספת לסעיף 
בשכבות, כולל פיונוי החומר החפור לאתר מורשה

1.18.4.0270

1,100.00 110.00 10.00 מ"א  ס"מ וברוחב150חפיר\חציבה תעלה לצנרת תקשורת מכל סוג בעומק עד 
 סרטי סימון,2 ס"מ חול, 30 ס"מ בתחתיתה ,כולל ריפוד חול וכיסוי 90

והחזרת החומר החפור.

1.18.4.0280

1,400.00 140.00 10.00 מ"א  עבור החלפת חומר חפור במצע סוג א' מהודק18.01.0052תוספת לסעיף 
בשכבות, כולל פיונוי החומר החפור לאתר מורשה

1.18.4.0290

4,750.00 125.00 38.00 מ"א  ס"מ וברוחב200חפיר\חציבה תעלה לצנרת תקשורת מכל סוג בעומק עד 
 סרטי סימון,2 ס"מ חול, 30 ס"מ בתחתיתה ,כולל ריפוד חול וכיסוי 90

והחזרת החומר החפור.

1.18.4.0300

22,800.00 600.00 38.00 מ"א ,  כוללC.L.S.M עבור החלפת חומר חפור ב-18.01.0054תוספת לסעיף 
פיונוי החומר החפור לאתר מורשה

1.18.4.0310

1,400.00 140.00 10.00 מ"א  ס"מ וברוחב250חפירה\חציבה תעלה לצנרת תקשורת מכל סוג בעומק עד 
 סרטי סימון,2 ס"מ חול, 30  ס"מ בתחתיתה ,כולל ריפוד חול וכיסוי 90 

והחזרת החומר החפור.

1.18.4.0320

7,200.00 720.00 10.00 מ"א ,  כוללC.L.S.M עבור החלפת חומר חפור ב-18.01.0056תוספת לסעיף 
פיונוי החומר החפור לאתר מורשה

1.18.4.0330
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81/2019כתב כמויות למכרז מספר 
m  שרגאי37 - קו ירוק - קטע 1אינפרא 

תת כתב: כללי

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,750.00 175.00 10.00 מ"א  ס"מ וברוחב300חפירה\חציבה תעלה לצנרת תקשורת מכל סוג בעומק עד 

 סרטי סימון,2 ס"מ חול, 30  ס"מ בתחתיתה ,כולל ריפוד חול וכיסוי 90 
והחזרת החומר החפור.

1.18.4.0340

8,000.00 800.00 10.00 מ"א ,  כוללC.L.S.M עבור החלפת חומר חפור ב-18.01.0058תוספת לסעיף 
פיונוי החומר החפור לאתר מורשה

1.18.4.0350

2,150.00 215.00 10.00 מ"א  ס"מ וברוחב350חפירה\חציבה תעלה לצנרת תקשורת מכל סוג בעומק עד 
 סרטי סימון,2 ס"מ חול, 30  ס"מ בתחתיתה ,כולל ריפוד חול וכיסוי 90 

והחזרת החומר החפור.

1.18.4.0360

9,000.00 900.00 10.00 מ"א ,  כוללC.L.S.M עבור החלפת חומר חפור ב-18.01.0060תוספת לסעיף 
פיונוי החומר החפור לאתר מורשה

1.18.4.0370

3,060.00 255.00 12.00 מ"א  ס"מ וברוחב400חפירה\חציבה תעלה לצנרת תקשורת מכל סוג בעומק עד 
 סרטי סימון,2 ס"מ חול, 30  ס"מ בתחתיתה ,כולל ריפוד חול וכיסוי 90 

והחזרת החומר החפור.

1.18.4.0380

11,700.00 975.00 12.00 מ"א ,  כוללC.L.S.M עבור החלפת חומר חפור ב-18.01.0063תוספת לסעיף 
פיונוי החומר החפור לאתר מורשה

1.18.4.0390

3,000.00 30.00 100.00 מ"א  ס"מ בצמוד50תוספת למחיר החפירה עבור חפירה בקירבה של פחות מ-
לצנרת תקשורת קיימת.

1.18.4.0400

53,280.00 180.00 296.00 מ"א  מ''מ  עם חוט8.6, עובי דופן 10 דרג 10 קשיח בקוטר ''P.V.Cצינור 
 מ''מ.8משיכה מנילון שזור בקוטר 

1.18.4.0410

284,400.00 18.00 15,800.00 מ"א 50 בקוטר 11 יק"ע HDPEצינורות פוליאטילן דגם הוט/פרטנר/סלקום 
 מ"מ. כולל8מ"מ כולל מחברים ואטמים וחוט משיכה מפוליפרופילן 

אספקה,הנחת והשחלת הצנרת.

1.18.4.0420

39,500.00 2.50 15,800.00 מ"א  מ"מ  לצורך השחלה בנשיפה לפי מפרטי63/50/40בדיקת לחץ לצינורות  
הוט/בזק/סלקום/פרטנר.

1.18.4.0430

39,500.00 2.50 15,800.00 מ"א 1.18.4.0440 מ"מ63/53/40 מ"מ ו/או 110העברת מנדרול לצינורות 

7,800.00 650.00 קומפלט12.00 גילוי תא קיים  לרבות ניקוי התא. 1.18.4.0450

11,780.00 380.00 31.00 יח' 1.18.4.0460 מטר .0.5צווארונים לתאים חדשים או ישנים בגובה עד 

7,200.00 600.00 קומפלט12.00 1.18.4.0470 קנים.6חדירה לתאים קיימים עם צנרת חדשה עד וכולל 

103,500.00 4,500.00 קומפלט23.00  טון כולל מדרגות,40 ס"מ, תקרה 100 ס"מ ובגובה 100תא בקרה בקוטר 
60 בקוטר D400 טון 40מכסה יצקת דגם פרטנר/סלקום/הוט לעומס של 

ס"מ לרבות זוג שלטים וברגים. כולל חפירה למיקום התא ופינוי החומר
החפור לאתר מורשה

1.18.4.0480

13,800.00 600.00 קומפלט23.00  ס"מ, לרבות תוספת מדרגות100 ס"מ לתא בקוטר 50תוספת חוליה בגובה 
. 

1.18.4.0490
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תת כתב: כללי

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
5,600.00 2,800.00 קומפלט2.00  טון כולל מדרגות, מכסה40 סלקום/פרטנר, תקרה Pתא חיבור מלבני דגם 

 ס"מ לרבות60 בקוטר D400 טון דגם 40יצקתדגם סלקום/פרטנר לעומס 
זוג שלטים, ברגים, יציקת בטון, סורג בטון, דלי צבירה. כולל חפירה

למיקום התא ופינוי החומר החפור לאתר מורשה

1.18.4.0500

12,000.00 3,000.00 קומפלט4.00 תוספת מחיר לתא בכל גודל עבור בניתו על תוואי סיב אופטי פעיל/צנרת
קיימת עם סיב אופטי

1.18.4.0510

9,100.00 700.00 13.00 יח' CLSMפירוק תא תקשורת במידות שונות ומכל סוג. כולל מילוי ב  1.18.4.0520

95,000.00 2,500.00 38.00 יח'  מטר (דגם1X1אספקה,הובלה והתקנה של עמוד עץ בתוך קוביית בטון 
 מטר לרבות ישור, הידוק,12חברת התקשורת נשוא העבודה), בגובה עד 
הכנת הקרקע וסילוק הפסולת לאתר מורשה

1.18.4.0530

17,100.00 450.00 38.00 יח'  מטר (דגם חברת התקשורת נשוא1X1פירוק עמודי עץ בתוך קוביית בטון 
 מטר והובלתם למחסן עירייה או סילוקם מהשטח12העבודה), בגובה עד 
ע"פ הוראת המפקח.

1.18.4.0540

625.00 125.00 5.00 יח' 18.01.0590 צינורות פוליאתילן בהתאם לסעיף 2עליה לעמוד/קיר עם  1.18.4.0550

1,300.00 130.00 10.00 יח' גילוי קצוות של צינורות קיימים 1.18.4.0560

20,400.00 136.00 150.00 מ"ר 1.18.4.0570 ס"מ5 בעובי 3/4תיקון זמני לאספלט כביש/מדרכה תא"צ 

1,123,163.00 תשתיות תקשורת-סלקום פרטנר הוט 18.4 סה"כ לתת פרק:

3,450,233.00 תשתיות תקשורת 18 סה"כ לפרק:

ביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוס 23 פרק:

ביסוס עמודי חשמול 23.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
169,606.50 304.50 557.00 מ"א  יצוק באתר30) בטון ב-Micro-Pileכלונס אנכי קדוח בשיטת ההקשה (

 ס''מ45בקוטר 
1.23.1.0010

80,997.00 551.00 147.00 מ"א  יצוק באתר30) בטון ב-Micro-Pileכלונס אנכי קדוח בשיטת ההקשה (
 ס''מ60בקוטר 

1.23.1.0020

9,408.00 32.00 294.00 מ"א 2.5צינור בדיקה מפלדה בקוטר '' 1.23.1.0030

3,860.01 6.93 557.00 מ"א  ס"מ עבור שימוש בבטון ב-45תוספת מחיר לכל סוגי הכלונסאות בקוטר 
30 במקום ב-40

1.23.1.0040

1,911.00 13.00 147.00 מ"א  ס''מ עבור שימוש בבטון60תוספת מחיר לכל סוגי הכלונסאות בקוטר 
30 במקום ב-40ב-

1.23.1.0050

265,782.51 ביסוס עמודי חשמול 23.1 סה"כ לתת פרק:

קירות תומכים 23.2 תת פרק:
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תת כתב: כללי

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
502,425.00 304.50 1,650.00 מ"א  יצוק באתר30) בטון ב-Micro-Pileכלונס אנכי קדוח בשיטת ההקשה (

 ס''מ45בקוטר 
1.23.2.0010

2,322,274.50 561.75 4,134.00 מ"א  יצוק באתר30) בטון ב-Micro-Pileכלונס אנכי קדוח בשיטת ההקשה (
 ס''מ60בקוטר 

1.23.2.0020

588,966.00 777.00 758.00 מ"א  יצוק באתר30 ) מבטון ב-Micropileכלונס אנכי קדוח בשיטת ההקשה (
 ס"מ80בקוטר 

1.23.2.0030

300,686.40 33.60 8,949.00 מ"א 2.5צינור בדיקה מפלדה בקוטר '' 1.23.2.0040

110,250.00 551.25 200.00 מ"ק 30סתימת חללים שנתגלו באמצעות בטון ב- 1.23.2.0050

11,434.50 6.93 1,650.00 מ"א  ס"מ עבור שימוש בבטון ב-45תוספת מחיר לכל סוגי הכלונסאות בקוטר 
30 במקום ב-40

1.23.2.0060

56,429.10 13.65 4,134.00 מ"א  ס''מ עבור שימוש בבטון60תוספת מחיר לכל סוגי הכלונסאות בקוטר 
30 במקום ב-40ב-

1.23.2.0070

17,509.80 23.10 758.00 מ"א  ס''מ עבור שימוש בבטון80תוספת מחיר לכל סוגי הכלונסאות בקוטר 
30 במקום ב-40ב-

1.23.2.0080

3,909,975.30 קירות תומכים 23.2 סה"כ לתת פרק:

4,175,757.81 סאות קדוחים וקירות ביסוס ביסוס עמוק כלונ 23 סה"כ לפרק:

סידורי נגישות לנכים 27 פרק:

עבודות ריצוף, אבני שפה, אבני תעלה ומדרגות 27.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
29,960.00 214.00 140.00 מ"ר  על בסיס מלט לבן. (לפי סעיף20/20/6ריצוף אבן סימון לעיוורים 

 בדקל ) תוצרת אקרשטיין או ש"ע צבע וגוון לפי בחירת40.053.2502
A21אדריכל. לפי פרט 

1.27.1.0010

22,470.00 214.00 105.00 מ"ר פס מוביל למעבר חצייה - אבן משתלבת על בסיס מלט לבן , גמר מסותת.
 בדקל) תוצרת אקרשטיין או ש"ע צבע וגוון לפי40.053.2502(לפי סעיף 

A2.1בחירת אדריכל. לפי פרט 

1.27.1.0020

52,430.00 י תעלה ומדרגות עבודות ריצוף, אבני שפה, אבנ 27.1 סה"כ לתת פרק:

52,430.00 סידורי נגישות לנכים 27 סה"כ לפרק:

פיתוח נופי 40 פרק:

עבודות פיתוח ושיקום נופי 40.10 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
6,507.50 9.50 685.00 מ"ק חיפוי אדמה מחישוף עליון או/ו אדמת עומק באזורי שיקום נופי. 1.40.10.0010

63,500.00 25.00 2,540.00 מ"ר ניקוי קירות אבן קיימים בקיטור 1.40.10.0020
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תת כתב: כללי

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

70,007.50 עבודות פיתוח ושיקום נופי 40.10 סה"כ לתת פרק:

ריצוף באבנים משתלבות 40.50 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
977,600.00 94.00 10,400.00 מ"ר 25/25 25/12.5 12/.12.5 ס"מ בגודל 6ריצוף באבנים משתלבות בעובי 

 (לפי סעיףA116 A621 ס"מ בגוון אפור על פי פרט 5לרבות חול 
 בדקל)40.053.0440

1.40.50.0010

87,750.00 135.00 650.00 מ"ר 1.40.50.0020 ס"מ8כנ"ל אולם ריצוף משתלב בעובי 

415,200.00 173.00 2,400.00 מ"א  ס"מ תוצרת אקרשטיין או ש"ע. צבע וגוון20/10/50אבן גן רחבה במידות 
 בדקל)40.05.0062 (לפי סעיף A116לפי בחירת אדריכל. לפי פרט 

1.40.50.0030

12,500.00 250.00 50.00 יח' חבק לעמודי תאורה ורמזורים תוצרת אקרשטיין או ש"ע, צבע וגוון לפי
.A622ריצוף. לפי פרט 

1.40.50.0040

20,000.00 250.00 80.00 יח' חבק לעמודי תמרור תוצרת אקרשטיין או ש"ע, צבע וגוון לפי ריצוף. לפי
.A622פרט 

1.40.50.0050

1,513,050.00 ריצוף באבנים משתלבות 40.50 סה"כ לתת פרק:

1,583,057.50 פיתוח נופי 40 סה"כ לפרק:

גינון והשקיה 41 פרק:

הכשרת קרקע 41.10 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
49,140.00 189.00 260.00 מ"ק  מ"ק לדונם25 מ"ר בכמות של כ- 250קומפוסט לשטחים שגודלם מעל 

 בדקל)41.011.0040(לפי סעיף 
1.41.10.0010

38,178.00 3.78 10,100.00 מ"ר 1.41.10.0020 בדקל)41.010.0010הסרת צמחיה וניקוי שטח (לפי סעיף 

204,336.00 59.40 3,440.00 מ"ק אדמה מתאימה לגינון, לרבות פיזור בשטח (כמות גדולה) (לפי סעיף
 בדקל)41.011.0210

1.41.10.0030

11,110.00 1.10 10,100.00 מ"ר 1.41.10.0040 בנת"י)41.01.0030הכשרת קרקע לגינון-עיבוד קרקע (לפי סעיף 

10,100.00 1.00 10,100.00 מ"ר 1.41.10.0050 בנת"י)41.01.0020הכשרת קרקע לגינון-יישור גנני (לפי סעיף 

3,515.00 185.00 19.00 מ"ק זיבול קומפוסט שעבר תהליך קומפוזיטציה בבורות לעצים (לפי סעיף
 בנת"י)41.01.0055

1.41.10.0060

49,500.00 150.00 330.00 יח' 1.5/1.5/1.5חפירת בורות שתילה לעצים בגודל  1.41.10.0070

29,700.00 9.00 3,300.00 מ"ר  מ"ר), לרבות קומפוסט דישון ויישור סופי250הכנת שטח למדשאה (מעל 
 בדקל)41.030.0010(לפי סעיף 

1.41.10.0080
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
24,000.00 200.00 120.00 דונם טיפול בשטח מגונן כולל מערכת השקיה - גינון אינטנסיבי בשנה ראשונה

 בנת"י)41.01.5060(המדידה מתיחסת לדונם לחודש) (לפי סעיף 
1.41.10.0090

18,450.00 205.00 90.00 דונם טיפול בשטח מגונן כולל מערכת השקיה - גינון אינטנסיבי בשנה השניה
41.01.5061 חודשים (המדידה מתייחסת לדונם לחודש) (לפי סעיף 9למשך 

 בנת"י)

1.41.10.0100

60,000.00 200.00 300.00 יח' שימור עצים כולל כל העבודות הנדרשות לפי הנחיית האגרונום 1.41.10.0110

498,029.00 הכשרת קרקע 41.10 סה"כ לתת פרק:

נטיעה 41.20 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
440,000.00 22.00 20,000.00 יח' )41.020.0040 (לפי סעיף 4נטיעת שתילים גודל מס'   1.41.20.0010

154,000.00 70.00 2,200.00 יח' 1.41.20.0020 בדקל).41.020.0060 (לפי סעיף 5נטיעת שתילים גודל מס' 

36,990.00 270.00 137.00 יח'  ליטר קומפוסט לעץ50 ו 1 בקוטר גזע "7 ליטר) "גודל "30עצים ממיכל (
 בדקל)41.020.0170(לפי סעיף 

1.41.20.0030

126,225.00 495.00 255.00 יח'  ליטר קומפוסט לעץ50'' ו3 בקוטר גזע 9 ליטר) גודל 100עצים ממיכל (
 בדקל).41.020.0190(לפי סעיף 

1.41.20.0040

85,800.00 26.00 3,300.00 מ"ר  יום30 מ"ר) מזן קוקיו לרבות טיפול במשך 250שתילת מרבדי דשא (מעל 
ממועד השתילה. יש לקבל אישור מהמפקח על מקור הדשא. (לפי סעיף

 בדקל)41.030.0030

1.41.20.0050

137,250.00 5,490.00 25.00 יח'  מ' בליווי אגרונום ושתילתו מחדש לרבות7העתקת עץ בוגר בגובה מעל 
 בדקל)41.020.0360כל הטיפול הנדרש (לפי סעיף 

1.41.20.0060

100,000.00 200.00 500.00 מ"א  ס"מ מיריעת פולירופילן מסיבים לא150מגביל שורשים בגובה 
DIMארוגיםמחוברים בחום. עמידה לחדירת שורשים לפי תקן בינלאומי 

. ההתקנה לפי הוראות היצרן. במיקום לפי הנחיות הקונסטרוקטור4062
והמפקח בשטח. מיקום מגביל שורשים יהיה בהתאם להנחיות בשטח.

1.41.20.0070

8,820.00 196.00 45.00 יח' 1.41.20.0080 או ש"ע עם שני זקיפים ומכסים.AIRMAXמערכת אוורור בור שתילה 

131,250.00 350.00 375.00 יח'  ס"מ,8סט תומכת מעץ לעצים בערוגות ממוטות עץ עגול חרוט, קוטר 
B3כולל עבודה. לפי פרט 

1.41.20.0090

81,000.00 135.00 600.00 מ"ק 3-6הוספת "שברי אבן" (אגרגטים) לניקוז בבורות שתילה מחצץ בגודל 
51.030.0050ס"מ. לרבות פיזור בבורות השתילה. לפי פרט. (לפי סעיף 

בדקל)

1.41.20.0100

1,301,335.00 נטיעה 41.20 סה"כ לתת פרק:

השקיה 41.30 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
15,000.00 50.00 300.00 מ"א  כולל : אספקה, חפירה, התקנה10 מ"מ דרג 90צינור פוליתילן בקוטר 

במצמדי "פלסאון" - אביזרים שחורים או "פלסים" וכיסוי. ממקור המים
לראש המערכת.

1.41.30.0010

50,000.00 20.00 2,500.00 מ"א . כולל: אספקה, חפירה, התקנה6 מ"מ דרג 63צינור פוליתילן בקוטר 
במצמדי "פלסאון" או "פלסים" וכיסוי.

1.41.30.0020

68,400.00 18.00 3,800.00 מ"א 6 מ"מ דרג 50כנ"ל אולם צינור פוליתילן בקוטר  1.41.30.0030

76,950.00 13.50 5,700.00 מ"א 6 מ"מ דרג 40כנ"ל, אולם צינור פוליתילן בקוטר  1.41.30.0040

23,100.00 10.50 2,200.00 מ"א 6 מ"מ דרג 32כנ"ל, אולם צינור פוליתילן בקוטר  1.41.30.0050

7,055.00 8.30 850.00 מ"א 6 מ"מ דרג 25כנ"ל, אולם צינור פוליתילן בקוטר  1.41.30.0060

1,575.00 5.25 300.00 מ"א 6 מ"מ דרג 16כנ"ל, אולם צינור פוליתילן בקוטר  1.41.30.0070

68,000.00 4.00 17,000.00 מ"א 2 מ"מ. כולל טפטפת בספיקה 16צינור טפטוף אינטגרלי מווסת בקוטר 
 מ'. המחיר כולל: אספקת חומר, הרכבה , חיבור לקווים0.5ל/ש במרווח 

2 מ"מ במצמדי "פלסאון" או ש"ע. מייצבים כל 32מחלקים ומנקזים בקוטר 
M16 מ'. (כל הטפטוף יהיה מאותו מפעל). מחברים בין שלוחות הטפטוף "

 פלסאון" או שווה איכות.

1.41.30.0080

35,370.00 131.00 270.00 יח'  מ' פיה8 - 5 אולטרה - הנטר"  או ש"ע, לטווחים של I-20ממטיר גיחה "
צבעונית, כולל: אספקה, אבזרי חיבור והרכבה.

1.41.30.0090

23,496.00 3,916.00 6.00 יח'  "אורלייט" בלום או ש"ע מאושר, מידות2/1250ארון הגנה מפוליאסטר 
 ס"מ בכל צד רווח לתחזוקה, כולל סוקל15לפי גודל ראש המערכת + 

תואם עליו יותקן הארון, חבק הגנה ממתכת, יציקת בטון לסוקל, מנעול
מסטר, וכל העבודות הדרושות להתקנה, ומנעול מסטר.

1.41.30.0100

8,755.00 515.00 17.00 יח' 1.41.30.0110 +  אנטי ואקום1מגוף ברונזה לגינון "

20,160.00 672.00 30.00 יח' 1.41.30.0120 + אנטי ואקום.1.5מגוף ברונזה לגינון "

9,828.00 756.00 13.00 יח' 1.41.30.0130 + אנטי ואקום.2מגוף ברונזה לגינון "

2,830.00 283.00 10.00 יח' פרט שסתום אויר/ מקטין לחץ 1.41.30.0140

4,725.00 315.00 15.00 יח' פרט בריכת ניקוז לשלוחות טפטוף (ברז שטיפה). 1.41.30.0150

86,800.00 1,400.00 62.00 יח' 12.5 ס"מ או מרובע לעומס 60 ס"מ עם מכסה בקוטר 80תא בקרה בקוטר 
 מ' לרבות רצפת חצץ.1.5טון עם סמל הרשות, בעטמק עד 

1.41.30.0160
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,750.00 35.00 50.00 יח'  מ"מ. כולל16טפטוף לעץ -  טבעת מצינור טפטוף אינטגרלי מווסת בקוטר 

3 מ'. מצמדי "פלסאון" או ש"ע. 0.3 ל/ש במרווחים 3.5 טפטפת בספיקה 
 טפטפות, הצינור בצורת טבעת סביב העץ. אין10מייצבים לעץ. לעץ - 

להשתמש בתחיליות, מחברי שן ורוכבים.

1.41.30.0170

21,600.00 45.00 480.00 יח'  מ"מ בהתאם לפרט בחוברת פרטים16השקיה עץ במדרכה, מצינור טפטוף 
סטנדרטית.

1.41.30.0180

10,800.00 40.00 270.00 יח' 3/4 - "1/2אל נגר ממטיר/ממטירון בקוטר " 1.41.30.0190

273,600.00 80.00 3,420.00 מ"א שרוול העשוי מצינור קשיח פי.סי.וי או פוליתילן לרבות אביזרי חיבור דרג
 מ"מ כולל חוט ניילון בשרוולים בכבישים.110 רך, קוטר 10 

1.41.30.0200

140,000.00 70.00 2,000.00 מ"א 1.41.30.0210 מ"מ למדרכות.90 קוטר 10שרוול מצינור פוליתילן קשיח דרג 

6,500.00 65.00 100.00 מ"א 1.41.30.0220 מ"מ למדרכות.75 קוטר 6שרוול מצינור פוליתילן קשיח דרג 

26,000.00 13,000.00 2.00 יח'  כולל: אביזרים, מגופים ואביזרי חיבור2ראש להמטרה וטפטוף בקוטר "
 מ"מ. המחיר כולל את כל העבודות הדרושות להתקנת ראש63בקוטר 

מערכת וחיבורו למקור המים וכל העבודות הנוספות להפעלה תקינה של
המערכת.

1.41.30.0230

50,000.00 10,000.00 5.00 יח' ,  כולל: קווי השקיה אביזרים, מגופים ואביזרי1 1/2ראש מערכת  בקוטר "
 מ"מ ואת כל העבודות הדרושות להתקנת50 חיבור מודולריים בקוטר 

ראש מערכת וחיבורו למקור המים וכל העבודות הנוספות להפעלה תקינה
 של המערכת.

1.41.30.0240

34,000.00 8,500.00 4.00 יח' ,  כולל: קווי השקיה אביזרים, מגופים1ראש מערכת לטפטוף בקוטר "
 מ"מ ואת כל העבודות הדרושות40ואביזרי חיבור מודולריים בקוטר 

להתקנת ראש מערכת וחיבורו למקור המים וכל העבודות הנוספות
להפעלה תקינה של המערכת.

1.41.30.0250

46,000.00 4,600.00 10.00 יח'  "אורלייט" בלום  או ש"ע מאושר, מידות לפי7382ארון לראש מערכת 
 ס"מ בכל צד רווח לתחזוקה, כולל סוקל תואם15גודל ראש המעכת + 

עליו יותקן הארון, חבק הגנה ממתכת, יציקת בטון לסוקל, מנעול מסטר,
וכל העבודות הדרושות להתקנה, ומנעול מסטר.

1.41.30.0260

12,000.00 12,000.00 קומפלט1.00  תוצרת "מוטורולה" או "איריסלDC-16 דגם Mמחשב השקייה דגם אירינט 
 אגם" או ש"ע, כולל בקר, רדיו, אנטנה, מארז, רישוי קשר, מטען, מצבר ,

חיבור לחשמל עמודים או לחילופין תא פוטואלקטרי לטעינה סולארית,
 בעל נעילה כפולה על יציקת בטון או על ארוןC-54בארון הגנה מסוג 

ההשקייה, מסגרת הגנה ממתכת ומנעול תליה, כל האביזר ים הדרושים
להפעלה תקינה, אישור חשמלאי מוסמך לחיבורי החשמל, הרכבה ע"י

היצרן ואחריון היצרן לשנה.

1.41.30.0270

100,000.00 10,000.00 10.00 יח'  תוצרת "מוטורולה" או "איריסלDC-8 דגם Mמחשב השקייה דגם אירינט 
אגם" או ש"ע, כולל בקר, רדיו, אנטנה, מארז, רישוי קשר, מטען, מצבר ,
חיבור לחשמל עמודים או לחילופין תא פוטואלקטרי לטעינה סולארית,

 בעל נעילה כפולה על יציקת בטון או על ארוןC-54בארון הגנה מסוג 
ההשקייה, מסגרת הגנה ממתכת ומנעול תליה, כל האביזרי ם הדרושים
להפעלה תקינה, אישור חשמלאי מוסמך לחיבורי החשמל, הרכבה ע"י

היצרן ואחריון היצרן לשנה.

1.41.30.0280

22,500.00 300.00 75.00 יח'   "ברמד" או שווה איכות. כולל אספקה, וחיבור למחשבD.Cסולונואיד 
ולראש מערכת קיימים

1.41.30.0290
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
15,000.00 7,500.00 2.00 יח'  מצינור מים קיים, כולל מד2חיבור למקור מים להשקייה בקוטר של  "

מים, חפירה, גילוי הצנרת, תיאומים, אישורים, מגופים, לוכד אבנים, הכל
 לפי דרישות ספק המים לפי פרט.

1.41.30.0300

45,000.00 5,000.00 9.00 יח' , הזמנת מד המים + תשלום אגרקה1 1/2התחברות למקור מים בקוטר "
לחב' "הגיחון", כולל כל החומרים, האביזרים והעבודות הדרושות

להפעלה.

1.41.30.0310

1,875.00 25.00 75.00 יח'  ס"מ עשויה ממתכת בלתי5X2דיסקית למספור קווי השקיה בגודל 
מחלידה ועליה מספור קו השקיה, כולל חיבור למגוף.

1.41.30.0320

3,300.00 150.00 22.00 יח'  ס"מ.10X5שלט מאלומיניום למספור ראש מערכת ומחשב בגודל כ- 
עליהם מספר הראש והמחשב, בהתאם להנחיות העיריה. כולל אספקה

והרכבה

1.41.30.0330

2,200.00 200.00 11.00 יח' C-64תיק תכניות כולל אספקה והרכבה בתוך ארון מחשב ההשקיה מסוג 
בלבד

1.41.30.0340

1,314,169.00 השקיה 41.30 סה"כ לתת פרק:

השקיית בבאלרים 41.31 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
31,050.00 13.50 2,300.00 מ"א . כולל: אספקה,חפירה, התקנה6 מ"מ דרג 40צנור פוליתילן בקוטר 

במצמדי "פלסאון" או "פלסים" וכיסוי.
1.41.31.0010

525.00 10.50 50.00 מ"א 6 מ"מ דרג 32כנ"ל, אולם צינור פוליתילן בקוטר  1.41.31.0020

2,075.00 8.30 250.00 מ"א 6 מ"מ דרג 25כנ"ל, אולם צינור פוליתילן בקוטר  1.41.31.0030

525.00 5.25 100.00 מ"א 6 מ"מ דרג 16כנ"ל, אולם צינור פוליתילן בקוטר  1.41.31.0040

3,605.00 515.00 7.00 יח' 1.41.31.0050 +  אנטי ואקום1מגוף ברונזה לגינון "

1,344.00 672.00 2.00 יח' 1.41.31.0060 + אנטי ואקום.1.5מגוף ברונזה לגינון "

144,900.00 70.00 2,070.00 מ"א 1.41.31.0070 מ"מ למדרכות.90 קוטר 10שרוול מצינור פוליתילן קשיח דרג 

2,700.00 300.00 9.00 יח'   "ברמד" או שווה איכות. כולל אספקה, וחיבור למחשבD.Cסולונואיד 
ולראש מערכת קיימים

1.41.31.0080

31,050.00 13.50 2,300.00 מ"א . כולל: אספקה, חפירה, התקנה6 מ"מ דרג 40צינור פוליתילן בקוטר 
במצמדי "פלסאון" או "פלסים" וכיסוי.

1.41.31.0090

19,800.00 220.00 90.00 יח'  ליטר, מורכב בתוך שרוול60 ספיקה PCBבבלר תוצרת "הנטר" פיה 
 ס"מ, כולל: אספקה, אביזרי חיבור והרכבה45 בעומק RZWSהשקיה  

1.41.31.0100

237,574.00 השקיית בבאלרים 41.31 סה"כ לתת פרק:
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

3,351,107.00 גינון והשקיה 41 סה"כ לפרק:

ריהוט רחוב 42 פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
42.0תת פרק 

הערה כללית

מחירי ריהוט חוץ, מתקנים ,פרגולות, וכל המפורטים בפרק זה, כוללים
הרכבת המתקנים ועיגונם בקרקע.

ריהוט רחוב 42.10 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
36,000.00 1,200.00 30.00 יח' .C5מתקן קשירה לאופניים, לפי סטנדרט ירושלים. פרט  1.42.10.0010

42,000.00 2,800.00 15.00 יח'  שלושה מקומות לפי סטנדרט ירושלים, כולל מאחז יד. לפיcontourספסל 
.C11פרט 

1.42.10.0020

21,775.00 871.00 25.00 יח' , מרקם כורכרי9918 תוצרת שחם אריכא או ש"ע גמר 75אשפתון רותם 
, בתוספת מכסה מונע נבירהC21. לפי פרט 100 דקל 3485בהיר מק"ט 

1.42.10.0030

17,500.00 3,500.00 5.00 יח' ברזיה דגם אביב תוצרת שחם אריכא או ש"ע לפי בחירת אדריכל. לפי
.C3פרט 

1.42.10.0040

6,000.00 1,200.00 5.00 יח' תוספת מתקן שתיה לכלבים לברזיית אביב תוצרת שחם אריכא או ש"ע. 1.42.10.0050

600,000.00 50,000.00 12.00 יח'  מ"ק תוצרת חברת אלון או ש"ע. כולל חפירה5פח טמון דגם מירה 
D13והתקנה. בתיאום עם מחלקת התברואה בעיריית ירושלים. לפי פרט 

1.42.10.0060

723,275.00 ריהוט רחוב 42.10 סה"כ לתת פרק:

מבנים יבילים 42.11 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
60,000.00 60,000.00 קומפלט1.00  מזגנים, חשמל,2 מ', כולל 4X8מחסן גננות עבור מחלקת שפ"ע בגודל 

אינסטלציה ומחיצות פנים לפי מפרט ותכנית חברת "היחידה" או ש"ע
1.42.11.0010

51,000.00 25,500.00 2.00 יח'  ס"מ, לפי מפרט חברת "רוט צ. תעשיות200/200ביתן לשומר במידות 
בע"מ" או ש"ע, כולל מזגן.

1.42.11.0020

111,000.00 מבנים יבילים 42.11 סה"כ לתת פרק:

העתקת אנדרטאות 42.12 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
90,000.00 30,000.00 3.00 יח' העתקת אנדרטה המיועד לשימור כולל פירוק זהיר, אחסון והעתקה

למקום חדש לפי התכניות.
1.42.12.0010
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

90,000.00 העתקת אנדרטאות 42.12 סה"כ לתת פרק:

924,275.00 ריהוט רחוב 42 סה"כ לפרק:

שערים וגידור 44 פרק:

שערים 44.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
32,200.00 4,600.00 7.00 מ"א  לרבות עמודי שער2.20שער נגרר מגולוון דגם "עפולה" או ש"ע גובה 

 מ"מ, ניצבים120/60/3.25 מ"מ,מסגרת מפרופיל 100/100/3.25מפרופיל 
 ס"מ לפי60/60/100 וגלגלי אוקולון, יסודות בטון במידה 3/4/"2.6בקוטר 

- עבור כניסה לרכב בי"ס רנה קאסןBG39פרט 

1.44.1.0010

7,500.00 7,500.00 1.00 יח' תוספת עבור ביצוע שער נגרר חשמלי לרבות פסי שיניים, עיניים פוטו
אלקטריות, מנוע חשמלי ביתי, מנורה מהבהבת וזוג שלטים, לא כולל קו

חשמל

1.44.1.0020

12,400.00 3,100.00 4.00 יח'  ס"מ, מסגרת100/200שער חד כנפי מגולוון דגם "עפולה" או ש"ע במידות 
 מ"מ מרווח של25/25/1.5 מ"מ, ניצבים ב מפרופיל 60/40/2.2 מפרופיל 

 מ"מ וכותרת עליונה60/40/2 מ"מ מחוברים לשני פרופילים אופקיים 99
 מ"מ, פרזול ויסודות בטון80/80/2.6בצורת ח, לרבות עמודים מפרופיל 

 ס"מ. השער מגולוון וצבוע בתנור - עבור בי"ס רנה קאסן40/40/40במידות 

1.44.1.0030

1,900.00 950.00 2.00 יח'  טון - עבור בי"ס2תוספת לשער חד כנפי עבור מנעול צילינדר ומשקולת 
רנה קאסן ועבדאללה

1.44.1.0040

14,600.00 7,300.00 2.00 יח'  ס"מ, מסגרת470/200שער דו כנפי מגולוון דגם "עפולה" או ש"ע במידות 
99 מ"מ מרווח של 25/25/1.5 מ"מ, ניצבים ב מפרופיל 60/40/2.2מפרופיל 

 מ"מ וכותרת עליונה60/40/2 מ"מ מחוברים לשני פרופילים אופקיים 
 מ"מ, פרזול ויסודות100/100/3.25בצורת ח, לרבות עמודים מפרופיל 

BG40 ס"מ. השער מגולוון וצבוע בת נור לפי פרט 80/80/80בטון במידות 
- עבור כניסת חירום בי"ס רנה קאסן ועבדאללה

1.44.1.0050

4,600.00 2,300.00 2.00 יח'  ס"מ, מסגרת מצינור קוטר120/200שער פשפש חד כנפי מגולוון במידות 
 מ"מ, לרבות עמודי שער מצינור50/150/5 ורשת מרותכת 1.25/"2.2

 לרבות מנעול תליה, בריח ויסודות בטון במידות2/"2.2מגולוון קוטר 
 ס"מ - עבור מתחם שפ"ע50/50/70

1.44.1.0060

2,300.00 2,300.00 1.00 יח'  ס"מ, מסגרת מצינור קוטר120/200שער פשפש חד כנפי מגולוון במידות 
 מ"מ, לרבות עמודי שער מצינור50/150/5 ורשת מרותכת 1.25/"2.2

 לרבות מנעול תליה, בריח ויסודות בטון במידות2/"2.2מגולוון קוטר 
 ס"מ - עבור כניסה אחורית לחצר בי"ס רנה קאסן50/50/70

1.44.1.0070

4,200.00 4,200.00 1.00 יח'  או ש"ע, המחסוםBFT תוצרת GIOTTO 24V מ' דגם 6מחסום זרוע קל עד 
 עם מערכת בטיחות מובנית לרבות זרוע אלומיניום, מנוע, גיר, לוח

פיקוד, זוג עיניים פוטואלקטריות, מקלט ושלט מסוג רולינג קוד. המחיר
אינו כולל נקודת חשמל ותשתית מתח נמוך - עבור חניה פרטית גבעת

התחמושת

1.44.1.0080

36,000.00 9,000.00 4.00 יח'  ס"מ לפי דגם גבעת התחמושת, לרבות400/220שער דו כנפי במידות 
בריח ואוזניים למנעול תליה, בריחים לקרקע ויסודות בטון - עבור הזזת

שערים גבעת התחמושת

1.44.1.0090

3,100.00 3,100.00 1.00 יח'  ס"מ, מסגרת100/200שער חד כנפי מגולוון דגם "עפולה" או ש"ע במידות 
 מ"מ מרווח של25/25/1.5 מ"מ, ניצבים ב מפרופיל 60/40/2.2 מפרופיל 

 מ"מ וכותרת עליונה60/40/2 מ"מ מחוברים לשני פרופילים אופקיים 99
 מ"מ, פרזול ויסודות בטון80/80/2.6בצורת ח, לרבות עמודים מפרופיל 

 ס"מ. השער מגולוון וצבוע בתנור - עבור גבעת40/40/40במידות 
התחמושת

1.44.1.0100
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
7,300.00 7,300.00 1.00 יח'  ס"מ, מסגרת470/200שער דו כנפי מגולוון דגם "עפולה" או ש"ע במידות 

99 מ"מ מרווח של 25/25/1.5 מ"מ, ניצבים ב מפרופיל 60/40/2.2מפרופיל 
 מ"מ וכותרת עליונה60/40/2 מ"מ מחוברים לשני פרופילים אופקיים 

 מ"מ, פרזול ויסודות100/100/3.25בצורת ח, לרבות עמודים מפרופיל 
 ס"מ. השער מגולוון וצבוע בת נור - עבור גבעת80/80/80בטון במידות 

התחמושת

1.44.1.0110

126,100.00 שערים 44.1 סה"כ לתת פרק:

קרוסלות 44.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
19,000.00 19,000.00 1.00 יח'  מ' יציאה חופשית לפי2 מ' בגובה 1.5קרוסלת פלדה מסתובבת ברוחב 

מפרט חברת "רום טכנולוגיות" או ש"ע - עבור בי"ס עבדאללה
1.44.2.0010

19,000.00 קרוסלות 44.2 סה"כ לתת פרק:

גידור 44.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
168,000.00 560.00 300.00 מ"א  - לבי"ס רנה קאסןBG41 מ' לפי פרט 2גדר הקפית דגם "עפולה" בגובה 

ועבדאללה
1.44.3.0010

9,450.00 270.00 35.00 מ"א 1.44.3.0020 מ' - למתחם שפ"ע2גדר רשת הקפית דגם "איילון" או ש"ע בגובה 

16,200.00 270.00 60.00 מ"א  מ' - לחניון מערבי גבעת2גדר רשת הקפית דגם "איילון" או ש"ע בגובה 
התחמושת

1.44.3.0030

36,000.00 450.00 80.00 מ"א  מ' בגוון כחול לפי הקיים לפי1.05גדר הקפית דגם "גבעת המורה" בגובה 
 - לגבעת התחמושתBG42 פרט 

1.44.3.0040

16,800.00 560.00 30.00 מ"א  מ' בגוון כחול לפי הקיים לפי פרט2גדר הקפית דגם "עפולה" בגובה 
BG41לגבעת התחמושת -

1.44.3.0050

27,000.00 270.00 100.00 מ"א 1.44.3.0060 מ' - לגבול הפרקליטות2גדר רשת הקפית דגם "איילון" או ש"ע בגובה 

273,450.00 גידור 44.3 סה"כ לתת פרק:

גידור אקוסטי 44.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
694,400.00 280.00 2,480.00 מ"א 1.44.4.0010 מטר4גדר אוקסטית מאיסכורית בגובה 

71,750.00 175.00 410.00 מ"א 1.44.4.0020 מטר2.5גדר אוקסטית מאיסכורית בגובה 

766,150.00 גידור אקוסטי 44.4 סה"כ לתת פרק:

1,184,700.00 שערים וגידור 44 סה"כ לפרק:

עבודות סלילה 51 פרק:
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עבודות הכנה 51.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
245,650.00 8.50 28,900.00 מ"ר 1.51.1.0010 ס''מ.15פירוק אספלט, בעובי עד 

2,400.00 12.00 200.00 מ"ר 1.51.1.0020 ס''מ.15.0 מ' ובעובי עד 1.0פירוק רצועות אספלט צרות, ברוחב עד 

115,500.00 10.50 11,000.00 מ"ר פירוק מדרכות מרוצפות מכל סוג 1.51.1.0030

2,600.00 26.00 100.00 מ"א פירוק מדרגות מכל סוג 1.51.1.0040

43,360.00 8.00 5,420.00 מ"א פירוק אבני שפה מכל סוג. 1.51.1.0050

28,000.00 350.00 80.00 יח' פירוק שוחות/תאי ביקורת למים ולחשמל במידות שונות ומכל סוג. 1.51.1.0060

14,200.00 710.00 20.00 יח' פירוק שוחות/תאי ביקורת לניקוז במידות שונות ומכל סוג, לרבות מילוי
CLSMב- 

1.51.1.0070

4,900.00 490.00 10.00 יח' פירוק תא תקשורת במידות שונות ומכל סוג 1.51.1.0080

210,000.00 175.00 1,200.00 מ"ק פירוק קירות מבטון מזויין בכל סוג ובכל עובי. 1.51.1.0090

11,875.00 95.00 125.00 מ"ק פירוק קירות אבן בכל סוג ובכל עובי 1.51.1.0100

21,280.00 160.00 133.00 יח' עקירת עצים מכל סוג. 1.51.1.0110

1,800.00 900.00 2.00 יח' התאמת שוחות/תאי ביקורת של ''בזק'' כולל פירוק תקרה. 1.51.1.0120

830.00 415.00 2.00 יח' התאמת תאי ביקורת מכל סוג ללא פירוק תקרה. 1.51.1.0130

870.00 435.00 2.00 יח' התאמת תאי ביקורת מכל סוג כולל פירוק תקרה. 1.51.1.0140

710.00 355.00 2.00 יח' התאמת קולטן תא יחיד. 1.51.1.0150

855.00 285.00 3.00 יח'  עבור כל תא נוסף צמוד לתא קליטה51.01.0370תוספת מחיר לסעיף 
ראשי

1.51.1.0160

2,010.00 335.00 6.00 יח' 1.51.1.0170 תאים.3 עד 1ביטול קולטנים, 

27,000.00 45.00 600.00 מ"א  ס''מ ובעומק80פירוק זהיר של צינור ניקוז מבטון או פי.וי.סי. בקוטר עד 
כלשהו.

1.51.1.0180
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
5,600.00 10.00 560.00 מ"א פירוק גדר רשת מכל סוג. 1.51.1.0190

2,200.00 55.00 40.00 מ"א פירוק והעתקת גדרות מכל סוג שהוא 1.51.1.0200

3,500.00 17.50 200.00 מ"א 1.51.1.0210 מ'.2, חד צדדי, עמודים במרווחים Wפירוק מעקות בטיחות מסוג 

2,800.00 70.00 40.00 יח' פירוק זהיר של עמודים מכל סוג. 1.51.1.0220

1,500.00 30.00 50.00 מ"א 1.51.1.0230 ס''מ40-100ניקוי קווי ניקוז בשטיפה, בקוטר 

460.00 230.00 2.00 יח' ניקוי תא קליטה ראשי בקולטן מי-גשם מפסולת וסחף 1.51.1.0240

1,080.00 270.00 4.00 יח' ניקוי שוחות/תאי ביקורת מכל סוג מפסולת וסחף 1.51.1.0250

1,450.00 145.00 10.00 מ"ק פירוק משטחי בטון מזויין בעוביים שונים. 1.51.1.0260

1,760.00 220.00 8.00 מ"ק פירוק והריסת אלמנטים שונים מבטון מזוין 1.51.1.0270

4,200.00 2,100.00 2.00 יח' פירוק והעתקת סככות אוטובוס או טרמפיאדות. 1.51.1.0280

460.00 230.00 2.00 יח' פירוק שער להולכי רגל מכל סוג שהוא 1.51.1.0290

4,900.00 70.00 70.00 מ"ר פירוק זהיר של סככה מכל סוג שהוא 1.51.1.0300

3,760.00 80.00 47.00 יח' פירוק שלט/תמרור עם עמוד אחד, הובלתו לאתר שייקבע לפי הנחיות
מנהל הפרויקט והחזרת השטח לקדמותו (כולל עמוד)

1.51.1.0310

2,200.00 110.00 20.00 יח' פירוק שלט/תמרור עם שני עמודים, הובלתו לאתר שייקבע לפי הנחיות
מנהל הפרויקט והחזרת השטח לקדמותו (כולל עמודים)

1.51.1.0320

25,000.00 25,000.00 קומפלט1.00 פירוק שני מבנים יבילים ומתחם שפ"ע, הובלת הפסולת לאתר הטמנה
מאושר, שיקבע עפ"י הנחיות מנהל הפרויקט.

1.51.1.0330

25,000.00 25,000.00 קומפלט1.00 טיפול בפסולת אסבסט במידה ותמצא בשטח, לפ"י כל התקנים וההנחיות,
 כולל סילוק והטמנה באתר מאושר עפ"י הנחייה של מנהל הפרויקט.

1.51.1.0340

819,710.00 עבודות הכנה 51.1 סה"כ לתת פרק:

עבודות עפר 51.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
291,600.00 60.00 4,860.00 מ"ק חפירה לאורך הדרך וסילוק העפר כולל הטמנה באתר מורשה באישור

המפקח.
1.51.2.0010
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
152,820.00 2.70 56,600.00 מ"ר הידוק קרקע יסוד מקורית. 1.51.2.0020

2,340.00 4.50 520.00 מ"ק הידוק מבוקר של מילוי חוזר מעודפי חפירה. 1.51.2.0030

470,000.00 47.00 10,000.00 מ"ק מילוי מובא להחלפת קרקע. 1.51.2.0040

28.00 מ"ק חפירה למבני גשרים וקירות תמך. 1.51.2.0050

63.00 מ"ק מילוי מובא למבני גשרים וקירות תמך (חומר א) 1.51.2.0060

520.00 מ"ק גריסה וניפוי חומר מקומי והתאמתו למילוי חוזר לפי הנחיות המפרט
המיוחד

1.51.2.0070

916,760.00 עבודות עפר 51.2 סה"כ לתת פרק:

שכבות מצע ותשתיות אגו"מ 51.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,217,700.00 110.00 11,070.00 מ"ק מצע סוג א'. 1.51.3.0010

7,040.00 88.00 80.00 מ"ק מצע סוג ב'. 1.51.3.0020

876,800.00 64.00 13,700.00 מ"ק מצע סוג ג'.(מילוי נברר) 1.51.3.0030

7,000.00 3.50 2,000.00 מ"ר עיבוד והידוק מצע קיים 1.51.3.0040

2,108,540.00 שכבות מצע ותשתיות אגו"מ 51.3 סה"כ לתת פרק:

שכבת אספלטיות במיסעות 51.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
217,000.00 31.00 7,000.00 מ"ר  ס''מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן 5 בעובי 25תא''צ 

PG68-10
1.51.4.0010

264,600.00 42.00 6,300.00 מ"ר  ס''מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג ב וביטומן7 בעובי 25תא''צ 
PG68-10

1.51.4.0020

431,200.00 28.00 15,400.00 מ"ר  ס''מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן4 בעובי 19תא''צ 
PG68-10

1.51.4.0030

325,500.00 31.00 10,500.00 מ"ר  ס''מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן 5 בעובי 19תא''צ 
PG68-10

1.51.4.0040

150,500.00 43.00 3,500.00 מ"ר  ס''מ עם אגרגט גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן6 בעובי 19תא"צ 
#PG70-10#

1.51.4.0050
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
246,500.00 29.00 8,500.00 מ"ר  ס''מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן5) בעובי S) 25תא''מ 

PG68-10
1.51.4.0060

569,800.00 37.00 15,400.00 מ"ר  ס''מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן6) בעובי S) 25תא''מ 
PG68-10

1.51.4.0070

182,000.00 26.00 7,000.00 מ"ר  ס''מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג ב' וביטומן4) בעובי S) 19תא''מ 
PG68-10

1.51.4.0080

467,200.00 32.00 14,600.00 מ"ר  ס''מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן5) בעובי S) 19תא''מ 
PG70-10

1.51.4.0090

70,000.00 700.00 100.00 מ"ק )בעובי משתנה עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומןS) 19תא"מ 
PG68-10. 

1.51.4.0100

585,200.00 38.00 15,400.00 מ"ר  ס''מ עם אגרגט גס בזלתי סוג א' וביטומן         5) בעובי S) 19תא''מ 
PG70-10

1.51.4.0110

86,785.00 1.70 51,050.00 מ"ר 1.51.4.0120 ק''ג/מ''ר.1.2-0.8ריסוס ציפוי מאחה בכמות של 

53,325.00 1.50 35,550.00 מ"ר 1.51.4.0130 ק''ג/מ''ר.1.2-0.8ריסוס ציפוי יסוד בכמות של 

1,440.00 4.80 300.00 מ"ר 1.51.4.0140 ס''מ .4.0 - 2.1קרצוף אספלט לעומק 

1,650.00 5.50 300.00 מ"ר 1.51.4.0150 ס"מ .8.0 - 4.1קרצוף אספלט לעומק 

3,652,700.00 שכבת אספלטיות במיסעות 51.4 סה"כ לתת פרק:

עבודות ניקוז ומניעת סחף 51.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
41,000.00 410.00 100.00 מ"א  27 אטומים למים בעלי תו תקן ת''י 5צינורות ניקוז מבטון מזוין דרג 

 מ'.2.0 ס''מ בעומק עד 40בקוטר 
1.51.5.0010

288,900.00 535.00 540.00 מ"א  27 אטומים למים בעלי תו תקן ת''י 5צינורות ניקוז מבטון מזוין דרג 
 מ'.2.0 ס''מ בעומק עד 50בקוטר 

1.51.5.0020

209,000.00 550.00 380.00 מ"א  27 אטומים למים בעלי תו תקן ת''י 5צינורות ניקוז מבטון מזוין דרג 
 מ'.3.0 מ' ועד 2.01 ס''מ בעומק מעל 50בקוטר 

1.51.5.0030

85,050.00 630.00 135.00 מ"א  27 אטומים למים בעלי תו תקן ת''י 5צינורות ניקוז מבטון מזוין דרג 
 מ'.4.0 מ' ועד 3.01 ס''מ בעומק מעל 50בקוטר 

1.51.5.0040

130,150.00 685.00 190.00 מ"א  27 אטומים למים  בעלי תו תקן ת''י 5צינורות ניקוז מבטון מזוין דרג 
 מ'.2.0 ס''מ בעומק עד 60בקוטר 

1.51.5.0050

78,650.00 715.00 110.00 מ"א  27 אטומים למים  בעלי תו תקן ת''י 5צינורות ניקוז מבטון מזוין דרג 
 מ'.3.0 מ' ועד 2.01 ס''מ בעומק מעל 60בקוטר 

1.51.5.0060

45,300.00 755.00 60.00 מ"א  27 אטומים למים  בעלי תו תקן ת''י 5צינורות ניקוז מבטון מזוין דרג 
 מ'.4.0 מ' ועד 3.01 ס''מ בעומק מעל 60בקוטר 

1.51.5.0070
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
5,300.00 530.00 10.00 מ"ק 1.51.5.0080 לצינור ניקוז קיים בקטרים שונים.30עטיפת בטון מזוין ב-

209,220.00 6,340.00 33.00 יח'  מ',2.5 מ' ועד 1.51 ס''מ ובעומק מעל 100X120תא בקרה מלבני במידות 
.D-400 ס''מ, מסוג 60כולל מכסה יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר 

1.51.5.0090

109,620.00 7,830.00 14.00 יח'  מ',3.5 מ' ועד 2.51 ס''מ ובעומק מעל 100X120תא בקרה מלבני במידות 
.D-400 ס''מ, מסוג 60כולל מכסה יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר 

1.51.5.0100

7,900.00 7,900.00 1.00 יח'  מ',2.5 מ' ועד 1.51 ס''מ ובעומק מעל 120X140תא בקרה מלבני במידות 
.D-400 ס''מ, מסוג 60כולל מכסה יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר 

1.51.5.0110

20,420.00 10,210.00 2.00 יח'  מ',3.5 מ' ועד 2.51 ס''מ ובעומק מעל 120X140תא בקרה מלבני במידות 
.D-400 ס''מ, מסוג 60כולל מכסה יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר 

1.51.5.0120

12,500.00 12,500.00 1.00 יח'  מ',2.5 מ' ועד  1.51 ס''מ ובעומק מעל 120X180תא בקרה מלבני במידות 
.D-400 ס''מ, מסוג 60כולל מכסה יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר  

1.51.5.0130

31,500.00 10,500.00 3.00 יח'  מ', כולל2.5 מ' ועד 1.51 ס"מ ובעומק מעל 150תא בקרה עגול בקוטר 
 ס"מ, מסוג60תקרה, עיבודים ומכסה יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר 

D-400.

1.51.5.0140

23,400.00 11,700.00 2.00 יח'  מ', כולל3.5 מ' ועד 2.51 ס"מ ובעומק מעל 150תא בקרה עגול בקוטר 
 ס"מ, מסוג60תקרה, עיבודים ומכסה יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר 

D-400.

1.51.5.0150

81,270.00 1,890.00 באר/קדוח43.00 45X80תא קליטה צידי מרכיבי בטון טרומיים/מבטון יצוק באתר במידות 
 מ'1 ס''מ עם רשת מלבנית מיצקת ברזל ואבן צד בעומק עד 48X78או 

1.51.5.0160

105,780.00 2,460.00 באר/קדוח43.00 תא קליטה ראשי מרכיבי בטון טרומיים/מבטון יצוק באתר במידות
45#80##x #48#78##  אוX,ס''מ עם רשת מלבנית מיצקת ברזל ואבן צד #

 מ'2 מ' ועד 1.01בעומק מעל 

1.51.5.0170

800.00 400.00 2.00 יח' התאמת תא קליטה (רשת אחת) למפלס כביש קיים/מתוכנן 1.51.5.0180

3,750.00 750.00 באר/קדוח5.00 פרוק והעתקת קולטן קיים כולל כל העבודות הדרושות 1.51.5.0190

2,300.00 11.50 200.00 מ"א CDצילום קו ניקוז בקטרים שונים ס''מ במצלמת וידאו והפקת דו''ח +  1.51.5.0200

27,000.00 135.00 200.00 מ"ר תוספת מחיר ליציקת מרצפים מבטון עבור חיפוי באבן ריפ-רפ 1.51.5.0210

1,518,810.00 עבודות ניקוז ומניעת סחף 51.5 סה"כ לתת פרק:
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עבודות ריצוף, אבני שפה, אבני תעלה ומדרגות 51.6 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
391,950.00 65.00 6,030.00 מ"א 1.51.6.0010 ס"מ30/20אבן שפה ירושלמית 

33,820.00 89.00 380.00 מ"א 1.51.6.0020 ס''מ בגוון צבעוני ללא פאזה15/23אבן-שפה למעבר חציה 

8,820.00 196.00 45.00 יח' 1.51.6.0030 ס''מ בגוון אפור22.5/12.5/180אבן בלימה לרכב 

9,900.00 330.00 30.00 יח' ראש אי מבטון מזוין. 1.51.6.0040

444,490.00 י תעלה ומדרגות עבודות ריצוף, אבני שפה, אבנ 51.6 סה"כ לתת פרק:

קירות תומכים 51.7 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
385,000.00 110.00 3,500.00 מ"ק מצע סוג א'. 1.51.7.0010

246,000.00 246,000.00 קומפלט1.00 פירוק גשר הולכי רגל קיים כולל תכנון הפירוק ע"י מהנדס מומחה, הכנת
תכנית פירוק, אישור תכניות הפירוק ע"י המזמין והרשויות, תכנון וביצוע

הסדרי תנועה זמניים, פרוק הגשר לרבות ניצביו, הרמפות, ויסודותיו
בשלבים, כולל ביצוע תמיכה זמניות, מנופים וכל הנדרש לפירוק מלא

ומושלם של הגשר.

1.51.7.0020

472,500.00 31.50 15,000.00 מ"ק חפירה למבני גשרים וקירות תמך. 1.51.7.0030

579,600.00 72.45 8,000.00 מ"ק מילוי מובא למבני גשרים וקירות תמך (חומר א) 1.51.7.0040

1,683,100.00 קירות תומכים 51.7 סה"כ לתת פרק:

עבודות הכנה ופירוק(פיתוח) 51.8 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
69,930.00 333.00 210.00 יח'  מ' מעל פני הקרקע הינו מעל1.0כריתת עצים שהיקף גזעם נמדד בגובה 

51.010.0033 מ' (לפי סעיף 6.0 ס"מ וגובהם עד 90 ס"מ ומתחת ל 60
בדקל)

1.51.8.0010

17,784.00 1.71 10,400.00 מ"ר ריסוס שטחים בחומר הדברה לקטילת שורשי צמחיה ועשבי בר בשטחי
 בדקל)51.010.0060ריצוף(לפי סעיף 

1.51.8.0020

17,271.00 1.71 10,100.00 מ"ר ריסוס השטח בחומר הדברה לקטילת שורשי צמחייה ועשבי בר בשטחי
 בדקל)51.010.0060גינון (לפי סעיף 

1.51.8.0030

104,985.00 עבודות הכנה ופירוק(פיתוח) 51.8 סה"כ לתת פרק:

עבודות שילוט ותמרור 51.31 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
9,520.00 56.00 170.00 מ"א , לרבות ביסוס העמוד וחיבורו3עמוד פלדה מגולוון בכל אורך בקוטר "

למסגרת השלט או לוחית התמרור
1.51.31.0010

3,360.00 420.00 8.00 מ"ר , לא כולל עמודים2 מכל סוג בעל דרגת החזר אור Aתמרור מטיפוס  1.51.31.0020

12,880.00 עבודות שילוט ותמרור 51.31 סה"כ לתת פרק:

עבודות סימון כבישים 51.32 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
11,645.00 1.70 6,850.00 מ"א  ס''מ בצבע  חד רכיבי, גוון לבן/צהוב/כתום , כולל10קו ניתוב ברוחב 

 חודשים6אחריות ל-
1.51.32.0010

1,008.00 2.40 420.00 מ"א  ס''מ כל אחד בצבע חד10  - קו ניתוב כפול, ברוחב 922 ו-806תמרור 
)כאשר פס אחד10:10:10 ס"מ (10רכיבי גוון כתום עם מרחק ביניהם של 

 חודשים (מדידה6 ס"מ, כולל אחריות ל-100:100רציף ושני מקוטע ביחס 
במטר אורך של פס רציף)

1.51.32.0020

10,950.00 15.00 730.00 מ"ר צביעת שטחים בצבע חד רכיבי גוון לבן/צהוב/כתום (''קוביות'',
6קווי-עצירה, איי-תנועה, פסים למעבר חציה, וחיצים) , כולל אחריות ל-

חודשים

1.51.32.0030

23,603.00 עבודות סימון כבישים 51.32 סה"כ לתת פרק:

מעקות פלדה וגדרות בטיחות 51.33 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
375,000.00 250.00 1,500.00 מ"א 1.51.33.0010 מ'1.20גדר בטיחות  מגולוונת וצבועה בתנור בגובה 

375,000.00 מעקות פלדה וגדרות בטיחות 51.33 סה"כ לתת פרק:

11,660,578.00 עבודות סלילה 51 סה"כ לפרק:

עבודות קווי מים 57 פרק:

מערכות ביוב ואספקת מים 57.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
15,600.00 120.00 130.00 מ"א 1.25 מ''מ מונח בקרקע בעומק עד 160 עבה לביוב בקוטר P.V.Cצנור 

מטר.
1.57.1.0010

15,600.00 מערכות ביוב ואספקת מים 57.1 סה"כ לתת פרק:

עבודות צנרת במסגרת סלילת כביש 57.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
15,600.00 120.00 130.00 מ"א 1.25 מ''מ מונח בקרקע בעומק עד 160 עבה לביוב בקוטר P.V.Cצנור 

מטר.
1.57.2.0010

15,600.00 רת במסגרת סלילת כביש עבודות צנ 57.2 סה"כ לתת פרק:
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

31,200.00 עבודות קווי מים 57 סה"כ לפרק:

הקצב 70 פרק:

הקצב עבור עבודות רג"י 70.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
560,526.00 560,526.00 קומפלט1.00 הקצב עבור עבודות רג'י ,הקבלן נדרש לקבל מראש את אישור המפקח

לפני ביצוע העבודה.ההקצב ישולם כנגד פירוט העבודות שבוצעו ע"פ
 וישולמו באישור הפיקוח .15%מחירון דקל בהנחה של 

1.70.1.0010

560,526.00 הקצב עבור עבודות רג"י 70.1 סה"כ לתת פרק:

הסדרי תנועה זמניים. 70.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,161,829.44 173,409.56 תח' תצפית24.00 הקצב חודשי עבור ביצוע הסדרי תנועה זמניים 1.70.2.0010

4,161,829.44 הסדרי תנועה זמניים. 70.2 סה"כ לתת פרק:

4,722,355.44 הקצב 70 סה"כ לפרק:

מיתוג 80 פרק:

מיתוג ושילוט 80.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
64,000.00 16,000.00 4.00 יח'  מ"מ0.5שילוט מקטע עבודות תדמיתי(שלט פרטי קבלן) ע"ג פח מגולוון 

(על פי המפרט במסמך זה), דו צדדי כולל קונסטרוקציה רגלי ברזל
 ס"מ (ייתכנו שלטים במידות250X 366ותשתית יציקת בטון באדמה מידה 

אחרות) כולל מיתוג חזית השלטהמחיר כולל הדפסה הפקה והתקנה

1.80.1.0010

175,000.00 70.00 2,500.00 מ"ר מיתוג חזיתי באמצעות מדבקת ויניל מודפסת פרוצס עמידה לתנאי חוץ
)UV מ"מ ע"ב מסגרת0.6??? ?) ומיועדת להתקנה ע"ג גדר פח מגולוון 

1 מ"א גובה  1700 מטר +גדר  2.4 מ"א גובה 2370ברזל  (מבוסס על גדר 
 מהשטח הכולל)התחשיב80%מטר )(מתוחשב לפי מיתוג בפועל של 

בסעיף זה כולל עלות הפקה והתקנה של מיתוג חזיתי בלבד ע"ג מד בקה
כמפורט.התחשיב אינו כולל הקמת תשתית הגדר המבוצעת על ידי הקבלן

ועל חשבונו

1.80.1.0020

10,000.00 50.00 200.00 מ"ר מיתוג חזיתי לגדרות רשת באמצעות רשת מ.א.ש עמידה לתנאי חוץ כולל
700 מטר לגדר רשת 2טבעות ותפירה היקפית (מבוסס על גובה 

 מהשטח הכולל)אומדן המחיר80%מ"א)(מתוחשב לפי מיתוג בפועל של 
בסעיף זה אינו כולל גדרות רשת ירושלים/יפו וכולל אומדן עלות המיתוג

בלבד ללא התקנה

1.80.1.0030

5,400.00 180.00 30.00 יח' 1.80.1.0040 ס"מ100X50שילוט שירותי ע"ג פיויסי 

25,000.00 2,500.00 10.00 יח' שילוט הכוונה 1.80.1.0050
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
56,680.00 2,180.00 תח' תצפית26.00 תחזוקה ואחזקת שילוט גידור פח+ גידוררשת במהלך עבודות המכרז (

כולל תחזוקה, בקרה ופיקוח, החלפת לוחות, החלפת רשתות, הזזת לוחות
,ניקיון)

1.80.1.0060

336,080.00 מיתוג ושילוט 80.1 סה"כ לתת פרק:

336,080.00 מיתוג 80 סה"כ לפרק:

עבודות הכנה, עפר, גידור ודרכי גישה 81 פרק:

עבודות הכנה ופירוק 81.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
8,300.00 83.00 100.00 מ"ר פירוק  זהיר של מסלעה/טרסה ארכיאולוגית, לצורך שימוש חוזר באתר,

מיון הסלעים ואחסנתם במקום מגודר באתר עם שילוט לפי הנחיות
המפקח ורשות העתיקות.

1.81.1.0010

8,300.00 עבודות הכנה ופירוק 81.1 סה"כ לתת פרק:

עבודות עפר 81.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מחיר הסעיפים כוללים פינוי וסילוק כל החומר/פסולת/צמחיה לאתר

שפיכה מאושר במרחק כלשהו ובאישור המפקח, כולל כל תשלומי אגרות
במידת הצורך

מחיר ע"ע כולל הובלה והעברה לשטחי מילוי ו/או לאתר שפיכה מאושר
בכל מרחק שיידרש מגבולות הביצוע של הפרויקט, כולל מיון, ניפוי

ופיזור החומר בשכבות ובאישור המפקח. כולל כל תשלומי אגרות
למינהם.

כול העבודות כוללות הכנת דרכי גישה זמניות לכל צורך ופינויים לאחר
השלמת ביצוע עבודות בשטח.

ביצוע חפירות בתוך המערות כולל בין היתר שבירת תיקרות במידת
 עם פטיש הידראולי וכףJCBהצורך, בעמצאות בגר עם פטיש או ע"י 

נפתח, ללא תשלום נוסף על כך.

כול העבודות חפירות כוללות חפירה ידנית ככל שידרש וחתכי בדיקה,
לצורך חידוד מערות וחללים תת קרקעיים לכל עומק שיידרש לפי הנחיות

של מפקח ובתאום עם נציג הלכתי ורשות העתיקות.

ביצוע חפירות לרבות חפירות ידניות בתוך המערות כוללת מילוי חוזר של
 המערות ע"י עפר מקומי, במידה וידרש, בהתאם להנחיות מפקח ובתאום

עם נציגים הלכתיים ורשות העתיקות.

ביצוע חפירות ידניות בתוך המערות כולל הדברת וחיטוי המערות במידת
הצורך וככל שידרש.

ביצוע כל עבודות כוללות הפעלת של כל הכלים מכניים שיידרש לצורך
 מ"ק, הכל בהתאם15חפירה ופינוי החומר, כגון משאיות רכינה עם ארגז 

להנחיות המפקח ובתאום עם נציגים הלכתיים ורשות העתיקות.
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
כל העבודות כוללות נוכחות יום יומית של מודד מוסמך מטעם הקבלן

בשטח ולאורך כל תקופת ביצוע חפירות החישוף, שתכלול בין היתר סימון
 ומדידת: מנהרות, מערות, ממצאים ארכיאולוגים וקברים שהתגלו או
יתגלו בזמן ביצוע עבודות ע"ג התכניות ממוחשבות בזמן אמת וכולל

עדכון והעברת טבלאות מעקב וכולל תכניות וקבצים.

פינוי פסולת כולל כל האגרות ויאושר לאחר מיון, ניפוי והפרדת הפסולת
מעודפי עפר, בולדרים ואבנים, לרבות עבודות ידיים אם נדרש, עירום

הפסולת בנפרד ומדידתה ע"י מודד הקבלן וקבלת אישור המפקח לפינוי.

20,000.00 4.00 5,000.00 מ"ר חישוף בשטחי הדרכים ומגרשים, כולל ניקוי פסולת, פינוי בולדרים
והורדת צמחיה לרבות פינוי וסילוק לאתר מורשה ולכל מרחק. החישוף

יעשה תוך פגיעה מינימלית בקרקע הטבעית. העבודה תבוצע בפיקוח
צמוד של רשות העתיקות ונציג הלכתי בעזרת מחפרון על גלגלים בלבד

 ס"מ). ה60 או שווה ערך עם כף של JCBעם כף אחורית ללא שיניים (
מחיר כולל אגרות.

1.81.2.0110

105,000.00 42.00 2,500.00 מ"ר חפירה עדינה בשטחי הדרכים ומגרשים. החפירה תבוצע באמצעות
 או שו"ע עםJCBמחפרון על גלגלים בלבד עם כף אחורית ללא שיניים (

 ס"מ) ו/או בעבודת ידיים. החפירה תבוצע בשלבים ועד לעומק 60כף של 
בו ימצא סלע קשה, או בהתאם להנחיות נציג הלכה ורשות העתיקות.

החומר הנחפר יפונה מהאתר לאתר שפיכה מאושר כחוק במרחק כלשהו
מג בולות הביצוע, המחיר כולל תשלומי אגרות בגין הטמנת עודפי עפר

ופסולת בשטח מאושר כחוק. על הקבלן להגיש את כל האישורים
והמסמכים עבור הפינוי.

1.81.2.0120

20,000.00 4.00 5,000.00 מ"ר יישור והידוק שטחים (שתית)בבקרה מלאה לאחר חפירה/חישוף. בהתאם
למפרטים.

1.81.2.0130

22,500.00 4.50 5,000.00 מ"ר אספקה ופריסה יריעות גיאוטכניות לא ארוגות פוליאסטר/פוליפרופילן
 מטר,100 מ"ר ואורך 2.5 ג"ר למ"ר באריזת גליל ברוחב200במשקל 

ההנחה לאחר חישוף (שמשולם בסעיף לעיל) ולאחר הידוק (שמשולם
בסעיף לעיל).

1.81.2.0140

10,000.00 4.00 2,500.00 מ"ק  ס"מ20הידוק רגיל של מילוי מעודפי חפירה בשטחים בשכבות בעובי עד 
לאחר הידוק ולרבות הידוק באמצעות מכבש רגלי כבש במידת הצורך.

בהתאם למפרטים.

1.81.2.0150

25,000.00 20.00 1,250.00 מ"ק  ק"מ15מילוי מעפר מקומי משטחי חפירה באתר או במקום המרוחק עד 
 ס"מ15ממנו, שנחפר במסגרת חוזה אחר, מפוזר בשכבות בעובי מקס' של 

לאחר ההידוק בהידוק מבוקר לכל דרגת צפיפות נדרשת לפי המפרט
 (המחיר כולל מיון, ניפוי, העמסה, הובלה לאיזורי המילוי,51הכללי פרק 

 פיזור בשכבות והידוק מבוקר).הערה: מילוי מעפר מקומי לא לצורך הכנת
 הדרכים  הזמניות, שכלולות במחיר החפירה.

1.81.2.0160

202,500.00 עבודות עפר 81.2 סה"כ לתת פרק:

גידור ודרכי גישה 81.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,500.00 17.50 200.00 מ"א  מ'1.20אספקה, התקנת ואחזקת גדר רשת פלסטית ("כתומה") בגובה 

 מ'4 מ' במרווחים של כל 1.8כולל עמודים מזוויתנים מפלדה בגובה 
וכולל כל החיזוקים הנדרשים, המחיר כולל תחזוקת הגדר במהלך כל

תקופת הביצוע ועד למסירת הפרוייקט.

1.81.3.0010

16,560.00 138.00 120.00 מ"א  מ"מ בגובה65X55אספקה, התקנת ואחזקת גדר רשת מרותכת מגולוונת 
 מ',2'' כל 2 חוטי מתיחה כולל צינורות מגלוונים בקוטר 3 מ' על גבי 1.20

 וכל החיזוקים הנדרשים להתקנה מושלמת, מעוגנת בקרקע או בקיר בטון.
 מ', המחיר כולל תחזוקת30 ס"מ כל 20X30 כולל שילוט בטיחות בגודל 

הגדר במהלך כל תקופת הביצוע ועד למסירת הפרוייקט .

1.81.3.0020
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

20,060.00 גידור ודרכי גישה 81.3 סה"כ לתת פרק:

230,860.00 ה, עפר, גידור ודרכי גישה עבודות הכנ 81 סה"כ לפרק:

מבנים הלכתיים, עבודות ייצוב ועבודות תימוך 82 פרק:

מבנים הלכתיים 82.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
, מוטות פלדה מצולעים לזיון20הקמת מבנה הלכתי כולל, בטון רזה ב-

30 בכל הקטרים ואורכים, מרצפי בטון ב-3 חלק 4466הבטונים לפי ת"י 
 בין אלמנטי בטון טרום ובין30בעוביים שונים, השלמת יציקה מבטון ב-

 קדוחים ומודבקים25אלמטי בטון טרום לקורות מעקה, מייתדים בקוטר 
בדבק רכיבי לסלע, קורות היקיפיות יציקות מעל מרצף ה בטון, כולל

 ועבור גמר בטון מוחלקים בעזרת30 במקום ב-40תוספת מחיר עבור ב-
 מ"מ מתחת למרצפים,0.3הליקופטר, מצע מיריעות פוליאתילן בעובי 

 (לתקרה בשני שורות) לפי חתך ח' לפתרון40אלמנטים מבטון טרום מזוין -
טומאת כוהנים לרבות בליטות משופעות וקיטומים, כולל אספקה

 ס"מ ב20והרכבה, קירות בנייה מבלוקי בטון בעובי 

כל העבודות להקמת מבנה הלכתי כוללות כל עבודות שידרשו לצורך
בניית מבנה הנ"ל, כגון תפסנות וכל העבודות ומשטחי עזר שידרשו לכך

לפי הנחיות המפקח ובתאום עם נציגים הלכתיים.

375,000.00 2,500.00 150.00 מ"ר טיפול והקמת מבנה הלכתי למערת קבורה ו/או קבר שהתגלה באתר
(כולל כל ההערות מפורטות מעל),התשלום לפי שטח במ"ר של פני

המשטח העליון של המבנה ההלכתי.

1.82.1.0030

6,250.00 1,250.00 5.00 יח' " לאוורור8הספקה והתקנת צינורות פלדה מגולוונים וצבועים בקוטר 
מבני הגנה על מערות קבורה מכופף בצורת "מקל סבא" או בכל צורה

אחרת במידה ותידרש, כולל כל הכנות הדרושות, השלמת היציקת בטון
מסביב לפתחים וגמר מושלם, לפי הפרט, כול עבודות בהתאם להנחיות

המפקח ובתאום מלא מול נציגים הלכתיים.

1.82.1.0040

94,500.00 63.00 1,500.00 מ"א " לצורך איתור גבולות מנהרה או קבר. כולל הכנת דרכי3קידוח בקוטר 
גישה למכונות קידוח ולכל הציוד הנדרש. המחיר כולל סימון ומדידת

גבולות המערות או הקברים שימצאו בשטח ע"י מודד מוסמך מטעם
הקבלן.

1.82.1.0050

475,750.00 ים הלכתיים מבנ 82.1 סה"כ לתת פרק:

475,750.00 ים הלכתיים, עבודות ייצוב ועבודות תימוך מבנ 82 סה"כ לפרק:

חריגים 99 פרק:

קירות תומכים 99.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
300,000.00 25,000.00 12.00 יח' תכנון וביצוע ע"י הקבלן של ניטור מבנים קיימים לרעידות בזמן עבודות

הנדסיות, כולל הכנת חוק אתר ודוח ניטור מפורט ע"י חברה מומחה
בתחום, סקר מבנים מפורט ע"י מהנדס מבנים לפני ואחרי העבודות, ניטור

הרעידות ע"י חברה מומחה בזמן העבודות וכל הנדרש לניטור המבנים
בזמן העבודות. התשלום הינו קומפ' חודשי לניטור של מבנ ה קיים.

1.99.1.0010

300,000.00 קירות תומכים 99.1 סה"כ לתת פרק:

300,000.00 חריגים 99 סה"כ לפרק:
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

47,432,088.30 כללי 1 סה"כ לתת כתב:
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עבודות בטון באתר 2 פרק:

עבודות בטון יצוק באתר 2.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
7,575.75 582.75 13.00 מ"ק בטון רזה יצוק מתחת לאלמנטים מבניים 2.2.1.0010

132,300.00 1,050.00 126.00 מ"ק 2.2.1.0020 בעוביים כלשהם.30מרצפי בטון ומשטחי בטון ב-

11,613.00 1,659.00 7.00 מ"ק 2.2.1.0030 ס"מ.40-70 בחתך עגול בקטרים בין 30עמודי בטון ב-

96,379.50 1,438.50 67.00 מ"ק 2.2.1.0040 ס''מ25 בעובי 30תקרות מבטון ב-

130,536.00 1,176.00 111.00 מ"ק 2.2.1.0050 ס''מ50 בעובי 30תקרות מבטון ב-

44,100.00 1,470.00 30.00 מ"ק 2.2.1.0060 ס"מ20 בעובי 30קירות מבטון ב-

64,732.50 1,438.50 45.00 מ"ק 2.2.1.0070 ס"מ25 בעובי 30קירות מבטון ב-

201,316.50 1,307.25 154.00 מ"ק 2.2.1.0080 ס"מ40 בעובי 30קירות מבטון ב-

37,485.00 1,785.00 21.00 מ"ק , לרבות משטחים אופקיים , משופעים בעוביים30מהלכי מדרגות מבטון ב-
 כלשהם ומשולשי מדרגות בחתכים כלשהם.

2.2.1.0090

21,833.70 38.85 562.00 מ"ק 30 במקום ב-40תוספת מחיר עבור בטון ב- 2.2.1.0100

5,909.40 22.05 268.00 מ"ר תוספת מחיר עבור גמר פני בטון מוחלקים בעזרת הליקופטר. 2.2.1.0110

809,600.00 4,400.00 184.00 טון #  לזיון בטון לפי ת"י500#Wמוטות פלדה מצולעים רתיכים מסוג פ- 
, בכול הקטרים והאורכים3/חלק4466

2.2.1.0120

1,563,381.35 עבודות בטון יצוק באתר 2.1 סה"כ לתת פרק:

1,563,381.35 עבודות בטון באתר 2 סה"כ לפרק:

עבודות איטום 5 פרק:

מדה בשיפועים 5.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
21,000.00 840.00 25.00 מ"ק .20יציקת מדה לשיפועים מבטון ב- 2.5.1.0010

21,000.00 מדה בשיפועים 5.1 סה"כ לתת פרק:

עבודות איטום 5.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
35,000.00 100.00 350.00 מ"ר  מיוחדותSBSאיטום רצפת המבנה ע"י מערכת איטום מיריעות ביטומניות 

 מ"מ (או במערכת יריעות5 (פזקר) בעובי PRE-B נדבקות לבטון מסוג 
שו"ע עפ"י האמור במפרט הטכני), לרבות ביצוע כל פרטי החפיפות,

ההתחברויות , וכל הדרוש לביצוע מערכת איטום מושלמת. ביצוע מערכת
 האיטום על פי הטופוגרפיה של הרצפה אופקית/בשיפוע/אנכית, כ ולל

כל העיבודים, החפיות, איטום חדירות של קוצים, השלמות ותיקונים סביב
 צנרת חודרת, איטום והתקנה בטפסנות בהיקף הרצפה, וכל האמור

במפרט הטכני ובפרטים.

2.5.2.0010

60,000.00 120.00 500.00 מ"ר כנ"ל, אבל עבור איטום קירות המבנה כנגד קיר הדיפון, לרבות כל האמור
בסעיף קודם ובנוסף גם עיגון והתקנה אנכית, הגנות זמניות על האיטום

בין היציקות, חיבור לדופן קורת הראש הפנימית, וכל הנדרש עפ"י המפרט
 הטכני והפרטים.

2.5.2.0020

7,200.00 120.00 60.00 מ"ר איטום במריחות ביטומניות דו רכיביות, מסוג "אלסטומיקס מהיר ייבוש"
". המריחה בשתי שכבות2או "מסטיגום ספיד" או נאפופלקס פרופיטק 

 מ"מ (מדוד ביבש), לרבות יישום רשת4לפחות, ובעובי כולל של 
אינטרגלס בין השכבות. המחיר כולל גם הכנות שטח וביצוע שכבת

פרימר, וכולל תיקונים והשלמות, הכל ע"פ המפורט במפרט הטכני המיוח
ד.

2.5.2.0030

14,000.00 35.00 400.00 מ"ר שכבה מקשרת לפני איטום גגות אטומים ביריעות ביטומניות, על גבי
 מ"מ לפחות2 , בעובי 105/25הפריימר, ע"י מריחות של ביטומן חם מסוג 

ועד להחלקת פני השטח

2.5.2.0040

35,000.00 100.00 350.00 מ"ר איטום גגות בשתי שכבות של יריעות ביטומניות משופרות בפולימר
S.B.S מ"מ סוג 4 ,בעובי ,Mכ"א. היריעות מולחמות בכל שטחן לתשתית ,

 לרבות כל עבודות ההכנה, הפריימר וכל האמור במפרט הטכני המיוחד.

2.5.2.0050

4,000.00 80.00 50.00 מ"ר איטום גג ללא בידוד תרמי ע"י שכבה אחת של יריעות ביטומניות
. היריעות מולחמות בכלM מ"מ סוג 5 בעובי S.B.Sמשופרות בפולימר 

שטחן לתשתית לרבות ביצוע פריימר, חפיות, עיבודים וכל האמור במפרט
הטכני ובפרטים. היריעה עם גמר אגרגט לבן בפני היריעה.

2.5.2.0060

4,000.00 400.00 10.00 יח' איטום חדירות צנרת בגגות, רצפות וקירות שאטומים במערכת איטום
 כולל כל6מיריעות ביטומניות או מערכת אחרת מתאימה, בקוטר עד "

העיבודים, הספקה והתקנה של אביזר איטום חרושתי מסוג "דלמר" או
שו"ע עם שרוול מנאופרן ושוליים מיריעה ביטומנית מולחמת אל גוף

האביזר במפעל. כולל חווק נירוסטה, וסרט איטום בוטילי, הכל כאמור
במפרט ובפרטים.

2.5.2.0070

3,000.00 300.00 10.00 יח' איטום חדירות צנרת כנ"ל, אך עבור קירות ואזורים אטומים במערכות
איטום המיושמות במריחות/התזות, ע"י אביזר חרושתי כנ"ל, אך עם

שוליים מיריעת "קרדי" או יריעה שו"ע, המאפשרת התחברות לממברנת
האיטום. כמות משוערת.

2.5.2.0080

2,000.00 200.00 10.00 יח' איטום חדירת אלומות צנרת ע"י אביזר פח מגולוון צבוע בתנור או פלב"מ,
 מ"מ מרותך במפעל,3 מותקן ביציקה/לאחר היציקה הכולל לוח בעובי 

אטום למים, עם קנים מרותכים למעברי הצנרת, ושוליים רחבים לצורך
התחברות האיטום, הכל כאמור במפרט הטכני. המדידה לפי כמות

השרוולים החודרים דרך האיטום.

2.5.2.0090

1,200.00 120.00 10.00 יח' איטום בתוך שרוולי צנרת (בין צנרת העוברת בשרוול) ע"י החדרה של
 ס"מ, לרבות ניקוי10 או שו"ע לעומק STOPAQמשחת אטימה מסוג 

והכנת שטח, פרופיל גיבוי המוחדר בלחץ לפני משחת האטימה, וסגירה
בחומר צמנטי רך מהיצרן מעל.

2.5.2.0100

2,000.00 200.00 10.00 יח' איטום חדירת אלמות צנרת או וגם צנרת בודדת שלא ניתן להרכיב עליה
 מוצקים,100%אביזר חרושתי, ע"י יציקת פוליאוריתן ביטומני דו רכיבי, 

 ס"מ ובחפיפה לאיטום מסביב, הכל כאמור4לתוך תבנית זמנית, בעובי 
במפרט הטכני. המחיר ליציקה.

2.5.2.0110
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
7,500.00 750.00 10.00 מ"ק , ביצוע השיפועים בעזרת30יצירת שיפועים לאיטום ע"י בטון ב- 

שבלונות (סרגלים) וסרגלי אלומיניום, לקבלת שיפועים אחידים.
2.5.2.0120

22,500.00 750.00 30.00 מ"ק  עם שיפועים,30הגנה על האיטום ביריעות ביטומניות ע"י שכבת בטון ב- 
 ס"מ.15 מ"מ כל 6 ס"מ לפחות, לרבות זיון מצולע רשת קוטר 6בעובי 

2.5.2.0130

5,000.00 250.00 20.00 מ"א איטום התחברויות בין מבנים וכן התחברות לקונסטרוקציות קלות וכן
EPDMסביב משקופי פתחים ע"י מערכת הכוללת רצועות של יריעות 

 ס"מ מודבקות לתשתית בכל שטחן בדבק עבה. המערכת מחברת20ברוחב 
"פואניקס" המשווק ע"י "פישמן טכנולוגיות" או מערכת טרלבורג מחברת

 מ"מ לרבות תשתית לאיטום מפח1.2"דבטק" או שו"ע. עובי היריעות 
 מ"מ.0.70מכופף. מגולוון בעובי 

2.5.2.0140

5,850.00 45.00 130.00 מ"א  מעוגן בדיבלים50X3אספקה והתקנה של סרגל אלומיניום שטוח בחתך 
 ס"מ.15) כל FBמסוג עוגן חץ (

2.5.2.0150

680.00 34.00 20.00 מ"א  ,7/30/5אספקה והתקנה של פרופיל אלומיניום מכופף משני צדדיו בחתך 
 מ"מ לפחות לקיבוע יריעות, מחובר לקיר/ מעקה ע"י בורגי דיבל1.5עובי 

 ס"מ, לרבות אטימה בין הסרגל לקיר במסטיק20 כל 5/16 פלב"מ "
" או שו"ע, הכל כאמור במפרט11FCפוליאוריתני מסוג "סיקהפלקס 

והפרטים.

2.5.2.0160

1,200.00 60.00 20.00 מ"א 1.5אספקה והתקנה של פלשונג אלומיניום מאולגן וצבוע בתנור, בעובי 
מ"מ, מכופף ומקובע לבטון בדיבלים, לכיסוי והגנה על האיטום.

2.5.2.0170

1,260.00 21.00 60.00 מ"ר 2.5.2.0180 מ"מ.0.5 בעובי HDPEיריעות פוליאתילן שחור 

780.00 13.00 60.00 מ"ר 2.5.2.0190 גר/מ"ר.200ארג גיאוטכני במשקל 

1,250.00 25.00 50.00 מ"ר 2.5.2.0200 ס"מ.3 בעובי P-30פלטות פוליסטירן מוקצף 

4,900.00 14.00 350.00 מ"ר 2.5.2.0210 גרם למ"ר.300 פליי, במשקל 4נייר טול 

1,000.00 100.00 10.00 מ"א  מ"מ ע"ג משחה20/10" במידות Aעצר מים תופח מסוג "סיקה סוול 
" או שו"ע.S2תופחת מתאימה מסוג "סיקה סוול 

2.5.2.0220

22,500.00 45.00 500.00 מ"ר  עםHDPEשכבת חציצה בין קיר מיישר ליריעות איטום ע"י יריעת 
 ק"נ/מ"ר, המחיר200בליטות מסוג ביטודריין או שו"ע, בחוזק לחיצה 

כולל אספקה והתקנה אנכית ע"ג הקיר.

2.5.2.0230

8,000.00 40.00 200.00 מ"ר 1 בעובי HDPEיריעות פוליאתילן שחור מיוחדות לאיטום קרקע מסוג 
מ"מ להרחקת מים, מסוג "גינגר" או שו"ע .

2.5.2.0240

249,820.00 עבודות איטום 5.2 סה"כ לתת פרק:

270,820.00 עבודות איטום 5 סה"כ לפרק:

נגרות אומן ומסגרות פלדה 6 פרק:

פתחים לחדר הטכני 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
3,680.00 920.00 4.00 מ"ר  יחידות בגדלים2 מ"מ לכיסוי פירי שחרור עשן - 6מכסה מפח מרוג בעובי 

 ס"מ235/120 ס"מ ו-100/90 
2.6.20.0010

5,355.00 630.00 8.50 מ"ר  מ"מ, לרבות1.5דלת פח דו כנפית לפתח הכנסת ציוד מפח מגולוון בעובי 
משקוף צבוע וגמר צבע בתנור בגוון לבחירת האדריכל, סוגר קפיצי שקוע,

 מנעול וידיות מתכת, מורכבות על פתח בנוי

2.6.20.0020

960.00 960.00 1.00 יח' 300/25יחידת רפפה קבועה לפיר הכנסת ציוד עשויה פח מגולוון בגודל 
ס"מ

2.6.20.0030

3,500.00 3,500.00 קומפלט1.00 תריס לשחרור עשן ואיוורור דגם "סושיה" או ש"ע, עשוי שלבי אלומיניום
 מ"ר, לרבות מסגרת. התריס1 מ"מ, בשטח של עד 2 מ"מ ובעובי 25ברוחב 

 וולט לפתיחה וסגירה של24 מופעל ע"י מנוע חשמלי המופעל בזרם ישר 
 וכל האביזרים הנדרשים להתקנה מושלמתsafe failהתריס, לרבות מנגנון 

300/25של התריס והמנוע -  בארובה הצמודה לפתח הכנסת ציוד בגודל 
ס"מ

2.6.20.0040

9,210.00 3,070.00 3.00 יח' דלתות רפפה מפח מגולוון, צביעה בתנור בגוון לבחירת האדריכל, לרבות
 מ"מ, מנעול צילינדר וידיות מתכת1.5משקוף פח מגולוון וצבוע בעובי 

 כ"א120/145לכיסוי מעבי מזגן ומערכות מעל פיר המדרגות בגודל 

2.6.20.0050

4,823.00 910.00 5.30 מ"ר  מ"מ, לרבות מסגרת - להסתרת1.5רפפה קבועה עשויה פח מגולוון בעובי 
 ס"מ120/440 מערכות על גג פיר המדרגות בגודל 

2.6.20.0060

14,000.00 7,000.00 2.00 יח'  ס"מ110/210 במידות 212דלת פלדה חסינת אש לשעתיים לפי ת"י 
 מ"מ, הכנף מורכבת משני לוחות1.5ומשקוף פלדה מגולוון וצבוע בעובי 

 מ"מ מילוי צמר סלעים, צביעה בתנור בגוון1.5פלדה מגולוונים בעובי 
לפי בחירת אדריכל, לרבות מחזיר שמן, ידיות מתכת ומנעול צילינדר תקני

2.6.20.0070

41,528.00 פתחים לחדר הטכני 6.20 סה"כ לתת פרק:

41,528.00 גרות אומן ומסגרות פלדה נ 6 סה"כ לפרק:

הארקות 8 פרק:

הארקות 8.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
5,000.00 5,000.00 קומפלט1.00 הארקת מבנה מיירשים לפי חוק החשמל ולפי תוכנית של חדרי מיישרים 2.8.1.0010

3,800.00 3,800.00 קומפלט1.00 הארקה וחיבור כל הציוד והאביזרים המתכתיים לפס הארקות 2.8.1.0020

8,800.00 הארקות 8.1 סה"כ לתת פרק:

8,800.00 הארקות 8 סה"כ לפרק:

עבודות טיח 9 פרק:

טיח פנים 9.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
63,750.00 75.00 850.00 מ"ר טיח פנים שתי שכבות סרגל בשני כיוונים, על שטחים אנכיים ועל תקרה

(לחדרים הטכניים)
2.9.1.0010
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,975.00 35.00 85.00 מ"א  רשת מגולוונת מצופים פי.וי.סי. לכלXPMחיזוק כל פינות הטיח בזוויתני 

 האורך, גם בפינות אנכיות וגם באופקיות על פי פרטים, תכניות ומפרט
טכני

2.9.1.0020

66,725.00 טיח פנים 9.1 סה"כ לתת פרק:

66,725.00 עבודות טיח 9 סה"כ לפרק:

עבודות צביעה 11 פרק:

עבודות צביעה 11.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
34,000.00 40.00 850.00 מ"ר " או ש"ע על טיח פנים לרבות שכבת צבע יסוד2000צבע "סופרקריל 

 או ש"ע (לפי הנחיות2000טמבורפיל או ש"ע ושלוש שכבות סופרקריל 
EGIS(לחדרים הטכניים - 

2.11.1.0010

28,750.00 115.00 250.00 מ"ר  ס"מ תחתונים של על גבי רצפת בטון מוחלק10צביעת רצפות בטון ו-
 שכבות3 ס"מ של הקירות, הצמודה לרצפה, יש ליישם 10ורצועה ברוחב 

 שלSL מיקרון:שכבת יסוד אפיקטלק 350צבע אפוקסי לעובי כולל של 
 של80 מ"ר.שכבת ביניים אקופוקסי 6 ליטר ל- 1חברת טמבור או ש"ע. 

RAL. 1חברת טמבור או ש"ע בגוון בהיר המבוקש ע"י אדריכל לפי קטלוג 
 משי של חברת טמבור או ש"עPE מ"ר.שכבה עליונה טמגלס 5 ליטר ל- 

 מ"ר.הכנת השטח ויישום בהתאם8 ליטר ל- 1בגוון זהה לשכבת הביניים. 
להוראות היצרן.במקרה ויש צורך בהחלקה ויישור הבטון, יש לבצע

 של חברת טמבור או ש"ע, או4000מריחת שפכטל אפוקסי מאסטר ברייס 
 של חברת טמבור או ש"ע.יישום עלFL 70מדה מתפלסת 

2.11.1.0020

: יישום על הקירות ע"ג טיח צמנטי (ובכל2.11.1.20הערה לסעיף קודם 
מקרה לא ע"ג שפכטל אמריקאי).המחיר כולל  אספקה ועבודה. (לפי

 לחדר מיישרים)EGISהנחיות 

62,750.00 עבודות צביעה 11.1 סה"כ לתת פרק:

62,750.00 עבודות צביעה 11 סה"כ לפרק:

ביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוס 23 פרק:

ביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוס 23.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
667,590.00 577.50 1,156.00 מ"א 2.23.1.0010 ס''מ90 בקוטר 30כלונס אנכי יצוק באתר מבטון ב-

77,649.60 33.60 2,311.00 מ"א 2.5צינור בדיקה מפלדה בקוטר '' 2.23.1.0020

29,131.20 25.20 1,156.00 מ"א  ס''מ עבור שימוש בבטון90תוספת מחיר לכל סוגי הכלונסאות בקוטר 
30 במקום ב-40ב-

2.23.1.0030

774,370.80 סאות קדוחים וקירות ביסוס ביסוס עמוק כלונ 23.1 סה"כ לתת פרק:

774,370.80 סאות קדוחים וקירות ביסוס ביסוס עמוק כלונ 23 סה"כ לפרק:

עבודות סלילה 51 פרק:

עבודות עפר 51.2 תת פרק:
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
57,519.00 31.50 1,826.00 מ"ק חפירה למבני גשרים וקירות תמך. 2.51.2.0010

1,600.20 6.30 254.00 מ"ר הכנת תחתית החפירה למבני גשרים וקירות תמך, והידוקה 2.51.2.0020

59,119.20 עבודות עפר 51.2 סה"כ לתת פרק:

שכבות מצע ותשתיות אגו"מ 51.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
27,940.00 110.00 254.00 מ"ק מצע סוג א'. 2.51.3.0010

27,940.00 שכבות מצע ותשתיות אגו"מ 51.3 סה"כ לתת פרק:

87,059.20 עבודות סלילה 51 סה"כ לפרק:

קווי מים וביוב 57 פרק:

קווי מים מחוץ לבניין 57.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
24,000.00 12,000.00 2.00 יח' משאבה טבולה כולל אביזרים והתאמה במקום 2.57.1.0010

1,800.00 90.00 20.00 מ"א 5/32 ע.ד "4צינור פלדה צבוע מבחוץ בקוטר " 2.57.1.0020

28,640.00 358.00 80.00 מ"א  בעטיפת טריו בעומק עד5/32 ע.ד "4אספקה והנחת צינור פלדה בקוטר "
 מטר2.25

2.57.1.0030

8,800.00 8,800.00 1.00 יח'  ס"מ בעומק עד125אספקה והתקנת תא עגול מבטון מזויין טרומי בקוטר 
 מטר3.25

2.57.1.0040

63,240.00 קווי מים מחוץ לבניין 57.1 סה"כ לתת פרק:

63,240.00 קווי מים וביוב 57 סה"כ לפרק:

2,938,674.35 מבנה מיישרים 2 סה"כ לתת כתב:
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תת כתב: טרפו

נגרות אומן ומסגרות פלדה 6 פרק:

מוצרי מסגרות פלדה 6.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
17,225.00 650.00 26.50 מ"א .B8 מ'. לפי פרט 1.10מעקה בטיחות להולכי רגל בגובה  3.6.1.0010

2,805.00 330.00 8.50 מ"א  ס"מ מעוגן לקיר או לקרקע,90מאחז יד לאורך רמפות ומדרגות בגובה 
B7. לפי פרט RAL 7039ממתכת מגולוונת באבץ חם וצבוע בתנור, בגוון 

3.6.1.0020

20,030.00 מוצרי מסגרות פלדה 6.1 סה"כ לתת פרק:

20,030.00 גרות אומן ומסגרות פלדה נ 6 סה"כ לפרק:

חשמל 8 פרק:

חפירות - מ"נ 8.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,600.00 80.00 20.00 מ"א ס"מ,120 ס"מ ברוחב כנדרש עד- 150חפירה ו/או חציבת תעלה בעומק עד 

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 סוג א' מהודק בשכבות, החזרת השטח לקדמותו לרבות
וסילוק עודפי חפירה.

3.8.1.0010

600.00 300.00 קומפלט2.00 חפירה ו/או חציבה תעלה לצנרת בכל סוגי הקרקע, מעל מכשול (מעביר
 ס''מ לרוחבו של המכשול להנחת40מים, קו בזק, צנרת מים וכו'), ברוחב 
 להגנת הצנרת.20צנרת שרשורית, כולל יציקת בטון ב- 

3.8.1.0020

335.00 335.00 1.00 מ"ק  נוסף להגנת צנרת מעל מכשול ו/או לכל מקום שיידרש,20יציקת בטון ב-
(לפי דרישת מנה''פ)

3.8.1.0030

6,000.00 1,200.00 קומפלט5.00 הגנות בהצטלבות של מערכות שונות עם כבלי מ"ג או מ"נ של חח"י
כנדרש בחוק החשמל כולל שרוולים ביטונם, חפירת גישוש ידנית בעומק

 מ' כולל ביצוע הגנות מכניות ותרמיות.2 מ' באורך עד 2עד 

3.8.1.0040

8,535.00 חפירות - מ"נ 8.1 סה"כ לתת פרק:

צנרת, שוחות, גומחות - מ"נ 8.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
940.00 47.00 20.00 מ"א 6.2, עובי דופן 10, דרג 6 קשיח בקוטר ''P.V.Cאספקה והתקנה של צינור 

 מ''מ.8מ''מ, עם חוט משיכה מנילון שזור בקוטר 
3.8.2.0010

26,000.00 260.00 100.00 מ"א  עם חבל משיכהSDR 16.2 מידת פנים, 6צינור מדגם "פקסגול" בקוטר "
 מ"מ , וחיבורים אטומים בין הצינורות כולל8מניילון שזור בקוטר 

הלחמות חיבורים לפי מפרט יצרן ככל שידרשו לאורך התוואי כולל טיפול
 באישור מול חברת החשמל

3.8.2.0020

26,940.00 רת, שוחות, גומחות - מ"נ צנ 8.2 סה"כ לתת פרק:

שונות - מ"נ 8.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,100.00 82.00 50.00 ש"ע חשמלאי מוסמך לפעולות של הזזת קוי חשמל קיימים בתיאום וליווי של

חח"י
3.8.3.0010

2,000.00 100.00 20.00 ש"ע מנהל עבודה לפעולות של הזזת קוי חשמל קיימים בתיאום וליווי של
חח"י

3.8.3.0020

6,100.00 שונות - מ"נ 8.3 סה"כ לתת פרק:

חפירות - מ"ג 8.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,600.00 80.00 20.00 מ"א ס"מ,120 ס"מ ברוחב כנדרש עד- 150חפירה ו/או חציבת תעלה בעומק עד 

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 סוג א' מהודק בשכבות, החזרת השטח לקדמותו לרבות
וסילוק עודפי חפירה.

3.8.4.0010

600.00 300.00 קומפלט2.00 חפירה ו/או חציבה תעלה לצנרת בכל סוגי הקרקע, מעל מכשול (מעביר
 ס''מ לרוחבו של המכשול להנחת40מים, קו בזק, צנרת מים וכו'), ברוחב 
 להגנת הצנרת.20צנרת שרשורית, כולל יציקת בטון ב- 

3.8.4.0020

335.00 335.00 1.00 מ"ק  נוסף להגנת צנרת מעל מכשול ו/או לכל מקום שיידרש,20יציקת בטון ב-
(לפי דרישת מנה''פ)

3.8.4.0030

6,000.00 1,200.00 קומפלט5.00 הגנות בהצטלבות של מערכות שונות עם כבלי מ"ג או מ"נ של חח"י
כנדרש בחוק החשמל כולל שרוולים ביטונם, חפירת גישוש ידנית בעומק

 מ' כולל ביצוע הגנות מכניות ותרמיות.2 מ' באורך עד 2עד 

3.8.4.0040

8,535.00 חפירות - מ"ג 8.4 סה"כ לתת פרק:

צנרת, שוחות, גומחות - מ"ג 8.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
940.00 47.00 20.00 מ"א 6.2, עובי דופן 10, דרג 6 קשיח בקוטר ''P.V.Cאספקה והתקנה של צינור 

 מ''מ.8מ''מ, עם חוט משיכה מנילון שזור בקוטר 
3.8.5.0010

26,000.00 260.00 100.00 מ"א  עם חבל משיכהSDR 16.2 מידת פנים, 6צינור מדגם "פקסגול" בקוטר "
 מ"מ , וחיבורים אטומים בין הצינורות כולל8מניילון שזור בקוטר 

הלחמות חיבורים לפי מפרט יצרן ככל שידרשו לאורך התוואי כולל טיפול
 באישור מול חברת החשמל

3.8.5.0020

26,940.00 רת, שוחות, גומחות - מ"ג צנ 8.5 סה"כ לתת פרק:

שונות - מ"ג 8.6 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,100.00 82.00 50.00 ש"ע חשמלאי מוסמך לפעולות של הזזת קוי חשמל קיימים בתיאום וליווי של

חח"י
3.8.6.0010

2,000.00 100.00 20.00 ש"ע מנהל עבודה לפעולות של הזזת קוי חשמל קיימים בתיאום וליווי של
חח"י

3.8.6.0020

6,100.00 שונות - מ"ג 8.6 סה"כ לתת פרק:
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

83,150.00 חשמל 8 סה"כ לפרק:

עבודות אבן 14 פרק:

חיפוי קירות 14.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
10,920.00 420.00 26.00 מ"ר  ס"מ בגוון ובעיבוד5חיפוי קירות בטון בלוחות אבן נסורה בעובי 

15תלטיש/טובזה, לפי בחירת מתכנן, כולל אבן טרפזית גובה מינמלי 
 ס"מ. הביצוע בקיבוע רטוב, לרבות רשת זיון, עוגנים,45ס"מ, מקסימלי 

14.01.8150 (לפי סעיף DG18/DG22עיבוד מישקים ומילויים. לפי פרט 
בנת"י)

3.14.1.0010

8,280.00 345.00 24.00 מ"א  פנים, עיגול3אבן ראש קיר 'קופינג' ביר זית צהוב בעיבוד מוסמסם ב- 
 (לפי נת"יDG18/DG22 ס"מ. לפי פרט 2שני קנטים עליונים ברדיוס 

14.01.8193(

3.14.1.0020

1,800.00 450.00 4.00 מ"א אבן פינה מאבן טבעית גיר קשה ביר זית צהוב בעיבוד מוסמסם/טובזה
לפי בחירת המתכנן ללא זמלה בשתי פיאות. גובה האבנים משתנה על פי

18DGDG/22שורות האבן. לפי פרט 

3.14.1.0030

21,000.00 חיפוי קירות 14.1 סה"כ לתת פרק:

מדרגות 14.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
14,688.00 459.00 32.00 מ"א  ס"מ בעיבוד שני צדדים, מאבן גיר קשה32מדרגות מאבן גושנית בעומק 

ביר זית בצבע צהוב, בעיבוד תלטיש ללא זמלה. כולל טיט ופס מחוספס
 ס"מ לכל אורך המדרגה צבוע בגוון ניגודי (לפי סעיף3ברוחב 

.D6 בדקל) על פי פרט 14.080.0110

3.14.2.0010

14,688.00 מדרגות 14.2 סה"כ לתת פרק:

35,688.00 עבודות אבן 14 סה"כ לפרק:

סידורי נגישות לנכים 27 פרק:

עבודות ריצוף, אבני שפה, אבני תעלה ומדרגות 27.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,284.00 214.00 6.00 מ"ר  על בסיס מלט לבן. (לפי סעיף20/20/6ריצוף אבן סימון לעיוורים 

 בדקל ) תוצרת אקרשטיין או ש"ע צבע וגוון לפי בחירת40.053.2502
A21אדריכל. לפי פרט 

3.27.1.0010

1,284.00 י תעלה ומדרגות עבודות ריצוף, אבני שפה, אבנ 27.1 סה"כ לתת פרק:

1,284.00 סידורי נגישות לנכים 27 סה"כ לפרק:

מבנים יבילים 29 פרק:

מבנה טרפו 29.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
250,000.00 250,000.00 קומפלט1.00  שנאים כולל אישור התכנון2תכנון וביצוע של מבנה טרפו טרומי מיועד ל-

 ע"י חברת החשמל, קבלת היתר בניה, אספקה והתקנה ומסירה לחברת
החשמל

3.29.1.0010

250,000.00 מבנה טרפו 29.1 סה"כ לתת פרק:

250,000.00 מבנים יבילים 29 סה"כ לפרק:

פיתוח נופי 40 פרק:

ריצוף באבנים משתלבות 40.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,880.00 94.00 20.00 מ"ר 25/25 25/12.5 12/.12.5 ס"מ בגודל 6ריצוף באבנים משתלבות בעובי 

 בדקל)40.053.0440 ס"מ בגוון אפור על פי פרט (לפי סעיף 5לרבות חול 
3.40.1.0010

1,880.00 ריצוף באבנים משתלבות 40.1 סה"כ לתת פרק:

1,880.00 פיתוח נופי 40 סה"כ לפרק:

עבודות סלילה ופירוק 51 פרק:

פירוקים 51.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
840.00 40.00 21.00 מ"א פירוק מדרגות אבן בלבד [פירוק הביסוס יימדד בנפרד] 3.51.1.0010

8,400.00 700.00 12.00 מ"ק הריסת קיר תומך קיים מבטון מזויין עם ציפוי אבן, לרבות היסוד 3.51.1.0020

9,240.00 פירוקים 51.1 סה"כ לתת פרק:

אספלט זמני 51.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,100.00 62.00 50.00 מ"ר  ס"מ בשכבה אחת מתערובת עם8שכבת תשתית מאספלט אמבי"ט בעובי 

, לרבות פיזורPG 68-10 מ"מ, ביטומן 37.5אבן דולומיט גודל מקסימלי 
והידוק

3.51.2.0010

3,100.00 אספלט זמני 51.2 סה"כ לתת פרק:

12,340.00 עבודות סלילה ופירוק 51 סה"כ לפרק:

404,372.00 טרפו 3 סה"כ לתת כתב:
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עבודות מים 57 פרק:

הנחת קוי מים מפלדה 57.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
) את עבודות החפירה ו/או1מחירי הנחת צינור המונח בקרקע כוללים (

החציבה בכל סוגי הקרקע, סילוק החומר החפור לאתר שפיכה מאושר,
אספקה, פיזור והידוק של שומשו ומצע סוג א' בכל עומק התעלה עד

) פזור הצינורות,חיתוכם,ריתוכם או2שכבת האספלט-הכל לפי פרט. (
הברגתם (כולל התאמות), מעבר מכשולים ע"י ריתוכים אלכסוניים ו/א ו

) כל החיבורים3יצירת למדים. צביעת צינקרומט בהברגות. (
)4וההתחברויות לקו החדש יבוצעו בעזרת אביזרים חרושתיים בלבד. (

שטיפת הקו בספוג, ביצוע טסט לחץ, חיטוי, תיקון והשלמת ציפוי
חיצוני,פנימי ותיקון ראשים.

1,700.00 85.00 20.00 מ"א 4.57.1.0020 מ'1.5 עומק עד 2הנחת צנור פלדה בריתוך "

78,210.00 237.00 330.00 מ"א 4.57.1.0030 מ'1.5 עומק עד 3הנחת צנור פלדה בריתוך "

39,200.00 280.00 140.00 מ"א 4.57.1.0040 מ'1.5 עומק עד 4הנחת צנור פלדה בריתוך "

121,440.00 368.00 330.00 מ"א 4.57.1.0050 מ'1.5 עומק עד 6הנחת צנור פלדה בריתוך "

460,000.00 460.00 1,000.00 מ"א 4.57.1.0060 מ'1.5 עומק עד 8הנחת צנור פלדה בריתוך "

41,085.00 495.00 83.00 מ"א 4.57.1.0070 מ'2.0 עומק עד 10הנחת צנור פלדה בריתוך "

18,200.00 520.00 35.00 מ"א 4.57.1.0080 מ'2.0 עומק עד 12הנחת צנור פלדה בריתוך "

84,120.00 701.00 120.00 מ"א 4.57.1.0090 מ'2.5 עומק עד 20הנחת צנור פלדה בריתוך "

15,580.00 779.00 20.00 מ"א 4.57.1.0095 מ'2.5 עומק עד 24הנחת צינור פלדה בריתוך "

754,470.00 909.00 830.00 מ"א 4.57.1.0100 מ3.0 בעומק של עד 32הנחת צינור פלדה בריתוך "

27,500.00 55.00 500.00 מ"א 4.57.1.0110 מ' עומק חפירה נוסף0.5 כולל, עבור כל 8תוספת מחיר לקו מים עד "

2,100.00 60.00 35.00 מ"א  מ' עומק חפירה0.5 כולל, עבור כל 16 עד "10תוספת מחיר לקו מים "
נוסף

4.57.1.0120

17,550.00 117.00 150.00 מ"א 4.57.1.0130 מ' עומק חפירה נוסף0.5 עבור כל 16תוספת מחיר לקו מים מעל  "

7,200.00 36.00 200.00 מ"א פרוק צנורות בכל קוטר 4.57.1.0140

5,640.00 47.00 120.00 מטע התחברות צינור חדש לקיים (כולל ניקוז) 4.57.1.0150
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,040.00 68.00 30.00 מ"ר צביעת צנרת בצבעים מותאמים לבטון או לפלדה 4.57.1.0160

19,320.00 84.00 230.00 מ"א  מ"מ (כולל63 קוטר חיצוני 10הנחת קו זמני מפוליאטילן מצולב דרג 
ביצוע הארקה)

4.57.1.0170

1,695,355.00 חת קוי מים מפלדה הנ 57.1 סה"כ לתת פרק:

עבודות עפר 57.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
10,600.00 53.00 200.00 מ"ק 4.57.2.0010 מ' (מילוי בבמצע א')0.00-4.00חפירת בורות בעומק 

187,500.00 250.00 750.00 מ"ק 4.57.2.0020 במקום מצע סוג א'CLSMתוספת למילוי חפירה ב- 

3,300.00 66.00 50.00 מ"ק 4.57.2.0030 ס"מ30אספקה ופיזור אדמת גן מסוג טרה רוסה בשכבות של עד 

201,400.00 עבודות עפר 57.2 סה"כ לתת פרק:

התקנה והרכבת אביזרים 57.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
24,000.00 40.00 600.00 מטע הרכבת אביזר 4.57.3.0010

2,800.00 40.00 70.00 מטע פרוק אביזר 4.57.3.0020

2,370.00 158.00 15.00 יח' פתיחת חור בקיר 4.57.3.0030

4,000.00 40.00 100.00 מטע אטום קו בפלטה או כיפה 4.57.3.0050

5,000.00 100.00 50.00 מטע הרכבת שסתום אויר ומגוף 4.57.3.0060

1,700.00 85.00 20.00 מטע הרכבת קלפטה לצנור נקוז 4.57.3.0080

1,470.00 98.00 15.00 יח' הרכבת ב.כ.א 4.57.3.0090

2,590.00 259.00 10.00 יח' אספקת מגבה לתמיכה 4.57.3.0100

1,310.00 131.00 10.00 יח' 4הרכבת עמוד סימון מצנור " 4.57.3.0110

3,000.00 300.00 קומפלט10.00 הכנה לחיבור מד מים ראשי/דירתי בכל קוטר 4.57.3.0130



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 76עמוד: 12/01/2020 חסוי

81/2019כתב כמויות למכרז מספר 
m  שרגאי37 - קו ירוק - קטע 1אינפרא 

830תת כתב: עבודות גיחון - קווי מים לחץ +

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,900.00 300.00 קומפלט13.00 הכנה לחיבור ראש מערכת השקיה 4.57.3.0140

52,140.00 ה והרכבת אביזרים התקנ 57.3 סה"כ לתת פרק:

תאים 57.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
13,706.00 623.00 22.00 יח' 4.57.4.0011 ס"מ50אספקה והתקנה תא מגופים עגול בטון מזוין טרומי קוטר 

1,352.00 676.00 2.00 יח' 4.57.4.0012 ס"מ60אספקה והתקנה תא מגופיה עגול בטון מזויין טרומי קוטר 

5,500.00 1,100.00 5.00 יח' 4.57.4.0020 ס"מ,125אספקה והתקנה תא מגופים עגול בטון מזוין טרומי קוטר 

6,900.00 300.00 23.00 יח' 4.57.4.0030 מטר עומק1.5 מטר מעל 0.5תוספת העמקה לתא עגול לכל 

153,000.00 7,500.00 20.40 מ"ר אספקה והתקנה תאים מרובעים מחוליות טרומיות 4.57.4.0040

45,900.00 450.00 102.00 מ"ר  מטר2 ס"מ מעל 25תוספת העמקה תא מרובע מחוליות טרומיות על כל 
עומר

4.57.4.0050

4,200.00 2,100.00 2.00 יח' אספקה והתקנה גומחה מבטון טרומי לחיבור חשמל 4.57.4.0060

1,430.00 143.00 10.00 יח' פירוק מסגרת ומכסה בכל קוטר 4.57.4.0070

231,988.00 תאים 57.4 סה"כ לתת פרק:

מתקני מים 57.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
20,610.00 687.00 30.00 מ"ק ביצוע עטיפת בטון מזויין סביב צינור פלדה 4.57.5.0010

2,290.00 458.00 5.00 מ"ק 30יציקת בטון ב- 4.57.5.0020

400.00 4,000.00 0.10 טון אספקה והתקנת פלדה לזיון 4.57.5.0030

23,300.00 מתקני מים 57.5 סה"כ לתת פרק:

ריצופים, גדרות ואספלטים 57.6 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
216,000.00 72.00 3,000.00 מ"ר 4.57.6.0010 ס"מ.5תקון אספלט זמני (חם) בכביש עובי 
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,750.00 95.00 50.00 מ"ר 4.57.6.0011 ס"מ8תקון אספלט זמני בעובי 

25,800.00 129.00 200.00 מ"ר 4.57.6.0012 ס"מ.12תקון אספלט בכביש בעובי 

6,200.00 62.00 100.00 מ"ר 4.57.6.0013 ס"מ.4תקון אספלט במדרכה עובי 

19,000.00 95.00 200.00 מ"ר 4.57.6.0014 ס"מ.5תקון אספלט בשטח קטן 

4,675.00 187.00 25.00 מ"ר רצוף/תקון מרצפות גרנוליט כולל אספקה. 4.57.6.0020

3,475.00 139.00 25.00 מ"ר רצוף/תקון אבן משתלבת כולל אספקה. 4.57.6.0030

15,000.00 100.00 150.00 מ"א התקנה/תקון אבני שפה כולל אספקה. 4.57.6.0050

3,200.00 160.00 20.00 מ"ק הריסת מבני בטון, אבנים וכו' 4.57.6.0060

11,250.00 75.00 150.00 מ"א א.ש לא כולל אספקה 4.57.6.0110

309,350.00 ריצופים, גדרות ואספלטים 57.6 סה"כ לתת פרק:

עבודות בתנאים מיוחדים 57.8 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,704.00 98.00 48.00 ש"ע 4.57.8.0010 או מקביל.J.C.Bעבודת מחפר 

24,000.00 250.00 96.00 ש"ע עבודת צוות ריתוך או אנסטלציה. 4.57.8.0020

13,750.00 275.00 50.00 מ"ק תוספת מחיר לחפירה "בידיים". 4.57.8.0030

5,184.00 54.00 96.00 ש"ע עבודת פועל לא מקצועי. 4.57.8.0040

47,638.00 עבודות בתנאים מיוחדים 57.8 סה"כ לתת פרק:

חומרים 57.9 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
592.00 296.00 2.00 יח' "PN-16 TRS2מגוף טריז גומי  4.57.9.0010

1,352.00 338.00 4.00 יח' "PN-16 TRS3מגוף טריז גומי  4.57.9.0020
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
760.50 380.25 2.00 יח' "PN-16 TRS4מגוף טריז גומי  4.57.9.0030

5,063.60 632.95 8.00 יח' "PN-16 TRS6מגוף טריז גומי  4.57.9.0040

5,069.40 844.90 6.00 יח' "PN-16 TRS8מגוף טריז גומי  4.57.9.0050

3,777.00 1,259.00 3.00 יח' "PN-16 TRS10מגוף טריז גומי  4.57.9.0060

6,588.00 1,647.00 4.00 יח' "PN-16 TRS12מגוף טריז גומי  4.57.9.0070

111,600.00 55,800.00 2.00 יח' 4.57.9.0080 אטמ' כולל מפעיל חשמליPN-16 ת"י 32מגוף פרפר "

60.00 15.00 4.00 יח' 4.57.9.0090 אטמ'16, לחץ עבודה 60 ת"י 2אוגן "

120.00 15.00 8.00 יח' 4.57.9.0100 אטמ'16, לחץ עבודה 60 ת"י 3אוגן "

88.00 22.00 4.00 יח' 4.57.9.0110 אטמ'16, לחץ עבודה 60 ת"י 4אוגן "

711.20 44.45 16.00 יח' 4.57.9.0120 אטמ'16, לחץ עבודה 60 ת"י 6אוגן "

676.80 56.40 12.00 יח' 4.57.9.0130 אטמ'16, לחץ עבודה 60 ת"י 8אוגן "

780.00 130.00 6.00 יח' 4.57.9.0140 אטמ'16, לחץ עבודה 60 ת"י 10אוגן "

827.70 137.95 6.00 יח' 4.57.9.0150 אטמ'16, לחץ עבודה 60 ת"י 12אוגן "

10,600.00 2,650.00 4.00 יח' 4.57.9.0160 אטמ'16, לחץ עבודה 60 ת"י 32אוגן "

650.00 65.00 10.00 מ"א  מ"מ עם ציפוי בטון מבפנים ועטיפת בטון3.65 ע.ד. 2צנור פלדה בקוטר "
530 לפי ת"י 4+ טריו 

4.57.9.0170

23,100.00 70.00 330.00 מ"א  עם ציפוי בטון מבפנים ועטיפת בטון +5/32 ע.ד. "3צנור פלדה בקוטר "
530 לפי ת"י 4טריו 

4.57.9.0180

10,920.00 78.00 140.00 מ"א  עם ציפוי בטון מבפנים ועטיפת בטון +5/32 ע.ד. "4צנור פלדה בקוטר "
530 לפי ת"י 4טריו 

4.57.9.0190

37,950.00 115.00 330.00 מ"א  עם ציפוי בטון מבפנים ועטיפת בטון +5/32 ע.ד. "6צנור פלדה בקוטר "
530 לפי ת"י 4טריו 

4.57.9.0200

153,000.00 153.00 1,000.00 מ"א  עם ציפוי בטון מבפנים ועטיפת בטון +5/32 ע.ד. "8צנור פלדה בקוטר "
530 לפי ת"י 4טריו 

4.57.9.0210
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
17,264.00 208.00 83.00 מ"א  עם ציפוי בטון מבפנים ועטיפת בטון +5/32 ע.ד. "10צנור פלדה בקוטר "

530 לפי ת"י 4טריו 
4.57.9.0220

12,425.00 355.00 35.00 מ"א  עם ציפוי בטון מבפנים ועטיפת בטון +5/32 ע.ד. "12צנור פלדה בקוטר "
530 לפי ת"י 4טריו 

4.57.9.0230

60,000.00 500.00 120.00 מ"א  עם ציפוי בטון מבפנים ועטיפת בטון +1/4 ע.ד. "20צנור פלדה בקוטר "
530 לפי ת"י 4טריו 

4.57.9.0240

11,800.00 590.00 20.00 מ"א  עם ציפוי בטון מבפנים ועטיפת בטון +1/4 ע.ד "24צינור פלדה בקוטר "
530טריו לפי ת"י 

4.57.9.0245

1,494,000.00 1,800.00 830.00 מ"א  עם ציפוי בטון מבפנים ועטיפת בטון +1/4 ע.ד. "32צנור פלדה בקוטר "
530 לפי ת"י 4טריו 

4.57.9.0250

27,060.00 820.00 33.00 יח' 4.57.9.0255 ס"מ60 קוטר D-400 טון 40מכסה  

100.00 100.00 1.00 יח' X2"3מעביר ריתוך מבוטן " 4.57.9.0260

485.00 485.00 1.00 יח' X6"8מעביר ריתוך מבוטן " 4.57.9.0270

1,586.00 793.00 2.00 יח' X8"10מעביר ריתוך מבוטן " 4.57.9.0280

6,000.00 3,000.00 2.00 יח' X20"32מעביר ריתוך מבוטן " 4.57.9.0290

24,240.00 12,120.00 2.00 יח' "PN-16 6שסתום אויר משולב  4.57.9.0300

320.00 160.00 2.00 יח' 4.57.9.0310 אטמ'0-25, תחום לחצים 4מנומטר קוטר השעון "

6,457.50 430.50 15.00 יח' מתקן שבירה להידרנט 4.57.9.0320

11,261.25 750.75 15.00 יח' 2X3הידרנט כפול " 4.57.9.0330

2,047,284.95 חומרים 57.9 סה"כ לתת פרק:

4,608,455.95 עבודות מים 57 סה"כ לפרק:

4,608,455.95 830עבודות גיחון - קווי מים לחץ + 4 סה"כ לתת כתב:
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הערות כלליות 1 פרק:

הערות כלליות 1.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
) במסגרת עלות העבודה של כל הסעיפים דלהלן, וללא תמורה נוספת1

מצד המזמין, הקבלן יהיה אחראי על תכנון הסדרי התנועה כולל אישורם
בעיריית ירושלים/מועצה מקומית ומשטרת ישראל.

) במסגרת עלות העבודה של כל הסעיפים דלהלן, וללא תמורה נוספת2
מצד המזמין, הקבלן יעמיד לצורך ביצוע העבודה את כל הציוד, ויבצע את

 כל העבודות של אספקת, הובלת, התקנת, והעברת הסדרי התנועה,
לרבות מחסומי מיניגרד, גדרות רשת מכל הסוגים, לוחות פלדה לכיסוי

תעלות ובורות, התקנת והזזת שילוט, תמרורים, גשרונים למעבר ה ולכי
רגל, סימוני דרך זמנים, נצנצים וכל הציוד הנדרש להבטחת הבטיחות

והסדרי התנועה במקום העבודה.

) לא תשולם כל תוספת בגין עבודות בשעות לילה, עבודות בסמטאות3
ו/או עבודה בכבישים עם תנועה סואנת.

הערות כלליות 1.1 סה"כ לתת פרק:

אספקת מכסים 1.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
24,700.00 950.00 26.00 יח'  טון דגם חברת40 ס"מ לעומס 60אספקה והובלה לשטח מכסה בקוטר 

הגיחון
5.1.2.0010

24,700.00 אספקת מכסים 1.2 סה"כ לתת פרק:

24,700.00 הערות כלליות 1 סה"כ לפרק:

חפירת תעלות לצנרת ביוב 2 פרק:

6-"8חפירת תעלות לצנורות " 2.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,205.00 45.00 49.00 מ"א 6-"8 מ' לקווי ביוב בקוטר "1.01-1.50חפירת תעלה בעומק  5.2.1.0010

19,312.00 68.00 284.00 מ"א 6-"8 מ' לקווי ביוב בקוטר "1.51-2.00חפירת תעלה בעומק  5.2.1.0020

6,300.00 90.00 70.00 מ"א 6-"8 מ' לקווי ביוב בקוטר "2.01-2.50חפירת תעלה בעומק  5.2.1.0030

21,195.00 135.00 157.00 מ"א 6-"8 מ' לקווי ביוב בקוטר "2.51-3.00חפירת תעלה בעומק  5.2.1.0040

15,400.00 100.00 154.00 מ"א 5.2.1.0050 מ' עומק חפירה נוסף0.5 כולל, עבור כל 8תוספת מחיר לקו ביוב עד "

64,412.00 6-"8חפירת תעלות לצנורות " 2.1 סה"כ לתת פרק:

10-"20חפירת תעלות לצנורות " 2.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 81עמוד: 12/01/2020 חסוי

81/2019כתב כמויות למכרז מספר 
m  שרגאי37 - קו ירוק - קטע 1אינפרא 

תת כתב: עבודות גיחון - קווי ביוב

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,484.00 108.00 23.00 מ"א 10-"20 מ' לקווי ביוב בקוטר "2.01-2.50חפירת תעלה בעומק  5.2.2.0010

9,180.00 153.00 60.00 מ"א 10-"20 מ' לקווי ביוב בקוטר "3.00-2.51חפירת תעלה בעומק  5.2.2.0020

7,320.00 122.00 60.00 מ"א  מ' עומק חפירה0.5 כולל, עבור כל 20 עד "10תוספת מחיר לקו ביוב "
נוסף

5.2.2.0030

18,984.00 10-"20חפירת תעלות לצנורות " 2.2 סה"כ לתת פרק:

83,396.00 חפירת תעלות לצנרת ביוב 2 סה"כ לפרק:

אספקת צנורות והובלתם 3 פרק:

PVCאספקת והובלת צנרת  3.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
375.00 25.00 15.00 מ"א 6 עבה בקוטר "PVCאספקת והובלת צנור  5.3.1.0010

17,376.00 32.00 543.00 מ"א 8 עבה בקוטר "PVCאספקת והובלת צנור  5.3.1.0020

17,751.00 PVCאספקת והובלת צנרת  3.1 סה"כ לתת פרק:

HDPEאספקת, הובלת והנחת צנרת  3.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
5,520.00 240.00 23.00 מ"א 5.3.3.0010 מ"מ בשרוול180 בקוטר HDPEאספקת, הובלת והשחלת צינור 

20,400.00 340.00 60.00 מ"א 5.3.3.0020 מ"מ בשרוול225 בקוטר HDPEאספקת, הובלת והשחלת צינור 

23,115.00 1,005.00 23.00 מ"א SDR-17 מ"מ 400 בקוטר HDPEאספקה, הובלת והנחת צנור   5.3.3.0030

70,500.00 1,175.00 60.00 מ"א SDR-17 מ"מ 450 בקוטר HDPEאספקה, הובלת צנור   5.3.3.0040

119,535.00 HDPEאספקת, הובלת והנחת צנרת  3.3 סה"כ לתת פרק:

137,286.00 ורות והובלתם אספקת צנ 3 סה"כ לפרק:

הנחת צינורות והרכבתם 4 פרק:

4.1 והרכבתהPVCהנחת צנרת  תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
900.00 60.00 15.00 מ"א 5.4.1.0010 עם עטיפת שומשום6 בקוטר "PVCהנחת צנור 

48,870.00 90.00 543.00 מ"א 5.4.1.0020 עם עטיפת שומשום8 בקוטר "PVCהנחת צנור 
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

49,770.00 4.1 והרכבתהPVCהנחת צנרת  סה"כ לתת פרק:

49,770.00 ורות והרכבתם הנחת צינ 4 סה"כ לפרק:

מפלים לתאי בקורת 5 פרק:

6-"8מפל " 5.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,080.00 1,080.00 1.00 יח' 5.5.1.0010 מ'1.01-2.00 בגובה 6-"8מפל בקוטר "

1,080.00 6-"8מפל " 5.1 סה"כ לתת פרק:

1,080.00 מפלים לתאי בקורת 5 סה"כ לפרק:

תאי בקרה 6 פרק:

6.1 מ'1.00תאי בקרה  תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,640.00 1,820.00 2.00 יח' 5.6.1.0010 מ'1.01-1.51 מ' בעומק 1.00ת.ב. בקוטר 

26,400.00 2,200.00 12.00 יח' 5.6.1.0020 מ'1.51-2.00 מ' בעומק 1.00ת.ב. בקוטר 

12,600.00 3,150.00 4.00 יח' 5.6.1.0030 מ'2.01-2.50 מ' בעומק 1.00ת.ב. בקוטר 

14,000.00 3,500.00 4.00 יח' 5.6.1.0040 מ'2.50-3.00 מ' בעומק 1.00ת.ב. בקוטר 

56,640.00 6.1 מ'1.00תאי בקרה  סה"כ לתת פרק:

6.2 מ'1.25תאי בקרה  תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
10,800.00 3,600.00 3.00 יח' 5.6.2.0010 מ'2.51-3.00 מ' בעומק 1.25ת.ב. בקוטר 

3,860.00 3,860.00 1.00 יח' 5.6.2.0020 מ'3.01-3.50 מ' בעומק 1.25ת.ב. בקוטר 

14,660.00 6.2 מ'1.25תאי בקרה  סה"כ לתת פרק:

71,300.00 תאי בקרה 6 סה"כ לפרק:

תקוני תאי בקרה 7 פרק:

תקוני תאי בקרה 7.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,050.00 810.00 5.00 יח' 5.7.1.0010 לתא בקרה קיים6-"8התחברות בקוטר "

1,000.00 250.00 4.00 יח' החלפה/התאמת מכסה ת.ב. לרום אספלט 5.7.1.0020

1,800.00 450.00 4.00 יח' הגבהת/הנמכת תא בקרה 5.7.1.0030

8,400.00 1,200.00 7.00 יח' בניית תא ביוב חדש על קו ביוב קיים 5.7.1.0040

15,250.00 י תאי בקרה תקונ 7.1 סה"כ לתת פרק:

15,250.00 י תאי בקרה תקונ 7 סה"כ לפרק:

עבודות שונות 9 פרק:

עבודות שונות 9.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,950.00 65.00 30.00 מ"א בניה/תקון אבני שפה 5.9.1.0010

600.00 60.00 10.00 מ"ק אספקת, הובלת ופזור אדמת גן 5.9.1.0020

11,000.00 550.00 20.00 מ"ק הובלת ויציקת בטון מזוין למטרה כלשהיא 5.9.1.0030

210,000.00 300.00 700.00 מ"ק  למילוי בורות ותעלות (בהתאם לאישור הגיחון/המפקחCLSMתוספת 
מראש)

5.9.1.0040

2,700.00 450.00 6.00 יח'  במקום, והחזרת המכסה למחסןCLSMפירוק תא בקרה קיים ומילוי 
הגיחון

5.9.1.0050

2,600.00 650.00 4.00 מ"ר  מ' כולל1.20 בגובה 2x2הכנה, אספקה והרכבה של שילוט הפרויקט 
עמודים וביסוס

5.9.1.0060

228,850.00 עבודות שונות 9.1 סה"כ לתת פרק:

228,850.00 עבודות שונות 9 סה"כ לפרק:

תקוני גדרות ורצפות 10 פרק:

תקוני גדרות ורצפות 10.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
300.00 15.00 20.00 מ"ר בניה/תקון גדר רשת/תיל 5.10.1.0010

3,000.00 150.00 20.00 מ"ר בניה/תקון גדר מאבן יבשה 5.10.1.0020
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,000.00 150.00 20.00 מ"ר בניה/תקון גדר מבטון גויל 5.10.1.0030

3,000.00 150.00 20.00 מ"ר בניה/תקון גדר מבטון/מצופה אבן 5.10.1.0040

2,000.00 40.00 50.00 מ"ר 5.10.1.0050 מטר2.5אספקת והצבת גדר איסכורית בגובה עד 

5,000.00 100.00 50.00 מ"ר בניה/תקון רצפת אבן, מרצפות, בטון 5.10.1.0060

7,500.00 150.00 50.00 מ"א בניה/תקון מדרגות בטון או אבן 5.10.1.0070

8,000.00 80.00 100.00 מ"ר בניה/תקון אבן משתלבת מכל סוג שהוא 5.10.1.0080

31,800.00 תקוני גדרות ורצפות 10.1 סה"כ לתת פרק:

31,800.00 תקוני גדרות ורצפות 10 סה"כ לפרק:

עבודות אספלט 11 פרק:

עבודות אספלט 11.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
74,800.00 44.00 1,700.00 מ"ר  ס"מ5ביצוע שכבת אספלט נושאת עליונה, כולל אספקת חומרים, בעובי 

לפחות כולל קרצוף וריסוס והחזרת סימני צבע על אספלט ו/או אבני
שפה, הכל בהתאם למפרט שפ"ע

5.11.1.0010

74,800.00 עבודות אספלט 11.1 סה"כ לתת פרק:

74,800.00 עבודות אספלט 11 סה"כ לפרק:

718,232.00 עבודות גיחון - קווי ביוב 5 סה"כ לתת כתב:


