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

196/2019מכרז מספר :

טריבונה מערבית גבעת רם

ניר פרצלינה מנהל פרוייקט: 10,208,206.00 אומדן (ללא מע"מ):

גבעת רם איצטדיון 417 פרוייקט:

ריכוז למכרז

1 - טריבונה01מבנה  תת כתב:

סה"כ נושא

109,200.00 חפירה ו/או חציבה 1.1.2 תת פרק:

31,500.00 מילוי מובא מצעים והידוק מבוקר 1.1.3 תת פרק:

140,700.00 - עבודות עפר01פרק  1.1 סה"כ לפרק:

596,000.00 יסודות 1.2.1 תת פרק:

299,250.00 מרצפים ורצפות 1.2.2 תת פרק:

607,500.00 קירות ועמודים 1.2.3 תת פרק:

110,500.00 קורות חגורות ומעקים 1.2.4 תת פרק:

305,145.00 תקרות וגגות 1.2.5 תת פרק:

21,590.00 יציקות ביניים ושונות 1.2.6 תת פרק:

885,600.00 פלדת זיון 1.2.7 תת פרק:

2,825,585.00 - עבודות בטון יצוק באתר02פרק  1.2 סה"כ לפרק:

3,211,600.00 מוצרי בטון טרום 1.3.1 תת פרק:

159,500.00 פלטות חלולות מבטון טרום 1.3.2 תת פרק:

3,371,100.00 - מוצרי בטון טרום03פרק  1.3 סה"כ לפרק:

בנייה בבלוקים 1.4.1 תת פרק:

1.4 - עבודות בניה04פרק  סה"כ לפרק:

40,000.00 שיפועים בגגות 1.5.1 תת פרק:

99,850.00 איטום גגות שטוחים 1.5.2 תת פרק:

120,900.00 איטום רצפות 1.5.4 תת פרק:

248,200.00 איטום ובידוד קירות 1.5.5 תת פרק:

5,000.00 איטום פירים ומעברים 1.5.6 תת פרק:

513,950.00 - עבודות איטום05פרק  1.5 סה"כ לפרק:

578,037.00 מסגרות 1.6.1 תת פרק:

נגרות 1.6.2 תת פרק:

סורגי פלדה, פחי פלדה, תושבות למזגן ורשתות להרחקת יונים 1.6.51 תת פרק:

578,037.00 - נגרות ומסגרות06פרק  1.6 סה"כ לפרק:

149,635.00 צנרת מים חמים וקרים בתוך המבנה 1.7.1 תת פרק:

צנורות מפוליאטילן מצולב 1.7.2 תת פרק:

קבועות תברואיות ואביזריהן 1.7.4 תת פרק:

118,884.00 מערכת מי דולחין ושופכין 1.7.8 תת פרק:

28,000.00 קבועות תברואה ואביזריהם 1.7.9 תת פרק:

15,000.00 עטיפת בטון לצינורות 1.7.32 תת פרק:

311,519.00 - מתקני תברואה07פרק  1.7 סה"כ לפרק:

138,800.00 נקודות ואביזרים 1.8.1 תת פרק:



סה"כ נושא

185,000.00 תשתיות, צנרת, מוליכים וכבלים 1.8.2 תת פרק:

לוח חשמל ראשי 1.8.3 תת פרק:

לוחות חשמל משניים 1.8.4 תת פרק:

גופי תאורה 1.8.5 תת פרק:

מתקן מתח גבוה 1.8.6 תת פרק:

גילוי אש 1.8.7 תת פרק:

מערכת בקרה 1.8.8 תת פרק:

גנרטור 1.8.9 תת פרק:

שינויים במתקן חשמל קיים 1.8.10 תת פרק:

תאורת חוץ 1.8.11 תת פרק:

לוח תצוגה 1.8.12 תת פרק:

מיגון קרינה 1.8.40 תת פרק:

לוחות מתח גבוה 1.8.95 תת פרק:

323,800.00 - מתקני חשמל08פרק  1.8 סה"כ לפרק:

9.11תת פרק  1.9.11 תת פרק:

9.13תת פרק  1.9.13 תת פרק:

1.9 - עבודות טיח09פרק  סה"כ לפרק:

388,230.00 ריצוף וחיפוי 1.10.1 תת פרק:

חיפוי קירות 1.10.50 תת פרק:

36,750.00 נגישות 1.10.60 תת פרק:

רצפות עץ 1.10.90 תת פרק:

424,980.00 - עבודות ריצוף וחיפוי10פרק  1.10 סה"כ לפרק:

11.11תת פרק  1.11.11 תת פרק:

1.11 - עבודות צבע11פרק  סה"כ לפרק:

אלומיניום 1.12.1 תת פרק:

1.12 - עבודות אלומיניום12פרק  סה"כ לפרק:

עבודות אבן 1.14.1 תת פרק:

1.14 - עבודות אבן14פרק  סה"כ לפרק:

מיזוג אוויר - כללי 1.15.1 תת פרק:

ציוד מיזוג אויר ואוורור 1.15.2 תת פרק:

מערכות פיזור אויר 1.15.5 תת פרק:

בידוד 1.15.6 תת פרק:

מערכות שונות ועבודות עזר 1.15.7 תת פרק:

מערכות חשמל 1.15.8 תת פרק:

בקרה 1.15.9 תת פרק:

מערכות אוורור וסינון אוויר למרחבים מוגנים ולמקלטים מוסדיים 1.15.70 תת פרק:

1.15 - מערכת מיזוג אויר ואוורור15פרק  סה"כ לפרק:

30,000.00 מעליות 1.17.1 תת פרק:

30,000.00 - מעליות17פרק  1.17 סה"כ לפרק:

415,200.00 מסגרות חרש 1.19.1 תת פרק:

415,200.00 - מסגרות חרש19פרק  1.19 סה"כ לפרק:

54,000.00 נגרות חרש 1.20.1 תת פרק:

54,000.00 - נגרות חרש20פרק  1.20 סה"כ לפרק:

1.22.1 - רכיבים מתועשים בבניין22פרק  תת פרק:

1.22 - רכיבים מתועשים בבניין22פרק  סה"כ לפרק:

865,350.00 כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר 1.23.1 תת פרק:

865,350.00 - כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר23פרק  1.23 סה"כ לפרק:

12,200.00 פירוקים 1.24.1 תת פרק:

12,200.00 - פירוקים24פרק  1.24 סה"כ לפרק:

שילוט 1.29.10 תת פרק:

1.29 - שילוט והכוונה בבניינים29פרק  סה"כ לפרק:

אביזרים במקלחת ובשירותים 1.30.11 תת פרק:

מתקני ספורט 1.30.23 תת פרק:



סה"כ נושא

1.30 - ריהוט וציוד מורכב בבניין30פרק  סה"כ לפרק:

מערכות כריזה 1.35.30 תת פרק:

מערכת תקשוב 1.35.31 תת פרק:

מערכת טמ"ס 1.35.42 תת פרק:

מערכת גילוי פריצה 1.35.46 תת פרק:

1.35 - מערכות בקרת מבנים ערכות תקשורת ובטחון35פרק  סה"כ לפרק:

6,000.00 משטחי בטון 1.50.1 תת פרק:

6,000.00 - משטחי בטון50פרק  1.50 סה"כ לפרק:

47,225.00 קווי מים 1.57.1 תת פרק:

90,360.00 קווי ביוב 1.57.2 תת פרק:

קוי ניקוז 1.57.3 תת פרק:

שירות ותחזוקה 1.57.4 תת פרק:

137,585.00 - מערכות מים וביוב57פרק  1.57 סה"כ לפרק:

110,010,006.00 - טריבונה01מבנה סה"כ לתת כתב:

2 - פיתוח02מבנה  תת כתב:

סה"כ נושא

פיתוח נופי 2.40.1 תת פרק:

106,700.00 קירות תומכים, גדרות ורכיבי פיתוח בנויים 2.40.6 תת פרק:

106,700.00 - פיתוח נופי40פרק  2.40 סה"כ לפרק:

2.41.1 - השקייה01תת פרק  תת פרק:

2.41.3 - עבודות גינון03תת פרק  תת פרק:

2.41 - עבודות גינון והשקייה - פיתוח41פרק  סה"כ לפרק:

91,500.00 עבודות הכנה ופירוק 2.51.10 תת פרק:

5191,500.00פרק  2.51 סה"כ לפרק:

שעות עבודה 2.60.10 תת פרק:

2.60 - שעות עבודה ושכירת ציוד60פרק  סה"כ לפרק:

2198,200.00 - פיתוח02מבנה סה"כ לתת כתב:

10,208,206.00סה"כ לכל כתב הכמויות:

% הנחה:

10,208,206.00 סה"כ לאחר הנחה

___________________ שם הקבלן וחתימתו: ___________ תאריך:



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 4עמוד: 12/01/2020

196/2019כתב כמויות למכרז מספר 
mטריבונה מערבית גבעת רם

 - טריבונה01תת כתב: מבנה 

1 - עבודות עפר01פרק  פרק:

חפירה ו/או חציבה 1.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
כל סעיפי החפירה כוללים פינוי, אגרות (לרבות אגרות רמ"י) וכל מה

שידרש

90,000.00 50.00 1,800.00 מ"ק חפירה ו/או חציבה בשטח לעומק כלשהו בשטח המבנים והפיתוח 1.2.0010

15,000.00 50.00 300.00 מ"ק חפירה ו/או חציבה לראשי כלונסאות, לקורות יסוד, קורות קשר וכד' 1.2.0020

4,200.00 150.00 28.00 מ"ק חפירה ו/או חציבה לגישוש בעבודת ידיים לפי הוראות המפקח 1.2.0030

109,200.00 חפירה ו/או חציבה 1.2 סה"כ לתת פרק:

מילוי מובא מצעים והידוק מבוקר 1.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,500.00 25.00 100.00 מ"ק מילוי נברר מחומר מקומי כולל ניפוי בטרקטור 1.3.0010

15,000.00 100.00 150.00 מ"ק מצע חצץ מתחת למרצפים 1.3.0020

13,000.00 5.00 2,600.00 מ"ר הידוק מבוקר של קרקעית חפירה או פני קרקע מתחת למילוי לדרגת
 לפי מוד. אאשטו.96%צפיפות של 

1.3.0030

1,000.00 10.00 100.00 מ"ק  ס"מ לדרגת צפיפות של20הידוק מבוקר של מילוי כלשהו בשכבות של 
 לפי מוד. אאשטו.98%

1.3.0040

31,500.00 מילוי מובא מצעים והידוק מבוקר 1.3 סה"כ לתת פרק:

140,700.00 1 - עבודות עפר01פרק  סה"כ לפרק:

2 - עבודות בטון יצוק באתר02פרק  פרק:

יסודות 2.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3כל הבטונים לפי דרגת חשיפה 

75,000.00 50.00 1,500.00 מ"ר 2.1.0020 ס"מ מתחת למרצפים קורות וראשי כלונסאות5מצעי בטון רזה עובי 

363,000.00 1,100.00 330.00 מ"ק  במידות רוחב שונות30ראשי כלונסאות קורות יסוד ומסדים בטון ב- 
יצוקים על מצע

2.1.0030



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

196/2019כתב כמויות למכרז מספר 
mטריבונה מערבית גבעת רם

 - טריבונה01תת כתב: מבנה 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
6,500.00 1,300.00 5.00 מ"ק 2.1.0040 מידות שונות30עמודי יסוד בטון ב-

78,000.00 52.00 1,500.00 מ"ר  ס"מ, מתחת לקורות יסוד, מרצפים20מצע ארגזי קלקר, חתך סכין בגובה 
וכד'

2.1.0050

72,000.00 120.00 600.00 מ"א  ס"מ משני צידי קורות,60 ס"מ ובגובה עד 7בלוקי בטון חלולים בעובי 
המדידה למ"א קורות

2.1.0060

1,500.00 10.00 150.00 מ"ר 2.1.0070 ס"מ מתחת לקורות וראשי כלונסאות3מצע קלקר בעובי 

596,000.00 יסודות 2.1 סה"כ לתת פרק:

מרצפים ורצפות 2.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
273,000.00 195.00 1,400.00 מ"ר 2.2.0010 ס"מ20 עובי 30מרצפי בטון אופקיים ומשופעים ב-

25,650.00 270.00 95.00 מ"ר 2.2.0020 ס"מ30 עובי 30מרצפי בטון ב-

600.00 120.00 5.00 מ"ר 2.2.0030 ס"מ מתחת לארונות10 בעובי 30הגבהות בטון ב-

299,250.00 מרצפים ורצפות 2.2 סה"כ לתת פרק:

קירות ועמודים 2.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
234,000.00 1,300.00 180.00 מ"ק 2.3.0010 ס"מ20 עובי 30קירות בטון ב-

198,000.00 1,200.00 165.00 מ"ק 2.3.0020 ס"מ30 עובי 30קירות בטון ב-

175,500.00 1,300.00 135.00 מ"ק  בשטחי חתך שונים כולל בליטות אנכיות30עמודים בדלים בטון ב-
ואופקיות

2.3.0030

607,500.00 קירות ועמודים 2.3 סה"כ לתת פרק:

קורות חגורות ומעקים 2.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
97,500.00 1,300.00 75.00 מ"ק 2.4.0010 במידות שונות כולל בליטות אנכיות ואופקיות30קורות תלויות בטון ב-



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

196/2019כתב כמויות למכרז מספר 
mטריבונה מערבית גבעת רם

 - טריבונה01תת כתב: מבנה 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
13,000.00 1,300.00 10.00 מ"ק  מידות שונות, כולל עיבוד בליטות בפני30מעקי בטון וקורות עליונות ב-

המעקה
2.4.0020

110,500.00 קורות חגורות ומעקים 2.4 סה"כ לתת פרק:

תקרות וגגות 2.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
240,000.00 300.00 800.00 מ"ר 22 בעובי 30תקרות בטון ב- 2.5.0010

18,645.00 339.00 55.00 מ"ר 2.5.0020 ס"מ25 בעובי 30תקרות בטון ב-

46,500.00 930.00 50.00 מ"ק  ס"מ ע"ג לוחות טרומיים, כולל השלמת יציקה מעל5בטון טופינג בעובי 
 ס"מ בין לוחות60קורות בשולי תקרות, וברצועות ברוחב עד 

2.5.0030

305,145.00 תקרות וגגות 2.5 סה"כ לתת פרק:

יציקות ביניים ושונות 2.6 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,800.00 900.00 2.00 מ"ק 30יסודות למכונות וכד' ב- 2.6.0010

2,015.00 403.00 5.00 מ"ר ס"מ במהלכי מדרגות30 בעובי 30משטחי ביניים בטון ב- 2.6.0020

10,075.00 403.00 25.00 מ"ר 2.6.0030 ס"מ במהלכי מדרגות30 בעובי 30משטחים משופעים בטון ב-

7,700.00 77.00 100.00 מ"א 2.6.0040 במידות שונות- החישוב הינו למשולש עצמו30משולשי מדרגות בטון ב-

21,590.00 יציקות ביניים ושונות 2.6 סה"כ לתת פרק:

פלדת זיון 2.7 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,600.00 4,600.00 1.00 טון מוטות פלדה עגולים רתיכים  בקטרים שונים לזיון בטון בכל צורה שהיא,

אין תשלום עבור חפיפות
2.7.0010

483,000.00 4,600.00 105.00 טון מוטות פלדה מצולעים רתיכים בקטרים שונים לזיון בטון בכל צורה שהיא.
 אין תשלום עבור חפיפות

2.7.0020

245,000.00 4,900.00 50.00 טון רשתות פלדה מרותכות מוכנות מראש לזיון בטון בקטרים שונים. אין
תשלום עבור חפיפות

2.7.0030



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 7עמוד: 12/01/2020

196/2019כתב כמויות למכרז מספר 
mטריבונה מערבית גבעת רם

 - טריבונה01תת כתב: מבנה 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
153,000.00 17,000.00 9.00 טון פרופילים מפלדה במידות שונות לתמיכת אבן לרבות עוגנים ועיגון

ברכיבי בטון, גילוון וצבע לבחירת האדריכל.  (משקל העוגן אינו מצטרף
למשקל הפרופיל)

2.7.0040

לא לחישוב !!! 50.00 50.00 יח'  או שווה ערך-HILTI HST מ"מ דוגמת 20 מ"מ עד 12עוגני פלדה בקוטר 
(יופעל בהנחיית מפקח בלבד)

2.7.0050

לא לחישוב !!! 50.00 50.00 יח'  אוHILTI HVU+HAS מ"מ דוגמת 20 מ"מ עד 12עוגנים כימיים בקוטר 
שווה ערך מאושר- (יופעל בהנחיית מפקח בלבד)

2.7.0060

לא לחישוב !!! 50.00 50.00 יח'  מ"מ באמצעות14 עד 8 ס"מ ובקוטר 16עיגון מוטות זיון בקידוחים בעומק 
 או ש"ע. יישום באמצעות ציוד מקורי שלHILTY של HIT-HY-200 דבק 

היצרן ובהדרכתו. מוטות הזיון המעוגנים ימדדו בנפרד בסעיפי הזיון-
(יופעל בהנחיית מפקח בלבד)

2.7.0070

לא לחישוב !!! 50.00 50.00 יח'  מ"מ באמצעות14 עד 8 ס"מ ובקוטר 50עיגון מוטות זיון בקידוחים בעומק 
 או ש"ע. יישום באמצעות ציוד מקורי שלHILTY של HIT-HY-200 דבק 

היצרן ובהדרכתו. מוטות הזיון המעוגנים ימדדו בנפרד בסעיפי הזיון-
(יופעל בהנחיית מפקח בלבד)

2.7.0080

885,600.00 פלדת זיון 2.7 סה"כ לתת פרק:

2,825,585.00 2 - עבודות בטון יצוק באתר02פרק  סה"כ לפרק:

3 - מוצרי בטון טרום03פרק  פרק:

מוצרי בטון טרום 3.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מחירי האלמנטים הטרומיים כוללים את כל אביזרי התושבות ההשענה

וההתחברות לרבות סמכי ניאופרן, אספקה והתקנה מושלמת

504,000.00 36,000.00 14.00 יח' , לפי פרטים לרבות זיון, מחברים,1, טיפוס ט-50קורות טרומיות מבטון ב-
תושבת ואביזרים היצוקים כהכנה ברכיבים אליהם מתחברות הקורות

3.1.0020

48,000.00 24,000.00 2.00 יח' , לפי פרטים לרבות זיון, מחברים,2, טיפוס ט-50קורות טרומיות מבטון ב-
תושבת ואביזרים היצוקים כהכנה ברכיבים אליהם מתחברות הקורות

3.1.0030

252,000.00 18,000.00 14.00 יח' , לפי פרטים לרבות זיון, מחברים,3, טיפוס ט-50קורות טרומיות מבטון ב-
תושבת ואביזרים היצוקים כהכנה ברכיבים אליהם מתחברות הקורות

3.1.0040

26,000.00 13,000.00 2.00 יח' , לפי פרטים לרבות זיון, מחברים,4, טיפוס ט-50קורות טרומיות מבטון ב-
תושבת ואביזרים היצוקים כהכנה ברכיבים אליהם מתחברות הקורות

3.1.0050

112,000.00 8,000.00 14.00 יח' , לפי פרטים לרבות זיון, מחברים,5, טיפוס ט-50קורות טרומיות מבטון ב-
תושבת ואביזרים היצוקים כהכנה ברכיבים אליהם מתחברות הקורות

3.1.0060
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
11,000.00 5,500.00 2.00 יח' , לפי פרטים לרבות זיון, מחברים,6, טיפוס ט-50קורות טרומיות מבטון ב-

תושבת ואביזרים היצוקים כהכנה ברכיבים אליהם מתחברות הקורות
3.1.0070

2,094,750.00 14,250.00 147.00 יח' ,לפי פרטים לרבות זיון,11, ט-10, טיפוס ט-50רכיבי טריבונה מבטון ב-
מחברים, תושבת ואביזרים היצוקים כהכנה ברכיבים אליהם מתחברים

רכיבי הטריבונה

3.1.0080

15,000.00 2,500.00 6.00 יח' , לפי פרטים לרבות זיון, מחברים,12, טיפוס ט-50רכיבי טריבונה מבטון ב-
תושבת ואביזרים היצוקים כהכנה ברכיבים אליהם מתחברים רכיבי

הטריבונה

3.1.0090

9,350.00 550.00 17.00 יח' , לפי פרטים לרבות זיון, מחברים,13, טיפוס ט-50רכיבי טריבונה מבטון ב-
תושבת ואביזרים היצוקים כהכנה ברכיבים אליהם מתחברים רכיבי

הטריבונה

3.1.0100

139,500.00 900.00 155.00 יח' , לפי פרטים לרבות זיון, מחברים,20, טיפוס ט-50רכיבי מדרגות מבטון ב-
תושבת ואביזרים היצוקים כהכנה ברכיבים אליהם מתחברות המדרגות

3.1.0110

3,211,600.00 מוצרי בטון טרום 3.1 סה"כ לתת פרק:

פלטות חלולות מבטון טרום 3.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
159,500.00 290.00 550.00 מ"ר  ס"מ לרבות20 בעובי 50לוחות טרומיים חלולים ודרוכים מראש, בטון ב-

ניסור אם נדרש
3.2.0010

159,500.00 פלטות חלולות מבטון טרום 3.2 סה"כ לתת פרק:

3,371,100.00 3 - מוצרי בטון טרום03פרק  סה"כ לפרק:

4 - עבודות בניה04פרק  פרק:

בנייה בבלוקים 4.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 235.00 1,050.00 מ"ר  ס"מ לרבות חגורות שטרבות ועמודים20בנייה בבלוקי בטון חלולים עובי 

 וזיון30ב-
4.1.0010

לא לחישוב !!! 170.00 50.00 מ"ר  ס"מ לרבות חגורות שטרבות ועמודים10בנייה בבלוקי בטון חלולים עובי 
 וזיון30ב-

4.1.0020

בנייה בבלוקים 4.1 סה"כ לתת פרק:

4 - עבודות בניה04פרק  סה"כ לפרק:

5 - עבודות איטום05פרק  פרק:
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שיפועים בגגות 5.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
40,000.00 400.00 100.00 מ"ק  ק"ג\סמ"ר,40 ק"ג\מ"ק וחוזק 1200שיפועים עם בטון קל במשקל מרחבי 

כולל החלקה לפי שיפועים
5.1.0010

40,000.00 שיפועים בגגות 5.1 סה"כ לתת פרק:

איטום גגות שטוחים 5.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
70,200.00 108.00 650.00 מ"ר איטום גגות בשתי שכבות של יריעות ביטומניות משוכללות מושבחות

 מ"מ כל אחת,כולל כל השכבות לפי פרטים4 בעובי SBSבפולימר 
ומפרט. המדידה לשטח אופקי בלבד ללא עליות

5.2.0010

350.00 7.00 50.00 מ"ר תוספת עבור אגרגט לבן מוטבע ביריעת האיטום העליונה 5.2.0020

1,500.00 15.00 100.00 מ"ר מחסום אדים לפי מפרט 5.2.0030

21,000.00 60.00 350.00 מ"א יצירת רולקות איטומן וקיבוע היריעות הביטומניות לפי פרט 5.2.0040

1,000.00 100.00 10.00 יח' איטום מעברי צנרת ועיבוד סביב מוצאי מים לפי פרט 5.2.0050

5,300.00 53.00 100.00 מ"ר בידוד תרמי לגגות בלוחות פוליסטירן קשיח מיוצר בשיחול דוגמת רונדופן
 X3 ס"מ4 או ש"ע בעובי 

5.2.0060

500.00 5.00 100.00 מ"ר 5.2.0070 מ"מ0.2יריעות פוליאטילן בעובי 

99,850.00 איטום גגות שטוחים 5.2 סה"כ לתת פרק:

איטום רצפות 5.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
94,900.00 73.00 1,300.00 מ"ר איטום רצפות בשכבה אחת של יריעות ביטומניות משוכללות מושבחות

 מ"מ כולל עיבוד רולקות וכל השכבות בהתאם5 בעובי SBSבפולימר 
לפרטים והמפרט המדידה אופקית בלבד ללא עליות

5.4.0010

26,000.00 20.00 1,300.00 מ"ר שכבת הדבקה בין יריעות האיטום לרצפה המדידה אופקית בלבד ללא
עליות

5.4.0020

לא לחישוב !!! 100.00 400.00 מ"ר איטום רצפות ו/או קירות שרותים ו/או מקלחות  ובהיקף המבנה בטיח
 ק"ג/מ"ר כל2 או ש"ע, 107אוטם דק עובי בשתי שכבות דוגמת סיקה טופ 

שכבה לרבות עיבוד רולקה ורשת סיבי זכוכית חסינת אלקלי לפי פרט

5.4.0030

120,900.00 איטום רצפות 5.4 סה"כ לתת פרק:
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איטום ובידוד קירות 5.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
6,500.00 130.00 50.00 מ"ר איטום קירות בשתי שכבות של יריעות ביטומניות מושבחות בפולימר

SBS מ"מ כל אחת כולל כל השכבות בהתאם לפרטים ומפרט4 בעובי 
5.5.0010

2,500.00 50.00 50.00 מ"ר הגנה על שכבות האיטום באמצעות לוחות פוליסטירן מוקצף קשיח בעובי
 ס"מ7 ס"מ ובלוקי בטון חלולים 2

5.5.0020

136,000.00 80.00 1,700.00 מ"א  ס"מ כולל2X2איטום מישקים אופקיים ואנכיים בפוליסולפיד דו-רכיבי 
גליל ספוגי להגבלת עומק האטימה

5.5.0030

4,000.00 80.00 50.00 מ"א איטום מישקים אופקיים ואנכיים במסטיק ביטומני כולל צינור ספוגי
להגבלת עומק האטימה

5.5.0040

4,000.00 80.00 50.00 מ"א 5.5.0050 של איטומקס או ש"ע מאושרRX-101 VOLCLAYעצר מים תופח דוגמת 

90,000.00 150.00 600.00 מ"א איטום קורות יסוד ומסדים לפי פרטים בשכבה אחת של יריעות
ביטומניות, לרבות איטום תחתית הקורה, שני צידי הקורות, יריעות חיזוק

וכל הנדרש לפי הפרטים. המדידה לפי מטר אורך קורות כולל כל
השכבות.

5.5.0060

5,200.00 65.00 80.00 מ"ר 507 / אולטרה סיל 501איטום קירות גבס באיטום צמנטי מסוג איטומט 
של חברת כרמית.

5.5.0070

248,200.00 איטום ובידוד קירות 5.5 סה"כ לתת פרק:

איטום פירים ומעברים 5.6 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
5,000.00 5,000.00 קומפלט1.00 איטום מעברי כבלים ותעלות נגד מעבר אש למשך שעתיים ע"י צמר

 ועליו מריחת מסטיק מסוג2 ק"ג/מ"ר, בעובי "160סלעים במשקל 
PILOCOAT FIRESEALבאספקת "פילו אש" או ש"ע מאושר כולל רשת 

אקספנדד מגולוונת, ופרופילי פלדה. החומרים טעונים אישור רשות
הכיבוי.הביצוע רק לאחר הוראת המפקח בכתב

5.6.0010

5,000.00 איטום פירים ומעברים 5.6 סה"כ לתת פרק:

513,950.00 5 - עבודות איטום05פרק  סה"כ לפרק:

6 - נגרות ומסגרות06פרק  פרק:

מסגרות 6.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
 כוללים אספקה והתקנה קומפלט06כל סעיפי פרק 

לא לחישוב !!! 3,500.00 4.00 יח'  ברשימת מסגרות. הכל קומפלט כמפורט1דלת פלדה חד כנפית לפי פרט 
ברשימה.

6.1.0010
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 5,000.00 3.00 יח'  ברשימת מסגרות. הכל2דלת פלדה חד כנפית חסינת אש לפי פרט 

קומפלט כמפורט ברשימה.
6.1.0020

5,000.00 5,000.00 1.00 יח' -א ברשימת מסגרות. הכל2דלת פלדה חד כנפית חסינת אש לפי פרק 
קופלט כמפורט ברשימה

6.1.0021

לא לחישוב !!! 4,000.00 5.00 יח'  ברשימת מסגרות. הכל קומפלט3דלת פלדה דו כנפית חסינת אש לפי פרט 
 כמפורט ברשימה.

6.1.0030

לא לחישוב !!! 3,500.00 1.00 יח' א' ברשימת מסגרות. הכל3דלת פלדה חד כנפית חסינת אש לפי פרט 
קומפלט כמפורט ברשימה.

6.1.0040

לא לחישוב !!! 25,000.00 1.00 יח'  ברשימת מסגרות. הכל קומפלט כמפורט4תריס גלילה חשמלי לפי פרט 
ברשימה.

6.1.0050

לא לחישוב !!! 12,500.00 1.00 יח' א' ברשימת מסגרות. הכל קומפלט כמפורט4תריס גלילה חשמלי לפי פרט 
 ברשימה.

6.1.0060

לא לחישוב !!! 5,000.00 3.00 יח'  ברשימת מסגרות. הכל קומפלט5דלת פלדה דו כנפית חסינת אש לפי פרט 
 כמפורט ברשימה.

6.1.0070

3,000.00 3,000.00 1.00 יח'  ברשימת מסגרות. הכל קומפלט כמפורט6דלת הדף לממ"ק לפי פרט 
ברשימה.

6.1.0080

1,000.00 500.00 2.00 יח'  ברשימת מסגרות. הכל קומפלט כמפורט7צינור איוורור לפי פרט 
ברשימה.

6.1.0090

500.00 500.00 1.00 יח'  -א ברשימת מסגרות. הכל קומפלט כמפורט7צינור איוורור לפי פרט 
ברשימה.

6.1.0091

1,000.00 500.00 2.00 יח' -ב ברשימת מסגרות. הכל קומפלט כמפורט7צינור איוורור לפי פרט 
ברשימה.

6.1.0092

500.00 500.00 1.00 יח'  -ג ברשימת מסגרות. הכל קומפלט כמפורט7צינור איוורור לפי פרט 
ברשימה.

6.1.0093

לא לחישוב !!! 23,000.00 2.00 יח'  ברשימת מסגרות. הכל קומפלט כמפורט8תריס גלילה חשמלי לפי פרט 
ברשימה.

6.1.0100

לא לחישוב !!! 5,000.00 2.00 יח'  ברשימת מסגרות. הכל קומפלט כמפורט9מערכת דלתות לפי פרט 
ברשימה.

6.1.0110

לא לחישוב !!! 600.00 60.00 מ"א  ברשימת מסגרות. הכל קומפלט כמפורט10משקוף מפלב"מ לפי פרט 
ברשימה.

6.1.0120

לא לחישוב !!! 400.00 48.00 מ"א א' ברשימת מסגרות. הכל קומפלט כמפורט10משקוף מפלב"מ לפי פרט 
ברשימה.

6.1.0130

לא לחישוב !!! 1,000.00 5.00 יח'  ברשימת מסגרות. הכל11מערכת מאחזי יד לשרותי נכים לפי פרט 
קומפלט כמפורט ברשימה.

6.1.0140
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mטריבונה מערבית גבעת רם

 - טריבונה01תת כתב: מבנה 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 750.00 3.00 יח'  א ברשימת מסגרות. הכל11מערכת מאחזי יד לשרותי נכים לפי פרט 

קומפלט כמפורט ברשימה.
6.1.0150

לא לחישוב !!! 3,400.00 1.00 יח'  ב ברשימת מסגרות. הכל11מערכת מאחזי יד לשרותי נכים לפי פרט 
קומפלט כמפורט ברשימה.

6.1.0160

לא לחישוב !!! 700.00 10.00 מ"א  ברשימת מסגרות. הכל קומפלט כמפורט12מערכת מחיצות לפי פרט 
ברשימה.

6.1.0170

לא לחישוב !!! 3,500.00 4.00 יח'  ברשימת מסגרות. הכל קומפלט כמפורט13דלת פלדה חד כנפית לפי פרט 
 ברשימה.

6.1.0180

22,000.00 2,000.00 11.00 יח'  ברשימת מסגרות. הכל קומפלט כמפורט14ארון דו כנפי לפי פרט 
ברשימה.

6.1.0190

12,000.00 2,000.00 6.00 יח'  ברשימת מסגרות. הכל קומפלטB 14 ו14Aדלת מפח מכופף לפי פרט 
כמפורט ברשימה.

6.1.0200

לא לחישוב !!! 4,000.00 5.00 יח'  ברשימת מסגרות. הכל קומפלט כמפורט15דלת פלדה חד כנפית לפי פרט 
 ברשימה.

6.1.0210

122,400.00 600.00 204.00 מ"א  ברשימת מסגרות. הכל16מעקה פלדה מצינורות עגולים לפי פרט 
קומפלט כמפורט ברשימה, מדידה אופקית בלבד

6.1.0220

36,000.00 300.00 120.00 מ"א  ברשימת מסגרות. הכל17מעקה פלדה מצינורות עגולים לפי פרט 
קומפלט כמפורט ברשימה, מדידה אופקית בלבד

6.1.0230

3,200.00 400.00 8.00 יח' -א  ברשימת מסגרות. הכל17מעקה פלדה מצינורות עגולים לפי פרט 
קומפלט כמפורט ברשימה, מדידה אופקית בלבד

6.1.0231

22,750.00 350.00 65.00 מ"א  ברשימת מסגרות. הכל18מעקה פלדה מצינורות עגולים לפי פרט 
קומפלט כמפורט ברשימה, מדידה אופקית בלבד

6.1.0240

16,000.00 1,000.00 16.00 מ"א  ברשימת מסגרות. הכל קומפלט כמפורט19מעקה בנוי מעמודים לפי פרט 
ברשימה, מדידה אופקית בלבד

6.1.0250

4,800.00 800.00 6.00 מ"א  ברשימת מסגרות. הכל קומפלט כמפורט20מעקה בנוי מעמודים לפי פרט 
ברשימה. מדידה אופקית בלבד

6.1.0260

4,500.00 300.00 15.00 מ"א  ברשימת מסגרות. הכל קומפלט כמפורט21מאחז יד מצינור לפי פרט 
ברשימה,מדידה אורכית בלבד ללא ירידות

6.1.0270

65,000.00 2,500.00 26.00 יח'  ברשימת מסגרות. הכל22מעקה פלדה מצינורות עגולים לפי פרט 
קומפלט כמפורט ברשימה.

6.1.0280

65,000.00 500.00 130.00 מ"א  ברשימת מסגרות. הכל23מעקה פלדה מצינורות עגולים לפי פרט 
קומפלט כמפורט ברשימ, מדידה אופקית בלבד

6.1.0290

31,800.00 600.00 53.00 מ"א  ברשימת מסגרות. הכל24מעקה פלדה מצינורות עגולים לפי פרט 
קומפלט כמפורט ברשימה,מדידה אופקית בלבד

6.1.0300
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196/2019כתב כמויות למכרז מספר 
mטריבונה מערבית גבעת רם

 - טריבונה01תת כתב: מבנה 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
39,000.00 300.00 130.00 מ"א  ברשימת מסגרות. הכל קומפלט25מאחז יד מצינורות עגולים לפי פרט 

כמפורט ברשימה,מדידה אופקית בלבד
6.1.0310

10,500.00 300.00 35.00 מ"א  ברשימת מסגרות. הכל קומפלט כמפורט26מאחז יד מצינור לפי פרט 
ברשימה, מדידה אורכית בלבד ללא ירידות

6.1.0320

לא לחישוב !!! 2,000.00 1.00 יח'  ברשימת מסגרות. הכל קומפלט כמפורט28מערכת דלתות לפי פרט 
ברשימה.

6.1.0330

לא לחישוב !!! 3,700.00 2.00 יח'  ברשימת מסגרות. הכל29דלת פלדה חד כנפית חסינת אש לפי פרט 
קומפלט כמפורט ברשימה.

6.1.0340

לא לחישוב !!! 1,500.00 1.00 יח'  ברשימת מסגרות. הכל קומפלט כמפורט30ארון דו כנפי מפח לפי פרט 
ברשימה.

6.1.0350

לא לחישוב !!! 1,800.00 1.00 יח'  ברשימת מסגרות. הכל קומפלט כמפורט31ארון דו כנפי מפח לפי פרט 
ברשימה.

6.1.0360

4,000.00 2,000.00 2.00 יח'  ברשימת מסגרות. הכל קומפלט כמפורט33חלון רפפות קבוע לפי פרט 
ברשימה.

6.1.0370

15,000.00 3,000.00 5.00 יח'  ברשימת מסגרות. הכל קומפלט כמפורט35מכסה בנוי מפח לפי פרט 
ברשימה.

6.1.0380

9,000.00 3,000.00 3.00 יח'  ברשימת מסגרות. הכל קומפלט כמפורט36מכסה בנוי מפח לפי פרט 
ברשימה.

6.1.0390

1,255.00 1,255.00 1.00 יח'  ברשימת מסגרות. הכל קומפלט כמפורט37מכסה בנוי מפח לפי פרט 
ברשימה.

6.1.0400

1,929.00 643.00 3.00 יח'  א ברשימת מסגרות. הכל קומפלט כמפורט37מכסה בנוי מפח לפי פרט 
ברשימה.

6.1.0410

1,903.00 1,903.00 1.00 יח'  ב ברשימת מסגרות. הכל קומפלט כמפורט37מכסה בנוי מפח לפי פרט 
ברשימה.

6.1.0420

לא לחישוב !!! 1,300.00 205.00 מ"א  ברשימת מסגרות. הכל קומפלט38גדר פלדה מעמודי פלדה לפי פרט 
כמפורט ברשימה. המחיר כולל את פירוק וסילוק הגדר הקיים

6.1.0430

6,000.00 3,000.00 2.00 יח'  ברשימת מסגרות. הכל קומפלט40מאחז יד מצינורות פלדה לפי פרט 
כמפורט ברשימה.

6.1.0450

9,000.00 750.00 12.00 מ"א 6.1.0460 ברשימת מסגרות.41מעקה מפלדה ע"פ לפי פרט 

30,000.00 10,000.00 3.00 יח'  ברשימת מסגרות. הכל קומפלט42מערכת מחיצות פלדה לפי פרט 
כמפורט ברשימה.

6.1.0470

24,000.00 12,000.00 2.00 יח'  ברשימת מסגרות. הכל קומפלט43 שערי פלדה בנויה לפי פרט 4מערכת 
כמפורט ברשימה.

6.1.0480
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196/2019כתב כמויות למכרז מספר 
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 15,000.00 2.00 יח' 6.1.0490 ברשימת מסגרות44מערכת רפפות פלדה מותאמת לדריכה לפי פרט 

לא לחישוב !!! 120.00 65.00 מ"א 46זווית מעצור לכיסא גלגלים לפי פרט  6.1.0495

לא לחישוב !!! 2,000.00 1.00 יח' 6.1.0500 ברשימת מסגרות47ארון פנל כבאים לפי פרט מספר 

לא לחישוב !!! 20,000.00 1.00 יח' 6.1.0510 ברשימת מסגרות48שער כניסת רכבים מהאוניברסיטה לפי פרט מספר 

לא לחישוב !!! 1,500.00 1.00 יח' 6.1.0520 ברשימת מסגרות49מעקה נירוסטה לפי פרט 

לא לחישוב !!! 2,000.00 1.00 יח' 6.1.0530 ברשימת מסגרות50סולם נירוסטה לפי פרט 

לא לחישוב !!! 40.00 1,000.00 יח' אספקה והתקנה בריתוך חשמלי כולל שיוף גלוון וצביעה של כדור ברזל
A 38 ממ כולל ביצוע קדח במפעל לפי פרט 30בקוטר 

6.1.0540

10,000.00 100.00 100.00 מ"א התקנה של גדר שפורקה הכל קומפ' כולל תיקוני צבע במידת הצורך 6.1.0550

578,037.00 מסגרות 6.1 סה"כ לתת פרק:

נגרות 6.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 3,000.00 2.00 יח'  ברשימת נגרות. הכל קומפלט1מערכת מחיצות שירותים לפי פרט 

כמפורט ברשימה.
6.2.0010

לא לחישוב !!! 3,000.00 6.00 יח'  ברשימת נגרות. הכל קומפלט2מערכת מחיצות שירותים לפי פרט 
כמפורט ברשימה.

6.2.0020

לא לחישוב !!! 3,000.00 3.00 יח'  ברשימת נגרות. הכל קומפלט3מערכת מחיצות שירותים לפי פרט 
כמפורט ברשימה.

6.2.0030

לא לחישוב !!! 3,500.00 8.00 יח'  ברשימת נגרות. הכל קומפלט כמפורט4דלת עץ חד כנפית לפי פרט 
ברשימה.

6.2.0040

לא לחישוב !!! 3,500.00 1.00 יח' א' ברשימת נגרות. הכל קומפלט כמפורט4דלת עץ חד כנפית לפי פרט 
ברשימה.

6.2.0050

לא לחישוב !!! 3,000.00 36.00 יח'  ברשימת נגרות. הכל קומפלט5מערכת מחיצות שירותים לפי פרט 
כמפורט ברשימה.

6.2.0060

לא לחישוב !!! 4,000.00 4.00 יח'  ברשימת נגרות. הכל קומפלט6מערכת מחיצות שירותים לפי פרט 
כמפורט ברשימה.

6.2.0070
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mטריבונה מערבית גבעת רם

 - טריבונה01תת כתב: מבנה 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 500.00 14.00 יח'  ברשימת נגרות. הכל קומפלט כמפורט7מחיצות להפרדה לפי פרט 

ברשימה.
6.2.0080

לא לחישוב !!! 20,000.00 1.00 יח' 6.2.0090 ברשימת נגרות. הכל קומפלט כמפורט ברשימה.8ארונות מטבח לפי פרט 

נגרות 6.2 סה"כ לתת פרק:

סורגי פלדה, פחי פלדה, תושבות למזגן ורשתות להרחקת יונים 6.51 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 100.00 200.00 מ"ר רשת יונים שחורה כולל התקנה 6.51.0010

לא לחישוב !!! 35.00 600.00 מ"א דוקרני ציפורי מנירוסטה 6.51.0020

סורגי פלדה, פחי פלדה, תושבות למזגן ורשתות להרחקת יונים 6.51 סה"כ לתת פרק:

578,037.00 גרות ומסגרות06פרק  6 - נ סה"כ לפרק:

7 - מתקני תברואה07פרק  פרק:

צנרת מים חמים וקרים בתוך המבנה 7.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
910.00 91.00 10.00 מ"א  (ללא תפר), לפי סעיף40 סקדיול 3/4צנורות פלדה מגולוונים בקוטר "

 של המפרט הכללי, בפנים הבניין, גלוי על קירות, מחיצות ותקרות,07021
 לרבות כל האביזרים וספחים השונים, צבוע.

7.1.0010

5,250.00 105.00 50.00 מ"א  (ללא תפר), לפי סעיף40 סקדיול 1צנורות פלדה מגולוונים בקוטר "
 של המפרט הכללי, בפנים הבניין, גלוי על קירות, מחיצות ותקרות,07021

 לרבות כל האביזרים וספחים השונים, צבוע.

7.1.0020

23,630.00 139.00 170.00 מ"א  (ללא תפר), לפי סעיף40½ סקדיול 1צנורות פלדה מגולוונים בקוטר "
 של המפרט הכללי, בפנים הבניין, גלוי על קירות, מחיצות ותקרות,07021

 לרבות כל האביזרים וספחים השונים, צבוע.

7.1.0030

37,125.00 165.00 225.00 מ"א  (ללא תפר), לפי סעיף40 סקדיול 2צנורות פלדה מגולוונים בקוטר "
 של המפרט הכללי, בפנים הבניין, גלוי על קירות, מחיצות ותקרות,07021

 לרבות כל האביזרים וספחים השונים, צבוע, כולל צינורות כיבוי אש.

7.1.0040

47,000.00 235.00 200.00 מ"א 3כנ"ל, בקוטר " 7.1.0050

35,720.00 94.00 380.00 מ"א  להגנה נגד חדירת גז רדון עטוף בד80-110צינור שרשורי בקוטר  
גאוטכסטיל לרבות חצץ וכל מה שנדרש להתקנה

7.1.0060
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 125.00 200.00 מ"א 7.1.0070 עטוף בד גאוטכסטיל.125צינור שרשורי לניקוז יסודות ?

149,635.00 רת מים חמים וקרים בתוך המבנה צנ 7.1 סה"כ לתת פרק:

צנורות מפוליאטילן מצולב 7.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 70.00 1,200.00 מ"א  מ"מ למים קרים16צנורות פוליאתילן מצולב כדוגמא "פקסגול" בקוטר 

 אטמ', מונחים בפנים הבניין בתוך חריצים בקירות,24וחמים, ללחץ 
במילוי מתחת לריצוף, גלויים על הקירות, מחיצות ותקרות, באדמה מחוץ

 מ', עם צינור מתעל בקוטר המתאים לקוטר הצינור,0.60לבניין בעומק עד 
 לרבות כל האביזרים וספחים השונים, לרבות חצוב בקי רות. כולל צינור

מתעל

7.2.0010

ורות מפוליאטילן מצולב צנ 7.2 סה"כ לתת פרק:

קבועות תברואיות ואביזריהן 7.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! הערה: כלים לבנים וסוללות יהיו על פי בחירת האדריכל ולא פחות

מהמצויין בסעיף.

לא לחישוב !!! 1,500.00 54.00 יח' YHUF-C01דורוויט אסלה תלויה קטיה לבן, ג'י מושב אסלה לבן רגיל 
 ס"מ כסטנדרט,8, פרו ניאגרה אלפא גברית לבלוק דק U2048Nדגם אלון 

 צבע כרום סטנדרט.10פרו לחצן אלפא 

7.4.0020

לא לחישוב !!! 720.00 3.00 יח' 7.4.0030 צבע לבן.610/470כריסטיאנו כיור מלכייט גרניט 

לא לחישוב !!! 450.00 3.00 יח' כריס ברז מטבח בולוניה נשלף כרום. 7.4.0040

לא לחישוב !!! 550.00 44.00 יח' 7.4.0050 לבן.530/400קאלוויט אופטימום כיור אובלי ה. תחתונה 

לא לחישוב !!! 1,460.00 18.00 יח' 7.4.0060 חשמל למשתנה.E2030מזרם אלקטרוני יופיטר 

לא לחישוב !!! 800.00 2.00 יח'  ליטר . כולל כל האביזרים הנדרשים ע"פ המפרט וכמקובל30דוד חשמלי 
בהתקנת דודים.

7.4.0070

לא לחישוב !!! 2,500.00 24.00 יח'  ליטר .כולל כל האביזרים הנדרשים ע"פ המפרט וכמקובל200דוד חשמלי 
בהתקנת דודים.

7.4.0080

לא לחישוב !!! 150.00 24.00 יח' ברז שופך מהקיר דוגמת "חמת" קוטר "½ מצופה כרום. 7.4.0090

לא לחישוב !!! 650.00 15.00 יח' חמ קליר ברז פית ברבור קצרה מסתובבת. 7.4.0100
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 700.00 14.00 יח'  עליון גל ונציה קלר רומא גלבוע מקס פולו, חמ קליר כיסוי4חמ גוף 

 דרך +ידית+כפתור.4חיצוני למערכת 
7.4.0110

לא לחישוב !!! 5,000.00 קומפלט2.00  ברזים, חיישנים, לוח פיקוד וכל2משאבת סחרור הכוללת : אל חוזר, 
האביזרים הנדרשים.

7.4.0115

לא לחישוב !!! 500.00 22.00 יח'  כולל ברז סגירה למחלק וברזי סגירה לכל היציאות כולל1מחלק מים "
ארון סגירה.

7.4.0120

לא לחישוב !!! 340.00 3.00 יח' 2ברז אלכסוני או זווית ישרה, חיבורי הברגה " 7.4.0130

לא לחישוב !!! 980.00 קומפלט14.00 ברזיות חיצוניות עם מים מסוננים . 7.4.0140

לא לחישוב !!! יח' מתקן מי-קר, כולל חיבור למים, לחשמל ולניקוז. 7.4.0150

לא לחישוב !!! 2,400.00 קומפלט6.00  ס"מ לבן, דורוויט מושב לאסלתD-CODE 70דורוויט אסלה תלויה לנכים 
 ס"מ8 פנאומטי לבן, פרו ניאגרה אלפא גברית לבלוק דק D-CODEנכים 

 צבע כרום סטנדרט.10כסטנדרט, פרו לחצן אלפא 

7.4.0160

לא לחישוב !!! 1,000.00 קומפלט6.00 D-CODE ,45/34חמ ברז פרח קליר בנוני ידית מרפק, דורוויט כיור נכים 
לבן.

7.4.0170

לא לחישוב !!! 70.00 קומפלט1.00 .CZ009-1Cכריס נקודת מים מרובעת עם מתקלה  7.4.0180

לא לחישוב !!! 410.00 קומפלט1.00 , חמ זרועSO13WG+H111 מ' צינור 3כריס סיאנה ע. למקלחת מזלף 
 מ"מ כרום, כרים ראש מק' סנדוויץ עגול30מ"מ, קוטר 340מהתקרה אורך 

Q200 פ. סיליקון SUFOA0803

7.4.0190

קבועות תברואיות ואביזריהן 7.4 סה"כ לתת פרק:

מערכת מי דולחין ושופכין 7.8 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
9,900.00 90.00 110.00 מ"א  מ"מ למי דלוחין, לרבות כל האביזרים50צנורות מפוליפרופילן בקוטר 

הדרושים, מחוברים בהברגה, חיזוקים, אטמי גומי (כול ניקוז מזגנים)
7.8.0010

2,200.00 110.00 20.00 מ"א  מ"מ למי דלוחין, לרבות כל האביזרים63צנורות מפוליפרופילן בקוטר 
הדרושים, מחוברים בהברגה, חיזוקים, אטמי גומי (כול ניקוז מזגנים)

7.8.0020

7,500.00 300.00 25.00 יח'  מחומר פלסטי כדוגמת "ליפסקי" או ש"ע, עם4קופסת בקורת בקוטר "
מכסה פליז.

7.8.0030

784.00 28.00 28.00 יח' קופסת ביקורת נופלת. 7.8.0040
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
5,000.00 200.00 25.00 יח' 7.8.0050 פלסטי עם מכסה פליז4/"2מחסום רצפה "

100.00 50.00 2.00 יח' 4 בקוטר "P.V.Cכובע אויר מ- 7.8.0060

4,500.00 450.00 10.00 יח' .4X4מחסום רצפה  7.8.0070

46,400.00 145.00 320.00 מ"א  קשיח תוצרת מובילית או שו"ע מחובר בריתוך פנים או מופותHDPEצנור 
 מ"מ כולל110 חשמליות לפי הצורך, ביצוע לפי הוראות היצרן, 

האביזרים, הספחים הדרושים (כולל צנורות מי גשם)

7.8.0080

38,000.00 190.00 200.00 מ"א  קשיח תוצרת מובילית או שו"ע מחובר בריתוך פנים או מופותHDPEצנור 
 מ"מ כולל160 חשמליות לפי הצורך, ביצוע לפי הוראות היצרן, 

האביזרים, הספחים הדרושים.

7.8.0090

900.00 90.00 10.00 יח' עין בקורת על צינור הביוב 7.8.0100

2,800.00 700.00 4.00 יח' קופסא איסוף מי גשם 7.8.0110

800.00 200.00 4.00 יח' ברך יציאת צינור מי גשם מצינור פלדה 7.8.0120

118,884.00 מערכת מי דולחין ושופכין 7.8 סה"כ לתת פרק:

קבועות תברואה ואביזריהם 7.9 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
28,000.00 2,800.00 10.00 יח' ,3/4עמדת כיבוי אש תקנית, כוללת ארון פיברגלס אדום ומזנק, גלגלון "

 מ' ומזנק,15 תוף מסתובב, שני זרנוקים 1 1/4 מ' מחובר עם ברז "30אורך 
50% ק"ג.  מהכמות 6 עם מחבר שטורץ. מטפה אבקה 2ברז שריפה "

7.9.0010

לא לחישוב !!! 2,800.00 8.00 יח' ,3/4עמדת כיבוי אש תקנית, כוללת ארון פיברגלס אדום ומזנק, גלגלון "
 מ' ומזנק,15 תוף מסתובב, שני זרנוקים 1 1/4 מ' מחובר עם ברז "30אורך 

50% ק"ג. מהכמות 6 עם מחבר שטורץ. מטפה אבקה 2ברז שריפה "

7.9.0011

28,000.00 קבועות תברואה ואביזריהם 7.9 סה"כ לתת פרק:

עטיפת בטון לצינורות 7.32 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
15,000.00 100.00 150.00 מ"א  ס"מ מסביב לצינור מכל סוג לרבות ברזל הזיון10עטיפת בטון מזוין בעובי 

.160-110 לצינורות קוטר 
7.32.0010

לא לחישוב !!! 250.00 15.00 מ"א תעלת ניקוז מקלחות, על פי פרט אדריכל. 7.32.0020
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 1,000.00 10.00 מ"א  ס"מ בשיפוע כולל15 ס"מ רוחב 10 מ"מ עומק 2תעלת ניקוז למי קר עובי 

 מ"מ עם חיזוקים, דוגמת חיבור2 בעובי 316רשת עליונה מפח ניאורסטה 
הרשת תאושר על ידי האדריכל לפני ביצוע

7.32.0030

15,000.00 עטיפת בטון לצינורות 7.32 סה"כ לתת פרק:

311,519.00 7 - מתקני תברואה07פרק  סה"כ לפרק:

8 - מתקני חשמל08פרק  פרק:

נקודות ואביזרים 8.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
78,400.00 160.00 490.00 יח' נקודת מאור סמויה ו/או גלויה. אביזרים דגם גוויס. 8.1.0010

12,800.00 160.00 80.00 יח' נקודת מאור חרום. כל יציאה לגוף תאורת חרום או שלט יציאה תחשב
כנקודה.

8.1.0020

6,300.00 210.00 30.00 יח' נקודת מאור עבור גופי תאורה מותקנים על העמודים או קיר.הצינור
3/5X2.5מותקן ברצפה ועולה לתיבה משוריינת ומגונת מים בעמוד או קיר 

 N2XY(לרבות התיבה) 

8.1.0021

8,800.00 220.00 40.00 יח' 8.1.0030 סמויה ו/או גלויה.16Aנקודת חיבור קיר 

700.00 350.00 2.00 יח'  ישירות²5X2.5 וקו הזנה CEE 5X16Aנקודת ח"ק תלת-פאזית כולל אביזר 
מהלוח.

8.1.0040

8,400.00 120.00 70.00 יח' .נקודת גילוי אש 8.1.0050

4,200.00 120.00 35.00 יח' נקודת רמקול במערכת כריזה כולל חווט מיוחד לרמקולים. 8.1.0060

3,000.00 100.00 30.00 יח'  כולל חוט משיכה וגמר25 או ?20נקודת תקשורת מסוג כלשהו ע"י צנור ?
ע"י תיבה מותאמת לאביזרים, שקועה בקיר או גלויה.

8.1.0070

לא לחישוב !!! 85.00 50.00 יח'  ממ"ר16נקודת חיבור להארקה לשרותים מתכתיים ע"י מוליך נחושת עד 
 וכולל שילוט, תיבה ותעלת אצבע בקטעים חשופים.20בצינור ?

8.1.0080

לא לחישוב !!! 500.00 60.00 יח'  עם רוזטה16A בתי תקע חד פזיים 6תיבת בתי תקע משולבת עבור 
 עד ללוח²3X2.5 מודולים עבור תקשורת. קו הזנה לחשמל 4אלכסונית ו-

? עבור תקשורת כולל חווט מתאים.25 צינורות 3? ו-20 צינורות 2ע"י 
(מחיר זהה להתקנת קופסא בקיר בניה/גבס או גלויה).

8.1.0090

לא לחישוב !!! 300.00 30.00 יח'  ממ"ר מהלוח עד למזגן עם מ"ז3X2.5נקודה עבור מזגן חד פזי ע"י כבל 
 בצמוד ליחידה.IP65 2X16Aבתיבה אטומה 

8.1.0100

לא לחישוב !!! 450.00 10.00 יח'  מהלוח עד למזגן כולל מ"ז5X2.5נקודה עבור מזגן תלת פזי ע"י כבל 
 בצמוד ליחידה.3X16A IP65בתיבה אטומה 

8.1.0110
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 220.00 10.00 יח' נקודת בית תקע בתעלה כולל אביזר סופי (בית תקע) מותאם לתעלה וכבל

 N2XY 3X2.5.(המדידה לפי כל בית תקע) עד ללוח 
8.1.0120

3,000.00 100.00 30.00 יח' ? כולל צנור עם חוט משיכה מנקודה בקיר עד למזגן.20נקודת טרמוסטט  8.1.0130

לא לחישוב !!! 45.00 10.00 יח' תוספת מחיר עבור אביזר (ב"ת, מ"ז, לחצן וכו'), משורין ו/או מוגן מים. 8.1.0140

לא לחישוב !!! 700.00 2.00 מ"ר  דקות כולל90איטום מעברים צנורות וכבלים נגד מעבר אש בעמידת 
 ס"מ לפחות5 בעובי KG/M3 150איטום פתח בצמר סלעיים בדחיסות 

 מ"מ.4" בשכבה FLAMEROוצביעה ע"י חומר "

8.1.0150

לא לחישוב !!! 4.00 100.00 יח' - הפעלה בהנחיית מפקח בלבד20צינור פלסטיק כפיף  8.1.0160

לא לחישוב !!! 5.00 100.00 יח' -להפעלה בהנחיית מפקח בלבד25צינור פלסטיק כפיף  8.1.0170

לא לחישוב !!! 6.00 100.00 יח' -הפעלה בהנחיית מפקח בלבד36צינור פלסטיק כפיף  8.1.0180

לא לחישוב !!! 11.00 100.00 יח' -הפעלה בהנחיית מפקח בלבד50צינור פלסטיק כפיף  8.1.0190

לא לחישוב !!! 55.00 50.00 מ"א  ס"מ, כולל8.5 ס"מ ובגובה 10תעלת כבלים מפח מגולוון ומחורץ ברוחב 
מתלים וקונסולות מגולבנים, כולל הארקה כחוק.

8.1.0200

לא לחישוב !!! 70.00 90.00 מ"א  ס"מ כולל8.5 ס"מ ובגובה 20תעלת כבלים מפח מגולוון ומחורץ ברוחב 
מתלים וקונסולות מגולבנים, כולל הארקה כחוק.

8.1.0210

לא לחישוב !!! 80.00 90.00 מ"א  ס"מ כולל8.5 ס"מ ובגובה 30תעלת כבלים מפח מגולוון ומחורץ ברוחב 
מתלים וקונסולות מגולבנים, כולל הארקה כחוק.

8.1.0220

לא לחישוב !!! 95.00 250.00 מ"א  ס"מ כולל8.5 ס"מ ובגובה 40תעלת כבלים מפח מגולוון ומחורץ ברוחב 
מתלים וקונסולות מגולבנים, כולל הארקה כחוק.

8.1.0230

לא לחישוב !!! 150.00 100.00 מ"א  ס"מ שלבים "ח" מחורצים60סולם כבלים מפרופילים מגולוונים ברוחב 
 ס"מ כולל מתלים וקונסולות מגולבנים כולל הארקה כחוק.40כל 

8.1.0240

לא לחישוב !!! 40.00 50.00 מ"א  ס"מ. המגש בנוי מרשת מוטות פלדה10X8.5מגש רשת לכבלים במידות 
 מ"מ מרותכים. המגש מגולוון אחרי כל הריתוכים, כולל מוטות5-6בקוטר 

 מ' וכל האביזרים וחומרי1.5-2 וזיזים מגולוונים לחיזוק לקיר/לתקרה כל 
העזר הדרושים כולל הארקה כחוק. המדידה לפי אורך מצטבר של כל

הכמות.

8.1.0250

לא לחישוב !!! 45.00 50.00 מ"א  ס"מ. המגש בנוי מרשת מוטות פלדה20X8.5מגש רשת לכבלים במידות 
 מ"מ מרותכים. המגש מגולוון אחרי כל הריתוכים, כולל מוטות5-6בקוטר 

 מ' וכל האביזרים וחומרי1.5-2 וזיזים מגולוונים לחיזוק לקיר/לתקרה כל 
העזר הדרושים כולל הארקה כחוק. המדידה לפי אורך מצטבר של כל

הכמות.

8.1.0260
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 50.00 50.00 מ"א  ס"מ. המגש בנוי מרשת מוטות פלדה40X8.5מגש רשת לכבלים במידות 

 מ"מ מרותכים. המגש מגולוון אחרי כל הריתוכים, כולל מוטות5-6בקוטר 
 מ' וכל האביזרים וחומרי1.5-2 וזיזים מגולוונים לחיזוק לקיר/לתקרה כל 

העזר הדרושים כולל הארקה כחוק. המדידה לפי אורך מצטבר של כל
הכמות.

8.1.0270

לא לחישוב !!! 300.00 2.00 יח' לחצן הפסקת חשמל חרום בתיבה להתקנה גלויה על הקיר. 8.1.0280

לא לחישוב !!! 800.00 6.00 מ"ר 8.1.0290 מ"מ לסגירת פתחים, תעלות, מעברים.6פח מרוג 

לא לחישוב !!! 1,600.00 1.00 יח'  ס"מ80X200 מ"מ במדות פנים 2ארון למערכות מתח נמוך מאוד מפח ברזל 
 ס"מ, דלת על צירים פנימיים עם סגר2 ס"מ, גב עץ בעובי 40 עומק 

מסתובב ובריח פנימי, פתחים בדפנות לצנרת ומחיצות בין המערכות, הכל
 צבוע בתנור פעמיים יסוד ופעמיים לכה סינטטית בגוון הקיר.התקנה

שקועה או גלויה כמתוכנן וכנדרש, כולל הארקה כחוק ומנעו ל רב בריח
דגם "בזק"

8.1.0300

5,000.00 5,000.00 קומפלט1.00 הארקת יסוד לפי התקנות והתוכניות המעודכנות, לרבות בצוע טבעת
הגשור, כסוי בטון בקטעים שאין יסוד עובר, פס החיבור לפסי השוואת

הפוטנציאלים ויציאות החוץ עם הקופסאות.

8.1.0310

4,000.00 4,000.00 קומפלט1.00  מ"מ עבור כל40X4פס השוואת פוטנציאלים ראשי מנחושת במידות 
 ממ"ר.300המוליכים בחתכים שונים עד 

8.1.0320

לא לחישוב !!! 300.00 7.00 יח' 8.1.0330 להתקנה חיצונית.IP-65 ,2X16Aמ"ז דו קוטבי 

לא לחישוב !!! 400.00 2.00 יח' 8.1.0340 להתקנה חיצונית.IP-65 ,3X16Aמ"ז תלת קוטבי 

לא לחישוב !!! 1,600.00 8.00 יח'  ויחידת תקשורת כולל3X16Aתיבה להתקנה ברצפה כוללת בית תקע 
 אוסטריה יבואןGIFAS תוצרת 3308מכסה להתקנה ברצפה רטובה דגם 

T.S POWER.או שוה ערך 

8.1.0350

לא לחישוב !!! 250.00 30.00 מ"א  כולל כל130X55 מכסים במידות 2תעלת פח כפולה (חשמל ותקשורת) עם 
 החיזוקים, זוויות, פינות, סופיות מקוריים וכל חומרי העזר הדרושים..

8.1.0360

לא לחישוב !!! 120.00 30.00 מ"א  ס"מ כפולה עם מכסה עבור חשמל ותקשורת6X18.5 במידות PVCתעלת 
כולל כל החיזוקים, זוויות, פינות, סופיות מקוריים וכל חומרי העזר

הדרושים.

8.1.0370

לא לחישוב !!! 30.00 15.00 יח' .PVC להתקנה בתעלת 3X16Aבית תקע  8.1.0380

לא לחישוב !!! 800.00 6.00 יח' 3X16A בתי תקע 3 ו-5X16A CEEתיבת בתי תקע הכוללת: בית תקע 
CEE 3, מ"ז ראשיX16A 4 וממסר פחתX25A/0.03Aהכל ברמת אטימות .
IP66 103-0116 תוצרת-PALAZZOLI-579D-4000( קשטן) .

8.1.0400
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,200.00 350.00 12.00 יח'  נקודות קשרות הכל מוגן4 והכנה ל16A*3תיבה הכוללת שני בתי תיקה 

 מותקן גלוי או סמוי על הבטוןIP-65מים ברמה 
8.1.0401

לא לחישוב !!! 6,000.00 קומפלט1.00 לוח כבאים בתוך תיבת פח שקועה בקיר עם דלת שקופה ופנל פנימי
מאלומיניום כולל כל השילוט הנדרש. מבוצע עלי ידי חריטה כולל מקום

עבור לחצני חרום, פנל משנה, גלוי אש, מיקרופון, כריזה , פנל משנה
גנרטור וכו'. הכל קומפלט.

8.1.0410

138,800.00 קודות ואביזרים נ 8.1 סה"כ לתת פרק:

תשתיות, צנרת, מוליכים וכבלים 8.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
5,500.00 5,500.00 1.00 יח'  כולל חפירה וחציבה, כסוי והידוק כל החומרים2Aתא תת קרקעי דגם 

ללא מכסה ומסגרת, בנוי לפי חוברת "בזק - תאום לכבלים תת קרקעיים -
" כולל הכנת פתחים להכנסת צנרת לפי הצורך ולפי תכניות1987מרץ 

 טון12כולל כל האיטומים הדרושים כולל מכסה עם מסגרת מיועד לעומס 
 כולל כל ההתאמות הנדרשות לתא בהתאם למפלס ההתקנה הסופי - הכל

 קומפלט.

8.2.0010

4,000.00 2,000.00 2.00 יח'  כולל חפירה וחציבה, כסוי והידוק כל החומרים ללאPתא תת קרקעי דגם 
 מכסה ומסגרת, בנוי לפי חוברת "בזק - תאום לכבלים תת קרקעיים - מרץ

" כולל הכנת פתחים להכנסת צנרת לפי הצורך ולפי תכניות כולל כל1987
 טון כולל12 האיטומים הדרושים כולל מכסה עם מסגרת מיועד לעומס 

כל ההתאמות הנדרשות לתא בהתאם למפלס ההתקנה הסופי - הכל
קומפלט.

8.2.0020

5,200.00 1,300.00 4.00 יח' ? מ"מ19? ס"מ כולל אלקטרודה "קופרוולד" 60X60שוחת הארקה במידות 
 מברזל יצוק עם8T מטר, כולל חפירה, חציבה, מכסה 3.0) באורך 3/4(?"

סמל עירית פתח תקוה, חבק, שילוט אזהרה, הגנה על ידי צבע מגן,
 ממ"ר.35חיבורים וכו'. מוליך החיבור נחושת, 

8.2.0030

3,900.00 13.00 300.00 מ"א ? מ"מ. (ויסמן-פרידמן).50צנור שרשורי דו שכבתי דגם "קוברה"  8.2.0040

5,100.00 17.00 300.00 מ"א 8.2.0050 מ"מ. (ויסמן-פרידמן).75צנור שרשורי דו שכבתי דגם "קוברה" 

7,500.00 25.00 300.00 מ"א 8.2.0060 מ"מ. (ויסמן-פרידמן).110צנור שרשורי דו שכבתי דגם "קוברה" 

22,000.00 55.00 400.00 מ"א 8.2.0070 מ"מ. (ויסמן-פרידמן).160צנור שרשורי דו שכבתי דגם "קוברה" 

15,000.00 100.00 150.00 מ"א 8.2.0080 מ"מ.10 מ"מ ועובי דופן 210צינור פי.וי.סי. קשיח בקוטר 

6,500.00 65.00 100.00 מ"א 8.2.0090 מ"מ.5.5 מ"מ ועובי דופן 160צינור פי.וי.סי. קשיח בקוטר 

7,000.00 35.00 200.00 מ"א 8.2.0100 מ"מ.3.5 מ"מ ועובי דופן 110צינור פי.וי.סי. קשיח בקוטר 
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
8,000.00 40.00 200.00 מ"א  ס"מ90 ס"מ, עומק עד 40חפירה וחציבת תעלה לכבלים וצנורות ברוחב 

מפני קרקע סופיים, כולל ישור ונקוי התואי לפני החפירה וכן כולל כסוי
והידוק החפירה לאחר התקנת הצנורות והכבלים וסילוק השאריות וכן

 ס"מ40 ס"מ ובעומק 15אספקה והתקנת סרט אזהרה פלסטי תקני ברוחב 
לכל אורך החפירה.

8.2.0110

10,000.00 50.00 200.00 מ"א  ס"מ120 ס"מ, עומק עד 60חפירה וחציבת תעלה לכבלים וצנורות ברוחב 
מפני קרקע סופיים, כולל ישור ונקוי התואי לפני החפירה וכן כולל כסוי

והידוק החפירה לאחר התקנת הצנורות והכבלים וסילוק השאריות וכן
 ס"מ40 ס"מ ובעומק 15אספקה והתקנת סרט אזהרה פלסטי תקני ברוחב 

לכל אורך החפירה.

8.2.0120

6,000.00 60.00 100.00 מ"א  ס"מ160 ס"מ, עומק עד 90חפירה וחציבת תעלה לכבלים וצנורות ברוחב 
מפני קרקע סופיים, כולל ישור ונקוי התואי לפני החפירה וכן כולל כסוי

והידוק החפירה לאחר התקנת הצנורות והכבלים וסילוק השאריות וכן
 ס"מ40 ס"מ ובעומק 15אספקה והתקנת סרט אזהרה פלסטי תקני ברוחב 

לכל אורך החפירה.

8.2.0130

5,500.00 11.00 500.00 מ"א 8.2.0140 ממ"ר.10מוליך נחושת 

6,300.00 21.00 300.00 מ"א 8.2.0150 ממ"ר.16מוליך נחושת 

12,000.00 30.00 400.00 מ"א 8.2.0160 ממ"ר.35מוליך נחושת 

12,000.00 60.00 200.00 מ"א 8.2.0170 ממ"ר.70מוליך נחושת 

21,000.00 70.00 300.00 מ"א 8.2.0180 ממ"ר.95מוליך נחושת 

22,500.00 90.00 250.00 מ"א 8.2.0190 ממ"ר.150מוליך נחושת 

לא לחישוב !!! 10.00 500.00 מ"א 8.2.0200 ממ"ר.3X2.5 N2XYכבל נחושת 

לא לחישוב !!! 40.00 200.00 מ"א 8.2.0210 ממ"ר.5X10 N2XYכבל נחושת 

לא לחישוב !!! 60.00 200.00 מ"א 8.2.0220 ממ"ר.5X16 N2XYכבל נחושת 

לא לחישוב !!! 75.00 100.00 מ"א 8.2.0230 ממ"ר.4X25 N2XYכבל נחושת 

לא לחישוב !!! 60.00 100.00 מ"א 8.2.0240 ממ"ר.4X50 NA2XYכבל אלומיניום 

לא לחישוב !!! 70.00 100.00 מ"א 8.2.0250 ממ"ר.4X95 NA2XYכבל אלומיניום 
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 80.00 400.00 מ"א 8.2.0260 ממ"ר.4X150 NA2XYכבל אלומיניום 

לא לחישוב !!! 130.00 500.00 מ"א 8.2.0270 ממ"ר.4X240 NA2XYכבל אלומיניום 

185,000.00 תשתיות, צנרת, מוליכים וכבלים 8.2 סה"כ לתת פרק:

לוח חשמל ראשי 8.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 5,000.00 8.00 מ"ר  גישה מהחזית35KA ,1600A ס"מ 60מבנה עבור לוח חשמל בעומק עד 

בלבד, צבע אפוקסי בז'.
8.3.0010

לא לחישוב !!! 500.00 6.00 מ"ר 8.3.0020 למבנה לוח חשמל.IP-65תוספת דלתות אטומות 

לא לחישוב !!! 35.00 5.00 יח'  קוטבים מוגנים כושר ניתוק1 אמפר, 25מא"ז חד קוטבי לזרם נומינלי עד 
 קילואמפר10

8.3.0030

לא לחישוב !!! 200.00 5.00 יח'  קוטבים מוגנים כושר ניתוק3 אמפר 25מא"ז תלת קוטבי לזרם נומינלי עד 
 קילואמפר10 

8.3.0040

לא לחישוב !!! 250.00 5.00 יח'  קוטבים מוגנים כושר3 אמפר 50 עד 32 קוטבים לזרם נומינלי מ-3מא"ז 
 קילואמפר10ניתוק 

8.3.0050

לא לחישוב !!! 1,400.00 1.00 יח'  אמפר עם הגנה תרמית לפי דרישה כושר3X100מאמתי"ם זרם נומינלי 
 קילואמפר מצויידים בהגנה תרמית ומגנטית מתכוונת25ניתוק 

8.3.0060

לא לחישוב !!! 2,500.00 2.00 יח'  אמפר עם הגנה תרמית לפי דרישה כושר3X160מאמתי"ם זרם נומינלי 
 קילואמפר מצויידים בהגנה תרמית ומגנטית מתכוונת25ניתוק 

8.3.0070

לא לחישוב !!! 3,000.00 4.00 יח'  אמפר עם הגנה תרמית לפי דרישה כושר3X250מאמתי"ם זרם נומינלי 
 קילואמפר מצויידים בהגנה תרמית ומגנטית מתכוונת35ניתוק 

8.3.0080

לא לחישוב !!! 3,500.00 2.00 יח'  אמפר עם הגנה תרמית לפי דרישה כושר3X400מאמתי"ם זרם נומינלי 
 קילואמפר מצויידים בהגנה תרמית ומגנטית מתכוונת והגבלת35ניתוק 

זרם קצר

8.3.0090

לא לחישוב !!! 25,000.00 2.00 יח'  אמפר עם הגנה תרמית לפי דרישה כושר4X1600מאמתי"ם זרם נומינלי 
 קילואמפר מצויידים בהגנה תרמית ומגנטית מתכוונת35ניתוק 

8.3.0100

לא לחישוב !!! 4,000.00 2.00 יח' .1600Aתוספת מנוע למ"ז  8.3.0110

לא לחישוב !!! 35,000.00 1.00 יח'  אמפר עם הגנה תרמית לפי דרישה כושר2500מאמתי"ם זרם נומינלי 
 קילואמפר מצויידים בהגנה תרמית ומגנטית מתכוונת35ניתוק 

8.3.0120

לא לחישוב !!! 800.00 2.00 יח' 8.3.0130 כניסות.6ממסר איזו ל-
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 8,000.00 קומפלט1.00 מנגנון החלפה אוטומטי של מקורות הזרם כולל חיגור מכני וחשמלי

מושלם. הכל קומפלט.
8.3.0140

לא לחישוב !!! 15,000.00 1.00 יח' 8.3.0150 אמפר עם בלוק מגעי עזר וסליל הפסקה מרחוק.3X1600מנתק 

לא לחישוב !!! 30.00 6.00 יח' נורות סימון ניאון שקועות בלוח, לרבות מכסה מעדשה צבעונית מתברגת 8.3.0160

לא לחישוב !!! 3,000.00 2.00 יח'  שוה ערך כולל משני זרם וכלELNET LTEרב מודד דיגיטלי כדוגמת 
הדרוש להתקנה תקינה.

8.3.0170

לא לחישוב !!! 250.00 2.00 יח' .A מיליאמפר דגם 30 אמפר, רגישות 25 קוטבים לז"נ 4ממסר פחת  8.3.0180

לא לחישוב !!! 350.00 2.00 יח' .A מיליאמפר דגם 30 אמפר רגישות 40 קוטבים לז"נ 4ממסר פחת  8.3.0190

לא לחישוב !!! 2,500.00 קומפלט1.00 UNITRONICSבקר בלוח הראשי עבור הפעלת תאורת אפלה. הבקר דגם 
(זהה לקיים בלוחות) כולל חיבור למערכת ת. חרום. הכל מחובר ומופעל.

8.3.0200

לא לחישוב !!! 45,000.00 קומפלט1.00 6, בקר 200KVAR קבלים תלת פזיים, סה"כ 6לוח קבלים מושלם כולל 
דרגות, מגענים, מ"ז חצי אוטומטים, פסי צבירה, מ"ז ח"א ראשי - קומפלט.

8.3.0210

לוח חשמל ראשי 8.3 סה"כ לתת פרק:

לוחות חשמל משניים 8.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 3,500.00 5.00 מ"ר  ס"מ, גישה מהחזית בלבד, צבע40מבנה עבור לוחות חשמל בעומק של 

אפוקסי בז'.
8.4.0010

לא לחישוב !!! 2,500.00 2.00 מ"ר  ס"מ, גישה מהחזית בלבד,20 - 30מבנה עבור לוחות חשמל בעומק של 
צבע אפוקסי בז'.

8.4.0020

לא לחישוב !!! 500.00 2.00 מ"ר 8.4.0030 למבנה לוח חשמל.IP-65תוספת דלתות אטומות 

לא לחישוב !!! 35.00 100.00 יח'  קוטבים מוגנים כושר ניתוק1 אמפר, 25מא"ז חד קוטבי לזרם נומינלי עד 
 קילואמפר10

8.4.0040

לא לחישוב !!! 200.00 15.00 יח'  קוטבים מוגנים כושר ניתוק3 אמפר 25מא"ז תלת קוטבי לזרם נומינלי עד 
 קילואמפר10 

8.4.0050

לא לחישוב !!! 250.00 12.00 יח'  קוטבים מוגנים כושר3 אמפר 50 עד 32 קוטבים לזרם נומינלי מ-3מא"ז 
 קילואמפר10ניתוק 

8.4.0060

לא לחישוב !!! 300.00 6.00 יח' 10 קוטבים מוגנים כושר ניתוק 3 אמפר 63 קוטבים לזרם נומינלי 3מא"ז 
קילואמפר

8.4.0070
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 1,400.00 6.00 יח'  אמפר עם הגנה תרמית לפי דרישה כושר3X100מאמתי"ם זרם נומינלי 

 קילואמפר מצויידים בהגנה תרמית ומגנטית מתכוונת25ניתוק 
8.4.0080

לא לחישוב !!! 1,000.00 1.00 יח' 8.4.0090 כולל סליל הפעלה מרחוק ובלוק מגעי עזר.250Aמנתק הספק 

לא לחישוב !!! 600.00 1.00 יח' 8.4.0100 כולל סליל הפעלה מרחוק ובלוק מגעי עזר.160Aמנתק הספק 

לא לחישוב !!! 130.00 15.00 יח' 8.4.0110 אמפר2X16ממסר צעד 

לא לחישוב !!! 250.00 2.00 יח' .A מיליאמפר דגם 30 אמפר, רגישות 25 קוטבים לז"נ 4ממסר פחת  8.4.0120

לא לחישוב !!! 350.00 15.00 יח' .A מיליאמפר דגם 30 אמפר רגישות 40 קוטבים לז"נ 4ממסר פחת  8.4.0130

לא לחישוב !!! 3,000.00 2.00 יח'  שוה ערך כולל משני זרם וכלELNET LTEרב מודד דיגיטלי כדוגמת 
הדרוש להתקנה תקינה.

8.4.0140

לא לחישוב !!! 100.00 2.00 יח' 8.4.0150 מ"מ.400V 6A ?25לחצן תלת קוטבי 

לא לחישוב !!! 30.00 6.00 יח' , לרבות מכסה מעדשה צבעונית מתברגתMULTILEDנורות סימון  8.4.0160

לא לחישוב !!! 150.00 2.00 יח' 8.4.0170 כניסות.6) ממערכת גילוי אש עם ISOממסרי פיקוד (

לא לחישוב !!! 150.00 5.00 יח' 6Aממסר פיקוד סגור עם כיסוי פלסטי שקוף, עם שלושה מגעים מחליפים 
דגם שקע-תקע, כולל בסיס לחווט עם ברגים והתקן קפיצי לחיזוק הממסר

 ודגלון ידני, (מתח הסליל לפי המתוכנן).LEDכולל נורות 

8.4.0180

לא לחישוב !!! 400.00 20.00 יח' 8.4.0190 מגעי עזר פתוחים או סגורים.4) עם AC3) 10KWמגען תלת-קוטבי 

לא לחישוב !!! 530.00 2.00 יח' 8.4.0200 מגעי עזר פתוחים או סגורים.4) עם AC3) 20KWמגען תלת-קוטבי 

לא לחישוב !!! 800.00 2.00 יח' 8.4.0210 מגעי עזר פתוחים או סגורים.4 עם 4NO (AC-3) 40KWמגען 

לא לחישוב !!! 600.00 3.00 יח' 8.4.0220 שעות.64 תוכניות ורזרבה ל- 2שעון עם 

לוחות חשמל משניים 8.4 סה"כ לתת פרק:

גופי תאורה 8.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 500.00 60.00 יח'  לומן300 לד חד תכליתי שקוע בתקרה. תפוקת אור 3Wגוף תאורת חרום 

EL-631st 1 דקות, דגם עומרי 120לפחות. זמן תאורה ללא חשמל 
אלקטרולייט או שווה ערך כולל תקשורת בלוטוס בין הגופים.

8.5.0010

לא לחישוב !!! 600.00 25.00 יח' שלט חרום לד דו-תכליתי כולל כל האביזרים לכל צורת התקנה. זמן
 דקות כולל תקשורת בלוטוס בין הגופים דגם גל120עבודה ללא חשמל 

EL-622-1.אלקטרולייט או שוה ערך 

8.5.0020

לא לחישוב !!! 600.00 50.00 יח'  או שווה563404 מס. קטלוגי 15W-געש SLגוף תאורה דגם דיסקוס לד 
ערך.

8.5.0030

לא לחישוב !!! 400.00 40.00 יח' 8.5.0040 או שוה ערך.5C1M046 6600 ווט סילד 41גוף תאורה סילייט+לד געש 

לא לחישוב !!! 500.00 140.00 יח' 3000°K-43W"-געש 3 ס"מ דגם "פאנל 60X60גוף תאורה לד שקוע בתקרה 
 או שווה ערך.

8.5.0050

לא לחישוב !!! 250.00 200.00 יח' ) געש או שווה20W (לד 225גוף תאורה לד שקוע בתקרה דגם פיקסלד 
ערך.

8.5.0060

לא לחישוב !!! 750.00 35.00 יח'  (געש) עם שתיSGגוף תאורה מותקן על הקיר דגם צילינדר מרובע קיוב 
 או שווה ערך. גוון גרפיט.3W 597301נורות לד 

8.5.0070

לא לחישוב !!! 550.00 25.00 יח' DOWNLIGHT LED דגם 19W ,IP65 מוגן מים 19.4Wגוף תאורה לד 
משווק ע"י שטייניץ - כיסוי זכוכית.

8.5.0080

לא לחישוב !!! 900.00 20.00 יח' UNILAMP PLUTOSLIM RAMP LED דגם 14Wגוף תאורה שקוע בקיר 
או ש"ע (שטייניץ לירד)

8.5.0090

לא לחישוב !!! 500.00 6.00 יח'  או ש"ע  (שטייניץ2W SMOOTHY-L&Lגוף תאורה שקוע ברצפת עץ דגם 
לירד) כולל דרייבר ותיבה אטומה

8.5.0100

גופי תאורה 8.5 סה"כ לתת פרק:

מתקן מתח גבוה 8.6 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 70,000.00 1.00 יח' 1000 בהספק BoBkשנאי יצוק אפוקסי בעל ליפופי אלומיניום בהפסדים 

KVAמאושר על ידי חברת חשמל (על הקבלן להציג אישור של חברת ,
 או שוה ערך כוללIMEFY תוצרת AOAKחשמל לפני התקנה), כדוגמת 

לוח התראות של השנאי הכולל: מגענים, לחצנים, טיימרים, מנורות סימון,
 מהדקים לכבל פיקוד מהלוח לסליל העבודה המאמ"ת הראשי בלוח ח

שמל ראשי וכל הדרוש לקבלת התראות במקרה והטמפרטורה בשנאי
תעלה מעל המותר וכן אפשרות להפעלת איוורור מאולץ.

8.6.0010

לא לחישוב !!! 10,000.00 1.00 יח' תוספת למחיר השנאי עבור מערכת איוורור מאולץ הכוללת מפוחים
.40%ותעלות בהתאם להספק השנאי להגדלת הספק השנאי ב- כ- 

8.6.0020
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 80,000.00 קומפלט1.00 EATON תאים של חברת 4לוח מ.ג. חדש בהתאם לסכמה בתכניות כולל 

, תא5000 כולל מנתק הארקה - מספר פעילויות חשמליות XIRAמסידרת 
, מספרWIC1 כולל ממסר הגנה מדגם 20KA ,24KV ,630Aמ"ז בוואקום 

 קצרים ותא כניסה/יציאה, פסי צבירה128 10000פעילויות חשמליות ,
24KV של חברת EATON מסידרת XIRIA-Eכולל כל החיבורים ללוח מתח 

 גבוה הקיים שיועתק מהמכולה כולל חיבורים של כבל כניסה וכבל
 ממ"ר) עם הסופיות שלהם כולל הגבהת הלוח במידת הצורך.300יציאה (

הכל קומפלט.

8.6.0030

לא לחישוב !!! 8,000.00 קומפלט1.00 גדרות רשת כולל דלתות, הארקות של כל הגופים המתכתיים בחדר, פס
השוואת הפוטנציאלים. הכל קומפלט.

8.6.0040

לא לחישוב !!! 75.00 200.00 מ"א .1X120 חד-גידי אלומיניום 18/30KVכבל מתח גבוה  8.6.0050

לא לחישוב !!! 2,400.00 קומפלט6.00 8.6.0060 ממ"ר נחושת. קומפלט.30KV 120 סופיות לכבלים מ"ג 3סט 

לא לחישוב !!! 8,000.00 קומפלט1.00 ציוד בטיחות מושלם כולל ארון, זוג כפפות, כובע, משקפים, בודק מתח,
 מ"ר הכל קומפלט.20מטף, מקצרים, מוט הצלה ושטיח. גומי כ- 

8.6.0070

לא לחישוב !!! 3,000.00 קומפלט2.00 8.6.0080 ממ"ר.300 סופיות לכבל 3סט 

לא לחישוב !!! 550.00 24.00 יח' לאחר סיום שנתיים אחריות על פי המפרט הקבלן ייתן שירות ותחזוקה על
 פי המיפרט בתשלום לרבות אחזקת מתח גבוה, התשלום הוא חודשי
ויכלול את כל הכתוב במפרט ואת הנדרש לתפקוד תקין ורציף ללא

תקלות של כל המערכות.

8.6.0090

מתקן מתח גבוה 8.6 סה"כ לתת פרק:

גילוי אש 8.7 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! הערה: במחירי הסעיפים המפורטים להלן יש לכלול עלות הבדיקה

ואישור של מכון התקנים.

לא לחישוב !!! 350.00 65.00 יח' גלאי עשן תיקני מותקן בהתקנה גלויה או סמויה. 8.7.0020

לא לחישוב !!! 300.00 5.00 יח' לחצן להתראה ידנית שקוע בקיר או גלוי בהתאם למקום ההתקנה
ולמתוכנן.

8.7.0030

לא לחישוב !!! 200.00 4.00 יח' צופר לאזעקת פינוי. 8.7.0040

לא לחישוב !!! 120.00 5.00 יח' מנורת סימון משנית לגלאי, שקועה בקיר או גלויה, כולל קופסאות
חיבורים.

8.7.0050

לא לחישוב !!! 350.00 5.00 יח' יחידה כתובתית עם ממסר, מותקנת ומחוברת במתקנים שונים בבנין לפי
הוראות המפקח.

8.7.0060

לא לחישוב !!! 120.00 קומפלט65.00 חווט לגלאי מסוג כלשהו, כולל חווט עד המרכזיה , החיבורים לאביזרים
בתיבות מעבר וכו'.

8.7.0070
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 120.00 קומפלט5.00 חווט ללחצן, כולל חווט עד המרכזיה, החיבורים לאביזרים בתיבות מעבר

וכו'.
8.7.0080

לא לחישוב !!! 120.00 קומפלט4.00 חווט לזמזם או צופר, כולל חווט עד המרכזיה, החיבורים לאביזרים
בתיבות מעבר וכו'.

8.7.0090

לא לחישוב !!! 120.00 קומפלט5.00 חווט למנורת סימון, כולל חווט עד המרכזיה, החיבורים לאביזרים בתיבות
 מעבר וכו'.

8.7.0100

לא לחישוב !!! 120.00 5.00 יח' חווט ליחידה כתובתית עם ממסר, כולל חווט עד המרכזיה החיבורים
לאביזר בתיבות המעבר.

8.7.0110

לא לחישוב !!! 5,000.00 1.00 יח'  משולבת טלפייר כולל כיבוי קומפלט עבור כל כמותADR-3000רכזת דגם 
 הגלאים הנדרשת.

8.7.0120

לא לחישוב !!! 2,500.00 קומפלט1.00 לוח משנה לשליטה ובקרה לרכזת הנ"ל כולל חווט עד לרכזת ראשית.
קומפלט.

8.7.0130

לא לחישוב !!! 6,000.00 קומפלט2.00 מתקן גילוי וכיבוי אוטומטי בלוחות הכולל: - שני גלאים (לפחות)
. -צנרת ומפזריםFM-200מותקנים בתקרת מבנה הלוח. -מיכלי כבוי עם גז 

מתאימים. -מערכת בקרת פקוד והפעלה אוטומטית של מתקן הכבוי בעת
התחלת שריפה בלוח כולל פיקוד אזעקה למרכזית גלוי אש (הראשית) של
 הבניין הפעלת צופר אזעקה מוגן מים מותקן על הקיר מחוץ ל בנין כולל

אספקה והתקנתו, כולל ספק כח למערכת לרבות סוללה ניקל- קדמיום,
מטען אוטומטי וכל העבודות וחומרי העזר הדרושים. פעולת הכבוי (פיזור
 הגז) תעשה רק אם יתקבל איתות משני גלאים (או יותר) באותה עת. כל

3.0X2.0X0.5גלאי בודד יפעיל אתרעה בלבד (הלוח במידות משוערות 
מטר).

8.7.0140

לא לחישוב !!! 16,000.00 קומפלט1.00 מתקן גילוי וכיבוי אוטומטי בלוח הראשי הכולל: -שני גלאים (לפחות)
. - צנרת ומפזריםFM200מותקנים בתקרת מבנה הלוח. -מיכלי כבוי עם גז 

מתאימים. -מערכת בקרת פקוד והפעלה אוטומטית של מתקן הכבוי בעת
התחלת שריפה בלוח כולל פיקוד אזעקה למרכזית גלוי אש (הראשית)

הפעלת צופר אזעקה מוגן מים מותקן מחוץ לנישה , כולל ספק כח
למערכת לרבות סוללה ניקל-קדמיום, מטען אוטומטי וכל העבודות וחומרי

 העזר הדרושים. כולל כל המודולים הנדרשים ברכזת ראשית ובדיקת
ההפעלה התקינה של המערכות, פעולת הכבוי (פיזור הגז) תעשה רק אם

יתקבל איתות משני גלאים (או יותר) באותה עת. כל גלאי בודד יפעיל
 מטר).8X2.2X0.6אתרעה בלבד (הלוח במידות משוערות עד 

8.7.0150

לא לחישוב !!! 300.00 24.00 יח' לאחר סיום שנתיים אחריות על פי המפרט הקבלן ייתן שירות ותחזוקה על
 פי המיפרט בתשלום, התשלום הוא חודשי ויכלול את כל הכתוב במפרט

ואת הנדרש לתפקוד תקין ורציף ללא תקלות של כל המערכות.

8.7.0160

גילוי אש 8.7 סה"כ לתת פרק:

מערכת בקרה 8.8 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! )ADRESSIBLEהערה: האביזרים שלהלן מיועדים להפעלה "ממוענת" (

של מתקן התאורה באמצעות כבל תקשורת המחבר בין כל הלחצנים,
הלוחות ולוחוני ההפעלה והבקרה. העבודה כוללת התקנה, חיבורים,

כיוונים והפעלה לפי הנחיות המזמין הכל כולל כל התוכניות הנדרשות
לכך.
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 2,200.00 8.00 יח' 2 כניסות מגע יבש, 2 כולל 220V 10A יציאות 4בקר מודולרי להפעלת 

 או שוה ערך.LUTRON LQSE-455-D וכניסה לגלאי אור דגם IRכניסות 
8.8.0020

לא לחישוב !!! 7,700.00 1.00 יח'  דגםRS-232מעבד מרכזי הכולל שעון אסטרונומי ובקרת תרחישים וחיבור 
 LUTRON HQPG-1.או שוה ערך 

8.8.0030

לא לחישוב !!! 1,300.00 15.00 יח'  לחצנים להפעלת תרחישים ו/או הפעלות... ונורית ביקורת2-5מפסק חכם 
LUTRON HQWA BACK LIGH מדגם SEE TOUCH לכל לחצן, כיתוב 

או שוה ערך.

8.8.0040

לא לחישוב !!! 5,700.00 1.00 יח' LUTRON להפעלת חשמל חכם דגם 3.5 צבעוני "LCDמסך נגיעה קירי 
KX-3.

8.8.0050

לא לחישוב !!! 4.50 500.00 מ"א .4X0.8 mmכבל תקשורת  8.8.0060

מערכת בקרה 8.8 סה"כ לתת פרק:

גנרטור 8.9 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! הערה: -------- על הקבלן לבדוק היטב מקום התקנת הגנטור ולקחת

בחשבון כל הקשיים הכרוכים בכך.

לא לחישוב !!! 500,000.00 קומפלט1.00  (מקדם1000KVAאספקת יחידת דיזל-גנרטור בהספק נומינלי מתמשך 
), כולל לוח פיקוד אוטומטי, מצברים וכל המפורט.0.8הספק 

8.9.0020

לא לחישוב !!! 50,000.00 קומפלט1.00 התקנת יחידת דיזל-גנרטור כמפורט, כולל משתיק קול וצנרת פליטה,
חיבור גמיש בין הרדיאטור לקיר עם מסגרות המאפשרות את פרוקו, בידוד

 צנרת הפליטה, כולל צנרת הדלק עד המיכל היומי וחיבורה בשני
 שעות עבודה עומס מלא. כל החיבורים8הקצוות, מיכל דלק יומי ל-

החשמליים בין היחידה ללוח ההפעלה, למצברים ולמטען (כבלי העומס ב
 ין הגנרטור ללוח הראשי ימדדו בנפרד), וכל חומרי העזר, הכל כמפורט,

כולל הפעלה, הרצה ובדיקות עומס.

8.9.0030

לא לחישוב !!! 80,000.00 קומפלט1.00 מתקן השתקה לפי דו"ח יועץ אקוסטיקה. 8.9.0040

לא לחישוב !!! 6,000.00 קומפלט1.00 פנל חרום תקני הכולל כל האינדיקציות הנדרשות, מותקן בפנל כבאים
כולל כבל פקוד עד ללוח של הגנרטור-קומפלט.

8.9.0050

גנרטור 8.9 סה"כ לתת פרק:

שינויים במתקן חשמל קיים 8.10 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 1,500.00 קומפלט2.00 העתקת יחידות לתאורת חרום כולל כל הניתוקים, חיבורים מחדש

והפעלה. הכל קומפלט.
8.10.0010
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 70.00 2.00 מ"ק חפירה מיוחדת לגילוי כבלים או צנורות קיימים או הרחבת חפירה נדרשת

 מ'.1.8עד עומק 
8.10.0020

לא לחישוב !!! 2,500.00 קומפלט1.00 תוספת למחיר לתא תת-קרקעי עבור התקנה על צנרת קיימת כולל כל
ההתאמות הנדרשות כולל פתחים בתא, חיתוך צנרת וכו'. הכל קומפלט.

8.10.0030

לא לחישוב !!! 2,500.00 קומפלט2.00  קנים6חציבה של דפנות תא תת-קרקעי קיים לצורך החדרת צנרת עד 
 מ"מ כולל אטימת התא לאחר התקנת צנרת. הכל קומפלט.250בקוטר עד 

8.10.0040

לא לחישוב !!! 30.00 600.00 מ"א  ממ"ר4X300שליפת כבל מתח נמוך או מתח גבוה (בקטעים) עד 
אלומיניום או נחושת מצנרת קיימת (המדידה למ.א. כבל שישלף מצינור).

במתח גבוה המדידה לפי שלושת הגידים ביחד כולל חיתוך הכבל לפי
אורך שיידרש בתוך שוחה קיימת או על ידי גילוי צנרת במרחק הנדרש

כולל חפירה וכיסוי. המחיר כולל החיבור מחדש של הכבל.

8.10.0050

לא לחישוב !!! 50.00 550.00 מ"א  ממ"ר אלומיניום או נחושת4X300השחלת כבל מתח נמוך או גבוה עד 
(בקטעים) לתוך צנור קיים (המדידה לפי מ.א. כבל שימצא בתוך צינור).

8.10.0060

לא לחישוב !!! 30.00 200.00 מ"א  ממ"ר (בקטעים,240שליפת מוליך נחושת או אלומיניום מצינור קיים עד 
המדידה לפי מ.א. מוליך שישלף מצינור).

8.10.0070

לא לחישוב !!! 40.00 200.00 מ"א  ממ"ר240השחלה של מוליך נחושת או אלומיניום מצינור קיים עד 
(בקטעים, המדידה לפי מ.א. מוליך שישלף מצינור).

8.10.0080

לא לחישוב !!! 8,000.00 קומפלט1.00 ניתוק, העתקה וחיבור של לוח מ.ג. הקיים כולל ארון ציוד בטיחות
במכולה לחדר במבנה יציע כולל כל חומרי העזר, כבלים, הגבהות,

הובלה והפעלה מחדש בשילוב עם לוח החדש כמפורט בסעיף נפרד. הכל
קומפלט.

8.10.0090

לא לחישוב !!! 20,000.00 קומפלט1.00 ניתוק, העתקה וחיבור מחדש של לוח הראשי ולוח קבלים הקיים במכולה
לחדר חשמל במבנה היציע כולל כל חומר העזר, הובלה והפעלה. הכל

קומפלט.

8.10.0100

לא לחישוב !!! 10,000.00 קומפלט1.00  על כל מערכותיו.1000KVAניתוק, העתקה וחיבור מחדש של שנאי הקיים 
 השנאי יועתק ממכולה קיימת לחדר חשמל החדש במבנה היציע. הכל

קומפלט.

8.10.0110

לא לחישוב !!! 1,500.00 קומפלט1.00 העתקת בקר להפעלת תאורה של העמודים ממקום התקנתו היום במבנה
פוטופיניש לחדר בקרה ביציע החדש כולל חיווט, פירוק והתקנה מחדש

והפעלה - הכל קומפלט.

8.10.0120

לא לחישוב !!! 30.00 300.00 מ"א  עבור הזנותNHXH-180-E90 - מושחל בצינורות - 5X4כבל חסין אש 
לתאורת חרום על עמודי תאורה כולל איתור הכבל בתאים קיימים, ביצוע

 חיתוך וחיבור על ידי מופות.

8.10.0130

לא לחישוב !!! 35,000.00 קומפלט1.00 כיוון פנסי תאורת לד מחדש בעקבות תוספת יציע. הפנסים ממוקמים על
). הכוון יכלול מדידת המצב הקיים לאחר בניתh=40גבי עמודי תאורה (

יציע ועדכון כוון לקבלת רמות תאורה הנדרשות (לצורך תאורת חרום,
 פנסי לד הקיימים. הכל קומפלט.80תאורת שטח ותאורת אפלה). בסה"כ 

8.10.0140
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

ויים במתקן חשמל קיים שינ 8.10 סה"כ לתת פרק:

תאורת חוץ 8.11 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 3,000.00 30.00 יח' עמוד תאורה מפלדה טבול באבץ חם, כולל פלטת יסוד, צלחת דקורטיבית,

 שרוול חיזוק (זנד), תא אביזרים וכל האביזרים הדרושים כולל הצבת
6העמוד וחיבור הזרוע והפנס בראשו. העמוד בעל חתך קוני עגול בגובה 

מטר, לפי תכנית קומפלט. כולל צביעה אלקטרוסטטית בגוון לפי העמודים
 הקיימים או הוראות האדריכל.

8.11.0010

לא לחישוב !!! 650.00 קומפלט30.00  ס"מ,70/70/80 במידות 30 מ' יצוק מבטון ב- 6יסוד לעמוד תאורה בגובה 
כולל הארקת יסוד ברגי יסוד ושרוולי מעבר.

8.11.0020

לא לחישוב !!! 3,000.00 30.00 יח'  ווט או שווה ערך. כולל צביעה51 לד Disano-Mini stelvioפנס דגם 
אלקטרוסטטית בגוון לפי העמודים הקיימים או הוראות האדריכל.

8.11.0030

לא לחישוב !!! 250.00 קומפלט30.00 מגש אביזרים עשוי מחומר בלתי מוליך וכבה מאליו עמיד לאש כימקלים
 ק"א עם ניתוק אפס10 א' 6וקורוזיה כולל מ"ז חצי אוטומטיים דו קוטבי 

(בעל מודול אחד)מיועד למהדק אחד בצבעים לפי ת"י כדוגמת (סוג'קסי)
 עד לפנס.3X1.5 N2XYאו ש"ע מותקנים על פס ומחווטים כולל כבל 

8.11.0040

לא לחישוב !!! 45.00 300.00 מ"א  ס"מ90 ס"מ, עומק עד 40חפירה וחציבת תעלה לכבלים וצנורות ברוחב 
מפני קרקע סופיים, כולל ישור ונקוי התואי לפני החפירה וכן כולל כסוי

והידוק החפירה לאחר התקנת הצנורות והכבלים וסילוק השאריות וכן
 ס"מ40 ס"מ ובעומק 15אספקה והתקנת סרט אזהרה פלסטי תקני ברוחב 

לכל אורך החפירה.

8.11.0050

לא לחישוב !!! 60.00 350.00 מ"א 8.11.0060 ממ"ר5X16 N2XYכבל נחושת 

לא לחישוב !!! 30.00 350.00 מ"א 8.11.0070 ממ"ר.35מוליך נחושת 

לא לחישוב !!! 1,300.00 2.00 יח' ? מ"מ19? ס"מ כולל אלקטרודה "קופרוולד" 60X60שוחת הארקה במידות 
 מברזל יצוק עם8T מטר, כולל חפירה, חציבה, מכסה 3.0) באורך 3/4(?"

סמל עירית פתח תקוה, חבק, שילוט אזהרה, הגנה על ידי צבע מגן,
 ממ"ר.35חיבורים וכו'. מוליך החיבור נחושת, 

8.11.0080

לא לחישוב !!! 15.00 350.00 מ"א ? מ"מ. (ויסמן-פרידמן).75צנור שרשורי דו שכבתי דגם "קוברה"  8.11.0090

תאורת חוץ 8.11 סה"כ לתת פרק:

לוח תצוגה 8.12 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 10,290.00 137.00 מ"ר  מ"מ או צפוף יותר ,6 לשימוש חיצוני פיץ  LEDאספקה והתקנה של מסך 

 המסך עמיד בתנאי מזג17.09*8.05 מ"ר. ביחס של 136בשטח כולל של כ 
 . הבנוי מקבינטים מאלומיניום יצוק בעלי טיפול קדמי ואחוריIP65אוויר 

 ומעלה קומפלט כולל הכל לרבות6500NITSבשליפה קרה , בהירות 
תכנון חיווט תקשורת וחשמל, הובלה , התקנה ואחריות ל פי תנאי המכרז

והמפרט הטכני.

8.12.0010

לא לחישוב !!! 200,000.00 קומפלט1.00 תכנון ביסוס וקונסטרוקציה : תכנון הביסוס והקונסטרוקציה ע"י מהנדס
קונסטרוקציה מוסמך עפ"י תנאי השטח והדרישות של אדריכל ומנהל

 מטר ממפלס הקרקע). כולל5הפרויקט מטעם המזמין (תחילת הלוח כ
תיכנון יציקת ביסוס ,תכנון וייצור עמוד נשיאה מרכזי והתקנתו. ביצוע

ותכנון קונסטרוקציית מסך עפ"י תוכנית ומפרט שיתקבל ממהנדס
הקונסטרוקציה. חיפוי קונסטרוקציית מסך(חלק אחורי וצדדים) בלוחות

לוקובונד / אלומיניום בגוון הרצוי לקבלת מראה אחיד,החלק אחורי אטום
 למים ולחות . התקנת המסכים ע"ג הקונסטרוקציה כולל חיווט חשמל

ליחידות המסכים, חיווט תקשורת, הגדרות והפעלה מלאה. המערכת
כוללת אוורור לנידוף חום וונטות יניקה. העבודה כוללת עבודו

8.12.0020

לא לחישוב !!! ת מנוף כולל כל אביזרי הבטיחות וכל חומרי העזר הנידרשים לביצוע
מושלם של ביסוס ובניית הקונסטרוקציה ובתיאום עם אחראי לבטיחות

ברשות

לא לחישוב !!! 35,000.00 1.00 יח' מיזוג אוויר : התקנה של מערכת מיזוג אוויר בחלק האחורי של מסך הלד.
המחיר כולל תיכנון ע"י מהנדס מיזוג, התקנת מערכת המיזוג בהתאם

לתיכנון, הפעלה, בדיקה וכל הנידרש להפעלה. יש לאשר את תכנון
המערכת לפני הביצוע.

8.12.0040

לא לחישוב !!! 24,000.00 1.00 יח' עבודות תקשורת : חיווט תקשורת למסכים כולל כל המרכיבים הנדרשים
 המותאם להפעלתSM סיבים 24להפעלה מלאה  פריסת סיב אופטי 

המערכת כולל פריסה מחדר שליטה ובקרה במבנה הפוטופיניש עד למסך
 המחיר כולל מובילים,ממירים,מחברים,קונקטורים וכל חומרי העזרLEDה

 מטר. (הכבל נדרש להיות250הנדרשים לביצוע מושלם. אורך משוער כ 
נפרד ולא להתחבר למערכת קיימת)

8.12.0050

לא לחישוב !!! 6,500.00 1.00 יח' תוכנת ניהול משחק יעודית תכנת ניהול ייעודית. למשחקי אטליטקה
ומשחקי כדורגל התוכנה מאפשרת שליטה ובקרה על שמות

הקבוצות,תוצאות,זמנים,עבירות,פרסומות, שידורים חוזרים ותמיכה מלאה
 או שווה ערך מאושר. המחיר כוללSUPER SCORE בעברית כדוגמאת 

חיבור למערכת הכריזה של האצטדיון.

8.12.0060

לא לחישוב !!! 16,000.00 1.00 יח' EDIROL V8 ערוצים מסוג 8 : מיקסר HD ערוצים 8שולחן עריכה דיגיטלי 
COMPOSITE או ש"ע,בעל כניסות 

DVI,HDMI*2,SDI*4,ANALOG*2: יציאות,SDI,AUX,DVI,PGM.
 או שווה ערך מאושר.ROLANDכדוגמאת 

8.12.0070

לא לחישוב !!! 3,400.00 2.00 יח'  ליציאהinputs . ממיר כניסות- VIDEO LED PROCESSORמעבד וידאו 
 (כרטיס שליטהcards ,DVI,VGA,SVBS,Y/C card. כניסות ledלמסכי 

 לכל יחידת מסך )כרטיס עיבוד נתונים(sending resavingלמסכי לד)
 או שווה ערך מאושר.NOVA MCTRL 660מאושר ע"י העירייה כדוגמאת 

8.12.0080

לא לחישוב !!! 5,900.00 3.00 יח' I7 או ש"ע מאושר מעבד DELLמחשבים ניידים / נייחים : מחשב נייד/נייח 
 לגיבוי) כפי המופיע1יחידות זהות (windows - 2 7 כולל מערכת הפעלה 

במפרט הטכני. כל התוכנות הנדרשות יהיו עם רישיון בתוקף. כולל מסך
ומקלדת

8.12.0090

לא לחישוב !!! 1,300.00 2.00 יח'  מייצב אוטומטי3000VAמערכת אל פסק. אל פסק גל סינוס טהורבהספק 
לשמירת מתח מוצא יציב, ?הגנות מפני עומס יתר, זרם יתר ,?מתאים לכל

סוגי השרתים (מותגים)?בעל תכנת ניהול ?

8.12.0100
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196/2019כתב כמויות למכרז מספר 
mטריבונה מערבית גבעת רם

 - טריבונה01תת כתב: מבנה 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

לוח תצוגה 8.12 סה"כ לתת פרק:

מיגון קרינה 8.40 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 15,000.00 קומפלט1.00 מיגון קרינה לפי המפורט במפרט המיוחד 8.40.0010

מיגון קרינה 8.40 סה"כ לתת פרק:

לוחות מתח גבוה 8.95 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 10,000.00 1.00 יח' לוח חשמל כולל חיווט לעמודי התאורה וגופי התאורה והתחברות ללוח

חשמל ראשי קומפלט. יותקן בתוך מבנה היציע
8.95.0010

לוחות מתח גבוה 8.95 סה"כ לתת פרק:

323,800.00 8 - מתקני חשמל08פרק  סה"כ לפרק:

9 - עבודות טיח09פרק  פרק:

9.11תת פרק  9.11 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 75.00 950.00 מ"ר טיח פנים שתי שכבות סרגל בשני כיוונים על שטחים מישוריים, לרבות

עיבוד מקצועות (פינות) וזוויתנים לכל גובה הקיר. גמר עיבוד לבד
9.11.0010

לא לחישוב !!! 300.00 10.00 מ"ר ביצוע תיקוני טיח ובטון כולל שפכטל לביצוע מושלם בחיבור עם מבנה
הפוטופיניש

9.11.0020

9.11תת פרק  9.11 סה"כ לתת פרק:

9.13תת פרק  9.13 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 60.00 74.99 מ"ר טיח באגר ע?ג קירות ותקרות במרחב מוגן. 9.13.0010

9.13תת פרק  9.13 סה"כ לתת פרק:

9 - עבודות טיח09פרק  סה"כ לפרק:

10 - עבודות ריצוף וחיפוי10פרק  פרק:

ריצוף וחיפוי 10.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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196/2019כתב כמויות למכרז מספר 
mטריבונה מערבית גבעת רם

 - טריבונה01תת כתב: מבנה 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 250.00 950.00 מ"ר , דרגת221041ריצוף באריחי גרניט פורצלן, סדרת אריסטו גריי מקט 

 ס?מ, משווק על ידי עוז100/120 מ?מ, במידות 12, עובי R9 ,R10החלקה 
קרמיקה או ש?ע.

10.1.0010

לא לחישוב !!! 40.00 761.89 מ"א 10.1.0020 ס?מ.7פנלים מסוג הריצוף הנ?ל בגובה 

לא לחישוב !!! 250.00 40.00 מ"ר , דרגת221041ריצוף באריחי גרניט פורצלן, סדרת אריסטו גריי מקט 
 ס?מ, משווק על ידי עוז100/120 מ?מ, במידות 12, עובי R11החלקה 

קרמיקה או ש?ע.

10.1.0030

338,430.00 300.00 1,128.10 מ"ר אספקה והתקנה של ריצוף באבן תקנית בעיבוד מוסמסם/תלטיש, אבן
 ס"מ, ובאורכים משתנים15 ס"מ ו- 10 ס"מ, במידות רוחב: 5בעובי 

 ס"מ.5העבודה כוללת וחול ים בעובי 

10.1.0040

לא לחישוב !!! 70.00 470.34 מ"א 10.1.0050 ס``מ.10פנלים מסוג הריצוף הנ?ל בגובה 

לא לחישוב !!! 240.00 330.00 מ"ר 10.1.0060 ש``ח\מ``ר.120 ס?מ, מחיר יסוד 30/30ריצוף במרצפות טרצו במידות 

לא לחישוב !!! 30.00 320.00 מ"א 10.1.0070 ס?מ.7פנלים מסוג הריצוף הנ?ל בגובה 

לא לחישוב !!! 120.00 70.00 מ"ר 10.1.0080 ס?מ כהכנה לריצוף פרקט.20/20ריצוף במרצפת טרצו במידות 

לא לחישוב !!! 450.00 70.00 מ"ר ריצוף בפרקט עץ גושני בגוונים ודוגמאות לפי בחירת האדריכל, מחיר
 ש?ח/מ?ר לרבות הכנת התשתית, כל השכבות, כל הטיפול300יסוד 

כנדרש, פנלים וכר. (המדידה בהיטל אופקי בין הקירות)(בחדר כושר)

10.1.0090

לא לחישוב !!! 200.00 150.00 מ"א אספקה והתקנת מדרגות אבן ירושלמית בעיבוד מוסמסם. לפי פרט בפרטי
בניין

10.1.0100

לא לחישוב !!! 50.00 75.00 מ"א ספים מאלומיניום ו/או מפליז במפתני דלתות, בגמר ריצוף ובמעבר בין
 ס?מ.8/60 מ?מ ו/או 50/5 מ?מ ו/או 20/20/5ריצופים במידות 

10.1.0110

לא לחישוב !!! 450.00 86.00 מ"ר 5ספי דלתות ו/או ספים בקצה ריצוף מאבן מצפה בעיבוד מוסמסם בעובי 
 בפרטי בניין2 1. ראה פרט לפי פרטים ,Lס?מ, לרבות איטום ופרופיל 

10.1.0120

49,800.00 83.00 600.00 מ"ר  ס?מ תוצרת אקרשטיין או ש?ע,10/10/6ריצוף באבנים משתלבות במידות 
לרבות מצעים, תשתיות, מצע חול, הידוק, שילוב גוונים ודוגמאות וכו`.

10.1.0130

388,230.00 ריצוף וחיפוי 10.1 סה"כ לתת פרק:

חיפוי קירות 10.50 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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196/2019כתב כמויות למכרז מספר 
mטריבונה מערבית גבעת רם

 - טריבונה01תת כתב: מבנה 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 1,000.00 10.00 מ"ר P.V.D.F מ"מ צבוע 2חיפוי קירות הבניין בפנלים מאלומיניום בעובי 

כדוגמת הפנלים הקיימים בקירות הבניין.
10.50.0010

לא לחישוב !!! 180.00 1,300.00 מ"ר  ס?מ, של נגב קרמיקה או60/30חיפוי קירות באריחי קרמיקה במידות 
 ש?ח/מ?ר. (בשרותים60 מט, מחיר יסוד 50% מבריק, 50%ש?ע, 

ובמזנונים).

10.50.0020

לא לחישוב !!! 400.00 30.00 מ"ר  שכבות כל צד - לאחר פירוק קירות2חיפוי קירות בלוחות וילה בורד 
המעלית

10.50.0030

לא לחישוב !!! 600.00 40.00 מ"ר  מ"מ תוצרת אוסטריה (לא מוצר13חיפוי קירות בלוחות טרספה בעובי 
סיני)  בחיבור יבש

10.50.0040

חיפוי קירות 10.50 סה"כ לתת פרק:

נגישות 10.60 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
6,750.00 4.50 1,500.00 יח'  מ"מ משווק ע"י25אספקה והתקנת מסמרות נירוסטה בקידוח בקוטר 

"בטיחותי מובילים לסביבה בטוחה"
10.60.0010

18,000.00 40.00 450.00 מ"א אספקה והתקנת פס הנגשה מנירוסטה כולל הכנת שקענים 10.60.0020

12,000.00 20.00 600.00 מ"א יציקת פס הנגשה מאפוקסי במדרגות יציע הקהל 10.60.0030

36,750.00 נגישות 10.60 סה"כ לתת פרק:

רצפות עץ 10.90 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 500.00 20.00 מ"ר  ברשימת20במת עץ מצופה פרקט טבעי (לא למינציה), קומפלט לפי פרט 

נגרות
10.90.0010

רצפות עץ 10.90 סה"כ לתת פרק:

424,980.00 10 - עבודות ריצוף וחיפוי10פרק  סה"כ לפרק:

11 - עבודות צבע11פרק  פרק:

11.11תת פרק  11.11 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 30.00 1,650.00 מ"ר צבע סופרקריל או ש?ע בשלוש שכבות לפחות עד לקבלת גוון אחיד. 11.11.0010

לא לחישוב !!! 30.00 15.00 מ"ר עבודות צבע סופרקריל בחיבור עם מבנה הפוטופיניש 11.11.0020
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196/2019כתב כמויות למכרז מספר 
mטריבונה מערבית גבעת רם

 - טריבונה01תת כתב: מבנה 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

11.11תת פרק  11.11 סה"כ לתת פרק:

11 - עבודות צבע11פרק  סה"כ לפרק:

12 - עבודות אלומיניום12פרק  פרק:

אלומיניום 12.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
 כוללים אספקה והתקנה קומפלט12כל מחירי פרק 

לא לחישוב !!! 8,100.00 6.00 יח'  ברשימת אלומיניום. הכל קומפלט1דלת אלומיניום חד כנפית לפי פרט 
כמפורט ברשימה.

12.1.0010

לא לחישוב !!! 16,200.00 5.00 יח'  ברשימת2ויטרינה הכוללת חלק קבוע ודלת חד כנפית לפי פרט 
אלומיניום. הכל קומפלט כמפורט ברשימה.

12.1.0020

לא לחישוב !!! 16,900.00 1.00 יח' א' ברשימת אלומיניום. הכל2ויטרינה הכוללת דלת וחלון לפי פרט 
קומפלט כמפורט ברשימה.

12.1.0030

לא לחישוב !!! 41,000.00 1.00 יח' א'3 דלתות חד כנפיות וחלקים קבועים לפי פרט 2ויטרינה הכוללת 
ברשימת אלומיניום. הכל קומפלט כמפורט ברשימה.

12.1.0040

לא לחישוב !!! 30,000.00 1.00 יח' ב' ברשימת אלומיניום. הכל3 כנפיים קבועות לפי פרט 4ויטרינה הכוללת 
 קומפלט כמפורט ברשימה.

12.1.0050

לא לחישוב !!! 36,000.00 9.00 יח'  ברשימת אלומיניום. הכל4 כנפיים להזזה לפי פרט 4ויטרינה הכוללת 
קומפלט כמפורט ברשימה.

12.1.0060

לא לחישוב !!! 36,000.00 1.00 יח' 5מערכת פרופילים ורפפות מחלקים קבועים וחלקים לפתיחה לפי פרט 
ברשימת אלומיניום. הכל קומפלט כמפורט ברשימה.

12.1.0070

לא לחישוב !!! 36,000.00 1.00 יח' 6מערכת פרופילים ורפפות מחלקים קבועים וחלקים לפתיחה לפי פרט 
ברשימת אלומיניום. הכל קומפלט כמפורט ברשימה.

12.1.0080

לא לחישוב !!! 18,600.00 1.00 יח' א' ברשימת אלומיניום. הכל6מערכת דלתות עם מילוי רפפות לפי פרט 
קומפלט כמפורט ברשימה.

12.1.0090

לא לחישוב !!! 55,200.00 1.00 יח'  ברשימת7ויטרינה הכוללת דלת חד כנפית וחלקים קבועים לפי פרט 
אלומיניום. הכל קומפלט כמפורט ברשימה.

12.1.0100

לא לחישוב !!! 40,200.00 1.00 יח'  דלתות חד כנפיות, חלקים קבועים ודלת עם חלק3ויטרינה הכוללת 
 ברשימת אלומיניום. הכל קומפלט כמפורט ברשימה.8חשמלי לפי פרט 

12.1.0110

לא לחישוב !!! 26,400.00 1.00 יח'  דלתות חד כנפית למילוט, דלת חשמלית חד כנפית2ויטרינה הכוללת 
 ברשימת אלומיניום. הכל קומפלט כמפורט9וחלק קבוע לפי פרט 

ברשימה.

12.1.0120

לא לחישוב !!! 34,800.00 1.00 יח' 10ויטרינה פינתית הכוללת דלת חד כנפית וחלקים קבועים לפי פרט 
ברשימת אלומיניום. הכל קומפלט כמפורט ברשימה.

12.1.0130
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196/2019כתב כמויות למכרז מספר 
mטריבונה מערבית גבעת רם

 - טריבונה01תת כתב: מבנה 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 12,000.00 1.00 יח'  ברשימת11דלת חד כנפית עם חלקים קבועים בצדדיה לפי פרט 

אלומיניום. הכל קומפלט כמפורט ברשימה.
12.1.0140

לא לחישוב !!! 3,000.00 15.00 יח'  ברשימת12מקלחון הכולל דופן קבועה ודלת מזכוכית מחוסמת לפי פרט 
אלומיניום. הכל קומפלט כמפורט ברשימה.

12.1.0150

לא לחישוב !!! 34,000.00 1.00 יח'  ברשימת13 חלקים קבועים לפי פרט 4ויטרינה הכוללת דלת חד כנפית ו 
אלומיניום. הכל קומפלט כמפורט ברשימה.

12.1.0160

לא לחישוב !!! 7,000.00 2.00 יח'  ברשימת אלומיניום. הכל קומפלט15חלון קבוע מרפפות לפי פרט 
M300-01כמפורט ברשימה. מיקום לפי תוכנית 

12.1.0170

לא לחישוב !!! 13,500.00 1.00 יח'  ברשימת אלומינום הכל קומפלטA-15חלון קבוע מרפפות לפי פרט 
1531M206כמפורט ברשימה. לפי חתך 

12.1.0171

לא לחישוב !!! 7,000.00 1.00 יח' 12.1.0175 ברשימת אלומיניום הכל קומפלט כמפורט ברשימה20חלון קבוע לפי פרט 

לא לחישוב !!! 3,500.00 1.00 יח'  ברשימת האלומיניום הכל קומפלט כמפורט21חלון קבוע לפי פרט 
ברשימה

12.1.0176

לא לחישוב !!! 41,000.00 1.00 יח'  ברשימת34ויטרינה הכוללת דלת חד כנפית וחלקים קבועים לפי פרט 
אלומיניום. הכל קומפלט כמפורט ברשימה.

12.1.0180

לא לחישוב !!! 39,000.00 2.00 יח'  ברשימת35ויטרינה הכוללת דלת חד כנפית וחלקים קבועים לפי פרט 
אלומיניום. הכל קומפלט כמפורט ברשימה.

12.1.0190

לא לחישוב !!! 57,000.00 1.00 יח'  ברשימת36ויטרינה הכוללת דלת חד כנפית וחלקים קבועים לפי פרט 
אלומיניום. הכל קומפלט כמפורט ברשימה.

12.1.0200

לא לחישוב !!! 300.00 20.00 יח' החלפת ידיות חלונות אלומיניום בקומת מעבדי הנתונים כולל תופסנים 12.1.0210

אלומיניום 12.1 סה"כ לתת פרק:

12 - עבודות אלומיניום12פרק  סה"כ לפרק:

14 - עבודות אבן14פרק  פרק:

עבודות אבן 14.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 320.00 1,398.00 מ"ר חיפוי קירות בחזיתות המבנה בשיטה הרטובה, בלוחות אבן מצפה או

גמעיין במידות שונות, גובה ואורך שורות האבן לפי פרט אדריכלי. מחיר
 ש``ח/מ``ר, לרבות שכבת הרבצה, רשת פלדה מגולבנת, חוטים180יסוד 

מנירוסטה, זוויתני פלדה מגולבנים וכו`. הכל קומפלט לפי הפרטים
בתוכניות כולל פינות אבן. המדידה נטו לפי מ?ר הן בשטחים אופקיים,
אנכיים, משופעים ומעוגלים, קופינג, מישקים, שקעים , חיפוי עמודים

וקורות, חשפי פתחים, מזוזות, אדני חלונות, שילוב סוגי אבן שונים, ציפוי
 מגן עליון וכו` לפי השטח הנראה לעין. הכל קומפלט נטו כנדרש וכמפורט

 על כל חלקיו, במפרט המיוחד ובאוגדן פרטי בנייה2378 בתקן 

14.1.0010
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

עבודות אבן 14.1 סה"כ לתת פרק:

14 - עבודות אבן14פרק  סה"כ לפרק:

15 - מערכת מיזוג אויר ואוורור15פרק  פרק:

מיזוג אוויר - כללי 15.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! הכמויות בחוזה זה הינן למדידה. כל הכמויות הינן באומדן והכמויות

בפועל יהו אלו שיבוצעו וימדדו לפי אופני המדידה. הקבלן מחוייב לדווח
על כל חריגה שהוא צופה בכמויות לפני ביצוע העבודה ולקבל אישור

מראש מהמפקח על חריגה בכמויות . במידה ותבוצע עבודה שתחרוג
מכתב הכמוית , ללא אישור מראש ע"י המפקח - לא ישולם לקבלן

והמפקח יהא רשאי להורות לקבלן לפרק את שבוצע על חשבונו. כללי

לא לחישוב !!! 2,000.00 קומפלט1.00 בדיקות , איזון וויסות כל חלקי מערכת אוורור לפי המפרט הטכני
והתוכניות (כלול).

15.1.0020

לא לחישוב !!! 2,000.00 קומפלט1.00 הרצה, הדגמה והדרכה לפי המפרט הטכני והתכניות. 15.1.0030

לא לחישוב !!! 1,500.00 קומפלט1.00 מסמכים ותכניות (תיק הוראות הפעלה ואחזקה) לפי המפרט. 15.1.0040

לא לחישוב !!! 5,000.00 קומפלט1.00 אחריות ושרות לשנתיים לפי המפרט 15.1.0050

לא לחישוב !!! אחריות ושרות לשנה נוספת לפי המפרט (כלול במחיר העבודה)

מיזוג אוויר - כללי 15.1 סה"כ לתת פרק:

ציוד מיזוג אויר ואוורור 15.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 2,500.00 2.00 יח' " מאוורר כנ"ל אךWOODSאספקה והתקנה של מאוורר צירי כדוגמת : "

 פסקל לפי המפרט והתכניות.200 מקל"ש ו- 950לספיקה של 
15.2.0010

לא לחישוב !!! 11,000.00 1.00 יח'  כניסהPA 600 מקל"ש, לחץ סטטי 7600מפוח צנטריפוגלי לספיקה של 
 בהתאם למפרט הטכני לדף הציודVSDאחת עם מנוע לפעולה עם 

והתכניות.

15.2.0020

לא לחישוב !!! 12,000.00 1.00 יח'  כניסה אחתPA 600 מקל"ש, לחץ סטטי 11,000מפוח כנ"ל אך לספיקה של 
 בהתאם למפרט הטכני לדף הציוד והתכניות.VSD עם מנוע לפעולה עם 

15.2.0030

לא לחישוב !!! 105,000.00 קומפלט2.00  כדוגמת תוצרת "מיצובישי" מעבה לתפוקת קרור שלVRFמכלול מערכת 
368500 BTU/Hלרבות הנפה למיקום הרכבה , חיבורי צנרת , תקשורת 

וחשמל .

15.2.0040
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 30,500.00 קומפלט1.00 96,000 כנ"ל אך עם מעבה לקירור לתפוקה של של VRFמכלול מערכת 

BTU/H. 
15.2.0050

לא לחישוב !!! 20,900.00 קומפלט3.00  עם לחץ המפוחBTU/H 95500מכלול מאייד נסתר לתפוקת קרור של 
250paלרבות חיבורי צנרת , תקשורת וחשמל 

15.2.0060

לא לחישוב !!! 8,800.00 קומפלט1.00  לרבות חיבוריBTU/H 24200מכלול מאייד עילי גלוי לתפוקת קרור של 
צנרת תקשורת וחשמל

15.2.0070

לא לחישוב !!! 6,300.00 קומפלט7.00  לרבות חיבוריBTU/H 15,400מכלול מאייד עילי גלוי לתפוקת קרור של 
צנרת תקשורת וחשמל

15.2.0080

לא לחישוב !!! 10,350.00 קומפלט5.00 BTU/H 47,800מכלול מאייד נסתר כנ"ל אך לתפוקת קרור של  15.2.0090

לא לחישוב !!! 11,800.00 קומפלט1.00 BTU/H 54,600מכלול מאייד נסתר כנ"ל אך לתפוקת קרור של  15.2.0100

לא לחישוב !!! 9,975.00 קומפלט1.00 BTU/H 38,200מכלול מאייד נסתר כנ"ל אך לתפוקת קרור של  15.2.0110

לא לחישוב !!! 8,800.00 קומפלט3.00 BTU/H 30,700מכלול מאייד נסתר כנ"ל אך לתפוקת קרור של  15.2.0120

לא לחישוב !!! 5,800.00 קומפלט3.00 BTU/H 15,400מכלול מאייד נסתר כנ"ל אך לתפוקת קרור של  15.2.0130

לא לחישוב !!! 3,600.00 קומפלט1.00 BTU/H 9,600מכלול מאייד נסתר כנ"ל אך לתפוקת קרור של  15.2.0140

לא לחישוב !!! 2,800.00 קומפלט4.00 BTU/H 7,500מכלול מאייד נסתר כנ"ל אך לתפוקת קרור של  15.2.0150

לא לחישוב !!! 997.50 27.00 יח' לוחית הפעלה מקומית כולל חווט 15.2.0160

לא לחישוב !!! 380.00 200.00 מ"א  מ"מ13צנרת נחושת מולחמת תוך הזרמת חנקן ומבודדת ארמפלקס בעובי 
במעטפת סילפס (מחיר ממוצע) .

15.2.0170

לא לחישוב !!! 23.75 150.00 ק"ג R410מילוי גז קירור  15.2.0180

לא לחישוב !!! 237.50 8.00 יח' מפצל צנרת 15.2.0190

לא לחישוב !!! 265.00 30.00 מ"א  מטרים ראשוניים עבור2 מעבר ל- PVCצנרת קרור וכבל חשמל בתעלת 
מזגנים מפוצלים בהתאם למפרט והתכניות

15.2.0200

לא לחישוב !!! 14,725.00 1.00 מ"א  כוללNBC 800/300 איש , דגם 50מכלול מערכת סינון וטיהור אב"כ 
A - 803 לפי התכנית , שסתום הדף ושחרור לחץ דגם 4 , "8שרוולי הג"א "

 כולל כל האבזרים וחלקים00A 203 - LA 2שסתום הדף עם מפוח דגם 
בהתאם לתקן למפרט והתכניות.

15.2.0210
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 2,500.00 קומפלט1.00 מכלול עבודות אטימת ממ"ם ובדיקת אטימות. 15.2.0220

ציוד מיזוג אויר ואוורור 15.2 סה"כ לתת פרק:

מערכות פיזור אויר 15.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 66.50 95.00 מ"ר  מ"מ עם חיבורים0.6תעלות אויר מפח מגולוון ללחץ נמוך בעובי פח 

אטומים להרכבה בפירים ובתקרות בהתאם למפרט הטכני והתכניות.
15.5.0010

לא לחישוב !!! 85.50 100.00 מ"ר 15.5.0020 מ"מ.0.8כנ"ל אך בעובי פח 

לא לחישוב !!! 90.25 200.00 מ"ר 15.5.0030 מ"מ.0.9כנ"ל אך בעובי פח 

לא לחישוב !!! 95.00 400.00 מ"ר 15.5.0040 מ"מ.1.0כנ"ל אך בעובי פח 

לא לחישוב !!! 190.00 110.00 מ"ר 15.5.0050 מ"מ ליניקת עשן לפי התקן.1.25כנ"ל אך בעובי פח 

לא לחישוב !!! 304.00 10.00 מ"ר  מ"מ עובי עם חיבור אוגנים מרותכים עם אטמים2תעלות אויר מפח שחור 
 שכבות גבס אדום לפי פירוט2 עמידים באש להרכבה בפירים עם ציפוי 

ודרישות יועץ הבטיחות ליניקת אויר או עשן לפי המפרט והתכניות.

15.5.0060

לא לחישוב !!! 42.75 20.00 מ"א תעלת אויר גמישה ללחץ נמוך עם בדוד טרמי בהתאם למפרט הטכני
755 עומדת בת"י 6והתכניות בקוטר "

15.5.0070

לא לחישוב !!! 52.25 20.00 מ"א 8כנ"ל אך בקוטר " 15.5.0080

לא לחישוב !!! 61.75 35.00 מ"א 10כנ"ל אך בקוטר " 15.5.0090

לא לחישוב !!! 38.00 195.00 מ"א 15.5.0100 ללא בידוד8כנ"ל אך בקוטר "

לא לחישוב !!! 104.50 133.00 יח' PV-1( 15.5.0110 מ"ר (0.085גריל יניקת אויר כולל מצערות גודל עד 

לא לחישוב !!! 1,140.00 7.00 מ"ר 15.5.0120 מ"ר0.085כנ"ל אך בשטח מעל 

לא לחישוב !!! 1,600.00 17.00 מ"ר  מ"ר0.085גריל החזרת אויר עם מסנן ולפתיחה על הצירים בשטח גדול מ- 
 צבוע בתנור בגוון לפי אישור האדריכל

15.5.0130

לא לחישוב !!! 123.50 5.00 יח' מפזר אויר תקרתי כדוגמת תוצרת "מפזרי יעד" צבוע בתנור בגוון לפי
 מ"ר לרבות וסת כמות אויר.0.085אישור האדריכל בשטח עד 

15.5.0140
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 1,425.00 5.80 מ"ר 15.5.0150 מ"ר.0.085כנ"ל אך מפזר אויר בשטח גדול מ - 

לא לחישוב !!! 200.00 2.00 יח' 15.5.0160 ס"מ20) כולל מצערת בקוטר PV-2מפזר אויר עגול (

לא לחישוב !!! 166.25 18.00 יח' תריסי ויסות מותקנים בתעלות מגולוונות לפי המפרט והתכניות בגודל עד
 מ"ר0.25 

15.5.0170

לא לחישוב !!! 665.00 1.00 מ"ר 15.5.0180 מ"ר0.25תריסי ויסות כנ"ל אך בגודל מעל 

לא לחישוב !!! 1,900.00 1.00 מ"ר 15.5.0190 מ"ר0.25תריסי ויסות כנ"ל אך ממונע בגודל מעל 

לא לחישוב !!! 589.00 1.00 יח' תריסי אש / עשן מורכבים בתעלות מזוג אויר ובתעלות יניקת אויר
מופעלים ע"י מנוע חשמלי הסוגר או פותח את התריס כאשר נפסק המתח

או כאשר יש אזעקת עשן. התריס מצויד בנוסף למנוע גם בנתיך בטחון
 מ"ר. כל תריס0.25ובקפיץ מחזיר , לפי המפרט והתכניות במידות עד 

כולל מגען חיווט עד ללוח החשמל של מזוג האויר גם עבור המגען וגם
עבור המנוע

15.5.0200

לא לחישוב !!! 2,850.00 1.00 מ"ר 15.5.0210 מ"ר.0.25כנ"ל אך בשטח גדול מ- 

לא לחישוב !!! 57.00 7.00 יח' דלת גישה בתעלה בגודל סטנדרטי לטיפול בתריסי אש 15.5.0220

לא לחישוב !!! 365.00 2.00 יח' דלת גישה מגבס לטיפול ביחידת מיזוג מיני מרכזית 15.5.0230

לא לחישוב !!! 133.00 30.00 יח' 15.5.0240 מ"ר0.2תריס הכנסת אויר בדלת (שרותים) בשטח עד 

לא לחישוב !!! 684.00 1.00 מ"ר 15.5.0250 מ"ר0.2כנ"ל אך בשטח גדול מ- 

לא לחישוב !!! 2,100.00 8.00 מ"ר 15.5.0260 מ"ר.0.1תריס נגד גשם לרבות רשת נגד ציפורים בשטח גדול מ - 

מערכות פיזור אויר 15.5 סה"כ לתת פרק:

בידוד 15.6 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 45.60 570.00 מ"ר בדוד תרמי אקוסטי לתעלות אויר מסיבי זכוכית עם מחסום אדים ובעובי

"1
15.6.0010

לא לחישוב !!! 38.00 5.00 מ"ר בדוד חיצוני לתעלות שעל הגג על ידי כיסוי בשכבת פוליאוריטן מוקצף
 עם ציפוי פח מגולוון עם שכבת מגן עליונה מצבע לבן עמיד1בעובי "
לקרינה

15.6.0020
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 17.10 5.00 מ"א איטום מעבר תעלות דרך קירות או על הגג ע"י תחבושת רוויה במשחת

אטימה כגון דה - קסט.
15.6.0030

בידוד 15.6 סה"כ לתת פרק:

מערכות שונות ועבודות עזר 15.7 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 3,400.00 2.00 מ"ק משתיקי קול להתקנה בתעלות לפי המפרט והתכניות. יחידת המידה מ"ק. 15.7.0010

לא לחישוב !!! 190.00 קומפלט20.00  ליחידת מיזוג2סט בולמי רעידות מטיפוס כרית פיברגלס בעובי של "
האויר

15.7.0020

לא לחישוב !!! 380.00 קומפלט2.00 כנ"ל אך למפוחי היניקה 15.7.0030

לא לחישוב !!! 475.00 4.00 יח' הכנת בסיסים עשויים מבטון מזוין עם מסגרות מפרופילים 15.7.0040

לא לחישוב !!! 33.25 10.00 מ"א אטימת מעברי תעלות דרך קיר או תקרה לפי המפרט והתכניות כולל
הלבשה מפח מגולוון משני צידי הקיר ( יחידת המידה היא מי אורך היקף

התעלה ).

15.7.0050

לא לחישוב !!! 76.00 קומפלט10.00 אטימת מעבר צינור גז בקיר או בתקרה באמצעות פוליאוריתן מוקצף יצוק
 באתר עם עטיפת פח מגולוון לפי המפרט הטכני והתכניות וכולל בין

היתר אספקת שרוול מתאים

15.7.0060

לא לחישוב !!! 76.00 1.00 מ"א "פעמון" הגנה נגד חדירת גשם על פתח חדירת תעלה בגג מחושב לפי
היקף הפח בתעלה כולל איטום המרווח באמצעות פוליאוריתן

15.7.0070

לא לחישוב !!! 14.25 100.00 ק"ג קונסטרוקציית ברזל צבועה בהתאם למפרט והתכניות להרכבת ציוד מיזוג
 אויר וצינורות.

15.7.0080

לא לחישוב !!! 475.00 0.50 מ"ר  ס"מ לפי הוראת ואישור המפקח30חציבה פתחים בבטון עד לעובי 
וקונסטרוקטור

15.7.0090

לא לחישוב !!! 142.50 10.00 ש"ע עבודות רג'י לפי אישור מראש של המפקח , טכנאי מ"א , טכנאי חשמל ,
מסגר , צנר , פחח

15.7.0100

לא לחישוב !!! 95.00 10.00 ש"ע עבודות רג'י לפי אישור מראש של המפקח לפועל עוזר 15.7.0110

לא לחישוב !!! בדיקת איזון וויסות לפי המפרט הטכני (כלול)

לא לחישוב !!! הרצה, הדגמה והדרכה לפי המפרט (כלול)

לא לחישוב !!! 2,850.00 קומפלט1.00 בדיקת ואטימת ממ"מ ע"י קבלן מוסמך. 15.7.0140
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

ות ועבודות עזר מערכות שונ 15.7 סה"כ לתת פרק:

מערכות חשמל 15.8 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 40,000.00 קומפלט1.00 אספקה והתקנה של לוח חשמל ופיקוד לפי המפרט הטכני והתכניות 15.8.0010

לא לחישוב !!! 20,000.00 קומפלט1.00 אספקה והתקנת אינסטלציה חשמלית וחווט למערכות החשמל של לוח
מזוג האויר . מכלול כל העבודות שמחוץ ללוח לחווט כח ופיקוד כולל

התחברויות לציוד ללוח

15.8.0020

לא לחישוב !!! 2,500.00 קומפלט1.00 מכלול עבודות הארקת ציוד ותעלות של מערכות מיזוג אויר לפי המפרט
הטכני והתכניות

15.8.0030

לא לחישוב !!! 1,500.00 2.00 יח' 15.8.0040 קוו"ט5מכלול משנה מהירות עד 

מערכות חשמל 15.8 סה"כ לתת פרק:

בקרה 15.9 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 5,000.00 קומפלט2.00 מכלול מושלם של אינדיקצית טמפ' למערכת הבקרה המרכזית באזור נבחר 15.9.0010

לא לחישוב !!! 3,000.00 קומפלט2.00 מכלול מערכת בקרה ופיקוד להפעלה ופעולה של מפוחי יניקה 15.9.0020

לא לחישוב !!! 15,000.00 קומפלט1.00  לבקר מרכזיVRFמכלול עבודות משלימות לחיבור הבקרה של מערכת ה - 
 בלוח החשמל, חווטים תוכנה וחיבור לבקרה מרכזית

15.9.0030

בקרה 15.9 סה"כ לתת פרק:

מערכות אוורור וסינון אוויר למרחבים מוגנים ולמקלטים מוסדיים 15.70 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 19,600.00 קומפלט1.00  משתלבת בתקרה, גם בתקרהHidden-50מערכת אוורור וסינון סמויה דגם 

 אקוסטית ואפילו מעליה. הפעלה ידנית סמויה וכל הקיר פנוי. מסנן
 מק"ש במצב300ומפוח אחודים - בלי חיבורי צנרת וצנרת חשופה. מספקת 

 מק"ש במצב אוורור. פטור ממחיצת הגנה600 סינון ו-

15.70.0010

ים ולמקלטים מוסדיים ון אוויר למרחבים מוגנ מערכות אוורור וסינ 15.70 סה"כ לתת פרק:

15 - מערכת מיזוג אויר ואוורור15פרק  סה"כ לפרק:

17 - מעליות17פרק  פרק:

מעליות 17.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
30,000.00 30,000.00 קומפלט1.00 התקנה והתאמת מעלית לעצירה נוספת בקומת הבניין. ההתאמה כוללת

התאמות נדרשות בלוחות החשמל , מעצורי דלתות. תוספת דלתות
ומשקופי נירוסטה . לחצנים, שינוי פנל המעלית ומראה קומות וכל הנדרש

1531M111 לביצוע מושלם קומפלט. ראה תוכנית 

17.1.0010

30,000.00 מעליות 17.1 סה"כ לתת פרק:

30,000.00 17 - מעליות17פרק  סה"כ לפרק:

19 - מסגרות חרש19פרק  פרק:

מסגרות חרש 19.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
414,000.00 18,000.00 23.00 טון קונסטרוקציית פלדה למדרגות וגשרים מפרופילי פלדה בחתכים שונים

לרבות פחי עיגון, פחי קשר, עוגנים, ברגים, פח מרוג מגלוון, גילוון וצבע
בהתאם להנחיות הקונסטרוקטור

19.1.0010

1,200.00 100.00 12.00 יח' 19.1.0020 ס"מ30X10 ס"מ במידות 1רצועות נאופרן בעובי 

415,200.00 מסגרות חרש 19.1 סה"כ לתת פרק:

415,200.00 19 - מסגרות חרש19פרק  סה"כ לפרק:

20 - נגרות חרש20פרק  פרק:

נגרות חרש 20.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
45,600.00 760.00 60.00 מ"ר  ס"מ מתוצרת15.5/185/2 בגודל x-tremeמשטחי דק מלוחות במבוק 

MOSSOיבואן קנה קש או שו"ע מאושר. גוון לבחירת האדריכל. כולל 
 ס"מ. כולל התקנה וצביעה. ראה46.5קונסטרוקציה מעץ אורן , קורות כל 

153M706פרט 

20.1.0010

לא לחישוב !!! 760.00 370.00 מ"א MOSSO ס"מ מתוצרת 15.5/185/2 בגודל x-tremeמדרגות מלוחות במבוק 
 יבואן קנה קש או שו"ע מאושר. גוון לבחירת האדריכל. כולל התקנה

וצביעה.המדידה לפי אורך מדרגות, כולל רום ושלח וקונסטרוקציה נושאת
153M705 ס"מ . ראה פרט 46.5 מעץ אורן קורות משוננות כל 

20.1.0020

8,400.00 4,200.00 2.00 מ"ק קונסטרוקציית עץ אורן לדק, מדרגות ומרפסת מקורות עץ לרבות חיסון
העץ נגד מזיקים ורקבון, צביעה, פרזול פלדה מגולוונת, חיבורים, בורגי
פלדה מגולוונת וכל הנדרש להשלמת עבודות העץ לפי תוכ' אדריכלות

וקונסטרוקציה. בסעיף זה נמדדות קורות ראשיות בלבד, קורות משניות כל
 ס"מ נכללות במחיר הדק או המדרגות.46.5 

20.1.0030

54,000.00 נגרות חרש 20.1 סה"כ לתת פרק:

54,000.00 20 - נגרות חרש20פרק  סה"כ לפרק:

22 - רכיבים מתועשים בבניין22פרק  פרק:

22.1 - רכיבים מתועשים בבניין22פרק  תת פרק:
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 250.00 408.00 מ"ר  ס?מ,60/60תקרה אקוסטית מאריחי פח מחורר חירור מיקרו במידות 

מגולבנים וצבועים בתנור, פרופילי פיין ליין בין המגשים כולל פרופילי
Z+L,לרבות קונסטרוקצית נשיאה פיין ליין, פתיחת פתחים וכל החיזוקים ,

 החיבורים וכל חומרי העזר למיניהם, בידוד אקוסטי וכו`. הכל קומפלט.

22.1.0010

לא לחישוב !!! 200.00 367.00 מ"ר תקרת תותב ממגשי פח אטומים, מגולוונים וצבועים בצבע אפוי בתנור.
 מ?מ לרבות קונסטרוקצית נשיאה0.8 מ?מ, עובי הפח 300רוחב המגשים 

 ואומגה וכל החיזוקים, החיבורים וכלz, L ,T+z, Lכנדרש, פרופילי קצה 
חומרי העזר למיניהם. הכל קומפלט.

22.1.0020

לא לחישוב !!! 180.00 426.00 מ"ר /י, אופקיים, אנכיים, בשטחים2 פזות בעובי"4תקרות וסינורי גבס לבן 
קטנים, ברצועות, בהיקף תקרה אקוסטית וכר, לרבות קונסטרוקצית

נשיאה מפרופילי פח מגולוונים וכל החיבורים, החיזוקים, פרופילי גמר
בפינות וכל חומרי השר למיניהם. הכל קומפלט עד גמר מושלם מוכן

 ס?מ מעל לתקרות א10לצביעה. (המדידה לפי פרישה עד לגובה 
קוסטיות).

22.1.0030

לא לחישוב !!! 70.00 15.00 מ"ר תוספת מחיר לתקרה אקוסטית מכל סוג עבור קונסטרוקצית נשיאה למרחב
 מוגן מאושרת על ידי פיקוד העורף.

22.1.0040

לא לחישוב !!! 35.00 720.60 מ"ר  ק``ג/מ``ק עטופים בפוליאתילן2בידוד תקרות במזרוני צמר זכוכית בעובי"
 חסין אש.

22.1.0050

לא לחישוב !!! 2,000.00 קומפלט1.00 בית כיסא כימי תקני למרחב מוגן, לרבות וילון. 22.1.0060

לא לחישוב !!! 165.00 1,000.00 מ"ר  מ"מ, עם125מחיצות גבס חד-קרומיות (בשני הצדדים) בעובי כולל של עד 
 מסילה עליונה ותחתונה וניצבים מפח פלדה מגולוון, הכל עד גמר

מושלם, מוכן לצביעה, המדידה נטו - ללא פתחים (חיזוק לפתחים עם
 מ"מ ובידוד אקוסטי נמדדים בנפרד)1.2ניצבים בעובי מעל 

22.1.0070

לא לחישוב !!! 135.00 960.00 מ"ר   מ"מ, עם125מחיצות גבס חד-קרומיות בצד אחד בעובי כולל של עד 
מסילה עליונה ותחתונה וניצבים מפח פלדה מגולוון, הכל עד גמר מושלם,

 מוכן לצביעה, המדידה נטו - ללא פתחים (חיזוק לפתחים עם ניצבים
 מ"מ ובידוד אקוסטי נמדדים בנפרד)1.2בעובי מעל 

22.1.0075

לא לחישוב !!! 62.00 1,000.00 מ"ר תוספת למחיצות גבס עבור דופן דו קרומית (בשני הצדדים) 22.1.0080

לא לחישוב !!! 31.00 960.00 תוספת למחיצות גבס עבור דופן דו קרומית (בצד אחד) 22.1.0085

לא לחישוב !!! 10.00 1,000.00 מ"ר תוספת עבור לוח גבס עמיד מים (ירוק) או חסין אש (ורוד) במקום לוח גבס
 רגיל - (בצד אחד)

22.1.0090

לא לחישוב !!! 40.00 1,910.00 מ"ר  במשקל2בידוד מחיצות גבס וציפוי גבס במזרוני צמר זכוכית בעובי"
 ק``ג/מ``ק עטופים בפוליאתילן חסין אש לרבות חיזוק24מרחבי של 

המזרונים לקונסטרוקציה של המחיצה למניעת נפילה.

22.1.0100

לא לחישוב !!! 250.00 330.00 מ"ר  מ?מ לרבות קונסטרוקציית נשיאה וכל10תקרה מלוח צמנט בעובי 
החיבורים, החיזוקים וכל חומרי העזר למיניהם. הכל קומפלט.

22.1.0110

לא לחישוב !!! 200.00 10.00 מ"ר Uהתקנת לוחות וילה בורד כפולים באזורים רטובים עם פרופילי  22.1.0120
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

22.1 - רכיבים מתועשים בבניין22פרק  סה"כ לתת פרק:

22 - רכיבים מתועשים בבניין22פרק  סה"כ לפרק:

23 - כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר23פרק  פרק:

כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר 23.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מחיר הכלונסאות בפרק זה כולל פיקוח גאולוגי צמוד על כל הקידוחים.

הגיאולוג יאושר ע"י המהנדס

225,750.00 430.00 525.00 מ"א  ס"מ עומק עד45 (קדיחת הקשה) קוטר 30קידוח ויציקה של כלונס בטון ב-
 מ', לרבות הזיון16

23.1.0020

613,200.00 730.00 840.00 מ"א  ס"מ עומק עד60 (קדיחת הקשה) קוטר 30קידוח ויציקה של כלונס בטון ב-
 מ', לרבות הזיון20

23.1.0030

2,500.00 500.00 5.00 מ"ק 23.1.0040 למלוי חללים וקידוחים עם מפולות20בטון ב-

2,500.00 500.00 5.00 מ"ק 23.1.0050 למלוי חלליםCLSMתערובת 

3,900.00 130.00 30.00 מ"א 20 ס"מ דרך בטון ב-60 עד 45קידוח בלבד (קדיחת הקשה) בקוטר 
שהתקשה בקידוחים עם מפולות

23.1.0060

17,500.00 350.00 50.00 מ"א  ס"מ60 קוטר 30קידוח במכונה סיבובית חזקה ויציקה של כלונסי בטון ב-
 מ', לרבות הזיון.20בעומק עד 

23.1.0070

865,350.00 סאות קדוחים ויצוקים באתר כלונ 23.1 סה"כ לתת פרק:

865,350.00 סאות קדוחים ויצוקים באתר23פרק  23 - כלונ סה"כ לפרק:

24 - פירוקים24פרק  פרק:

פירוקים 24.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,200.00 120.00 10.00 מ"ר פינוי לוחות גבס יחד עם הקונס'iפירוק  24.1.0010

7,000.00 70.00 100.00 מ"א פירוק גדרות זהיר לשימוש חוזר לרבות ניקוי היסודות משאריות בטון 
ותיקוני צבע להתקנה מחדש

24.1.0020

4,000.00 10.00 400.00 מ"א ניסור זהיר של מיסעת אספלט בעובי כלשהו 24.1.0030

12,200.00 פירוקים 24.1 סה"כ לתת פרק:
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

12,200.00 24 - פירוקים24פרק  סה"כ לפרק:

29 - שילוט והכוונה בבניינים29פרק  פרק:

שילוט 29.10 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 1,500.00 8.00 יח' שלט דגל להכוונה מותקן ע"ג התקרה המונמכת. בנוי לוח פרספקס מכופף

 וצבוע בתנור, עם גרפיקה דו צדדית בהדפסה דיגיטלית מידות השלט
 ס"מ40בקוטר 

29.10.0010

לא לחישוב !!! 300.00 60.00 יח'  מ"מ,6כניסת ספורטאים - אותיות בודדות, בחיתוך אלומיניום בעובי 
 נגד דהייה עם פיניםP.V.D.F צבוע RALצביעה חזית וצדדים בגוון 

 ס"מ12להרחקה. גודל אות 

29.10.0020

לא לחישוב !!! 1,000.00 50.00 יח'  מ"מ עם כיתוב אנגלית ועברית6 ס"מ ובעובי 34*18שילוט לחדר במידות 
הכולל את שמות החדרים, צבוע בחזית ובצדדים. גרפיקה בדפוס או

 מ"מ להרחקה10בהדפסה דיגיטלית איכותית. בגב השלט יותקן פרספקס 
מהקיר. הנ"ל מודבק אל הקיר.

29.10.0030

לא לחישוב !!! 5,000.00 3.00 יח'  ס"מ60 מ' וברוחב 4טוטם הכוונה - עמוד שלט הכוונה מואר בגובה 
 מגולוונת וממעטפת100/100/3 ס"מ בנוי מקונסטרוקצית פלדה 15ובעומק 

 מ"מ העוטפת את הקונסטרוקציה בחיבורים סמויים3 אלומיניום בעובי 
 עמיד7725ומפרספקס חלבי. כל הפיקטוגרמות בקאט אאוט מויניל מסדרת 

 לתנאי חוץ

29.10.0040

לא לחישוב !!! 15,000.00 1.00 יח'  ס"מ600 מ"מ ובמידות 2שלט תלוי בנוי מתיבת אלומיניום מכופף בעובי 
 ס"מ. כבלים מנירוסטה תלויים לתקרה60 מ' בגובה 15ובעובי תיבה של 

כולל כיתובים בפיקטוגרמה בעברית ובאנגלית

29.10.0050

לא לחישוב !!! 5,000.00 5.00 יח'  מ"מ עטוף במסגרתRHS 60/60טוטם יציאה מואר בנוי מעמוד פלדה 
 מ'.3 ס"מ גובה הטוטם 10 מ"מ ובעובי תיבה של 2אלומיניום מפח בעובי 

ישולב עם אלמנטים מפרספקס חלבי עליהם תהא כתובה המילה "יציאה"

29.10.0060

לא לחישוב !!! 30.00 100.00 יח' שלטי בטיחות מפלסטיק קשיח מחזירי אור מודבקים על גבי דלתות
30/20במידות 

29.10.0070

לא לחישוב !!! 1,000.00 קומפלט1.00 שילוט וסימון המרחב המוגן לפי תקן פיקוד העורף. 29.10.0080

שילוט 29.10 סה"כ לתת פרק:

29 - שילוט והכוונה בבניינים29פרק  סה"כ לפרק:

30 - ריהוט וציוד מורכב בבניין30פרק  פרק:

אביזרים במקלחת ובשירותים 30.11 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 500.00 35.00 מ"ר  מ ?מ לרבות מסגרת מפרופיל אלומיניום ,8מראות קריסטל בלגי בעובי 

לוח עץ סנדביץ`, התקנה סמויה וכל האביזרים והספחים הדרושים. לפי
הנחיות האדריכל

30.11.0010

לא לחישוב !!! 200.00 45.00 יח' Kimberly-Klark תוצרת AQUARIUS SCOTTמתקן לסבון קצף  30.11.0020

לא לחישוב !!! 200.00 15.00 יח' 30.11.0030 של חברת ?פנדה?.FD-333Sסבוניה למקלחת מכרום ניקל דגם 

לא לחישוב !!! 80.00 55.00 יח' 30.11.0040 של חברת ?פנדה?.AE-501SSמתלה למגבות מכרום ניקל דגם 

לא לחישוב !!! 250.00 60.00 יח' Kimberly-Klark תוצרת Scott Controlמתקן לנייר טואלט  30.11.0050

לא לחישוב !!! 500.00 8.00 יח' Kimberly-Klark תוצרת Aquariusמתקן לנייר ניגוב ידיים דגם  30.11.0060

לא לחישוב !!! 1,000.00 1.00 יח' .B.D.M של חברת B-114מייבש שיער מנירוסטה מק?ט  30.11.0070

לא לחישוב !!! 300.00 12.00 יח' .ASI של חברת E-111אשפתון נירוסטה דגם  30.11.0080

לא לחישוב !!! 400.00 12.00 יח' .ASI של חברת E-110אשפתון נירוסטה דגם  30.11.0090

לא לחישוב !!! 1,700.00 32.00 מ"ר  ס?ם2 ס?מ , בעובי 60 ברוחב 7510משטחי עבודה מאבן ?קיסר? מק?ט 
 ס?מ כל אחד, (שטח20ובאורכים שונים לרבות סינר אנכי קדמי בגובה 

) עיבוד חורים לכיורים, סבוניות וברזים, קונסטרוקצית60+20פנים מדוד 
נשיאה כנדרש, הדבקת הכיור לתחתית המשטח וכו. הכל קומפלט. לפי

27פרט בניה 

30.11.0100

לא לחישוב !!! 2,000.00 2.00 יח' .ASI תוצרת חב` 9012מתקן החתלה דגם  30.11.0110

לא לחישוב !!! 10,000.00 1.00 יח' סאונה יבשה התקנה כוללת קומפלט 30.11.0120

אביזרים במקלחת ובשירותים 30.11 סה"כ לתת פרק:

מתקני ספורט 30.23 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 290.00 3,600.00 יח'  מותקן ע"ג קורת אלומיניוםD.S  משווק ע"י SOLARA-100כיסא דגם 

לרום המושב.
30.23.0010

לא לחישוב !!! 300.00 3,600.00 יח'  מותקן ע"ג רום המושב משווקC-FCB מק"ט EHEIM C-FCBכיסא תוצרת
ע"י מרקטוויז.

30.23.0020
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 3,200.00 8.00 יח' מי קר נירוסטה תלוי על הקיר מסופק ע"י מים פור יו כולל חיבור למערכת

 מים וניקוז וכל הדרוש להתקנה קומפלט
30.23.0030

מתקני ספורט 30.23 סה"כ לתת פרק:

30 - ריהוט וציוד מורכב בבניין30פרק  סה"כ לפרק:

35 - מערכות בקרת מבנים ערכות תקשורת ובטחון35פרק  פרק:

מערכות כריזה 35.30 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 4,400.00 קומפלט1.00  הכולל את כל הציודמרכזי מטען, מצברים , מגברים30U 19מס"ד מרכזי "

כנדרש.מרכזי מטען, מצברים , מגברים כנדרש.מבנה המסד בגובה נדרש
 . המחיר כולל לוחות חיבורים וחיווט25כולל רזרבה של % 

35.30.0010

לא לחישוב !!! 2,400.00 3.00 יח'  כולל נוריות עומס יתר כמתואר19 להתקנהW R.M.S 240מגבר הספק 
PMA240במפרט כדוגמת 

35.30.0020

לא לחישוב !!! 450.00 2.00 יח' P5יחידת פקוד פנימית למגבר  35.30.0030

לא לחישוב !!! 1,800.00 1.00 יח' מטען+ מצברים אוטומטי לטעינה מהירהוטעינת טפטוף כולל מצברים
 עם תצוגת מתח וזרם טעינהV3A\24יבשים לעבודה רצופה

35.30.0040

לא לחישוב !!! 250.00 16.00 יח' 10W 100Vרמקול פרוז'קטור מקרן קול איכותי  35.30.0050

לא לחישוב !!! 650.00 1.00 יח' קופסא עם דלת שקופה ומנעול למקרופון 35.30.0060

לא לחישוב !!! 190.00 12.00 יח' "10W \ 100V5רמקול דקורטיבי לקיר מעוגל לבן  35.30.0070

לא לחישוב !!! 140.00 20.00 יח' רמקול שקוע דקורטיבי גריל מתכת לתקרה להשמעת מוסיקה באיכות
"10W6.5גבוהה וכרזת חרום 

35.30.0080

לא לחישוב !!! 40.00 5.00 יח' 4Pיחידת שליטה רחוקה למיקרופון  35.30.0090

לא לחישוב !!! 150.00 1.00 יח' 4P PTTמיקרופון לכריזה תליה  35.30.0100

לא לחישוב !!! 35.00 400.00 נקודה חיווט בכבל לפי הוראות היצרן בצנרת ע"י אחרים 35.30.0110

לא לחישוב !!! 500.00 קומפלט1.00  חודשים עם תיעוד ותוכניות12הדרכה, התקנה, הפעלה ואחריותל - 
מלאות אשר ימסרו למתכנן החשמל

35.30.0120



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 51עמוד: 12/01/2020

196/2019כתב כמויות למכרז מספר 
mטריבונה מערבית גבעת רם

 - טריבונה01תת כתב: מבנה 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 250.00 24.00 יח' לאחר סיום שנתיים אחריות על פי המפרט הקבלן ייתן שירות ותחזוקה על

 פי המיפרט בתשלום, התשלום הוא חודשי ויכלול את כל הכתוב במפרט
ואת הנדרש לתפקוד תקין ורציף ללא תקלות של כל המערכות.

35.30.0130

מערכות כריזה 35.30 סה"כ לתת פרק:

מערכת תקשוב 35.31 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 180.00 16.00 יח' CAT6A מסוכך בתקן RJ45אספקה, התקנה, שקע בודד כולל מחבר 

Open תיקנית או באביזר יעודי לעמדת CIMA/ADAלהתקנה בקופסת 
space מ"מ עה"ט תה"ט האביזרים יוגדרו 55 או בקופסה Connecting

hardware Componnent approved

35.31.0010

לא לחישוב !!! 245.00 74.00 יח' CAT6A מסוכך בתקן RJ45אספקה, התקנה, שקע כפול כולל מחבר 
Open תיקנית או באביזר יעודי לעמדת CIMA/ADAלהתקנה בקופסת 

space מ"מ עה"ט תה"ט האביזרים יוגדרו 55 או בקופסה Connecting
hardware Componnent approved

35.31.0020

לא לחישוב !!! 345.00 2.00 יח'  לא מסוככים45RJ שקעי 50 בנוי W8אספקה והתקנה לוח ניתוב לקווי 
 עבודת ההתקנה תיכלול אתCAT 3לפי מפרט בעל הסמכה לעמידה ב- 

התקנת הלוח בארון כולל פס סימון השקעים בלוח הניתוב .

35.31.0030

לא לחישוב !!! 480.00 קומפלט24.00  מסוככים לפי45RJ שקעי 24 בנוי W8אספקה והתקנה לוח ניתוב לקווי 
 עבודת ההתקנה את התקנת הלוחCAT 6Aמפרט בעל הסמכה לעמידה ב- 

בארון כולל פס סימון השקעים בלוח הניתוב לוח הניתוב יוגדר
Connecting Hardware

35.31.0040

לא לחישוב !!! 4.50 1,800.00 מ"א  גידים סיכוך מילר נפרד לכל זוג8אספקה והתקנת כבל תקשורת בודד 
 וישאו תו תקן של מעבדה מוסמכתAWG 23וסיכוך רשת . הגידים יהיו 
Ed. 2 S/FTP Cat 7 per ISO/IEC 11801 andלעמידה בדרישות תקן : , 

IEC-61156-5 מעטה הכבל יהיה ,HFFRהעבודה תכלול את שילוט .
הכבלים המותקנים באמצעות מדבקות מתלפפות ושרוולים מתקווצים.

35.31.0050

לא לחישוב !!! 7.20 18,000.00 מ"א  גידים סיכוך מילר נפרד8X2אספקה והתקנת כבל תקשורת כפול (סיאמי) 
 וישאו תו תקן של מעבדהAWG 23לכל זוג וסיכוך רשת . הגידים יהיו 
S/FTP Cat 7 per ISO/IEC 11801 andמוסמכת לעמידה בדרישות תקן :, 

IEC-61156-5 Ed. 2 מעטה הכבל יהיה ,HFFRהעבודה תכלול את שילוט .
 הכבלים המותקנים באמצעות מדבקות מתלפפות ושרוולים מת קווצים.

35.31.0060

לא לחישוב !!! 21.00 קומפלט32.00 45RJ מחברי 2 מ כולל 1.5מגשר ללוח ניתוב ותחנת עבודה באורך עד 
מסוככים כולל מגפונים צבעונים, הכבל יהיה מסוכך ומותאם לעבודה

 בנוי לפיware Componnent approvedCat 6A Connecting hardבתקן 
מפרט כולל סימון במיספור רציף בשרוול מתכווץ צבעוני בקצוות הכבל ,

 צבעים.5מעטה המגשר יסופק ב-

35.31.0070

לא לחישוב !!! 22.00 קומפלט20.00 45RJ מחברי 2 מ כולל 2מגשר ללוח ניתוב ועבור תחנת עבודה באורך עד 
 מסוככים כולל מגפונים צבעונים, הכבל יהיה מסוכך ומותאם לעבודה

 בנוי לפיe Componnent approvedCat 6A Connecting hardwarבתקן 
מפרט כולל סימון במיספור רציף בשרוול מתכווץ צבעוני בקצוות הכבל ,

 צבעים.5מעטה המגשר יסופק ב-

35.31.0080
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 25.00 קומפלט32.00  מחברי2 מ כולל 3מגשר ללוח ניתוב ועבור תחנת עבודה קיר באורך עד 

45RJמסוככים כולל מגפונים צבעונים, הכבל יהיה מסוכך ומותאם 
 בנוי לפי מפרט כולל סימון במיספור רציף בשרוולCat 6Aלעבודה בתקן 

 צבעים5מתכווץ צבעוני בקצוות הכבל , מעטה המגשר יסופק ב-

35.31.0090

לא לחישוב !!! 6.00 קומפלט10.00 RJ11 בצידו האחד ומחבר RJ45מגשר לחיבור טלפון המכולל מחבר 
 מטר כולל מגפונים ציבעוניים ושילוט מס' רציף3בצידו השני באורך עד 

CAT-3בקצוות הכבל 

35.31.0100

לא לחישוב !!! 5.00 קומפלט10.00 RJ45 בצידו האחד ומחבר RJ45מגשר לחיבור טלפון בלוח הניתוב- מחבר 
 מטר כולל מגפונים ציבעוניים ושילוט מס' רציף2בצידו השני באורך עד 

CAT-3בקצוות הכבל 

35.31.0110

לא לחישוב !!! 20.00 4.00 יח'  בצבעי שחור/מתכת על פי1U או U2אספקה והתקנת פנל עיוור בגובה 
הנחית המפקח

35.31.0120

לא לחישוב !!! 25.00 8.00 יח'  הכולל חריץ מוגןU 1אספקה והתקנת פסי רווח להסתרת כבלים בגובה 
 גמיש או פסי שיערPVCבחומר 

35.31.0130

לא לחישוב !!! 250.00 1.00 יח' ערכת הארקה לארון תקשורת /חוות שרתים ומערכי מחשבים . הערכה
תכלול פס חיבורים יעודי כולל ברגי חיבורים וצמות חיבור מכבל הארקה

 ממ"ר גמיש לכל אביזרי הארון וכל ההתקנים המותקנים חיבור בתצורת16
 כוכב לפס החיבורים.

35.31.0140

לא לחישוב !!! 2,800.00 קומפלט1.00  או על פי הצורך,19. לציוד ברוחב "44Uארון תקשורת ייעודי בגובה 
 ,כולל רגליות פטריות80CM ורוחבו 80CMרפרפות צד. עומק המסד יהיה 

קבועות או גלגלים נישלפים , דלת קידמית ואחורית . לארון תהיה דלת
כפולה עשויה זכוכית / פוליקרבונט / פח מחורר.

35.31.0150

לא לחישוב !!! 2,800.00 קומפלט1.00  או על פי הצורך,19. לציוד ברוחב "15Uארון תקשורת ייעודי בגובה 
 ,כולל רגליות פטריות60CM ורוחבו 60CMרפרפות צד. עומק המסד יהיה 

קבועות או גלגלים נישלפים , דלת קידמית פח מחורר. קיט הארקה. אטום
IP65/67למיים 

35.31.0160

לא לחישוב !!! 55.00 2.00 יח'  חירור צבוע צבע אפוקסי30%אספקה והתקנת מדף קבוע לציוד מחורר 
עומק עפ"י עומק הארון הרלוונטי .

35.31.0170

לא לחישוב !!! 180.00 1.00 יח'  שקעי חשמל כולל מתג6. הפס יכלול 19פס שקעי כח להתקנה במסגרת "
 ונורית סימון. המארז יהיה מארז מתכת וישא תו תקן.C מסוג 16Aמאמ"ת 

 מ' ובקצהו יהיה תקע חשמלי מסוג15 המודול יכיל כבל פנדל באורך עד 
CEE16A

35.31.0180

לא לחישוב !!! 320.00 2.00 יח'  שקעי חשמל כולל מתג12. הפס יכלול 19פס שקעי כח להתקנה במסגרת "
 ונורית סימון. המארז יהיה מארז מתכת וישא תוC מסוג 16A מאמ"ת 

 מ' ובקצהו יהיה תקע חשמלי15תקן. המודול יכיל כבל פנדל באורך עד 
CEE16Aמסוג 

35.31.0190

לא לחישוב !!! 18.00 250.00 מ"א HFFR זוג לפריסה חיצונית - מעטה 26X2X0.5כבל רכזות  35.31.0200

לא לחישוב !!! 30.00 6.00 יח' LSA-PLUS PROFILE MODULEבלוק קרונה מסוג מתנתקי , 
DISCONNECTION סטנדרנט בזק או על גבי מעמד סטנדרט AT&T

35.31.0210

לא לחישוב !!! 30.00 2.00 יח' 35.31.0220 ס"מ7 בלוקי קורונה עומק 5אמבטיה מנירוסטה ל- 
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 750.00 1.00 יח' 0.8X0.6 ס"מ, כולל ציפוי פורמיקה לבן, בגודל 1.2לוח עץ סנדוויץ בעובי 

מ'
35.31.0230

לא לחישוב !!! 2,500.00 קומפלט1.00  באמצעות מכשיר יעודי מסוגCAT-6aבדיקת נקודות תקשורת לפי תקן 
פנטה סקנר כולל הפקת פלט לכל נקודה

35.31.0240

לא לחישוב !!! 1,000.00 קומפלט1.00  זוג שנפרסו ברמת הזוג באמצעות50/26/10בדיקת זוגות בכל מערך כבלי 
מכשיר יעודי

35.31.0250

לא לחישוב !!! 95.00 10.00 ש"ע שעות עבודה טכנאי תקשורת / חשמלאי מוסמך לביצוע עבודות אשר אינן
מופיעות בכתב הכמויות ואשר ניתן אישור בכתב לביצועם מראש על ידי

מנהל ההקמה.

35.31.0260

לא לחישוב !!! 1,000.00 קומפלט1.00 הכנת תיק תיעוד מלא הכולל תוכניות עם סימון נקודות קצה ומספור
הנקודה ע"ג התוכנית, סידור ארונות התקשורת, חדרי התקשורת, ניתוב

 העתקים ועל מדיה מגנטית2מגשרים ותוואי כבילה. התיעוד יוגש ב-

35.31.0270

לא לחישוב !!! 5.00 408.00 יח'  חרוט לשקעי הקצה המכיל כיתוביות עפ"יPVCהספקה והתקנת שלט 
הנחיות מתכנן

35.31.0280

לא לחישוב !!! 10.00 22.00 יח'  מבואות/ל24 חרוט ללוחות ניתוב בעלי PVCהספקה והתקנת שלט 
המכיל כיתוביות עפ"י הנחיות מתכנן

35.31.0290

לא לחישוב !!! 12.00 2.00 יח'  מבואות המכיל50 חרוט ללוחות ניתוב בעלי PVCהספקה והתקנת שלט 
כיתוביות עפ"י הנחיות מתכנן

35.31.0300

לא לחישוב !!! 40.00 2.00 יח'  חרוט למסדי תקשורת ס"מ המכיל כיתוביותPVCהספקה והתקנת שלט 
עפ"י הנחיות מתכנן

35.31.0310

לא לחישוב !!! 9.00 408.00 יח' הכנת שילוט לכבל במדבקה יעודית 35.31.0320

לא לחישוב !!! 3,500.00 1.00 יח' "19 להתקנה בתוך ארון תקשורת במסגרת של KVA 3אל פסק בהספק של 
 דקות כולל כל האביזרים הנדרשים להפעלתו וחיבורו15גיבוי מצברים ל

לפס השקעים בארון

35.31.0330

לא לחישוב !!! 550.00 קומפלט4.00 LC סיבים הכולל מתאמים נקבה/נקבה למחבר מסוג 24פנל אופטי לחיבור 
 ,מגש ספלייס וכל הדרוש להתקנה מלאה

35.31.0340

לא לחישוב !!! 21.00 600.00 מ"א ) להתקנה חיצוניתMulti Mode OM-3 מיקרון (125/50 סיב 6כבל אופטי 
HFFRמעטה 

35.31.0350

לא לחישוב !!! 55.00 48.00 יח'  כולל פיגטייל וריתוכו לקצה הסיב רמת גימורLC/MMמחבר אופטי מסוג-
UPCהמחבר 

35.31.0360

לא לחישוב !!! 65.00 4.00 יח' 35.31.0370 מטר2 באורך של LC מחברים 2 כולל OM3מגשר אופטי 

לא לחישוב !!! 1,500.00 קומפלט1.00 בדיקת כל הסיבים האופטים שנפרסו בכבילה האופטית ברמת הסיב
 כולל הפקת דוח בדיקהOTDRבאמצעות מד ניחות, 

35.31.0380
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 350.00 2.00 יח'  מהירותRJ45 צד שני מחבר SC צד אחד מחברי RJ45טרנסיבר אופטי ל

1000MBכולל כל הנדרש להתקנתו והפעלתו 
35.31.0390

לא לחישוב !!! 3,600.00 2.00 יח' HP ProCurve דגם HP מנוהל SWICH24 PORTאספקה והתקנה של 
2520-24-PoE

35.31.0400

לא לחישוב !!! 14,000.00 קומפלט2.00  מטר כולל תיבה שתותקן על6עמוד להנחת מצלמות ורמקולים בגובה 
העמוד בחלקו התחתון לביצוע חיווט והנחת ציוד תקשורת על הקבלן

לתכנן את כלל המערכת העבודה תכלול את כל מרכיבי התקנת העמוד על
 כלל הציוד האמור להיות מותקן עליו,כולל ביסוס ויציקת ביטון במידת

הנדרש

35.31.0410

לא לחישוב !!! 400.00 24.00 יח' לאחר סיום שנתיים אחריות על פי המפרט הקבלן ייתן שירות ותחזוקה על
 פי המיפרט בתשלום, התשלום הוא חודשי ויכלול את כל הכתוב במפרט

ואת הנדרש לתפקוד תקין ורציף ללא תקלות של כל המערכות.

35.31.0420

מערכת תקשוב 35.31 סה"כ לתת פרק:

מערכת טמ"ס 35.42 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! במחיר המכשירים כלולים כל הספקים, השנאים, המבטיחים וכו' הדרושים

 להפעלת המערכות השונות וכן כל חומרי העזר ועבודות העזר הדרושות -
 אלא אם פורט אחרת בכתב הכמויות - כך שהמתקן יהיה מושלם ומוכן
לפעולה. מערכת הטמ"ס משולבת במערכת פריצה , כניסה ואינטרקום

WIZCON לתוכנת השו"ב TCP\IPבפרוטוקול 

לא לחישוב !!! 2,400.00 10.00 יח'  ,לתנאי פנים,POE רזולוציה , יום-לילה , DOME בזויוד 5MP IPמצלמת 
- מ"מ3 8כוללת עדשה 

35.42.0020

לא לחישוב !!! 3,400.00 14.00 יח'  , כוללת עדשהPOE בזויוד חיצוני רזולוציה , יום-לילה , 5MP IPמצלמת 
- מ"מ3 8 

35.42.0030

לא לחישוב !!! 8,400.00 6.00 יח' ,5MP חיצוני רזולוציה DOME בזויוד IP 18מצלמת מפוקדת זום *
- מ"מ3 8 , כוללת עדשה POEיום-לילה , 

35.42.0040

לא לחישוב !!! 34,000.00 קומפלט1.00 DELL R510 מצלמות - 48 ראשי לעד NVRאספקה והתקנה של שרת  35.42.0050

לא לחישוב !!! 640.00 30.00 יח' 35.42.0060 לערוץNVR MILESTONE PROTECTאספקה והתקנה של רישיון 

לא לחישוב !!! 3,400.00 2.00 יח' HP ProCurve דגם HP מנוהל SWICH24 PORTאספקה והתקנה של 
2520-24-PoE

35.42.0070

לא לחישוב !!! 7.00 1,800.00 מ"א CAT7אספקה והתקנה של כבל  35.42.0080

לא לחישוב !!! 2,500.00 1.00 יח' הנדסה ואינטגרציה למערכת טמ"ס קיימת, כולל כל חומרי העזר ועבודות
העזר גם אם לא פורטו במפורט כך שהמערכת תעבודה בצורה מושלמת -

קומפלט מוכן לשימוש.

35.42.0090
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 350.00 24.00 יח' לאחר סיום שנתיים אחריות על פי המפרט הקבלן ייתן שירות ותחזוקה על

 פי המיפרט בתשלום, התשלום הוא חודשי ויכלול את כל הכתוב במפרט
ואת הנדרש לתפקוד תקין ורציף ללא תקלות של כל המערכות.

35.42.0100

מערכת טמ"ס 35.42 סה"כ לתת פרק:

מערכת גילוי פריצה 35.46 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! כל המחירים כוללים את הספקים, השנאים, המבטיחים וכו' הדרושים

להפעלת המערכות השונות וכן כל חומרי העזר ועבודות העזר הדרושות -
אלא אם מצויין אחרת - כך שהמתקן יהיה מושלם ומוכן לפעולה. מערכת

הפריצה משולבת במערכת בקרת כניסות, אינטרקום וטמ"ס ע"ג תוכנת
 או שוות ערךWIZCONהשו"ב 

לא לחישוב !!! 4,400.00 1.00 יח'  לתוכנתTCP\IP אזורים לחיבור בתקשורת 8 בעלת PROSYSרכזת פריצה 
 או שוות ערך כולל: כרטיס תקשורת, לוח בקרה, ספק כח,WIZCON שו"ב 

 שעות.72 סוללת גיבוי ל-

35.46.0020

לא לחישוב !!! 650.00 2.00 יח' מקודד לשליטה וניהול של רכזת הפריצה מקומית בכל אזור 35.46.0030

לא לחישוב !!! 340.00 6.00 יח' ROKONET של LUNAR AMאספקה והתקנה גלאי נפח תקרתי  35.46.0040

לא לחישוב !!! 220.00 10.00 יח' GRIאספקה והתקנה מפסיקי סף מגנטיים שקועים או חיצונים של  35.46.0050

לא לחישוב !!! 360.00 2.00 יח' 35.46.0060 אנטי מסקROKONET של IWISE טכנולוגיות 2אספקה והתקנה גלאי 

לא לחישוב !!! 7.00 1,000.00 מ"א 35.46.0070 לחיבור אביזרים לרכזת6005אספקה והתקנה כבל תקשורת טלדור 

לא לחישוב !!! 440.00 1.00 יח' אספקה והתקנה צופר נצנץ חיצוני מוגן הקצפה 35.46.0080

לא לחישוב !!! 240.00 1.00 יח' אספקה והתקנה של צופר + נצנץ להתקנה פנימית 35.46.0090

לא לחישוב !!! 1,500.00 קומפלט1.00 הרצה , הפעלה ואינטגרציה למערכת כולל קישוריות בין מערכות לצורך
מיתוג התראות במערכות השונות, כמו בקרת כניסה, אינטרקום וטמ"ס,

כולל כל חומרי העזר ועבודות העזר גם לא פורטו במפורט כך שהמערכת
תעבוד בצורה מושלמת - קומפלט מוכן לשימוש

35.46.0100

לא לחישוב !!! 200.00 24.00 יח' לאחר סיום שנתיים אחריות על פי המפרט הקבלן ייתן שירות ותחזוקה על
 פי המיפרט בתשלום, התשלום הוא חודשי ויכלול את כל הכתוב במפרט

ואת הנדרש לתפקוד תקין ורציף ללא תקלות של כל המערכות.

35.46.0110

מערכת גילוי פריצה 35.46 סה"כ לתת פרק:
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

ים ערכות תקשורת ובטחון35פרק  35 - מערכות בקרת מבנ סה"כ לפרק:

50 - משטחי בטון50פרק  פרק:

משטחי בטון 50.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
6,000.00 300.00 20.00 מ"ר  ס"מ, לרבות עיבוד15 אטום בעובי 40טבלות גישה לגשר בטון ב-

 ס"מ בטון רזה וזיון25שיפועים, וגמר בטון סרוק, מצע מהודק בעובי 
50.1.0010

6,000.00 משטחי בטון 50.1 סה"כ לתת פרק:

6,000.00 50 - משטחי בטון50פרק  סה"כ לפרק:

57 - מערכות מים וביוב57פרק  פרק:

קווי מים 57.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
 לרבות חפירה57ביצוע קווי מים ומתקני מים על פי המפרט הכללי פרק 
 מ' ,ריפוד סביב1.1ו/או חציבה, ופינוי החומר לאתר מורשה,מונח בעומק 

 ס"מ מעל הצינור ומעליו מילוי חוזר, מצע סוג א'20הצינור בשומשום עד 
מהודק עד פני הקרקע. אספקה הובלה והנחת הצינור, ריתוכו, ביצוע

השלמת בידוד במקומות הריתוך עם יריעות מתכווצות תקניות, שטיפת
הקו, בדיקת לחץ וחיטוי הקו על פי הוראות משרד הבריאות. מגופים

והידרנטים יכללו אוגנים נגדיים על פי הנדרש וברגים מנירוסטה.
ההידרנטים יורכבו במקומות מוגנים שיקבעו על ידי המפקח גובה האוגן

 ס"מ מעל פני הקרקע.70

10,500.00 150.00 70.00 מ"א צינורות פלדה עם עטיפה חיצונית פוליאתילן שחול תלת שכבתי וציפוי
 מ' עם עטיפת חול קוטר1.25פנימי מלט צמנט מונחים בקרקע בעומק עד 

, דרג ב'.3.65 עובי דופן 2הצינור מים בחצר פנימית "

57.1.0020

30,000.00 250.00 120.00 מ"א  ציפוי פנימי בטון ועטיפה חיצונית5/32 ע.ד "3קו מים מפלדה בקוטר "
3טריו דרוג 

57.1.0030

3,800.00 380.00 10.00 מ"א  ציפוי פנימי בטון ועטיפה חיצונית5/32 ע.ד "4קו מים מפלדה בקוטר "
3טריו דרוג 

57.1.0040

2,925.00 2,925.00 1.00 יח'  עד הקו הראשי כולל חיבור4 וקטע חיבור בקוטר "4 על זקף "3הידרנט "
לקו הראשי

57.1.0050

47,225.00 קווי מים 57.1 סה"כ לתת פרק:

קווי ביוב 57.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
קוי הביוב והניקוז יכללו חפירה ו/או חציבה בהתאם לחתך, פינוי החומר

20לאתר מורשה, הנחת הקו, ריפוד שומשום מתחת ומצדדי הצינור עד 
ס"מ מעל הצינור ומעליו מילוי חוזר מצע סוג א' מהודק. אספקה הובלה

והנחת הקו, ביצוע בדיקת אטימות, שטיפה וצילום הקו. שוחות ביוב
יכללו גם את עבודות החפירה הנדרשות ומילוי חוזר מצע סוג א' מהו דק,

PVCשוחות בקרה טרומיות, איטום איטופלסט בין החוליות, בצנרת 
שימוש במחבר חרושתי מסוג איטוביב לחיבור הצינורות לשוחה, בצנרת

 ס"מ.60פלדקס איטום עם חומר אטימה ע"פ הוראות יצרן, מכסה קוטר 

6,300.00 210.00 30.00 מ"א 57.2.0020 מ'.1.25 מ"מ מונח בעומק עד 200, קוטר PVC SN-8צינור ביוב 

6,600.00 220.00 30.00 מ"א 57.2.0030 מ'1.75 מ' ועד 1.26 מ"מ מונח מעומק 200, קוטר PVC SN-8צינור ביוב 

4,600.00 230.00 20.00 מ"א 57.2.0040 מ'2.25 מ' ועד 1.76 מ"מ מונח מעומק 200, קוטר PVC SN-8צינור ביוב 

2,600.00 260.00 10.00 מ"א 57.2.0050 מ'2.75 מ' ועד 2.26 מ"מ מונח מעומק 200, קוטר PVC SN-8צינור ביוב 

20,300.00 290.00 70.00 מ"א 57.2.0060 מ'3.25 מ' ועד 2.76 מ"מ מונח מעומק 200, קוטר PVC SN-8צינור ביוב 

15,500.00 3,100.00 5.00 יח'  ס"מ כבד בעומק60 ס"מ עם מכסה בקוטר 80שוחת בקרה טרומית בקוטר 
 מ'1.25עד 

57.2.0070

4,100.00 4,100.00 1.00 יח'  ס"מ כבד בעומק60 ס"מ עם מכסה בקוטר 100שוחת בקרה טרומית בקוטר 
 מ'1.76 מ' ועד 1.25 מ 

57.2.0080

4,300.00 4,300.00 1.00 יח'  ס"מ כבד בעומק60 ס"מ עם מכסה בקוטר 100שוחת בקרה טרומית בקוטר 
 מ'2.25 מ' ועד 1.76 מ 

57.2.0090

6,500.00 6,500.00 1.00 יח'  ס"מ כבד בעומק60 ס"מ עם מכסה בקוטר 125שוחת בקרה טרומית בקוטר 
 מ'2.75 מ' עד 2.26 מ- 

57.2.0100

12,200.00 6,100.00 2.00 יח'  ס"מ כבד בעומק60 ס"מ עם מכסה בקוטר 125שוחת בקרה טרומית בקוטר 
 מ'3.25 מ' עד 2.76 מ- 

57.2.0110

5,360.00 670.00 8.00 יח' 57.2.0120 טון)D400) 40תוספת עבור שוחות 

2,000.00 1,000.00 2.00 יח' חיבור קו ביוב חדש לקו קיים בכל קוטר או תוספת עבור ביצוע תא ביוב
חדש על קו ביוב קיים כולל עיבוד המתעלים בהתאם לנדרש

57.2.0130

90,360.00 קווי ביוב 57.2 סה"כ לתת פרק:

קוי ניקוז 57.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 190.00 60.00 מ"א 57.3.0010 מ'1.76 מ' עד 1.25 מ"מ מונח בעומק מ-200 קוטר SN-8 , PVCצינור 



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 58עמוד: 12/01/2020

196/2019כתב כמויות למכרז מספר 
mטריבונה מערבית גבעת רם

 - טריבונה01תת כתב: מבנה 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 205.00 30.00 מ"א 57.3.0020 מ'2.25 מ' עד 1.75 מ"מ מונח בעומק מ-200 קוטר SN-8 , PVCצינור 

לא לחישוב !!! 225.00 5.00 מ"א 57.3.0030 מ'2.75 מ' עד 2.25 מ"מ מונח בעומק מ-200 קוטר SN-8 , PVCצינור 

לא לחישוב !!! 4,100.00 7.00 יח'  ס"מ כבד בעומק60 ס"מ עם מכסה בקוטר 100שוחת בקרה טרומית בקוטר 
 מ'1.76 מ' ועד 1.25 מ 

57.3.0040

לא לחישוב !!! 4,300.00 2.00 יח'  ס"מ כבד בעומק60 ס"מ עם מכסה בקוטר 100שוחת בקרה טרומית בקוטר 
 מ'2.25 מ' ועד 1.76 מ 

57.3.0050

לא לחישוב !!! 6,500.00 1.00 יח'  ס"מ כבד בעומק60 ס"מ עם מכסה בקוטר 100שוחת בקרה טרומית בקוטר 
 מ'2.75 מ' ועד 2.26 מ 

57.3.0060

לא לחישוב !!! 2,000.00 5.00 יח' HD-33 ס"מ דגם כרמל 60תוספת עבור מכסה רשת מברזל יציקה, קוטר 
.B-400עם רשת רונדו 

57.3.0070

לא לחישוב !!! 550.00 90.00 מ"א  אוSN8) בעלי דופן מבני דגם פלדקס PPצינורות לניקוז מפוליפרופילן (
 מ"מ מונחים עד עומק400 קוטר פנימי 3 חלק 21138ש"ע לפי תקן ייצור 

 מ' כולל כל העבודות, עטיפת חול ומילוי חוזר מהודק1.25של 

57.3.0080

לא לחישוב !!! 560.00 40.00 מ"א 57.3.0090 מ'1.26-1.75כנ"ל אך בעומק 

לא לחישוב !!! 1,000.00 קומפלט2.00 חיבור קו ניקוז חדש לקו ניקוז קיים בכל קוטר לרבות כל עבודות החפירה
עבודות החיבור עיבוד המתעל וכל החומרים הדרושים מותקן מושלם

57.3.0100

קוי ניקוז 57.3 סה"כ לתת פרק:

שירות ותחזוקה 57.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 500.00 24.00 חודש לאחר סיום שנתיים אחריות על פי המפרט הקבלן ייתן שירות ותחזוקה על

 פי המיפרט בתשלום, התשלום הוא חודשי ויכלול את כל הכתוב במפרט
ואת הנדרש לתפקוד תקין ורציף ללא תקלות של כל המערכות.

57.4.0010

שירות ותחזוקה 57.4 סה"כ לתת פרק:

137,585.00 57 - מערכות מים וביוב57פרק  סה"כ לפרק:

10,010,006.00 1 - טריבונה01מבנה  סה"כ לתת כתב:
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40 - פיתוח נופי40פרק  פרק:

פיתוח נופי 40.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 100.00 1,400.00 מ"ק אספקה מילוי והידוק במצעים סוג א 40.1.0010

לא לחישוב !!! 90.00 500.00 מ"ק אספקה מילוי והידוק מצעים סוג ב 40.1.0020

לא לחישוב !!! 25.00 300.00 מ"ק מילוי נברר במצעים של חומר חפירה מהאתר 40.1.0030

לא לחישוב !!! 50.00 100.00 מ"א  של חברת10X20X100אספקה והתקנה של אבן שפה גננית במידות 
אקרשטיין בצבע אפור לפי פרט

40.1.0040

לא לחישוב !!! 370.00 300.00 מ"ר 20אספקה והתקנה של ריצוף באבן בעיבוד תלטיש או מוסמסם בעובי 
 ס"מ וכיחול בין האבנים5 ס"מ כולל חול ים בעובי 10X50ס"מ ובמידות 

40.1.0050

לא לחישוב !!! 150.00 3,284.10 מ"ר אספקה והתקנה של ריצוף אבן רמות שכבה צבע כולל כולל חול ים בעובי
 אקרשטיין1397 ס"מ. , מק"ט 5 

40.1.0060

לא לחישוב !!! 213.50 300.00 מ"ר /אבן יפו ענתיק שכבה צבע8אספקה והתקנה של ריצוף אבן יפו בעובי 
 ס"מ, וכיחול בין האבנים, מק"ט5 ס"מ כולל חול 40כולל מצע בעובי 

 ברשימת פרטי פיתוח3A אקרשטיין לפי פרט 1492

40.1.0070

לא לחישוב !!! 50.00 10.00 מ"ר אספקה והתקנה של כוורת לייצוב מדרונות ניו וויב לייצוב קרקע ולמניעת
 סחף כולל ייצוב ביתדות יעודיות. קומפלט

40.1.0080

לא לחישוב !!! 25.00 10.00 מ"ר 250אספקה והתקנה של יריעות גיאוטקסטיל מנקז לא ארוג במשקל 
גר/מ"ר

40.1.0090

לא לחישוב !!! 150.00 10.00 מ"א 30X50 ס"מ ובמידות 12אספקה והתקנה אבן שפה בעיבוד מוסמסם בעובי 
A8/A9ס"מ - , כולל שכבת בטון, טיט וכל הדרוש קומפלט. ראה פרט מס' 

40.1.0100

לא לחישוב !!! 1,950.00 10.00 יח'  מק"ט7001אספקה והתקנה ריהוט רחוב כיסא בטון אקרשטיין דגם 
9410000Rocco

40.1.0110

לא לחישוב !!! 70.00 20.00 מ"א  (גוון אפור) אקרשטיין15/50/30אספקה והתקנה של אבן שפה חיפאית 
A11/A10 ראה פרט מס 2030מק"ט 

40.1.0120

לא לחישוב !!! 130.00 597.20 מ"א  "אקרסטון" מק"ט30/50/25אספקה והתקנה של אבן שפה רחבה משופעת 
SW22865 'ראה פרט מס A2,A1

40.1.0130

לא לחישוב !!! 540.00 155.00 מ"א  אפור.4017אספקה והתקנה של מדרגות אבן אקרשטיין מס' קטלוגי 
העבודה כולל משטחי בטון משופעים עפ"י תכנית קונסטורקטור

 7A ס"מ והנחה ע"ג בטון. לפי פרט 25ומשולשיבטון, מצע סוג א בעובי 
בחוברת פרטי פיתוח,

40.1.0140
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 38.00 2,800.00 מ"ר  מ"מ אגרגט19 ס"מ תא"צ 5בטון אספלט - שכבה נושאת עליונה בעובי 

 ק"ג למ"ר0.25 לרבות ציפוי מאחה בכמות של pg-70-10בזלתי וביטומן 
40.1.0150

לא לחישוב !!! 37.00 2,800.00 מ"ר  מ"מ אגרגט25 ס"מ תא"צ 5בטון אספלט - שכבה נושאת תחתונה בעובי 
 ק"ג למ"ר1 לרבות ציפוי מאחה בכמות של pg-68-10דולומיטי וביטומן 

40.1.0160

לא לחישוב !!! 209.00 100.00 יח'  אקרסטון120/120/15אספקה והתקנה של אבן תיחום גומה לעץ מחוררת 
SW2374מק"ט 

40.1.0170

לא לחישוב !!! 1,000.00 50.00 יח'  תוצרת "ריבלוק" קוטרH.D.P.Eאספקה והתקנה של מגביל שורשים מ - 
 ס"מ משווק ע"י י.ח דולב הדר בע"מ.120 מ"מ ועומק 4 ס"מ, עובי 100

40.1.0180

לא לחישוב !!! 40.00 220.00 מ"ר ,20/20/6אספקה והתקנה אבן סימון והכוונה לעיוורים ( עם פסים) צבע 
 העבודה כוללת אספקה והתקנת מצעים סוג א16981אקרשטיין מק"ט 

 ס"מ.5 ס"מ וחול יםבעובי 20בעובי 

40.1.0190

לא לחישוב !!! 40.00 50.00 מ"ר  צבע,20/20/6אספקה והתקנה של אבן סימון לעיוורים (עם בליטות) 
 העבודה כוללת אספקה והתקנת מצעים סוג א16971אקרשטיין מק"ט 

 ס"מ.5 ס"מ וחול ים בעובי 20בעובי 

40.1.0200

לא לחישוב !!! 800.00 40.00 מ"ר טריבונה בנויה מבטון לבן טרומי של חב' אקרשטיין עפ"י תכנית
אדריכלית קומפלט.

40.1.0210

לא לחישוב !!! 1,500.00 14.00 יח' 2301אספקה והתקנת ברזיה של חב' שחם אריכה מבטון לבן מס' קטלוגי  40.1.0220

לא לחישוב !!! 1,700.00 10.00 יח'  עם טבעת מתכת ממלט לבן תוצרת חברת אקרשטיין מק"ט80אשפתון 
7780

40.1.0230

לא לחישוב !!! 40.00 1,000.00 מ"א  כולל מחברים קומפלט וחיבור לברזיות1סלילת קו מים מצינור גבריט "
 ס"מ והטמנט הקו.60ולראש מערכת השקיה כולל חפירה לעומק 

40.1.0240

לא לחישוב !!! 500.00 5.00 יח'  צול10עמודי מחסום לרכב ממצינור פלדה מגלוון וצבוע בתנור בקוטר 
כולל יסוד בטון

40.1.0250

פיתוח נופי 40.1 סה"כ לתת פרק:

קירות תומכים, גדרות ורכיבי פיתוח בנויים 40.6 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
בסעיפי קירות כובד וקירות גדר המחיר כולל את כל עבודות העפר ליסוד

ולקיר, את המילוי החוזר, היסוד, רצועות בטון מתחת לתפרים, הקיר ,
הזיון, התפרים, איטום התפרים, הנקזים, נקז מבנייה יבשה, הבטון הרזה

בגב הקיר, המלוי הגרנולרי בגב הקיר וכל יתר הנדרש לביצוע מושלם של
הקיר, לפי הפרטים והתכניות.
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,500.00 50.00 50.00 מ"א  מ' באמצעות מכונת "ואגון דריל" לצורך גלוי6קידוחי גישוש לעומק עד 

חללים ובדיקת רציפות הסלע, לרבות מלוי דייס לאחר הקידוח. הדייס
 במפרט הכללי.26יהיה דייס צמנט על פי פרק 

40.6.0020

1,700.00 1,700.00 1.00 מ"ק  פעמים הנפח התיאורטי של הקדח3תוספת עבור כל מ"ק דייס נוסף מעל 
(לכל קדח בנפרד)

40.6.0030

17,500.00 700.00 25.00 מ"ק קירות תומכים (כובד) מורכבים. מאבן "חאמי" (מבוקעת) מצד אחד וגב
. כולל: יסוד, זיון, מילוי גרנולרי בגב הקיר, נקזים,20בטון. סוג הבטון ב-

קשירת האבנים, כיחול, כל עב' החפירה הדרושות וכל יתר העבודות
לצורך ביצוע הקיר, כמפורט בתכניות הקיר

40.6.0040

21,000.00 700.00 30.00 מ"ק הגבהת קיר קיים ע"י בניית אבן (מכל סוג) בחזית ויציקת גב בטון כולל
ראש קיר וכל ההכנות הנדרשות לרבות סיתות, ניקוי, שטיפה, קידוח

והכנסת קוצים, זיון, הכל לפי הפרט.

40.6.0050

לא לחישוב !!! 200.00 55.00 מ"ר חיפוי הגבהת קירות שער הכניסה מהאוניברסיטה באבן תואמת לקיר
הקיים

40.6.0060

2,500.00 500.00 5.00 מ"ק , במקרה של צורך20העמקת יסוד ע"י חפירה/חציבה ויציקת בטון ב-
בהחלפת קרקע/העמקת יסוד לתוך סלע עבור קיר כובד. סעיף זה יוכנס

לאומדן המכרז רק במקרה של קירותהחפירה/חציבה בסלע ובכמות של עד
 מנפח הקירות המתוכננים בחפירה/חציבה. הסעיף יופעל בביצוע רק10% 

 לפי דרישה של המתכנן/יועץ קרקע ולפי אישור בכתב מהמפקח

40.6.0070

7,500.00 1,500.00 5.00 מ"ק קירות תומכים מבטון מזויין ללא חיפוי אבן. כולל יסוד, מילוי גרנולרי
בגב הקיר, נקזים, עבודות עפר, זיון הקיר וכל העבודות החומרים

הדרושים לצורך ביצוע הקיר בשלמות כמפורט בתכניות עד גובה פני
פיתוח עליונים מתוכננים (או מדרכה).

40.6.0080

7,000.00 700.00 10.00 מ"א  ס"מ. מאבן "חאמי" (מבוקעת) מצד50קיר גדר "ניקיון" בעובי כולל של 
. המחיר כולל חפירה20אחד וגב בטון . עם פוגות שקועות . סוג הבטון ב-

ליסוד הקיר ויציקת היסוד, רצועות בטון מתחת לתפרים, זיון, ציפוי דו
 ס"מ ויימדד ממפלס קרקע120 ס"מ בצד השני, גובה הקיר עד 50פנים עד 

13A ו 6Aסופי/מדרכה לפי פרטים 

40.6.0090

15,000.00 1,500.00 10.00 מ"א  ס"מ מאבן חאמי (מבוקעת) משני הצדדים,50קיר גדר מורכב בעובי כולל 
. המחיר כולל חפירה ליסוד הקיר20עם פוגות שקועות. סוג הבטון ב-

ויציקת היסוד, רצועות בטון מתחת לתפרים, זיון, ציפוי דו פנים לכל
 ס"מ וימדד ממפלס קרקע סופי/מדרכה לפי פרט300הגובה, גובה הקיר עד 

40.6.0100

20,000.00 400.00 50.00 מ"ר חיפוי קירות תומכים מבטון באבן "חאמי". כולל רשת זיון מגולוונת
,עיגון, קשירת אבנים, כיחול וכל הנדרש, לפי הפרטים והתכניות.

40.6.0110

10,000.00 200.00 50.00 מ"א  ס"מ8 ס"מ - עובי "נראה" 60נדבכי ראש (קופינג) מאבן "חאמי" ברוחב עד 
 לפחות. כולל כיחול בגוון האבן .לפי פרט

40.6.0120

2,000.00 200.00 10.00 מ"ר תוספת עבור ציפוי דו פנים לקירות. סוג הבניה - אבן חאמי. 40.6.0130
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 360.00 230.00 מ"ר  לפי הפרט ------- והמיפרט.100/80/60מסלעה מאבנים ארגזיות, במידות 

המחיר כולל כל החומרים והעבודה כנדרש בתכניות המהנדס לרבות בטון
רזה יריעות גיאוטכניות וכיסי אדמה לשתילה. ימדד לפי המפרט הכללי.

40.6.0140

לא לחישוב !!! 200.00 50.00 מ"ר  ס"מ לרבות מצע15, עובי 30משטחי בטון אופקיים ומשופעים בטון ב-
 ס"מ, מצע בטון רזה וזיון25מהודק בעובי 

40.6.0150

לא לחישוב !!! 300.00 50.00 מ"ר  לרבות40 ס"מ בטון ב-20 עד 15משטחי בטון אופקיים ומשופעים, עובי 
 ס"מ, מצע בטון רזה וזיון25החלקה, מצע מהודק בעובי 

40.6.0160

לא לחישוב !!! 400.00 30.00 מ"א 74432 מק"ט A דגם 30/50תעלת ניקוז אקרשטיין במידות  40.6.0170

לא לחישוב !!! 400.00 30.00 מ"א 40.6.0180 ס"מ30 מפלדה יצוקה ברוחב Aרשת לתעלת ניקוז דגם 

לא לחישוב !!! 1,000.00 4.00 יח' 40.6.0190 ס"מ80/80/80תא תפיסה לתעלת ניקוז במידות 

106,700.00 קירות תומכים, גדרות ורכיבי פיתוח בנויים 40.6 סה"כ לתת פרק:

106,700.00 40 - פיתוח נופי40פרק  סה"כ לפרק:

41 - עבודות גינון והשקייה - פיתוח41פרק  פרק:

41.1 - השקייה01תת פרק  תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! מחירי הצנרות הינם עבור צנרת סגולה וכוללים את כל המחברים

הנדרשים

לא לחישוב !!! 9.00 1,000.00 מ"א  מ"מ עם טפטפות16צנרת סגולה טפטוף מפוליאתילן מסוג כלשהו בקוטר 
 ס"מ100אינטגרליות מתווסתות כל 

41.1.0020

לא לחישוב !!! 9.00 1,500.00 מ"א  מ"מ עם טפטפות16צנרת סגולה טפטוף מפוליאתילן מסוג כלשהו בקוטר 
 ס"מ50אינטגרליות מתווסתות כל 

41.1.0030

לא לחישוב !!! 32.00 קומפלט150.00  טפטפות10-8 מ"מ נושא 16שלוחת טפטוף לעצים מצינור טיפטוף בקוטר 
 מ'.4קו אינטגרליות מתווסתות. אורך השלוחה 

41.1.0040

לא לחישוב !!! 6.50 150.00 מ"א 16צנרת סגולה השקייה תת קרקעית מפוליאתילן מסוג כלשהוא בקוטר 
4מ"מ דרג 

41.1.0050

לא לחישוב !!! 10.00 250.00 מ"א 25צנרת סגולה השקייה תת קרקעית מפוליאתילן מסוג כלשהוא בקוטר 
.6מ"מ דרג 

41.1.0060

לא לחישוב !!! 12.00 1,100.00 מ"א 32צנרת סגולה השקייה תת קרקעית מפוליאתילן מסוג כלשהו בקוטר 
.6מ"מ דרג 

41.1.0070

לא לחישוב !!! 21.00 150.00 מ"א 40צנרת סגולה השקייה תת קרקעית מפוליאתילן מסוג כלשהו בקוטר 
.6מ"מ דרג 

41.1.0080
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 26.00 150.00 מ"א 50צנרת סגולה השקייה תת קרקעית מפוליאתילן מסוג כלשהו בקוטר 

.6מ"מ דרג 
41.1.0090

לא לחישוב !!! 37.00 100.00 מ"א 63צנרת סגולה השקייה תת קרקעית מפוליאתילן מסוג כלשהו בקוטר 
.6מ"מ דרג 

41.1.0100

לא לחישוב !!! 28.00 265.00 מ"א 32צנרת סגולה השקייה תת קרקעית מפוליאתילן מסוג כלשהו בקוטר 
10מ"מ דרג 

41.1.0110

לא לחישוב !!! 74.00 60.00 מ"א 75צנרת סגולה השקייה תת קרקעית מפוליאתילן מסוג כלשהו בקוטר 
10מ"מ דרג 

41.1.0120

לא לחישוב !!! 210.00 100.00 מ"א  לרבות חוט5/32 עובי דופן 4שרוול תת קרקעי מצינור פלדה בקוטר "
השחלה מניילון

41.1.0130

לא לחישוב !!! 18.50 440.00 מ"א  מ"מ לרבות חוט50 בקוטר 6שרוול תת קרקעי מצינור פוליאתילן דרג 
השחלה מניילון

41.1.0140

לא לחישוב !!! 29.00 30.00 מ"א  מ"מ לרבות חוט75 בקוטר 6שרוול תת קרקעי מצינור פוליאתילן דרג 
השחלה מניילון

41.1.0150

לא לחישוב !!! 89.00 50.00 מ"א  מ"מ לרבות חוט110 בקוטר 6שרוול תת קרקעי מצינור פוליאתילן דרג 
השחלה מניילון

41.1.0160

לא לחישוב !!! 4,740.00 2.00 יח' ,1.5 לטפטוף והמטרה הכולל ברז כדורי ראשי "1.5ראש מערכת לקוטר "
 ברזים חשמליים/הידראולים, סולונואידים,4 מ"ש, וסת לחץ, 120מסנן 

רקורדים ואביזרי חיבור, כולל חיבור למקור מים סמוך (לא כולל ארון
אביזרים)

41.1.0170

לא לחישוב !!! 5,363.00 2.00 יח' , מסנן2 לטפטוף והמטרה הכולל ברז כדורי ראשי "2ראש מערכת לקוטר "
 ברזים חשמליים/הידראולים, סולונואידים, רקורדים4 מ"ש, וסת לחץ, 120

 ואביזרי חיבור, כולל חיבור למקור מים סמוך (לא כולל ארון אביזרים)

41.1.0180

לא לחישוב !!! 624.00 5.00 יח' 1מגוף הידראולי מברונזה, כולל רקורד וברזון, בקוטר " 41.1.0190

לא לחישוב !!! 527.00 8.00 יח' 1.5מגוף הידראולי מברונזה, כולל רקורד וברזון, בקוטר " 41.1.0200

לא לחישוב !!! 578.00 6.00 יח' 2מגוף הידראולי מברונזה, כולל רקורד וברזון, בקוטר " 41.1.0210

לא לחישוב !!! 335.00 קומפלט4.00 תוספת נווטון תוצ' "ברמד" למגוף הידראולי עפ"י הנחיות מתכנן, כולל
כל החיבורים הדרושים, צינוריות פיקוד מנחושת וכיול הנווטון

41.1.0220

לא לחישוב !!! 224.00 4.00 יח' 41.1.0230 מ"ש40 2תוספת לראש מערכת עבור מסנן בקוטר ",

לא לחישוב !!! 1,273.00 2.00 יח' , כולל1.5תוספת לראש מערכת עבור מד מים עם פלט חשמלי בקוטר "
רקורדים תוצרת "ארד דליה" או ש"ע.

41.1.0240
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 1,505.00 2.00 יח' , כולל2תוספת לראש מערכת עבור מד מים עם פלט חשמלי בקוטר "

רקורדים תוצרת "ארד דליה" או ש"ע.
41.1.0250

לא לחישוב !!! 838.00 8.00 יח'  אטמוספרות,10תוספת לראש מערכת עבור מד לחץ גליצרין עד לחץ של 
, כולל אביזרי חיבור4קוטר חלון שנתות "

41.1.0260

לא לחישוב !!! 2,218.00 4.00 יח' ארון לראש מערכת תוצרת "ענבר" / "אורלייט" / "פלסגן", במידות
 של "ענבר"), או ש"ע מאושר,FGI 00/1100 ס"מ (כדוגמת דגם 110/125/47

 כולל מסגרת מתכת לבטון, יציקת בטון וכל העבודות הדרושות להתקנה

41.1.0270

לא לחישוב !!! 1,319.00 4.00 יח' FGIבסיס מפוליאסטר ("סוקל"), לארון אביזרים כדוגמת ארון מדגמים 
2/1250, FGI 2/840 ,VI-2 53.7/125/47 תוצרת "ענבר" או ש"ע במידות

ס"מ

41.1.0280

לא לחישוב !!! 213.00 4.00 יח' " לפי סטנדרט עיריית ירושלים ע"י שלטIRRIcomסימון "סקורפיו" / "
P.V.C ס"מ מפלסטיק / 40/40בגודל 

41.1.0290

לא לחישוב !!! 21.00 18.00 יח' סימון ברז חשמלי/הידראולי בראש מערכת לפי סטנדרט עיריית ירושלים 41.1.0300

לא לחישוב !!! 14.00 200.00 מ"א חווט בכבל תקשורת רב גידי 41.1.0310

לא לחישוב !!! 811.00 4.00 יח'  מ"מ כולל התחברות400/300/200קופסת הגנה ליחידת המחשב במידות 
לארון הגנה של ראש מערכת, תוצ' "ענבר" / "אורלייט" או ש"ע

41.1.0320

לא לחישוב !!! 13,440.00 1.00 יח'  מתוצרת חב' "אגם" או ש"ע הכוללת: בקרIRRI-CELLיחידת קצה 
 הפעלות עם הכנה לתקשורת, מתאם8 ל-STAND ALONEהשקייה 

,AC/DC, מטען 2AH7.5V1, סוללה נטענת SGSM/GPRתקשורת סלולרי 
, כולל התקנה ואחריות לשנה.IP-65 תקן C-43מזוודים בקופסת הגנה 

41.1.0330

לא לחישוב !!! 425.00 23.00 יח'  מתוצרת חב' "בקרה" או "ברמד" או ש"עDC-LATCH V12-9סולונואיד 
על סרגל חיבור כולל כל אביזרי החיבור, מחובר ומחווט למערכת

IRRI-CELL.

41.1.0340

לא לחישוב !!! 164.00 20.00 יח' "I-20ממטיר גיחה מתכוון תוצרת "הנטר" דגם " 41.1.0350

לא לחישוב !!! 116.00 6.00 יח' " בגוף מתווסתMP WALLAממטיר גיחה מתכוון תוצרת "הנטר" דגם "
PRS

41.1.0360

לא לחישוב !!! 468.00 8.00 יח' בריכת ניקוז לשלוחת טיפטוף 41.1.0370

לא לחישוב !!! 1,700.00 4.00 יח'  או עמוד220VACעבודות חשמל שבמהותן : התחברות למקור מתח 
220/24, חפירה והטמנה באדמה, שנאי N.Y.Y 1.5X3תאורה כולל כבלי 

וולט, ממסר פחת, חלקי חיבור, עבודהואחריות לשנה, אישור ביצוע ע"י
חשמלאי מוסמך ו/או פנל סולארי כולל אספקה והתקנה.

41.1.0380

לא לחישוב !!! 1,103.00 3.00 יח'  ס"מ לרבות80 ס"מ בעומק 40תא בקרה לצנרת השקייה בקוטר 
 כולל שילוטB125 ס"מ ומכסה ממין 20חפירה/חציבה , שכבת חצץ בעובי 

 יעוד תא הביקורת

41.1.0390
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 1,190.00 2.00 יח'  ס"מ כולל100 ס"מ בעומק 80תא בקרה לצנרת השקייה בקוטר 

 ס"מ ומכסה פלדה כולל שילוט יעוד20חפירה/חציבה , שכבת חצץ בעובי 
 תא הביקורת

41.1.0400

לא לחישוב !!! 1,000.00 1.00 יח' חיבור ראש מערכת למקור מים לאחר מונה מים של העיריה, כולל
מחברים.

41.1.0410

לא לחישוב !!! 40.00 20.00 יח' אל נגר חיצוני לממטירים ליד שבילים 41.1.0420

לא לחישוב !!! 40.00 250.00 יח'  כולל מחברים קומפלט וחיבור לברזיות1סלילת קו מים מצינור גבריט "
 ס"מ והטמנת הקו.60ולראש מערכת השקיה כולל חפירה לעומק 

41.1.0430

41.1 - השקייה01תת פרק  סה"כ לתת פרק:

41.3 - עבודות גינון03תת פרק  תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 70.00 400.00 מ"ק אספקה ופיזור של אדמת גן לרבות סילוק אבנים ויישור גנני וכל עבודה

נוספת שתדרש - הכל קומפלט.
41.3.0010

לא לחישוב !!! 26.00 200.00 מ"ר דשא מרבדים מסוג "ברמודה" (לקייץ) "ורייגרף" (לחורף) זהה לדשא
 ס"מ20הקיים במגרש הקיים כולל קומפוסט ואדמת גן קומפלט בעובי 

41.3.0020

לא לחישוב !!! 500.00 60.00 יח'  בגובה8עבודות גינון - אספקה ושתילה של עצי דולב מזרחי בוגרים מס' 
 מוטות חיזוק מעץ לכל עץ.4 מ' לפחות כולל 2.50

41.3.0030

לא לחישוב !!! 12.00 2,000.00 יח' 41.3.0040 ליטר3אספקה ושתילה של שתילי גפנית במיכל 

לא לחישוב !!! 20.00 1,000.00 יח' 41.3.0050 ליטר.3אספקה ושתילה של שתילי ערער במיכל 

41.3 - עבודות גינון03תת פרק  סה"כ לתת פרק:

ון והשקייה - פיתוח41פרק  41 - עבודות גינ סה"כ לפרק:

51פרק  51 פרק:

עבודות הכנה ופירוק 51.10 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
49,500.00 550.00 90.00 מ"ק הריסת קיר תומך קיים מבטון מזויין עם ציפוי אבן, לרבות היסוד 51.10.0010

לא לחישוב !!! 60.00 70.00 מ"ר פירוק זהיר של מסלעה ואבנים בודדת לשימוש חוזר, לרבות מיון הסלעים
ואיחסונם באתר

51.10.0020

לא לחישוב !!! 2,000.00 8.00 יח' פירוק והעתקה של מבנים יבילים לאתר חלופי או בתוך האתר כולל
העברה לאתר בתחומי ירושלים

51.10.0030
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 20,000.00 2.00 יח' פירוק ופינוי של מבנים בנויים מבטון ואבן כולל פירוקם ממערכות וכל

העבודות הנדרשות לפירוקם. קומפלט
51.10.0040

לא לחישוב !!! 10.00 1,000.00 מ"ר  מ' לאתר פסולת מוכר על ידי עיריית3גיזום ענפים ופינויים עד גובה 
ירושלים, פינוי הפסולת כולל במחיר הסעיף.

51.10.0050

לא לחישוב !!! 2,000.00 1.00 יח'  מ'1000העתקת עצים בוגרים קיימים למקומות חדשים למרחק של עד 
ממקום העץ הקיים.

51.10.0060

42,000.00 6.00 7,000.00 מ"ר פירוק שטחים מרוצפים וסלולים כולל קירצוף /פירוק אספלט קיים לכל
עומק. או חישוף השטח. תכולת המחיר , קירות פיתוח קיימים, סיתות

יסודות מבטון מזוין , מעקות פירוק וסילוק אלמנטים מפלדה , העבודה
כוללת פינוי וסילוק ערמות אדמה או פסולת עפ"י המסומן בתכניות

המכרז/ לפי הוראות המפקח, כוללת גם העברת החומרים המפורקי ם
לאתרים מורשים ע"י העירייה

51.10.0070

לא לחישוב !!! 500.00 15.00 יח' כריתת עצים עפ"י תכנית אדריכלות ופינוי לאתר פסולת מוכר ע"י עיריית
 ירושלים ללא תוספת עלות.

51.10.0080

לא לחישוב !!! 1,500.00 1.00 יח' פירוק שער פלדה קיים 51.10.0090

לא לחישוב !!! 250.00 5.00 יח' פירוק עמודי מחסום קיימים 51.10.0100

לא לחישוב !!! 30.00 15.00 מ"א פירוק קופינג מקירות קיימים 51.10.0110

91,500.00 עבודות הכנה ופירוק 51.10 סה"כ לתת פרק:

91,500.00 51פרק  51 סה"כ לפרק:

60 - שעות עבודה ושכירת ציוד60פרק  פרק:

שעות עבודה 60.10 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! הקבלן יעמיד צוות תחזוקה במהלך כל ימי הפעילות באצטדיון בתקופת

המכביה. הצוות יהיה זמין באתר בכל שעות הפעילות ויהיה בעל
הכישורים והציוד הנדרש לצורך תיקון מיידי של כשלים שעלולים לפגוע
במהלך התקין של אירוע הספורט. הצוות יכלול לבד ממנה"פ הקבלן/ מי

מטעמו את אנשי המקצוע המובאים בפרק זה.

לא לחישוב !!! התשלום עבור יום עבודה הינו עבור כל יום קנדרי בהתאם לשעות
הפעילות של האצטדיון לרבות שעות הכנה , תחרויות ואימונים. לא

תתקבל דרישת תשלום עבור הארכת שעות פעילות.

לא לחישוב !!! 1,000.00 10.00 י"ע חשמלאי מוסמך בעל הרשאות לטיפול כלל מערכות החשמל הקיימות
באתר לרבות מתח גבוה- סעיף עבור תקופת פעילות המכביה בלבד

60.10.0030

לא לחישוב !!! 800.00 10.00 י"ע שרברב מקצועי-סעיף עבור תקופת פעילות המכביה בלבד 60.10.0040
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 900.00 10.00 י"ע טכנאי למערכות מתח נמוך-סעיף עבור תקופת פעילות המכביה בלבד 60.10.0050

לא לחישוב !!! 600.00 10.00 י"ע פועל מקצועי-סעיף עבור תקופת פעילות המכביה בלבד 60.10.0060

לא לחישוב !!! 500.00 10.00 י"ע פועל פשוט-סעיף עבור תקופת פעילות המכביה בלבד 60.10.0070

לא לחישוב !!! 5,000.00 6.00 חודש תחזוקה משמרת הכוללת ביקור שבועי של הקבלן באתר לבדיקת בטיחות
לרבות תיקונים במידת הצורך

60.10.0080

לא לחישוב !!! קומפלט מנהפ/נציג הקבלן במהלך חודשים אלו כלול מחירי היחידה של כתב
הכמויות ולא תשולם עבורו שום תוספת

60.10.0090

שעות עבודה 60.10 סה"כ לתת פרק:

60 - שעות עבודה ושכירת ציוד60פרק  סה"כ לפרק:

198,200.00 2 - פיתוח02מבנה  סה"כ לתת כתב:


