
29/01/2020 מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ
1עמוד: 

190/2019מכרז מספר :

בי"ס צור בהאר

הס הנדסה מנהל פרוייקט: 21,912,486.74 אומדן (ללא מע"מ):

60 כיתות 18ביס צור באהר  1890 פרוייקט:

ריכוז למכרז

בית ספר - מבנה 1 תת כתב:

סה"כ נושא

337,930.00 חפירה ו/או חציבה 1.1.30 תת פרק:

36,176.00 מילוי מובא, מצעים והידוק 1.1.50 תת פרק:

374,106.00עבודות עפר 1.1 סה"כ לפרק:

117,954.00 מצעים 1.2.11 תת פרק:

131,495.00 קורות יסוד 1.2.41 תת פרק:

43,558.00 מרצפים ורצפות 1.2.50 תת פרק:

911,117.00 קירות בטון 1.2.61 תת פרק:

27,184.00 עמודים 1.2.62 תת פרק:

171,280.90 קורות ומעקות 1.2.71 תת פרק:

23,545.14 חגורות 1.2.72 תת פרק:

137,163.00 תקרות וגגות בטון מלא 1.2.81 תת פרק:

79,492.00 בטון טופינג ובטון שיפועים לגגות 1.2.85 תת פרק:

71,400.00 יסודות, רפסודה וראשי כלונסאות 1.2.86 תת פרק:

49,211.00 משטחים ומשולשי מדרגות 1.2.92 תת פרק:

4,624.00 בסיסים 1.2.93 תת פרק:

36,160.00 תוספת מחיר לבטון 1.2.96 תת פרק:

1,537,042.50 פלדת זיון 1.2.98 תת פרק:

1,098,709.00 עבודות בטון שאינן מופיעות במחירון דקל 1.2.99 תת פרק:

4,439,935.54עבודות בטון יצוק באתר 1.2 סה"כ לפרק:

183,101.00 בניה בבלוקי בטון 1.4.10 תת פרק:

183,101.00עבודות בניה 1.4 סה"כ לפרק:

112,800.00 איטום גגות ביריעות ביטומניות משוכללות 1.5.13 תת פרק:

96,400.00 איטום רצפה 1.5.21 תת פרק:

20,016.00 איטום רצפות חדרים רטובים 1.5.22 תת פרק:

1,003.00 איטום גגון 1.5.24 תת פרק:

83,448.00 איטום קירות בהתזה 1.5.32 תת פרק:

16,456.00 בידוד 1.5.34 תת פרק:

162,582.00 איטום קירות בציפוי צמנטי 1.5.35 תת פרק:

17,625.00 הלבנה והגנה על איטום גגות 1.5.50 תת פרק:

202,640.00 בידוד תרמי ואקוסטי 1.5.70 תת פרק:

18,316.00 מניעת חדירת גז ראדון למבנה 1.5.82 תת פרק:

731,286.00עבודות איטום 1.5 סה"כ לפרק:

14,280.00 דלתות עץ 1.6.10 תת פרק:

138,492.00 דלתות בטיחות למוסדות חינוך (מעץ ומפח) 1.6.12 תת פרק:

49,889.00 ארונות מטבח,משטחי עבודה ודלפקים 1.6.20 תת פרק:

86,757.00 דלתות פלדה ומשקופי פח 1.6.31 תת פרק:

92,593.00 דלתות פלדה חסינות אש 1.6.33 תת פרק:

301,319.00 סורגי פלדה, תושבות למזגן,רשתות להרחקת יונים ופרופילי פלדה 1.6.51 תת פרק:



סה"כ נושא

36,480.00 מעקה פלדה ופיברגלס 1.6.52 תת פרק:

3,264.00 סולמות פלדה 1.6.54 תת פרק:

92,820.00 מאחזי יד ופסי הגנה מפלדה,עץ, אלומיניום ופלסטיקה 1.6.55 תת פרק:

21,420.00 חלון עמיד אש 1.6.72 תת פרק:

240,674.00 עבודות נגרות ומסגרות שאינם מופיעים במחירון דקל 1.6.73 תת פרק:

1,077,988.00נגרות אומן ומסגרות פלדה 1.6 סה"כ לפרק:

177,194.00 כלים ואביזרי מים 1.7.1 תת פרק:

182,432.00 אספקת מים קרים וחמים בבנין 1.7.2 תת פרק:

129,914.00 מערכת סילוק שפכים בבנין 1.7.3 תת פרק:

2,720.00 דוודי מים חשמליים 1.7.4 תת פרק:

23,841.00 ציוד כבוי אש 1.7.5 תת פרק:

22,665.00 ניקוז מי גשם 1.7.6 תת פרק:

97,700.00 מערכת סילוק גז ראדון וניקוז יסודות 1.7.7 תת פרק:

3,744.00 צינורות פלסטיים למים קרים וחמים 1.7.12 תת פרק:

70,703.00 משטחי שיש 1.7.46 תת פרק:

9,226.00 מיכלי מים 1.7.80 תת פרק:

473.00 עמדות וציוד לכיבוי אש בתוך הבניין 1.7.81 תת פרק:

720,612.00מתקני תברואה 1.7 סה"כ לפרק:

8.4תת פרק  1.8.4 תת פרק:

8.5תת פרק  1.8.5 תת פרק:

8.8תת פרק  1.8.8 תת פרק:

8.9תת פרק  1.8.9 תת פרק:

8.10תת פרק  1.8.10 תת פרק:

9,730.00 8.21תת פרק  1.8.21 תת פרק:

63,370.00 8.23תת פרק  1.8.23 תת פרק:

2,996.00 8.24תת פרק  1.8.24 תת פרק:

39,580.00 8.31תת פרק  1.8.31 תת פרק:

1,355.00 8.34תת פרק  1.8.34 תת פרק:

8,745.00 8.35תת פרק  1.8.35 תת פרק:

5,750.00 8.38תת פרק  1.8.38 תת פרק:

17,267.00 8.40תת פרק  1.8.40 תת פרק:

54,542.00 8.61תת פרק  1.8.61 תת פרק:

29,938.00 8.62תת פרק  1.8.62 תת פרק:

33,318.00 8.63תת פרק  1.8.63 תת פרק:

5,520.00 8.65תת פרק  1.8.65 תת פרק:

48,686.00 8.66תת פרק  1.8.66 תת פרק:

1,037.00 8.68תת פרק  1.8.68 תת פרק:

22,227.00 8.69תת פרק  1.8.69 תת פרק:

14,497.00 8.72תת פרק  1.8.72 תת פרק:

20,462.00 8.73תת פרק  1.8.73 תת פרק:

174,279.00 8.81תת פרק  1.8.81 תת פרק:

53,746.00 8.82תת פרק  1.8.82 תת פרק:

81,700.00 8.83תת פרק  1.8.83 תת פרק:

68,842.00 8.85תת פרק  1.8.85 תת פרק:

162,516.00 8.101תת פרק  1.8.86 תת פרק:

155,098.00 8.102תת פרק  1.8.87 תת פרק:

89,160.00 8.103תת פרק  1.8.88 תת פרק:

2,034.00 8.106תת פרק  1.8.89 תת פרק:

1,870.00 8.107תת פרק  1.8.90 תת פרק:

1,250.00 8.110תת פרק  1.8.91 תת פרק:

1,169,515.00עבודות חשמל 1.8 סה"כ לפרק:

432,055.00 טיח פנים 1.9.11 תת פרק:

68,996.00 טיח גבס וטיח לממ"ד 1.9.13 תת פרק:

87,906.00 טיח חוץ 1.9.21 תת פרק:

35,088.00 טיח לבידוד טרמי 1.9.23 תת פרק:

624,045.00עבודות טיח 1.9 סה"כ לפרק:

757,119.00 ריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה 1.10.31 תת פרק:



סה"כ נושא

131,355.00 מדרגות 1.10.32 תת פרק:

23,967.00 P.V.Cיריעות  1.10.41 תת פרק:

246,351.00 חיפוי קירות 1.10.50 תת פרק:

49,640.00 משטח אזהרה 1.10.61 תת פרק:

8,077.00 תוספות לעבודות חיפוי וריצוף 1.10.98 תת פרק:

19,968.00 עבודות ריצוף 1.10.99 תת פרק:

1,236,477.00עבודות ריצוף וחיפוי 1.10 סה"כ לפרק:

196,400.00 צבע פנים 1.11.11 תת פרק:

46,488.00 צבע חוץ 1.11.12 תת פרק:

888.00 צביעת מסגרות אומן 1.11.30 תת פרק:

243,776.00עבודות צביעה 1.11 סה"כ לפרק:

22,270.00 חלון נגרר כנף על כנף (הזזה) של שני אגפים 1.12.11 תת פרק:

113,560.00 חלון נגרר לתוך כיס 1.12.13 תת פרק:

44,814.00 חלון מרחב מוגן 1.12.15 תת פרק:

260,112.00 חלון קיפ וחלון קבוע 1.12.16 תת פרק:

13,892.00 תריסים 1.12.17 תת פרק:

59,918.00 מנועים חשמליים לחלונות שחרור עשן 1.12.18 תת פרק:

5,436.00 תריסי רפפה 1.12.19 תת פרק:

63,615.00 רשתות 1.12.20 תת פרק:

94,532.00 זכוכית וציפוי חלונות 1.12.21 תת פרק:

6,688.00 תוספות לדלתות וחלונות 1.12.22 תת פרק:

15,300.00 עבודות אלומינים שאינם מופיעים במחירון דקל 1.12.23 תת פרק:

700,137.00עבודות אלומיניום 1.12 סה"כ לפרק:

126,690.00 נדבכי ראש 1.14.30 תת פרק:

1,022,656.00 חיפוי קירות בלוחות אבן 1.14.50 תת פרק:

320,585.00 עיבוד פתחים בקירות מחופים 1.14.60 תת פרק:

108,749.00 תוספות למחירי החיפויי בקירות 1.14.70 תת פרק:

53,349.00 עבודות אבן שאינם מופיעים במחירון דקל 1.14.71 תת פרק:

1,632,029.00עבודות אבן 1.14 סה"כ לפרק:

537,610.00 ציוד ראשי - מיזוג אויר ואוורור 1.15.1 תת פרק:

106,444.00 תעלות,בידוד, מפזרים ואביזרים 1.15.2 תת פרק:

13,600.00 מפוחי אורור 1.15.3 תת פרק:

225,001.00 מערכות אורור וסינון אב"כ 1.15.4 תת פרק:

882,655.00מערכות אורור ומזוג אויר 1.15 סה"כ לפרק:

8,500.00 הכנה למעלית 1.17.1 תת פרק:

184,450.00 למעלית נוסעים 1.17.2 תת פרק:

חמש שנות שרות לאחר תקופת האחריות 1.17.3 תת פרק:

192,950.00מעליות 1.17 סה"כ לפרק:

23,440.00 18.10תת פרק  1.18.10 תת פרק:

12,660.00 ביזרי קצה לכבילת נחושת 1.18.20 תת פרק:

13,316.00 18.30תת פרק  1.18.30 תת פרק:

1,730.00 18.40תת פרק  1.18.40 תת פרק:

984.00 שתית אופטית 1.18.50 תת פרק:

52,130.00תשתיות תקשורת 1.18 סה"כ לפרק:

64,797.70 מסגרות חרש 1.19.10 תת פרק:

64,797.70מסגרות חרש 1.19 סה"כ לפרק:

51,525.00 מחיצות גבס וחיפוי פנים לקירות 1.22.11 תת פרק:

21,576.00 תקרות אלומיניום ופח מגולוון 1.22.22 תת פרק:

316,800.00 תקרות פריקות מאריחי פיברגלס 1.22.23 תת פרק:

275,156.00 תקרות גבס ופתחי שירות 1.22.25 תת פרק:

116,512.00 סגירות אנכיות ואופקיות מגבס 1.22.26 תת פרק:

77,060.00 מערכת מחיצות לשירותים 1.22.41 תת פרק:

1,224.00 אלמנטים מתועשים בבניה שאינם מופיעים במחירון דקל 1.22.42 תת פרק:

859,853.00רכיבים מתועשים בבניין 1.22 סה"כ לפרק:

426,400.00 כלונסאות בטון 1.23.10 תת פרק:

332,010.00 פלדת זיון 1.23.99 תת פרק:

758,410.00כלונסאות ואלמנטי סלארי, לביסוס מבנים ולדיפון 1.23 סה"כ לפרק:



סה"כ נושא

2,080.00 שילוט 1.29.10 תת פרק:

7,398.00 שילוט וסימון מרחבים מוגנים וממ"דים 1.29.30 תת פרק:

9,478.00שילוט 1.29 סה"כ לפרק:

13,214.00 אביזרים במקלחת ובשירותים 1.30.11 תת פרק:

20,349.00 לוחות כתיבה 1.30.60 תת פרק:

33,563.00ריהוט וציוד מורכב בבנין 1.30 סה"כ לפרק:

62,685.00 אביזרים לרכזת ממוענת 1.34.12 תת פרק:

11,850.00 חייגן אוטומטי וחווט למערכת גילוי אש 1.34.13 תת פרק:

21,760.00 מערכות כיבוי אש 1.34.20 תת פרק:

47,324.00 מערכת כריזת חרום משולב עם טלפון כבאים ומערכת גילוי 1.34.22 תת פרק:

38,934.00 מערכת חלונות שחרור עשן 1.34.25 תת פרק:

182,553.00מערכות גילוי וכיבוי אש 1.34 סה"כ לפרק:

8,353.00 35.10תת פרק  1.35.10 תת פרק:

35,039.00 35.30תת פרק  1.35.30 תת פרק:

35.40תת פרק  1.35.40 תת פרק:

43,392.00מערכות בקרת מבנים 1.35 סה"כ לפרק:

450.00 מרצפי בטון 1.50.30 תת פרק:

450.00משטחי בטון 1.50 סה"כ לפרק:

24,867.00 מסגרות פלדה 1.59.40 תת פרק:

24,772.00 איטום מעברי צנרת וכבלים במקלטים ובמרחבים מוגנים 1.59.42 תת פרק:

28,955.00 מתקני איוורור וסינון 1.59.50 תת פרק:

3,276.00 מתקני תברואה 1.59.70 תת פרק:

81,870.00מרחבים מוגנים ומקלטים 1.59 סה"כ לפרק:

23,998.00 חומרי בניה 1.82.62 תת פרק:

23,998.00חומרי בניה 1.82 סה"כ לפרק:

15,300.00 כללי 1.84.1 תת פרק:

14,171.00 נקודות 1.84.2 תת פרק:

29,471.00רעידת אדמה 1.84 סה"כ לפרק:

בית ספר - מבנהסה"כ לתת כתב: 116,348,578.24

בית ספר - פיתוח 2 תת כתב:

סה"כ נושא

134,900.00 חפירה/חציבה ליסודות 2.1.30 תת פרק:

169,400.00 מילוי מובא, מצעים והידוק 2.1.50 תת פרק:

304,300.00עבודות עפר 2.1 סה"כ לפרק:

28,600.00 מצעים 2.2.11 תת פרק:

184,685.00 יסודות בטון 2.2.12 תת פרק:

32,900.00 מרצפים ורצפות 2.2.50 תת פרק:

35,264.00 קירות בטון 2.2.61 תת פרק:

34,506.00 תקרות בטון 2.2.81 תת פרק:

51,184.00 בליטות 2.2.93 תת פרק:

609,770.00 פלדת זיון 2.2.98 תת פרק:

161,211.00 חריגים 2.2.99 תת פרק:

1,138,120.00עבודות בטון יצוק באתר 2.2 סה"כ לפרק:

3,264.00 איטום גגות ביריעות ביטומניות משוכללות 2.5.13 תת פרק:

775.00 קיבוע סרגלים 2.5.15 תת פרק:

34,056.00 עבודות איטום 2.5.32 תת פרק:

23,040.00 מצע חצץ 2.5.33 תת פרק:

61,135.00עבודות איטום 2.5 סה"כ לפרק:

28,776.00 דלתות פלדה ומשקופי פח 2.6.31 תת פרק:

4,564.00 חלונות 2.6.40 תת פרק:

95,021.00 עבודות נגרות ומסגרות שאינם מופיעים במחירון דקל 2.6.41 תת פרק:

128,361.00עבודות מסגרות 2.6 סה"כ לפרק:

8.1תת פרק  2.8.1 תת פרק:

8.3תת פרק  2.8.3 תת פרק:

8.4תת פרק  2.8.4 תת פרק:

8.5תת פרק  2.8.5 תת פרק:



סה"כ נושא

8.8תת פרק  2.8.8 תת פרק:

8.9תת פרק  2.8.9 תת פרק:

8.10תת פרק  2.8.10 תת פרק:

21,900.00 8.11תת פרק  2.8.11 תת פרק:

7,370.00 8.12תת פרק  2.8.12 תת פרק:

8.13תת פרק  2.8.13 תת פרק:

42,185.00 8.21תת פרק  2.8.21 תת פרק:

3,024.00 8.24תת פרק  2.8.24 תת פרק:

10,175.00 8.31תת פרק  2.8.31 תת פרק:

17,640.00 8.32תת פרק  2.8.32 תת פרק:

4,800.00 8.34תת פרק  2.8.34 תת פרק:

10,720.00 8.35תת פרק  2.8.35 תת פרק:

1,320.00 8.38תת פרק  2.8.38 תת פרק:

8,620.00 8.40תת פרק  2.8.40 תת פרק:

33,068.00 8.56תת פרק  2.8.56 תת פרק:

1,416.00 8.57תת פרק  2.8.57 תת פרק:

8,585.00 8.61תת פרק  2.8.61 תת פרק:

1,634.00 8.73תת פרק  2.8.73 תת פרק:

26,286.00 8.82תת פרק  2.8.82 תת פרק:

13,396.00 8.83תת פרק  2.8.83 תת פרק:

5,141.00 חריג 2.8.99 תת פרק:

217,280.00עבודות חשמל 2.8 סה"כ לפרק:

8,085.00 טיח פנים 2.9.11 תת פרק:

123,500.00 טיח חוץ 2.9.21 תת פרק:

131,585.00עבודות טיח 2.9 סה"כ לפרק:

5,153.00 ריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה 2.10.31 תת פרק:

5,153.00עבודות ריצוף וחיפוי 2.10 סה"כ לפרק:

2,835.00 צבע פנים 2.11.11 תת פרק:

2,835.00עבודות צביעה 2.11 סה"כ לפרק:

309,910.00 חיפוי קירות בלוחות אבן 2.14.50 תת פרק:

20,808.00 זוויתנים 2.14.70 תת פרק:

62,280.00 ריצופים 2.14.80 תת פרק:

39,203.00 ספסלי אבן 2.14.99 תת פרק:

432,201.00עבודות אבן 2.14 סה"כ לפרק:

211,470.00 כלונסאות בטון 2.23.30 תת פרק:

142,290.00 פלדת זיון 2.23.99 תת פרק:

353,760.00כלונסאות ואלמנטי סלארי, לביסוס מבנים ולדיפון 2.23 סה"כ לפרק:

231,200.00 עוגנים 2.26.10 תת פרק:

231,200.00עוגנים 2.26 סה"כ לפרק:

26,860.00 מתקני ספורט 2.30.23 תת פרק:

29,275.00 ציפוי וסימון מגרשים 2.30.25 תת פרק:

56,135.00ריהוט וציוד 2.30 סה"כ לפרק:

21,331.00 35.10תת פרק  2.35.10 תת פרק:

9,640.00 35.30תת פרק  2.35.30 תת פרק:

35.40תת פרק  2.35.40 תת פרק:

5,158.00 נעולים חשמליים 2.35.70 תת פרק:

36,129.00מערכות בקרת מבנים 2.35 סה"כ לפרק:

40,820.00 משטחים ושבילים 2.40.51 תת פרק:

59,725.00 טריבונות בטון 2.40.52 תת פרק:

116,556.00 ריצוף באבנים משתלבות 2.40.53 תת פרק:

11,055.00 אבני שפה 2.40.54 תת פרק:

30,600.00 ערוגות 2.40.55 תת פרק:

708,312.00 קירות תומכים 2.40.99 תת פרק:

967,068.00עבודות פיתוח 2.40 סה"כ לפרק:

5,932.50 אדמת גן 2.41.11 תת פרק:

604.00 טוף 2.41.12 תת פרק:

85,850.00 נטיעה 2.41.20 תת פרק:



סה"כ נושא

8,110.00 אביזרים לראש בקרה 2.41.40 תת פרק:

5,240.00 מחשבים ובקרי השקייה 2.41.50 תת פרק:

18,940.00 צנרת השקייה 2.41.70 תת פרק:

13,600.00 ראשי מערכת 2.41.71 תת פרק:

138,276.50עבודות גינון והשקיה 2.41 סה"כ לפרק:

5,970.00 אשפתונים 2.42.41 תת פרק:

36,618.00 ברזיות 2.42.42 תת פרק:

52,800.00 הצללות 2.42.58 תת פרק:

95,388.00ריהוט חוץ 2.42 סה"כ לפרק:

127,840.00 גדרות מוסדיות 2.44.12 תת פרק:

66,555.00 מעקות מאחזי יד 2.44.22 תת פרק:

18,785.00 שערים מפרופילי פלדה 2.44.31 תת פרק:

213,180.00גידור 2.44 סה"כ לפרק:

3,400.00 פירוקים 2.51.10 תת פרק:

181,580.00 חפירה 2.51.20 תת פרק:

88,560.00 מצעים 2.51.30 תת פרק:

44,200.00 עבודות אספלט 2.51.40 תת פרק:

317,740.00עבודות סלילה 2.51 סה"כ לפרק:

79,027.00 אספקת מים מחוץ למבנה 2.57.1 תת פרק:

67,275.00 מערכת ביוב וסילוק שפכים בגבולות מגרש 2.57.2 תת פרק:

146,302.00מתקני תברואה 2.57 סה"כ לפרק:

בית ספר - פיתוחסה"כ לתת כתב: 24,976,148.50

בית ספר - תנועה 3 תת כתב:

סה"כ נושא

14,800.00 אבני שפה וגן 3.40.54 תת פרק:

14,800.00פיתוח נופי 3.40 סה"כ לפרק:

2,142.00 מעקות הולכה והפרדה למדרכות ושטחים ציבוריים 3.44.21 תת פרק:

2,142.00גידור 3.44 סה"כ לפרק:

15,600.00 עבודות הכנה ופירוק 3.51.10 תת פרק:

56,000.00 עבודות אספלת 3.51.40 תת פרק:

1,046.00 תמרור ושילוט 3.51.81 תת פרק:

986.00 צביעה וסימון דרכים 3.51.82 תת פרק:

73,632.00סלילת כבישים ורחבות 3.51 סה"כ לפרק:

בית ספר - תנועהסה"כ לתת כתב: 390,574.00

בית ספר - תשתיות היקפיות 4 תת כתב:

סה"כ נושא

27,813.00 עבודות הכנה ופירוק 4.51.10 תת פרק:

14,480.00 עבודות עפר 4.51.20 תת פרק:

26,775.00 מצעים ותשתיות 4.51.30 תת פרק:

33,300.00 עבודות אספלט 4.51.40 תת פרק:

4,770.00 מעברי מים ותעלות 4.51.63 תת פרק:

6,265.00 ריצוף וציפוי מאבן 4.51.72 תת פרק:

113,403.00סלילת כבישים ורחבות 4.51 סה"כ לפרק:

21,904.00 מערכת ביוב וסילוק שפכים בגבולות מגרש 4.57.2 תת פרק:

206,839.00 צינורות מבטון מזוין 4.57.51 תת פרק:

155,040.00 שוחות בקרה מרובעות מחוליות טרומיות 4.57.62 תת פרק:

383,783.00קווי מים, ביוב ותיעול 4.57 סה"כ לפרק:

בית ספר - תשתיות היקפיותסה"כ לתת כתב: 4497,186.00

21,912,486.74סה"כ לכל כתב הכמויות:

% הנחה:

21,912,486.74 סה"כ לאחר הנחה

___________________ שם הקבלן וחתימתו: ___________ תאריך:



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 7עמוד: 29/01/2020

190/2019כתב כמויות למכרז מספר 
mבי"ס צור בהאר

תת כתב: בית ספר - מבנה

עבודות עפר 1 פרק:

חפירה ו/או חציבה 1.30 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מחירי החפירה כוללים (בין השאר) העברת החומר המתאים למילוי
וסילוק כל עודפי החפירה שנפסלו למילוי, למקום שפך מאושר ע"י

 ק"מ מהאתר. המחיר אינו כולל תשלום15הרשויות, למרחק של עד 
אגרות. עבור אגרות שפיכה ישולם לקבלן בהתאם לקבלות שיציג ויאושרו

 ע"י מזמין העבודה או לפי הנחיות אחרות, שיקבע היזם בחוזה לפני
תחילת העבודה. כמויות עבודות העפר כוללים גם את כל שטחי הפיתוח

241,200.00 36.00 6,700.00 מ"ק  מ' לכמות3 מ' ועד 1חפירה ו/או חציבה כללית בשטח לעומק כולל מעל 
 מ"ק5,000 מ"ק ועד 1,000מעל 

1.1.30.0020

84,000.00 40.00 2,100.00 מ"ק  מ' לכמות5 מ' ועד 3חפירה ו/או חציבה כללית בשטח לעומק כולל מעל 
 מ"ק5,000עד 

1.1.30.0030

12,730.00 67.00 190.00 מ"ק חפירה ו/או חציבה לקורות יסוד, קורות קשר וכד' בכל רוחב לעומק שאינו
 מ (עבור קורות קשר וראשי כלונסאות)1 עולה על 

1.1.30.0040

337,930.00 חפירה ו/או חציבה 1.30 סה"כ לתת פרק:

מילוי מובא, מצעים והידוק 1.50 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
36,176.00 119.00 304.00 מ"ק  ס"מ והידוק לא מבוקר, המצע20מצע סוג א', לרבות פיזור בשכבות של 

יסופק ממחצבה מאושרת
1.1.50.0010

36,176.00 מילוי מובא, מצעים והידוק 1.50 סה"כ לתת פרק:

374,106.00 עבודות עפר 1 סה"כ לפרק:

עבודות בטון יצוק באתר 2 פרק:

מצעים 2.11 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
56,144.00 44.00 1,276.00 מ"ר 1.2.11.0010 ס"מ מתחת למרצפים ולראשי כלונסאות5 בעובי 20מצע בטון רזה ב-

53,592.00 42.00 1,276.00 מ"ר  ס"מ מתחת למרצפים, קורות יסוד20מצע ארגזי פוליסטירן מוקצף בגובה 
ולראשי כלנוסאות

1.2.11.0020

8,218.00 7.00 1,174.00 מ"ר  מ"מ מתחת לרצפת בטון- גג עליון, גג0.3מצע יריעות פוליאטילן בעובי 
1-38, פרט 1-40 1-45פיר מעלית, תקרה מרוצפת פרטים ,

1.2.11.0030

117,954.00 מצעים 2.11 סה"כ לתת פרק:

קורות יסוד 2.41 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
69,615.00 1,071.00 65.00 מ"ק ) יצוקות עם הרצפה, על גבי מצע2-4, חשיפה 5 (שקיעה "30קורות יסוד ב-

 ס"מ (המצע נמדד בנפרד)20 או על הקרקע. רוחב הקורות 
1.2.41.0010



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 8עמוד: 29/01/2020

190/2019כתב כמויות למכרז מספר 
mבי"ס צור בהאר

תת כתב: בית ספר - מבנה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
61,880.00 952.00 65.00 מ"ק ) יצוקות עם הרצפה, על גבי2-4, חשיפה 5 (שקיעה "30קורות יסוד בטון ב-

 ס"מ (המצע נמדד בנפרד)30 מצע או על הקרקע. רוחב הקורות 
1.2.41.0020

131,495.00 קורות יסוד 2.41 סה"כ לתת פרק:

מרצפים ורצפות 2.50 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,158.00 166.00 13.00 מ"ר ) יצוקים על מצע או על הקרקע2-4, חשיפה 5 (שקיעה "30מרצפי בטון ב-

 ס"מ (המצע נמדד בנפרד)20בעובי 
1.2.50.0010

41,400.00 230.00 180.00 מ"ר ) יצוקים על מצע או על הקרקע2-4, חשיפה 5 (שקיעה "30מרצפי בטון ב-
 ס"מ (המצע נמדד בנפרד)30בעובי 

1.2.50.0020

43,558.00 מרצפים ורצפות 2.50 סה"כ לתת פרק:

קירות בטון 2.61 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
524,096.00 1,216.00 431.00 מ"ק 1.2.61.0010 ס"מ20) בעובי 2-4, חשיפה 5 (שקיעה "30קירות בטון ב-

82,656.00 1,148.00 72.00 מ"ק 1.2.61.0020 ס"מ25) בעובי 2-4, חשיפה 5 (שקיעה "30קירות בטון ב-

58,565.00 1,105.00 53.00 מ"ק 1.2.61.0030 ס"מ30) בעובי 2-4, חשיפה 5 (שקיעה "30קירות בטון ב-

140,400.00 1,080.00 130.00 מ"ק 1.2.61.0040 ס"מ35) בעובי 2-4, חשיפה 5 (שקיעה "30קירות בטון ב-

105,400.00 1,054.00 100.00 מ"ק 1.2.61.0050 ס"מ40) בעובי 2-4, חשיפה 5 (שקיעה "30קירות בטון ב-

911,117.00 קירות בטון 2.61 סה"כ לתת פרק:

עמודים 2.62 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
23,536.00 1,471.00 16.00 מ"ק ) בחתך שאינו מלבני2-4, חשיפה 5 (שקיעה "30עמודים בדלים בטון ב-

 מ"ר0.20 מ"ר לבין 0.10בשטחי חתך שונים בין 
1.2.62.0010

3,648.00 1,216.00 3.00 מ"ק ) בחתך שאינו מלבני2-4, חשיפה 5 (שקיעה "30עמודים בדלים בטון ב-
 מ"ר0.40 מ"ר לבין 0.21בשטחי חתך שונים בין 

1.2.62.0020

27,184.00 עמודים 2.62 סה"כ לתת פרק:

קורות ומעקות 2.71 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 9עמוד: 29/01/2020

190/2019כתב כמויות למכרז מספר 
mבי"ס צור בהאר

תת כתב: בית ספר - מבנה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
65,076.00 1,122.00 58.00 מ"ק 30/60) בחתך 2-4, חשיפה 5 (שקיעה "30קורות תחתונות תלויות בטון ב-

ס"מ. גובה הקורה נמדד עד לתחתית התקרה (ממוצע חתכי הקורות)
1.2.71.0010

39,060.90 1,173.00 33.30 מ"ק  ס"מ40/50) בחתך 2-4, חשיפה 5 (שקיעה "30קורות תלויות בדלות בטון ב-
 (שו"ע)

1.2.71.0020

67,144.00 1,199.00 56.00 מ"ק ) בחתך מלבני2-4, חשיפה 5 (שקיעה "30קורות עליונות ומעקות בטון ב-
 ס"מ20ברוחב 

1.2.71.0030

171,280.90 קורות ומעקות 2.71 סה"כ לתת פרק:

חגורות 2.72 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
364.14 1,734.00 0.21 מ"ק 7) יצוקות על מחיצות ברוחב 2-4, חשיפה 5 (שקיעה "30חגורות בטון ב-

ס"מ לרבות מעל הפתחים
1.2.72.0010

3,010.00 1,505.00 2.00 מ"ק 10) יצוקות על מחיצות ברוחב 2-4, חשיפה 5 (שקיעה "30חגורות בטון ב-
ס"מ לרבות מעל הפתחים

1.2.72.0020

1,369.00 1,369.00 1.00 מ"ק 15) יצוקות על קירות ברוחב 2-4, חשיפה 5 (שקיעה "30חגורות בטון ב-
ס"מ לרבות מעל הפתחים

1.2.72.0030

16,116.00 1,343.00 12.00 מ"ק 20) יצוקות על קירות ברוחב 2-4, חשיפה 5 (שקיעה "30חגורות בטון ב-
ס"מ לרבות מעל הפתחים

1.2.72.0040

2,686.00 1,343.00 2.00 מ"ק  ס"מ - עבור "סכר20) ברוחב 2-4, חשיפה 5 (שקיעה "30חגורות בטון ב-
2-17סמוי" בחדרים רטובים. ראה פרט 

1.2.72.0050

23,545.14 חגורות 2.72 סה"כ לתת פרק:

תקרות וגגות בטון מלא 2.81 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
102,789.00 243.00 423.00 מ"ר 1.2.81.0010 ס"מ20) עובי 2-4, חשיפה 5 (שקיעה "30תקרות או גגות בטון ב-

30,498.00 391.00 78.00 מ"ר 1.2.81.0020 ס"מ40) עובי 2-4, חשיפה 5 (שקיעה "30תקרות או גגות בטון ב-

3,876.00 228.00 17.00 מ"ר 1.2.81.0030 ס"מ12) בעובי 2-4, חשיפה 5 (שקיעה "30גגוני בטון ב-

137,163.00 תקרות וגגות בטון מלא 2.81 סה"כ לתת פרק:

בטון טופינג ובטון שיפועים לגגות 2.85 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
952.00 476.00 2.00 מ"ק  ק"ג/מ"ק1200שיפועי גגות מבטון מוקצף ("בטון קל"), במשקל מרחבי 

1-45, 1-40, 1-38 - גגון. ראה פרטים 40חוזק 
1.2.85.0010

952.00 476.00 2.00 מ"ק  ק"ג/מ"ק1200שיפועי גגות מבטון מוקצף ("בטון קל"), במשקל מרחבי 
1-45, 1-40, 1-38 - גגון ופיר מעלית. ראה פרטים 40חוזק 

1.2.85.0020



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 10עמוד: 29/01/2020

190/2019כתב כמויות למכרז מספר 
mבי"ס צור בהאר

תת כתב: בית ספר - מבנה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,856.00 476.00 6.00 מ"ק  ק"ג/מ"ק1200שיפועי גגות מבטון מוקצף ("בטון קל"), במשקל מרחבי 

1-45, 1-40, 1-38(+). ראה פרטים 3.89 - תקרה במפלס 40חוזק 
1.2.85.0030

39,508.00 476.00 83.00 מ"ק  ק"ג/מ"ק1200שיפועי גגות מבטון מוקצף ("בטון קל"), במשקל מרחבי 
1-45, 1-40, 1-38(+). ראה פרטים 3.78 - תקרה מרוצפת במפלס 40חוזק 

1.2.85.0040

35,224.00 476.00 74.00 מ"ק  ק"ג/מ"ק1200שיפועי גגות מבטון מוקצף ("בטון קל"), במשקל מרחבי 
1-45, 1-40, 1-38(+). ראה פרטים 7.43 - תקרה במפלס 40חוזק 

1.2.85.0050

79,492.00 בטון טופינג ובטון שיפועים לגגות 2.85 סה"כ לתת פרק:

יסודות, רפסודה וראשי כלונסאות 2.86 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
71,400.00 1,190.00 60.00 מ"ק ) במידות שונות2-4, חשיפה 5 (שקיעה "30ראשי כלונסאות בטון ב- 1.2.86.0010

71,400.00 יסודות, רפסודה וראשי כלונסאות 2.86 סה"כ לתת פרק:

משטחים ומשולשי מדרגות 2.92 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
22,991.00 277.00 83.00 מ"ר  ס"מ בחדרי20) בעובי 2-4, חשיפה 5 (שקיעה "30משטחי ביניים בטון ב-

מדרגות
1.2.92.0010

26,220.00 285.00 92.00 מ"ר 20) בעובי 2-4, חשיפה 5 (שקיעה "30משטחים משופעים למדרגות בטון ב-
 ס"מ

1.2.92.0020

49,211.00 משטחים ומשולשי מדרגות 2.92 סה"כ לתת פרק:

בסיסים 2.93 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,624.00 1,156.00 4.00 מ"ק ), במידות2-4, חשיפה 5 (שקיעה "30בסיסים מלבניים למכונות, בטון ב-

שונות
1.2.93.0010

4,624.00 בסיסים 2.93 סה"כ לתת פרק:

תוספת מחיר לבטון 2.96 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
34,200.00 36.00 950.00 מ"ק 30 במקום ב-40תוספת עבור בטון ב- 1.2.96.0010

1,960.00 98.00 20.00 מ"ק 30 במקום ב-50תוספת עבור בטון ב- 1.2.96.0020

36,160.00 תוספת מחיר לבטון 2.96 סה"כ לתת פרק:

פלדת זיון 2.98 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 11עמוד: 29/01/2020

190/2019כתב כמויות למכרז מספר 
mבי"ס צור בהאר

תת כתב: בית ספר - מבנה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,309,455.00 4,157.00 315.00 טון מוטות פלדה עגולים ומצולעים בכל הקטרים והאורכים לזיון הבטון 1.2.98.0010

227,587.50 4,335.00 52.50 טון רשתות פלדה מרותכות בכל הקטרים והאורכים לזיון הבטון 1.2.98.0020

1,537,042.50 פלדת זיון 2.98 סה"כ לתת פרק:

עבודות בטון שאינן מופיעות במחירון דקל 2.99 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
646.00 646.00 קומפלט1.00 )07.064.0005בור ניקוז בפיר מעלית (שו"ע לסעיף במחירון דקל מס'  1.2.99.0010

117,576.00 213.00 552.00 מ"ר ) יצוקים על מצע או על הקרקע2-4, חשיפה 5 (שקיעה "30מרצפי בטון ב-
 ס"מ (המצע נמדד בנפרד)27בעובי 

1.2.99.0020

74,061.00 351.00 211.00 מ"ר ) יצוקים על מצע או על הקרקע2-4, חשיפה 5 (שקיעה "30מרצפי בטון ב-
 ס"מ (המצע נמדד בנפרד)45בעובי 

1.2.99.0030

6,786.00 1,131.00 6.00 מ"ק 1.2.99.0040 ס"מ24) בעובי 2-4, חשיפה 5 (שקיעה "30קירות בטון ב-

7,344.00 51.00 144.00 מ"ר תוספת מחיר עבוד ביצוע קירות בקו מעוגל. המדידה לאורך הציר המרכזי
ולכל הגובה

1.2.99.0050

878,108.00 308.00 2,851.00 מ"ר 1.2.99.0060 ס"מ27) עובי 2-4, חשיפה 5 (שקיעה "30תקרות או גגות בטון ב-

5,100.00 1,275.00 4.00 מ"ק  ס"מ, בחזית מזרחית17) עובי 2-4, חשיפה 5 (שקיעה "30מסגרת בטון ב-
 של האדריכלות50 בתכנית מס' 6-6, 2-2, 1-1. ראה חתכים, D/9-10בציר 

1.2.99.0070

9,088.00 128.00 71.00 מ"ק 2-19(+) לפי פרט אדריכלי 3.48סידור בלוקי איטונג במפלס  1.2.99.0080

1,098,709.00 ן מופיעות במחירון דקל עבודות בטון שאינ 2.99 סה"כ לתת פרק:

4,439,935.54 עבודות בטון יצוק באתר 2 סה"כ לפרק:

עבודות בניה 4 פרק:

בניה בבלוקי בטון 4.10 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,905.00 109.00 45.00 מ"ר 2-17 ס"מ. פרט 7מחיצות בלוקי בטון חלולים בעובי  1.4.10.0010

27,144.00 116.00 234.00 מ"ר 1.4.10.0020 ס"מ10מחיצות בלוקי בטון חלולים בעובי 

11,748.00 132.00 89.00 מ"ר 1.4.10.0030 ס"מ15 חורים בעובי 4קירות בלוקי בטון חלולים 



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 12עמוד: 29/01/2020

190/2019כתב כמויות למכרז מספר 
mבי"ס צור בהאר

תת כתב: בית ספר - מבנה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
137,315.00 145.00 947.00 מ"ר 1.4.10.0040 ס"מ20 חורים בעובי 4קירות בלוקי בטון חלולים 

1,989.00 51.00 39.00 מ"ר 1.4.10.0050 ס"מ עבור בניה בקו מעוגל20תוספת לקיר בלוקים בעובי 

183,101.00 יה בבלוקי בטון בנ 4.10 סה"כ לתת פרק:

183,101.00 עבודות בניה 4 סה"כ לפרק:

עבודות איטום 5 פרק:

איטום גגות ביריעות ביטומניות משוכללות 5.13 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,496.00 96.00 26.00 מ"ר  שכבות של יריעות ביטומניות אלסטומריות2איטום גגות שטוחים ב-

" או4R מ"מ, מסוג "פוליפז 4+5, בעובי SBSמושבחות בפולימר 
" או ש"ע, עם4R לבן" או"ישראנובה 4R" או "ספירפלקס 4R"ביטומגום 

שריון לבד פוליאסטר וציפוי עליון מחול (חצץ מוטבע). היריעות בשכבה
התחתונה מולחמות לתשתית והיריעות בשכבה העליונה מולחמות ליריע

" או101ות השכבה התחתונה, לרבות פריימר ביטומני מסוג "פריימר 
 גר'/מ"ר300" או ש"ע בכמות B-2000 " או "ספיר פריימר GS-474"פריימר 

1-40 ,1-45, 1-38 - גגון. ראה פרטים 

1.5.13.0010

3,264.00 96.00 34.00 מ"ר  שכבות של יריעות ביטומניות אלסטומריות2איטום גגות שטוחים ב-
" או4R מ"מ, מסוג "פוליפז 4+5, בעובי SBSמושבחות בפולימר 

" או ש"ע, עם4R לבן" או"ישראנובה 4R" או "ספירפלקס 4R"ביטומגום 
שריון לבד פוליאסטר וציפוי עליון מחול (חצץ מוטבע). היריעות בשכבה
התחתונה מולחמות לתשתית והיריעות בשכבה העליונה מולחמות ליריע

" או101ות השכבה התחתונה, לרבות פריימר ביטומני מסוג "פריימר 
 גר'/מ"ר300" או ש"ע בכמות B-2000 " או "ספיר פריימר GS-474"פריימר 

1-45, 1-40, 1-38 - גגון ופיר מעלית. ראה פרטים 

1.5.13.0020

6,240.00 96.00 65.00 מ"ר  שכבות של יריעות ביטומניות אלסטומריות2איטום גגות שטוחים ב-
" או4R מ"מ, מסוג "פוליפז 4+5, בעובי SBSמושבחות בפולימר 

" או ש"ע, עם4R לבן" או"ישראנובה 4R" או "ספירפלקס 4R"ביטומגום 
שריון לבד פוליאסטר וציפוי עליון מחול (חצץ מוטבע). היריעות בשכבה
התחתונה מולחמות לתשתית והיריעות בשכבה העליונה מולחמות ליריע

" או101ות השכבה התחתונה, לרבות פריימר ביטומני מסוג "פריימר 
 גר'/מ"ר300" או ש"ע בכמות B-2000 " או "ספיר פריימר GS-474"פריימר 

1-45, 1-40, 1-38(+). ראה פרטים 3.89 - תקרה במפלס 

1.5.13.0030

53,280.00 96.00 555.00 מ"ר  שכבות של יריעות ביטומניות אלסטומריות2איטום גגות שטוחים ב-
" או4R מ"מ, מסוג "פוליפז 4+5, בעובי SBSמושבחות בפולימר 

" או ש"ע, עם4R לבן" או"ישראנובה 4R" או "ספירפלקס 4R"ביטומגום 
שריון לבד פוליאסטר וציפוי עליון מחול (חצץ מוטבע). היריעות בשכבה
התחתונה מולחמות לתשתית והיריעות בשכבה העליונה מולחמות ליריע

" או101ות השכבה התחתונה, לרבות פריימר ביטומני מסוג "פריימר 
 גר'/מ"ר300" או ש"ע בכמות B-2000 " או "ספיר פריימר GS-474"פריימר 

1-45, 1-40, 1-38(+). ראה פרטים 3.78 - תקרה מרוצפת במפלס 

1.5.13.0040

47,520.00 96.00 495.00 מ"ר  שכבות של יריעות ביטומניות אלסטומריות2איטום גגות שטוחים ב-
" או4R מ"מ, מסוג "פוליפז 4+5, בעובי SBSמושבחות בפולימר 

" או ש"ע, עם4R לבן" או"ישראנובה 4R" או "ספירפלקס 4R"ביטומגום 
שריון לבד פוליאסטר וציפוי עליון מחול (חצץ מוטבע). היריעות בשכבה
התחתונה מולחמות לתשתית והיריעות בשכבה העליונה מולחמות ליריע

" או101ות השכבה התחתונה, לרבות פריימר ביטומני מסוג "פריימר 
 גר'/מ"ר300" או ש"ע בכמות B-2000 " או "ספיר פריימר GS-474"פריימר 

1-45, 1-40, 1-38(+). ראה פרטים 7.43 - תקרה במפלס 

1.5.13.0050

112,800.00 יות משוכללות איטום גגות ביריעות ביטומנ 5.13 סה"כ לתת פרק:

איטום רצפה 5.21 תת פרק:



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 13עמוד: 29/01/2020

190/2019כתב כמויות למכרז מספר 
mבי"ס צור בהאר

תת כתב: בית ספר - מבנה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
96,400.00 100.00 964.00 מ"ר איטום בטון רזה בשיטת "התזה דו קנית" לרבות: ריסוס חומר ביטומני

דו-רכיבי אלסטומרי מסוג "רפידפלקס" או "פלקסיגום" או ש"ע בעל שיבה
 מ"מ יבש5 ק"ג/מ"ר עד לעובי הנדרש 75.8 או יותר בכמות 85% של 

1.5.21.0010

96,400.00 איטום רצפה 5.21 סה"כ לתת פרק:

איטום רצפות חדרים רטובים 5.22 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
20,016.00 72.00 278.00 מ"ר איטום חדרים רטובים במריחות חמות לרבות פריימר ביטומני מסוג

"GS-474 שכבות3 גר'/מ"ר, 300" או ש"ע בכמות של 101" או "פריימר 
"Bitutec 50" או "פוליגום" או "795ביטומן אלסטומרי מסוג "אלסטוגום 

 רשתות זכוכית2 ק"ג/מ"ר, 4.5או ש"ע במריחות חמות בכמות כוללת 
 גר'/ מ"ר -400אינטרגלס והגנה על שכבות האיטום ע"י בד גיאוטכני 

2-18 2-17פרטים ,

1.5.22.0010

20,016.00 איטום רצפות חדרים רטובים 5.22 סה"כ לתת פרק:

איטום גגון 5.24 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,003.00 59.00 17.00 מ"ר איטום גגון (הסעיף מציין איטום רצפה, אך העבודה דומה) עם ציפוי

" או "אוטומט707צמנטי פולימרי דו רכיבי גמיש מסוג "ספיר אלסטוקוט 
 ק"ג/מ"ר, בשתי שכבות ולפי הנחיות היצרן4" או ש"ע בכמות 502פלוס 

1.5.24.0010

1,003.00 איטום גגון 5.24 סה"כ לתת פרק:

איטום קירות בהתזה 5.32 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
83,448.00 122.00 684.00 מ"ר איטום קירות בשיטת "התזה דו קנית", לרבות ריסוס חומר ביטומני

דו-רכיבי אלסטומרי על בסיס אמולסיה ביטומנית מושבחת בפולימר
" או2נאופרני מסוג "רפידפלקס" או "פלקסיגום" או "נאפופלקס פרופי טק 

 מ"מ, פריימר מסוג4 ק"ג/מ"ר לקבלת עובי ציפוי יבש של 7 ש"ע בכמות 
 מ סוג "פזH.D.P.E גר'/מ"ר והגנה ע"י יריעת 300"פלקסיגום" בכמות 

 מ"מ0.5" או "ספיר פרוטקשיין" או ש"ע בעובי T- 15דריין" או "ביטודריין 

1.5.32.0010

83,448.00 איטום קירות בהתזה 5.32 סה"כ לתת פרק:

בידוד 5.34 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
16,456.00 34.00 484.00 מ"ר  ס"מ3 בעובי F-30תוספת עבור פלטות הגנה מלוחות פוליסטרן משוחל 

75/25באמצעות ביטומן מנושב 
1.5.34.0010

16,456.00 בידוד 5.34 סה"כ לתת פרק:

איטום קירות בציפוי צמנטי 5.35 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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190/2019כתב כמויות למכרז מספר 
mבי"ס צור בהאר

תת כתב: בית ספר - מבנה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
162,582.00 49.00 3,318.00 מ"ר איטום קירות בציפוי צמנטי פולימרי דו רכיבי גמיש מסוג "סיקה טופ סיל

" או "בי. ג'י רדיטופE- 730" או "ספירקוט 502" או "איטומט פלוס 107
 ק"ג/מ"ר4" (המקטין חדירת גז ראדון) או ש"ע, בכמות כוללת של 701

בשתי שכבות

1.5.35.0010

162,582.00 איטום קירות בציפוי צמנטי 5.35 סה"כ לתת פרק:

הלבנה והגנה על איטום גגות 5.50 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
390.00 15.00 26.00 מ"ר יריעות מבד גיאוטכני לא ארוג עשוי פוליאסטר או פוליפרופילן במשקל

,1-40, 1-38 גר'/מ"ר לניקוז או להגנה על איטום - גגון. ראה פרטים 400
1-45

1.5.50.0010

510.00 15.00 34.00 מ"ר יריעות מבד גיאוטכני לא ארוג עשוי פוליאסטר או פוליפרופילן במשקל
 גר'/מ"ר לניקוז או להגנה על איטום - גגון ופיר מעלית. ראה פרטים400

1-38 ,1-40 ,1-45

1.5.50.0020

975.00 15.00 65.00 מ"ר יריעות מבד גיאוטכני לא ארוג עשוי פוליאסטר או פוליפרופילן במשקל
(+). ראה3.89 גר'/מ"ר לניקוז או להגנה על איטום - תקרה במפלס 400

1-45, 1-40, 1-38פרטים 

1.5.50.0030

8,325.00 15.00 555.00 מ"ר יריעות מבד גיאוטכני לא ארוג עשוי פוליאסטר או פוליפרופילן במשקל
(+).3.78 גר'/מ"ר לניקוז או להגנה על איטום - תקרה מרוצפת במפלס 400

1-40,1-45, 1-38 ראה פרטים 

1.5.50.0040

7,425.00 15.00 495.00 מ"ר יריעות מבד גיאוטכני לא ארוג עשוי פוליאסטר או פוליפרופילן במשקל
(+). ראה7.43 גר'/מ"ר לניקוז או להגנה על איטום - תקרה במפלס 400

1-45, 1-40, 1-38פרטים 

1.5.50.0050

17,625.00 הלבנה והגנה על איטום גגות 5.50 סה"כ לתת פרק:

בידוד תרמי ואקוסטי 5.70 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
11,240.00 40.00 281.00 מ"ר 25 ס"מ במשקל מרחבי 5בידוד תרמי ע"י לוחות פוליסטירן מוקצף  בעובי 

1-10ק"ג/מ"ק - בהיקף הרצפה. ראה פרט 
1.5.70.0010

880.00 40.00 22.00 מ"ר F-30בידוד תרמי לגגות בשיטת "הגג החם" ע"י לוחות פוליסטירן מוקצף 
1-45, 1-40, 1-38 ס"מ - גגון. ראה פרטים 5בעובי 

1.5.70.0020

880.00 40.00 22.00 מ"ר F-30בידוד תרמי לגגות בשיטת "הגג החם" ע"י לוחות פוליסטירן מוקצף 
1-45, 1-40, 1-38 ס"מ - גגון ופיר מעלית. ראה פרטים 5בעובי 

1.5.70.0030

2,160.00 40.00 54.00 מ"ר F-30בידוד תרמי לגגות בשיטת "הגג החם" ע"י לוחות פוליסטירן מוקצף 
1-45, 1-40, 1-38(+). ראה פרטים 3.89 ס"מ - תקרה במפלס 5בעובי 

1.5.70.0040

20,080.00 40.00 502.00 מ"ר F-30בידוד תרמי לגגות בשיטת "הגג החם" ע"י לוחות פוליסטירן מוקצף 
,1-40, 1-38(+). ראה פרטים 3.78 ס"מ - תקרה מרוצפת במפלס 5בעובי 

1-45

1.5.70.0050
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190/2019כתב כמויות למכרז מספר 
mבי"ס צור בהאר

תת כתב: בית ספר - מבנה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
17,760.00 40.00 444.00 מ"ר F-30בידוד תרמי לגגות בשיטת "הגג החם" ע"י לוחות פוליסטירן מוקצף 

1-45, 1-40, 1-38(+). ראה פרטים 7.43 ס"מ - תקרה במפלס 5בעובי 
1.5.70.0060

100,980.00 34.00 2,970.00 מ"ר בידוד תרמי לגגות וקירות חיצוניים ע"י לוחות פוליסטירן משוחל
 ס"מ60X125פומבורד (קל-קר דחוס) או ש"ע, עמידים למים ולחות במידות 

 ס"מ3 ובעובי 

1.5.70.0070

48,660.00 20.00 2,433.00 מ"ר בידוד אקוסטי בין קומות ע"י יריעות מסוג "פלציב אקוסטיקל" או ש"ע
 ק"ג/מ"ק,25 מ"מ, עשויות מפוליאתילן מוקצף מוצלב בצפיפות 6בעובי 

2-19מונחות על תקרת בטון מתחת לריצוף - פרט 

1.5.70.0080

202,640.00 בידוד תרמי ואקוסטי 5.70 סה"כ לתת פרק:

מניעת חדירת גז ראדון למבנה 5.82 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
18,316.00 19.00 964.00 מ"ר  ס"מ מתחת למרצפי בטון, לשחרור גז ראדון. לפי15מצע חצץ גס בעובי 

 בתכנית1-10דרישות לאיטום לגז ראדון של עיריית ירושלים. ראה פרט 
 ש"ח/מ"ר22.50 = 30/20*15אדריכלות. מחיר היחידה 

1.5.82.0010

18,316.00 יעת חדירת גז ראדון למבנה מנ 5.82 סה"כ לתת פרק:

731,286.00 עבודות איטום 5 סה"כ לפרק:

נגרות אומן ומסגרות פלדה 6 פרק:

דלתות עץ 6.10 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מחירי דלתות עץ כוללות את כל הנאמר בתאור הדלתות ע"פ רשימת

דלתות העץ

14,280.00 3,570.00 4.00 יח' ) חד-כנפית לפתיחה ציריתB- דלת חסינת רעש (אקוסטית דרג D/5טיפוס 
 ס"מ100/210במידות 

1.6.10.0020

14,280.00 דלתות עץ 6.10 סה"כ לתת פרק:

דלתות בטיחות למוסדות חינוך (מעץ ומפח) 6.12 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מחירי דלתות עץ כוללות את כל הנאמר בתאור הדלתות ע"פ רשימת

דלתות העץ

15,940.00 3,188.00 5.00 יח' 1.6.12.0020 ס"מ80/220 - דלת עץ חד-כנפית לפתיחה רגילה במידות D-2טיפוס 

26,456.00 3,307.00 8.00 יח' 1.6.12.0030 ס"מ80/220 - דלת עץ חד-כנפית לפתיחה רגילה במידות D-3טיפוס 

61,200.00 3,400.00 18.00 יח' 1.6.12.0040 ס"מ90/220 - דלת עץ חד-כנפית לפתיחה רגילה במידות D-4טיפוס 
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190/2019כתב כמויות למכרז מספר 
mבי"ס צור בהאר

תת כתב: בית ספר - מבנה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
14,450.00 2,890.00 5.00 יח' 1.6.12.0050 ס"מ90/220 - דלת עץ חד-כנפית לפתיחה רגילה במידות D-25טיפוס 

9,180.00 3,060.00 3.00 יח' 1.6.12.0060 ס"מ90/220 - דלת עץ חד-כנפית לפתיחה רגילה במידות D-26טיפוס 

10,074.00 3,358.00 3.00 יח' 1.6.12.0070 ס"מ90/220 - דלת עץ חד-כנפית לפתיחה רגילה במידות D-27טיפוס 

1,192.00 298.00 4.00 יח' 1.6.12.0080 ס"מ70/220 - דלת עץ חד-כנפית לפתיחה רגילה במידות D-28טיפוס 

138,492.00 דלתות בטיחות למוסדות חינוך (מעץ ומפח) 6.12 סה"כ לתת פרק:

ארונות מטבח,משטחי עבודה ודלפקים 6.20 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
8,670.00 2,890.00 קומפלט3.00 - יחידת ארון מטבח תחתון עשוי סנדוויץ' במידות20+נג-10+נג-8טיפוס נג-

, סוקל תחתוןP.F ס"מ, ציפוי פנים וציפוי חוץ פורמיקה 200/60/90
2 מחיצות, 4 דלתות פתיחה רגילה, 4 מגירות, 4סנדוויץ. הארון כולל: 

 מדפים3דפנות, 

1.6.20.0010

5,100.00 2,550.00 קומפלט2.00  -יחידת ארון מטבח עליון עשוי סנדוויץ במידות20+נג-8טיפוס נג-
5. הארון כולל: P.F ס"מ, ציפוי פנים וציפוי חוץ פורמיקה 200/30/60

 מדפים5 דפנות, 2 מחיצות, 4דלתות פתיחה רגילה, 

1.6.20.0020

8,670.00 4,335.00 קומפלט2.00 - יחידת ארון מטבח תחתון עשוי סנדוויץ במידות9+ נג7טיפוס נג-
, סוקל תחתוןP.F ס"מ, ציפוי פנים וציפוי חוץ פורמיקה 300/60/90

2 מחיצות, 6 דלתות פתיחה רגילה, 6 מגירות,4סנדוויץ. הארון כולל: 
 מדפים5דפנות, 

1.6.20.0030

3,655.00 3,655.00 קומפלט1.00 300/30/60- יחידת ארון מטבח עליון עשוי סנדוויץ במידות 7טיפוס נג-
 דלתות פתיחה7. הארון כולל: P.Fס"מ, ציפוי פנים וציפוי חוץ פורמיקה 

 מדפים6 דפנות, 2 מחיצות, 5רגילה, 

1.6.20.0040

4,720.00 944.00 5.00 מ"א - משטח עבודה עשוי מלוחות "פנוליק" (טרספה) ברוחב10+נג-9טיפוס נג-
 מ"מ, אנטי ונדליזם ועמידים בפני שריטות ושחיקה, מים18 ס"מ ובעובי 60

 ולחות, מונח על ארוןקיים

1.6.20.0050

19,074.00 1,122.00 17.00 מ"א - משטח עבודה לרבות קונזולות לתמיכה עשוי מלוחות11טיפוס נג-
 מ"מ, אנטי ונדליזם ועמידים18 ס"מ ובעובי 60"פנוליק" (טרספה) ברוחב 

בפני שריטות ושחיקה, מים ולחות, מונח על ארון קיים

1.6.20.0060

49,889.00 ות מטבח,משטחי עבודה ודלפקים ארונ 6.20 סה"כ לתת פרק:

דלתות פלדה ומשקופי פח 6.31 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מחירי דלתות פלדה כוללות את כל הנאמר בתאור הדלתות ע"פ רשימת

דלתות הפלדה

42,880.00 536.00 80.00 מ"ר  - דלתות לארון חשמל וכיבוי56 עד מס/54+מס/52 עד מס/45טיפוס מס/
 מ"מ לרבות משקוף צבוע, סוגר1.5 מ"מ או 1.25אש מפח מגולוון בעובי 

קפיצי שקוע וגמר צבע בתנור, מורכבות בנישה בנויה. המחיר הינו
 מ"ר כל דלת1.5לדלתות (חד או דו כנפיות) בשטח מעל 

1.6.31.0020
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190/2019כתב כמויות למכרז מספר 
mבי"ס צור בהאר

תת כתב: בית ספר - מבנה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,350.00 145.00 30.00 יח'  - תוספת לדלתות ארון חשמל56 עד מס/54+מס/52 עד מס/45טיפוס מס/

וכיבוי אש מפח מגולוון עבור משקוף סמוי דגם "ממילא" או ש"ע
1.6.31.0030

5,270.00 5,270.00 1.00 יח' 1.6.31.0040 ס"מ190/220 -דלת  דוכנפית מפח מגולוון במידות D/11טיפוס 

6,759.00 2,253.00 3.00 יח' 1.6.31.0050 ס"מ80/220 -דלת חד כנפית מפח מגולוון במידות D/12טיפוס 

2,253.00 2,253.00 1.00 יח' 1.6.31.0060 ס"מ80/220 -דלת חד כנפית מפח מגולוון במידות D13טיפוס 

5,780.00 5,780.00 1.00 יח' 1.6.31.0070 ס"מ220/220 - דלת דו כנפית מפח מגולוון במידות D/29טיפוס 

5,610.00 2,805.00 2.00 יח' 1.6.31.0080 ס"מ110/215 - דלת חד כנפית מפח מגולוון במידות D/30טיפוס 

6,120.00 6,120.00 1.00 יח' 1.6.31.0090 ס"מ220/270 - דלת דו כנפית מפח מגולוון במידות D/31טיפוס 

5,270.00 5,270.00 1.00 יח' 1.6.31.0100 ס"מ190/215 - דלת דו כנפית מפח מגולוון במידות D/32טיפוס 

2,465.00 2,465.00 1.00 יח' 1.6.31.0110 ס"מ110/220 - דלת רפפות  חד כנפית מפח מגולוון במידות D/33טיפוס 

86,757.00 דלתות פלדה ומשקופי פח 6.31 סה"כ לתת פרק:

דלתות פלדה חסינות אש 6.33 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מ"א מחירי דלתות פלדה כוללות את כל הנאמר בתאור הדלתות ע"פ רשימת

דלתות הפלדה
1.6.33.0010

22,100.00 850.00 26.00 יח'  -תוספת לדלת פלדה עבור מנגנוןD/8-D/11+D/29+D31+D/32טיפוס 
בהלה ללא נעילה, תקני, דגם "איזיאו" או ש"ע

1.6.33.0020

4,080.00 4,080.00 1.00 יח' ,1212 דק' לפי ת"י 60 -דלת פלדה חד כנפית חסינת אש ל- D/6טיפוס 
 ס"מ110/220במידות 

1.6.33.0030

7,820.00 3,910.00 2.00 יח' ,1212 דק' לפי ת"י 60 -דלת פלדה חד כנפית חסינת אש ל- D/7טיפוס 
 ס"מ85/220במידות 

1.6.33.0040

4,080.00 4,080.00 1.00 יח' ,1212 דק' לפי ת"י 60 -דלת פלדה חד כנפית חסינת אש ל- D/8טיפוס 
 ס"מ110/220במידות 

1.6.33.0050

23,505.00 4,701.00 5.00 יח' ,1212 דק' לפי ת"י 60 - דלת פלדה חד כנפית חסינת אש ל - D/9טיפוס 
 ס"מ110/220במידות 

1.6.33.0060

4,080.00 4,080.00 1.00 יח' ,1212 דק' לפי ת"י 60 - דלת פלדה חד כנפית חסינת אש ל - D/9טיפוס *
 ס"מ110/220במידות 

1.6.33.0070

26,928.00 8,976.00 3.00 יח' ,1212 דק' לפי ת"י 60 - דלת פלדה דו כנפית חסינת אש, ל- D/10טיפוס 
 ס"מ220/220במידות 

1.6.33.0080
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190/2019כתב כמויות למכרז מספר 
mבי"ס צור בהאר

תת כתב: בית ספר - מבנה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

92,593.00 דלתות פלדה חסינות אש 6.33 סה"כ לתת פרק:

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

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
8,118.00 451.00 18.00 מ"ר  -סורג קבוע, דוגמה סטנדרטית עשוי מפרופיל פלדה מרובע9טיפוס מס/

 מ"מ,25/25 מ"מ מגולוון וצבוע עם מסגרת מפרופיל פלדה 20/20
 מ"מ, (לסורגים עם "בטן" יש להוסיף לשטח הסורג99-100במרווחים של 

 ס"מ)50את הבליטות-הצדדיות והתחתונה-ברוחב 

1.6.51.0010

612.00 34.00 18.00 מ"ר  עבור06.051.0009-0011 -תוספת לסורג כמפורט בסעיפים 9טיפוס מס/
צבע בתנור

1.6.51.0020

268,345.00 595.00 451.00 מ"ר  - סורגים קבועים דגם ישר, פרופיל פלדה62 +מס/32 עד מס/10טיפוס מס/
 מ"מ, עם חיבורי פטנט ללא100-99 מ"מ, במרווח של 20/20 מרובע 

ריתוכים, מגולוון וצבוע אפוקסי בתנור

1.6.51.0030

24,244.00 638.00 38.00 יח'  -סורג צירי חד כנפי לחלונות ממ"ד בגודל17+מס/15+מס/12טיפוס מס/
 מ"מ, מסגרת פנימית40/20 ס"מ עם משקוף מפרופיל פלדה 100/100

 מ"מ דוגמה סטנדרטית, מגולוון וצבוע בתנור, לרבות30/30מפרופיל 
מנעול חצי צילינדר

1.6.51.0040

ים ופרופילי פלדה301,319.00 סורגי פלדה, תושבות למזגן,רשתות להרחקת יונ 6.51 סה"כ לתת פרק:

מעקה פלדה ופיברגלס 6.52 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
36,480.00 570.00 64.00 מ"א  מ', המאחז ותחתית המעקה עשויים1.3 -מעקה פלדה בגובה 57טיפוס מס/

 מ' מפרופיל1.5 מ"מ, עמודים במרחק עד 50/25/2 מפרופיל במידות 
25% מ"מ. למסגרת מרותך פח מחורר מסוג "שגב" או ש"ע (חירור 50/50/2

 מ"מ. המעקה מגולוון וצבוע, מעוגן בבטון בגובה לפי2 לפחות) בעובי 
התקן

1.6.52.0010

36,480.00 מעקה פלדה ופיברגלס 6.52 סה"כ לתת פרק:

סולמות פלדה 6.54 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,904.00 476.00 4.00 מ"א  -סולם עליה קבוע לחדרי מכונות, מאגרי מים וכו' עשוי38טיפוס מס/

3/4 מ"מ עם שלבים מצינור "50/25 או 1 1/2צינור "
1.6.54.0010

1,360.00 340.00 4.00 מ"א 40/5 -תוספת "כלוב" מגן לסולם עליה עשוי מפרופיל שטוח 38טיפוס מס/
מ"מ

1.6.54.0020

3,264.00 סולמות פלדה 6.54 סה"כ לתת פרק:

מאחזי יד ופסי הגנה מפלדה,עץ, אלומיניום ופלסטיקה 6.55 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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190/2019כתב כמויות למכרז מספר 
mבי"ס צור בהאר

תת כתב: בית ספר - מבנה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
38,964.00 204.00 191.00 מ"א  -נגיש- מאחז יד לכבש או לחדר מדרגות מותקן לקיר או58טיפוס מס/

לצידי מעקה בנוי מצינור פלדה מגולוון וצבוע בתנור, קוטר צינור חיצוני
 ס"מ מפני המשטח90-95 ס"מ עם כיפוף בקצוות המאחז, מורכב בגובה 3-4

 המוגמר או מפני קצה השלח במדרגות, מרווח חופשי לאחיזה מסביב
 ס"מ מינימום מהפנים החיצוני של הצינור, לרבו ת חיזוקים4למאחז 

.3.1 חלקים 1918לקיר/מעקה ורוזטות לכיסוי החיבור, לפי דרישות ת"י 
(סימון מישושי בקצה המאחז בכל קומה נמדד בנפרד)

1.6.55.0010

53,856.00 68.00 792.00 מ"א  מ"מ (ע"פ מחירון150/23- לוח הגנה לקיר עשוי עץ במידות 2טיפוס נג-
 ש"ח /מ"א)80   00.07.1170מנח"י סעיף 

1.6.55.0020

יום ופלסטיקה92,820.00 ה מפלדה,עץ, אלומינ מאחזי יד ופסי הגנ 6.55 סה"כ לתת פרק:

חלון עמיד אש 6.72 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
21,420.00 7,140.00 3.00 מ"ר  דק' במידות30 - שו"ע - חלון אלומיניום קבוע עמיד אש 15טיפוס  אל/

 ס"מ60/140
1.6.72.0010

21,420.00 חלון עמיד אש 6.72 סה"כ לתת פרק:

עבודות נגרות ומסגרות שאינם מופיעים במחירון דקל 6.73 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
37,448.00 37,448.00 קומפלט1.00  " תוצרתDECOR CLASSIC -מחיצה אקוסטית ניידת דגם "39טיפוס מס/

 ס"מ קונסטרוקציה פנימית מפרופילי625/265דקור דלת בע"מ במידות 
 =2660*2.65*6.25 = 22.043.0010פלדה. שו"ע לסעיף 

1.6.73.0010

536.00 536.00 קומפלט1.00  ס"מ60/40/165 -ארון פח ננעל לאחסון כימיקלים במידות 40טיפוס מס/
06.031.0510תוצרת חברת "דלילה" או ש"ע מאושר. מבוסס על סעיף 

1.6.73.0020

26,010.00 13,005.00 2.00 טון  לחיבור בין מערכת אלומיניוםRHS - פרופילי פלדה 41טיפוס מס/
19.010.011לדלתות פלדה חיצוניות. שו"ע לסעיף דקל 

1.6.73.0030

19,968.00 128.00 156.00 מ"ר  ס"מ מצופה3 מ"מ ע"ג מסגרת מעץ בוק 10- לוח נעיצה מדיקט 4טיפוס נג-
 לפחות ,בגוון לבחירת האדריכל433לבד דחוס עמיד אש בדרגה 

1.6.73.0040

38,900.00 1,945.00 קומפלט20.00  ס"מ עשוי סנדווץ80/48/220- ארון כיתה דו כנפי במידות 5טיפוס נג-
מצופה דו צדדית בפורמייקה פלקס של לביא או ש"ע מאושר ע"י

האדריכל

1.6.73.0050

7,180.00 1,795.00 קומפלט4.00  ס"מ עשוי סנדווץ80/48/220- ארון כיתה חד כנפי במידות 6טיפוס נג-
מצופה דו צדדית בפורמייקה פלקס של לביא או ש"ע מאושר ע"י

האדריכל

1.6.73.0060

6,936.00 3,468.00 קומפלט2.00  ס"מ עשוי45/60/240- ארון מטבח (מסתור דוד) במידות 9+נג-8טיפוס נג-
סנדווץ מצופה דו צדדית בפורמייקה פלקס של לביא או ש"ע מאושר ע"י

06.020.0020 ש"ח למ"א לפי סעיף 1700האדריכל. מבוסס על מחיר של 

1.6.73.0070

21,505.00 935.00 23.00 מ"א  ס"מ, כולל60 מ"מ וברוחב 19" בעובי HPL- לוח "טרספה 11טיפוס נג-
 ס"מ. הלוח יורכב8 ס"מ + מכסה בקוטר 8פתחים למעבר כבלים בקוטר 

על קונסטרוקציית פלדה ויעוגן לקירות היקפיים ע"פ הנחיות
הקונסטרוקטור - חדר מדעים וטכנולוגיה + חדר הכנה

1.6.73.0080
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190/2019כתב כמויות למכרז מספר 
mבי"ס צור בהאר

תת כתב: בית ספר - מבנה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
20,570.00 935.00 22.00 מ"א  ס"מ, כולל60 מ"מ וברוחב 19" בעובי HPL- לוח "טרספה 12טיפוס נג-

 ס"מ. הלוח יורכב8 ס"מ + מכסה בקוטר 8פתחים למעבר כבלים בקוטר 
על קונסטרוקציית פלדה ויעוגן לקירות היקפיים ע"פ הנחיות

הקונסטרוקטור - חדר מחשבים, ספריה וחדר מורים

1.6.73.0090

5,100.00 1,275.00 4.00 מ"ר " בעוביHPL- חיפוי קירות ע"י לוחות "טרספה 11+נג-10+נג-9טיפוס נג-
 ס"מ בגוונים שונים לבחירת האדריכל,לרבות15 מ"מ ובגובה 18

קונסטרוקציית משנה מאלומיניום וחיבורה למשטח התחתון

1.6.73.0100

5,296.00 2,648.00 קומפלט2.00 118/65/220- ארון איכסון דו כנפי ננעל מפנל נגרים במידות 13טיפוס נג-
ס"מ מצופה פורמיקה דו צדדית בגוון לבחירת האדריכל

1.6.73.0110

37,740.00 1,020.00 37.00 מ"ר  מדפים (ללא דלת) במידות שונות ס"מ מפנל4- ארון 15+נג-14טיפוס נג-
נגרים מצופה דו צדדית בפורמיקה בגוונים לבחירת האדריכל

1.6.73.0120

1,142.00 1,142.00 קומפלט1.00  ס"מ מחופה פורמיקה מסוג6- ספסל מעץ אורן מעובד בעובי 16טיפוס נג-
וגוון מאושר ע"י האדריכל מעוגן לקיר ע"י זויתן פלדה באישור

 ש"ח)1200הקונסטרוקטור (מחיר יסוד 

1.6.73.0130

1,490.00 298.00 5.00 יח' 33/50 ) עבור מדף פח במידות 30תוספת למחיר דלת פח לארון שירות ( מ-
 ס"מ

1.6.73.0140

3,481.00 3,481.00 קומפלט1.00  ס"מ עשוי סנדווץ150/60/210 כנפיים במידות 3- ארון כיתה 17טיפוס נג-
מצופה דו צדדית בפורמייקה פלקס של לביא או ש"ע מאושר ע"י

האדריכל

1.6.73.0150

1,228.00 1,228.00 קומפלט1.00  ס"מ עשוי סנדווץ53/60/210- ארון כיתה חד-כנפי במידות 17טיפוס נג-
מצופה דו צדדית בפורמייקה פלקס של לביא או ש"ע מאושר ע"י

האדריכל

1.6.73.0160

6,144.00 128.00 48.00 יח' -  שלטי התמצאות ליד דלתות כניסה ומשרדים דגם18טיפוס נג-
LV-L-12-150 ס"מ. מחיר שו"ע15/12.4 של "שלטי גוון", או שו"ע במידות 
29.010.0130לסעיף דקל 

1.6.73.0170

גרות ומסגרות שאינם מופיעים במחירון דקל240,674.00 עבודות נ 6.73 סה"כ לתת פרק:

1,077,988.00 גרות אומן ומסגרות פלדה נ 6 סה"כ לפרק:

מתקני תברואה 7 פרק:

כלים ואביזרי מים 7.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
42,224.00 1,624.00 26.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים של אסלה תלויה מחרס לבן תוצרת "פלסאון"

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

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

גבוה דגם "נובה" או שווה ערך מאושר כולל צינור שטיפה, ברז מילוי
פנימי ומוצא לביוב, כיסויים לברגים וכו'. מושב פלסטי כבד ומלא תוצרת

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

(מיוחדת) או עם שרוול מתאים לצינור היוצא מהקיר וכ

1.7.1.0010

יח' )07.041.0088ל יתר הנדרש.(סעיף דקל  1.7.1.0020
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190/2019כתב כמויות למכרז מספר 
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תת כתב: בית ספר - מבנה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
15,810.00 510.00 31.00 יח' מתקן ריתום (לקיבוע לקיר) למונובלוק תלוי תוצרת "פלסאון" או שוו"ע,

)07.041.0190לרבות אביזרי חיבור לאסלה (סעיף דקל 
1.7.1.0030

11,775.00 2,355.00 5.00 יח' אספקה והתקנה של אסלת בית כסא מחרס לבן טיפוס "תלוי" תוצרת
 או שווה ערך, עם מיכל הדחה גלוי385"חמת" דגם "ברקת" מס. מק"ט 

ולחצן הפעלה. מיועדת לנכים, הרכבת מתקן, תלית אסלה, מכסה כבד,
וכל הנדרש להרכבה והפעלה מושלמת. כולל מושב תואם לנכים. (סעיף

)07.041.0081דקל 

1.7.1.0040

10,200.00 2,550.00 4.00 יח'  תוצרת "חרסה",361אספקה והתקנה של עביט שפכים "סלופסינק" דגם 
לרבות שפת עץ, סבכת פליז מצופה כרום, ברז שופך, חיבור למערכת

)07.041.0300הניקוז וכל יתר הנדרש להתקנה מושלמת.(סעיף דקל 

1.7.1.0050

2,935.00 587.00 5.00 יח' אספקה והתקנה  מושלמים של כיור מטבח אחד חרסה, דגם כיור תחתון
 או שווה ערך, וכל יתר הנדרש לפי המפרט והתוכניות. 507 מק"ט 60/40

)07.042.0300(סעיף דקל 

1.7.1.0060

1,830.00 366.00 5.00 יח' " או שווה51הספקה והתקנה של כיור רחצה תוצרת "חרסה" דגם "פלמה 
 ותליה. הכל קומפלט1.25ערך, לרבות סיפון מפוליפרופילן בקוטר "

)0031.07.042להרכבה מושלמת. (סעיף דקל 

1.7.1.0070

13,311.00 493.00 27.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים כנ"ל, אך של כיור רחצה תוצרת "חרסה" דגם
 מפוליפורפילן, להתקנה1.25, עם סיפון "160"נופר" (אובלי) מק"ט 

קומפלט תחת משטח  לפי תכנית האדריכל ודרישת המזמין וכל יתר
)07.042.0110הנדרש לפי המפרט והתוכניות. (סעיף דקל 

1.7.1.0080

4,590.00 918.00 5.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים כולל חיבור לצנרת המים של סוללת עירבוב 
302563למ"ק+מ"ח, תוצרת "חמת" להתקנה מהמשטח, דגם "אלפא" מק"ט 

 מ"מ) חיבור למים200 או שווה ערך, (פיה ארוכה ומסתובבת באורך 
 ,פרלטור חסכם0.5/"10באמצעות ברזי "שגיב" או "איקון" זויתיים 

)07.045.0175) וכל יתר הנדרש. (סעיף דקל 1-676(

1.7.1.0090

3,910.00 782.00 5.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים כנ"ל, אך של סוללת עירבוב לשירותי נכים
 או שווה ערך עם פיה קצרה301441תוצרת "חמת" דגם "מיקסמת" מק"ט 

 מ"מ, ידית מרפק, חיבור למים באמצעות ברזי "שגיב"130קבועה באורך 
) כמפורט וכנדרש.1-676 ,פרלטור חסכם (0.5/"10או "איקון" זויתיים 

)07.045.0398(סעיף דקל 

1.7.1.0100

22,032.00 816.00 27.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים כולל חיבור לצנרת המים של סוללת עירבוב 
למ"ק+מ"ח, תוצרת "חמת" להתקנה מהמשטח, דגם "אוורסט" מק"ט

 (פיה בינונית קבועה) חיבור למים באמצעות ברזי "שגיב" או302843
) וכל יתר הנדרש. (סעיף1-676 ,פרלטור חסכם (0.5/"10"איקון" זויתיים 

)07.045.0134דקל 

1.7.1.0110

282.00 47.00 6.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים כנ"ל, אך של ברז בודד מהקיר עבור מים קרים
.1/2או רכים וכל יתר הנדרש, של "ניל" או "יועם", כולל "בית", קוטר "

)07.021.0130(סעיף דקל 

1.7.1.0120

7,225.00 1,445.00 5.00 יח' אספקת והתקנה מושלמת של ברזייה מונגשת עם שני ראשים לאספקת מי
. (סעיף דקלLPH30 PD2שתייה קרים "מי קר" תוצרת " מי שגיב" דגם  

)07.045.9999חריג 

1.7.1.0130

17,856.00 1,488.00 קומפלט12.00 200אספקה והתקנה מושלמים של מיכל מים עגול מפולאיתילן לנפח 
ליטר, לרבות מעמד מתכת, ברז, מכסה למילוי,וכל יתר הנדרש לממ"מ

)07.080.0020עומד בדרישות הג"א כמפורט וכנדרש. (סעיף דקל 

1.7.1.0140
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תת כתב: בית ספר - מבנה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
12,627.00 1,403.00 קומפלט9.00 150אספקה והתקנה מושלמים של מיכל מים עגול מפולאיתילן לנפח 

ליטר, לרבות מעמד מתכת, ברז, מכסה למילוי,וכל יתר הנדרש לממ"מ
)07.080.9999עומד בדרישות הג"א כמפורט וכנדרש. (סעיף דקל 

1.7.1.0150

9,435.00 3,145.00 קומפלט3.00 1500אספקה והתקנה מושלמים של מיכל מים עגול מפולאיתילן לנפח 
ליטר לאגירה וסחרור על גג המבנה, לרבות מעמד מתכת, ברז, מכסה

למילוי, וכל יתר הנדרש לממ"מ עומד בדרישות הג"א כמפורט וכנדרש.
)07.080.0600(סעיף דקל 

1.7.1.0160

1,152.00 128.00 9.00 יח' . (סעיף0.75אספקה והתקנה מושלמים של ברז למילוי מיכלים בקוטר "
)07.045.0030דקל 

1.7.1.0170

177,194.00 כלים ואביזרי מים 7.1 סה"כ לתת פרק:

אספקת מים קרים וחמים בבנין 7.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
24,840.00 138.00 180.00 מ"א אספקה והתקנה מושלמים של צנרת אספקת מים קרים  חמים לשימוש או

לכיבוי אש. בחללי תקרות מונמכות , במילוי, בחריצים ומעברים בקירות,
לרבות ביצוע החריצים והמעברים, הקידוחים והחציבות בקירות/ רצפות
/תקרות, כל שרוולי המעבר, ההגנה על הצנרת, תמיכות תליות, צביעה

) ל א כולל ספחיםS.D.R.11) 15סימון וכל יתר הנדרש. צנרת פקסגול דרג 
 מ"מ בחיבורי הברגה כמפורט וכנדרש.75למעט מחברים. קוטר הצנרת 

)07.012.0213(סעיף דקל 

1.7.2.0010

18,300.00 122.00 150.00 מ"א אספקה והתקנה מושלמים של צנרת אספקת מים קרים  חמים לשימוש או
לכיבוי אש. בחללי תקרות מונמכות , במילוי, בחריצים ומעברים בקירות,
לרבות ביצוע החריצים והמעברים, הקידוחים והחציבות בקירות/ רצפות
/תקרות, כל שרוולי המעבר, ההגנה על הצנרת, תמיכות תליות, צביעה

) ל א כולל ספחיםS.D.R.11) 15סימון וכל יתר הנדרש. צנרת פקסגול דרג 
 מ"מ בחיבורי הברגה כמפורט וכנדרש.63למעט מחברים. קוטר הצנרת 

)07.012.0211(סעיף דקל 

1.7.2.0020

2,040.00 102.00 20.00 מ"א אספקה והתקנה מושלמים של צנרת אספקת מים קרים  חמים לשימוש או
לכיבוי אש. בחללי תקרות מונמכות , במילוי, בחריצים ומעברים בקירות,
לרבות ביצוע החריצים והמעברים, הקידוחים והחציבות בקירות/ רצפות
/תקרות, כל שרוולי המעבר, ההגנה על הצנרת, תמיכות תליות, צביעה

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

)07.012.0200כמפורט וכנדרש. (סעיף דקל 

1.7.2.0030

3,400.00 68.00 50.00 מ"א אספקה והתקנה מושלמים של צנרת אספקת מים קרים  חמים לשימוש
 כנ"ל, כולל ספחים ואביזרים ללא תוספת ועל פי האורך15פקסגול דרג 

)07.012.0411 מ"מ כמפורט וכנדרש. (סעיף דקל 40בלבד, אך קוטר הצנרת 

1.7.2.0040

13,120.00 82.00 160.00 מ"א אספקה והתקנה מושלמים של צנרת אספקת מים קרים חמים לשימוש
 כנ"ל, כולל ספחים ואביזרים ללא תוספת ועל פי האורך24פקסגול דרג 

 מ"מ בתוך מתעל כמפורט וכנדרש. (סעיף דקל25בלבד, אך קוטר הצנרת 
07.012.0130(

1.7.2.0050

1,520.00 38.00 40.00 מ"א אספקה והתקנה מושלמים של בידוד טרמי לצנרת  מ"ח ואביזריה במבנה,
כולל אוכפי עץ אוכפי פח בין אוכפי העץ והתליות, הבידוד בתרמילי גומי

 ספוגי תוצרת "ענביד"  עם עטיפת שכבת מגן עשויה שתי שכבות של
מחסום אדים "אקרילפז סופר" עם תחבושות גזה עבה וצבע עליון אמייל

  או1סינטטי בשתי שכבות בגוון שינתן ע"י המזמין, עבור צנרת בקוטר "
. כולל ספחים ואביזרים ללא0.75 הבידוד בעובי דופן של "0.75בקוטר "

תוספת. סימון ושילוט הצנרת לכל אורכה וכל יתר דרישות המפרט הטכני
והתוכניות.

1.7.2.0060
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190/2019כתב כמויות למכרז מספר 
mבי"ס צור בהאר

תת כתב: בית ספר - מבנה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,256.00 94.00 24.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים של מחלקי פליז למ"ק/מ"ח, בנישות או ארונות

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

 של "שגיב" בלבד מעבר מלא,חיבור לצנרת וכל יתר דרישות1בקוטר "
)07.012.0640המפרט והתוכניות. (סעיף דקל 

1.7.2.0070

4,680.00 468.00 10.00 יח' , במידות ג/ר/ע94202028אספקה והתקנה של ארון מחלקים גדול, מק"ט 
 נקודות, כולל מכסה מתאים וכל יתר הנדרש. (סעיף16, עד 16/86.3/65

)07.012.0683דקל 

1.7.2.0080

92,800.00 58.00 1,600.00 מ"א אספקה והתקנה מושלמים של צנרת "פקסגול" לאספקת מים קרים או
25 מותקנת בתוך מתעלים בקוטר 24 מ"מ ובדרג 16חמים, קוטר הצנרת 

מ"מ, כולל "בתים" בקירות לאביזרים, הגנת המתעל ברצפה, ההתקנה
תתבצע לפי הוראות יצרן לרבות יתר דרישות המפרט והתוכניות , המחיר

)07.012.0110לפי האורך בלבד. (סעיף דקל 

1.7.2.0090

3,672.00 153.00 24.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים של ברז ניתוק כדורי למ"ק/מ"ח מעבר מלא,
 כמפורט וכנדרש.1מתוברג, תוצרת "שגיב" עם רקורד לפירוק, הקוטר "

)07.021.0420(סעיף דקל 

1.7.2.0100

1,088.00 272.00 4.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים של ברז ניתוק כדורי למ"ק/מ"ח מעבר מלא,
 כמפורט וכנדרש.2מתוברג, תוצרת "שגיב" עם רקורד לפירוק, הקוטר "

)07.021.0450(סעיף דקל 

1.7.2.0110

824.00 206.00 4.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים של ברז ניתוק כדורי למ"ק/מ"ח מעבר מלא,
 כמפורט וכנדרש.1.5מתוברג, תוצרת "שגיב" עם רקורד לפירוק, הקוטר "

)07.021.0440(סעיף דקל 

1.7.2.0120

1,190.00 119.00 10.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים של ברז ניתוק כדורי למ"ק/מ"ח מעבר מלא,
 כמפורט וכנדרש.0.75מתוברג, תוצרת "שגיב" עם רקורד לפירוק, הקוטר "

)07.021.0410 (סעיף דקל 

1.7.2.0130

5,358.00 893.00 6.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים של ברז ניתוק אלכסוני תוצרת "שגיב" הקוטר
)07.021.0060 כמפורט וכנדרש.(סעיף דקל 3"

1.7.2.0140

3,060.00 510.00 6.00 יח' . (סעיף דקל3אספקה והתקנה מושלמים כנ"ל של רקורד לברז "
07.023.760(

1.7.2.0150

984.00 123.00 8.00 יח' . (סעיף דקל2אספקה והתקנה מושלמים כנ"ל של רקורד לברז "
07.023.750(

1.7.2.0160

450.00 75.00 6.00 יח' . (סעיף דקל1.5אספקה והתקנה מושלמים כנ"ל של רקורד לברז "
07.023.740(

1.7.2.0170

1,014.00 39.00 26.00 יח' . (סעיף דקל1אספקה והתקנה מושלמים כנ"ל של רקורד לברז "
07.023.720(

1.7.2.0180

1,836.00 306.00 6.00 יח'  עבור מיכלי אגירה וסחרור על גג2אספקה והתקנה מושלמים אל חוזר "
)07.021.040המבנה (סעיף דקל 

1.7.2.0190

182,432.00 אספקת מים קרים וחמים בבנין 7.2 סה"כ לתת פרק:

מערכת סילוק שפכים בבנין 7.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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190/2019כתב כמויות למכרז מספר 
mבי"ס צור בהאר

תת כתב: בית ספר - מבנה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
33,300.00 111.00 300.00 מ"א אספקה והתקנה מושלמים של צנרת ביוב, סילוק שפכים או ניקוז בתחום

המבנה, גלויה, סמויה, בחריצים, בקירות, בחלל תיקרות או ברצפה
במילוי. כולל חפירה/חציבה/קידוח במקדח יהלום, תליה תחת תקרת

+בטון עםHDPEהבטון, או תחת רצפת בטון בכל עומק נדרש. הצרת עשוי 
. הקו טרP.V.C אביזרים מקוריים תוצרת "גבריט" או ש"ע של פלסים או 

 מ"מ לא כולל ספחים, לרבות יתר דרישות המפרט והתוכניות. (סעיף110
)07.031.0430דקל 

1.7.3.0010

3,400.00 85.00 40.00 מ"א  מ"מ ללא63 בקוטר HDPEאספקה והתקנה מושלמים כנ"ל, אך של צנרת 
)07.031.0410ספחים לרבות יתר דרישות המפרט והתוכניות. (סעיף דקל 

1.7.3.0020

13,280.00 83.00 160.00 מ"א  מ"מ כולל50 בקוטר HDPEאספקה והתקנה מושלמים כנ"ל, אך של צנרת 
ספחים ואביזרים ללא תוספת לרבות יתר דרישות המפרט והתוכניות.

)07.031.0400(סעיף דקל 

1.7.3.0030

9,240.00 77.00 120.00 מ"א  מ"מ כולל40 בקוטר HDPEאספקה והתקנה מושלמים כנ"ל, אך של צנרת 
ספחים ואביזרים ללא תוספת לרבות יתר דרישות המפרט והתוכניות.

)07.031.0395(סעיף דקל 

1.7.3.0040

6,460.00 38.00 170.00 מ"א  מ"מ כולל32 בקוטר HDPEאספקה והתקנה מושלמים כנ"ל, אך של צנרת 
ספחים ואביזרים ללא תוספת לרבות יתר דרישות המפרט והתוכניות.

1.7.3.0050

7,200.00 72.00 100.00 יח'  מ"מ. (סעיף110 בקוטר HDPEאספקה והתקנה שח ספחים שונים לצנרת 
)07.033.0040דקל 

1.7.3.0060

2,200.00 55.00 40.00 יח'  מ"מ. (סעיף63 בקוטר HDPEאספקה והתקנה שח ספחים שונים לצנרת 
)07.033.0020דקל 

1.7.3.0070

2,982.00 213.00 14.00 יח'  כולל4/"2אספקה והתקנה מושלמים של מחסום רצפה מפוליפרופילן "
מאריך כנדרש, עם מכסה/רשת מפליז מותקן במסגרת מרובעת, צביעת

המסגרת והמכסה האפוקסי בגווןשינתן ע"י המזמין, התאמה לריצוף חיבור
)07.034.0200 לצנרת וכל יתר הנדרש. (סעיף דקל 

1.7.3.0080

952.00 238.00 4.00 יח'  כולל4/"4אספקה והתקנה מושלמים של מחסום רצפה מפוליפרופילן "
מאריך כנדרש, עם מכסה/רשת מפליז מותקן במסגרת מרובעת, צביעת

המסגרת והמכסה האפוקסי בגווןשינתן ע"י המזמין, התאמה לריצוף חיבור
)07.034.9999 לצנרת וכל יתר הנדרש.(סעיף דקל חריג 

1.7.3.0090

4,968.00 621.00 8.00 יח'  כולל8/"4אספקה והתקנה מושלמים של מחסום רצפה מפוליפרופילן "
מאריך כנדרש, עם מכסה/רשת מפליז מותקן במסגרת מרובעת, צביעת

המסגרת והמכסה האפוקסי בגווןשינתן ע"י המזמין, התאמה לריצוף חיבור
)07.034.0050 לצנרת וכל יתר הנדרש. (סעיף דקל 

1.7.3.0100

14,910.00 213.00 70.00 יח'  כולל4/"2אספקה והתקנה מושלמים של קופסאת ביקורת מפוליפרופילן "
מאריך כנדרש, עם מכסה מפליז מותקן במסגרת מרובעת, צביעת המסגרת
והמכסה האפוקסי בגוון שינתן ע"י המזמין, התאמה לריצוף חיבור לצנרת

)07.034.0400וכל יתר הנדרש. (סעיף דקל 

1.7.3.0110

6,390.00 213.00 30.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים של קופסאת ביקורת נופלת מפוליפרופילן
 כולל מאריך כנדרש, עם מכסה מפליז מותקן במסגרת מרובעת,4/"2"

צביעת המסגרת והמכסה האפוקסי בגוון שינתן ע"י המזמין, התאמה
)07.034.0410לריצוף חיבור לצנרת וכל יתר הנדרש. (סעיף דקל 

1.7.3.0120

2,982.00 213.00 14.00 יח'  כולל4/"2אספקה והתקנה מושלמים של מחסום תופי מפוליפרופילן "
מאריך כנדרש, עם מכסה מפליז מותקן במסגרת מרובעת, צביעת המסגרת
והמכסה האפוקסי בגוון שינתן ע"י המזמין, התאמה לריצוף חיבור לצנרת

)07.034.0300וכל יתר הנדרש. (סעיף דקל 

1.7.3.0130
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190/2019כתב כמויות למכרז מספר 
mבי"ס צור בהאר

תת כתב: בית ספר - מבנה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
14,540.00 1,454.00 10.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים של תעלת ניקוז עם רשת ניקוז לניקוי שירותים,

)07.034.0686 התאמה לריצוף חיבור לצנרת וכל יתר הנדרש. (סעיף דקל 
1.7.3.0140

4,350.00 145.00 30.00 יח' H.D.P.Eאספקה והתקנה מושלמים של "קולר אש" עבור מעבר צינור 
, בקיר או רצפה, להגנה מפני אש למשך שעתיים. (סעיף דקל4בקוטר "

07.120.0134(

1.7.3.0150

2,760.00 92.00 30.00 יח' H.D.P.Eאספקה והתקנה מושלמים של "קולר אש" עבור מעבר צינור 
, בקיר או רצפה, להגנה מפני אש למשך שעתיים. (סעיף דקל2בקוטר "

07.120.0130(

1.7.3.0160

129,914.00 מערכת סילוק שפכים בבנין 7.3 סה"כ לתת פרק:

דוודי מים חשמליים 7.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,720.00 1,360.00 קומפלט2.00  ליטר, אנכי30אספקה והתקנה מושלמים של מחמם מים חשמלי בנפח של 

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

 בר. צינור ניקוז, משפך6 בר ולחץ אויר או גז של 8 ליטר ללחץ עבודה של 
 לניקוז וחיבור לסיפון כיור. ברז "משגיחום" טרמוסטטי להגבלת טמפ.

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

)07.111.0005המפרט והתוכניות. (סעיף דקל 

1.7.4.0010

2,720.00 דוודי מים חשמליים 7.4 סה"כ לתת פרק:

ציוד כבוי אש 7.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
12,201.00 1,743.00 קומפלט7.00 אספקה והתקנה מושלמים של עמדת כיבוי אש פנימי\חיצוני בארון

 ס"מ המשולם בנפרד, צבוע עם סימון בולט30X90X130פיברגלס במידות 
 עם חיבור סיבובי מהיר (שטורץ), גלגילון2"אש". כולל ברז שריפה "

 אטמוספרות6 מטר (צינור תקני עמיד בלחץ 30 ובאורך 0.75כיבוי בקוטר "
 לפחות), תוף גלגילון, ברז הפתיחה מהירה (כדורי) מעבר מל א עם ידית

ארוכה של "שגיב". מזנק דו שימושי ריסוס/ סילון עם ברז תלת מצבי ופיה
 מטר כ"א עם מצמדים15 ובאורך 2 מ"מ. שני זרנוקי בד בקוטר "8

סיבובבים בקצוות, מזנק דו שימושי ריסוס/סילון וברז תלת מצבי בקוטר
. כל הציוד יהיה עם תו תקן ומאושר ע"י שירותי הכבאות ברשות2"

7.100.001המקומית כמפורט וכנדרש. (סעיף דקל 

1.7.5.0010

קומפלט )0 1.7.5.0020

2,295.00 459.00 5.00 יח' . (סעיף דקל2אספקה והתקנה מושלמים של ברז כיבוי בקוטר "
07.100.0101(

1.7.5.0030

4,046.00 289.00 14.00 יח'  ק"ג,6אספקה והתקנה מושלמים של מטפי כיבוי אש אבקה יבשה 
)07.100.0050לאספקה עם ארונות כיבוי האש. (סעיף דקל 

1.7.5.0040

5,299.00 757.00 7.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים של מטפי של ארון פיברגלס לעמדת כיבוי אש
)07.100.0210. (סעיף דקל 120X80X30במידות 

1.7.5.0050

23,841.00 ציוד כבוי אש 7.5 סה"כ לתת פרק:
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ניקוז מי גשם 7.6 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
15,540.00 111.00 140.00 מ"א  מ"מ עשוי110אספקה והתקנה מושלמים של צנרת ניקוז מי גשם  בקוטר 

, חיבור לגשמות,1 חלק 4476 לפי ת"י HDPEפוליאטילן בצפיפות גבוהה 
)07.031.0430 לרבות ספחים ואביזרים כמפורט וכנדרש. (סעיף דקל 

1.7.6.0010

5,850.00 650.00 9.00 יח'   בעליDALLMERאספקה והתקנה של נקז גג מפוליפרופילן קשיח תוצרת 
" יציאה אופקית דגם "רינו",S-10 DALLBIT 4"X4 4דופן כפולה, דגם "

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

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

 מ"מ המולחם לגוף הנקז כולל חיזוק טבעת מפלב"ם420 מ"מ ובקוטר 4.7
)07.050.0100רחבה סביב פתח הקולטן. (סעיף דקל 

1.7.6.0020

1,275.00 255.00 5.00 יח' A15אספקה והתקנה של תעלה עם רשת לניקוז גג תוצרת "פלסאון" דגם 
.14X100 כולל רשת ניקוז. הנקז במידות 51600010מק"ט 

1.7.6.0030

22,665.00 ניקוז מי גשם 7.6 סה"כ לתת פרק:

מערכת סילוק גז ראדון וניקוז יסודות 7.7 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
59,500.00 170.00 350.00 מ"א אספקה והתקנה מושלמים של צינור איסוף וסילוק גז ראדון, וכל יתר

הפרטים עפ"י מפרט עירית י-ם, בשיפוע עולה לצנור האנכי. הצנור של
"פלעד" עם עטיפת ארג גיאוטכני וכל יתר הנדרש. (סעיף דקל

05.081.0020(

1.7.7.0010

1,224.00 153.00 8.00 יח'  לחבור צנרת סילוק ראדון בקוטרTאספקה והתקנה מושלמים, של אביזרי 
)05.081.9999 מ"מ, ועפ"י מפרט העיריה. (סעיף דקל חריג 110

1.7.7.0020

7,770.00 111.00 70.00 מ"א אספקה והתקנה מושלמים, של צנור מאסף אנכי לסילוק גז ראדון, ועד
" אוAPC-3 עטוף מבחוץ בשכבת מגן "5/32מעל לגג המבנה, פלדה "

)57.011.0100 מ"מ. (סעיף דקל  110"טריו", הקוטר 

1.7.7.0030

2,416.00 604.00 4.00 יח' כובע עליון על צנור סילוק ראדון אנכי, לפי מפרט עירית ירושלים. הקוטר
)05.081.9999 מ"מ. (סעיף דקל חריג 110 

1.7.7.0040

22,200.00 111.00 200.00 מ"א אספקה והתקנה מושלמים של צנור לניקוז יסודות, שרשורי מחורר עטוף
בארג גיאוטכני בלתי ארוג, כל שכבות ה"פילטר" מתחת ומעל לצנור לפי
הנדרש במפרט לרבות גודל האבנים וסדר הנחתם, החפירה, יישור הקטע

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

51.062.0100(

1.7.7.0050

2,550.00 2,550.00 1.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים של תא בקורת לניקוז יסודות, תחתית חלקה
 ס"מ והעומק עד80ומכסה רשת. חבורים לצנרת נכנסת ויוצאת. הקוטר 

)57.041.0010 ס"מ. (סעיף דקל 125

1.7.7.0060

2,040.00 1,020.00 2.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים של מפל לניקוז יסודות, מצנורות פי.וי.סי.
45 ושתי קשתות Tקשיח, כולל כל האביזרים למפל חיצוני, הסתעפות 

 ס"מ. (סעיף דקל300 וגובה המפל עד 6מעלות, קוטר הצנרת "
57.046.0050(

1.7.7.0070

97,700.00 מערכת סילוק גז ראדון וניקוז יסודות 7.7 סה"כ לתת פרק:

צינורות פלסטיים למים קרים וחמים 7.12 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,744.00 468.00 8.00 יח' 60/656 נקודות, במידות 16 -ארגז למחלקים (מרכזיה) עד 44טיפוס מס/

ס"מ, מותקן מושלם בתוך קיר
1.7.12.0010

3,744.00 ורות פלסטיים למים קרים וחמים צינ 7.12 סה"כ לתת פרק:

משטחי שיש 7.46 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
51,000.00 1,275.00 40.00 מ"א Viento" 2003T ,2141T) דגם 4משטח קוורץ של "אבן קיסר" (קבוצה 

,3100T ,4030T ,4350T ס"מ, לרבות עיבוד65 ס"מ וברוחב עד 2" בעובי 
קנט ישר בעובי המשטח עם פאזה עדינה, עיבוד פתחים לכיור במידות

 ס"מ בהתקנה תחתונה, לכיור סטנדרט ולברז "פרח" (ברז מהשיש)40/60

1.7.46.0010

4,182.00 102.00 41.00 מ"א תוספת למשטחי שיש (אבן) ולמשטחי קוורץ, עבור עיבוד קצה משטח שיש
בחצי עיגול

1.7.46.0020

7,752.00 408.00 19.00 יח' תוספת למשטחי שיש (אבן) ולמשטחי קוורץ, עבור חיתוך פתח לכיור
בהתקנה שטוחה

1.7.46.0030

969.00 51.00 19.00 יח' תוספת למשטחי שיש (אבן) ולמשטחי קוורץ, עבור חיתוך פתח לברז
בעמידה

1.7.46.0040

6,800.00 272.00 25.00 מ"א תוספת עבור סינר קדמי ממשטח קוורץ של "אבן קיסר" או "סטון
 ס"מ, מודבק למשטח שיש30), בגובה עד 1איטליאנו" או ש"ע (קבוצה 

להסתרת הכיור, לרבות עיבוד פינות קדמיות. כאשר הזמנת הסינר
מבוצעת עם הזמנת המשטח

1.7.46.0050

70,703.00 משטחי שיש 7.46 סה"כ לתת פרק:

מיכלי מים 7.80 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
9,226.00 1,318.00 7.00 יח' ,3/4 ליטר יציאה "100מיכלי מים עגולים מפוליאתילן לתכולה של 

לרבות מעמד מתכת וברזים
1.7.80.0010

9,226.00 מיכלי מים 7.80 סה"כ לתת פרק:

עמדות וציוד לכיבוי אש בתוך הבניין 7.81 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
473.00 43.00 11.00 יח'  קשיח במידותP.V.C -שלטי סימון מ-56+מס/54--מס/52+מס/50טיפוס מס/

 ס"מ לזיהוי תוכנו של ציוד קבוע, צינורות ואביזרים בהתאם לת"י20/30 
659

1.7.81.0010

473.00 עמדות וציוד לכיבוי אש בתוך הבניין 7.81 סה"כ לתת פרק:

720,612.00 מתקני תברואה 7 סה"כ לפרק:

עבודות חשמל 8 פרק:

8.4תת פרק  8.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
. כל העבודות בפרק זה כפופות לנאמר ב"מפרט כללי לעבודות בנין"2

("האוגדן הכחול"), כולל אופני המדידה, אלא אם צויין אחרת בסעיף.

8.4תת פרק  8.4 סה"כ לתת פרק:

8.5תת פרק  8.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
בסעיפים שאינם נכללים במפרט הכללי או מנוגדים לנאמר בו, יש

להשתמש רק במקרים של דרישה מיוחדת.

8.5תת פרק  8.5 סה"כ לתת פרק:

8.8תת פרק  8.8 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
.34 35. מערכות גילוי וכיבוי אש ומערכות בקרת מבנים - ראה פרקים ,3

8.8תת פרק  8.8 סה"כ לתת פרק:

8.9תת פרק  8.9 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
.88. עלויות חומרים לעבודות מתקני חשמל - ראה חלק ב' פרק 4

8.9תת פרק  8.9 סה"כ לתת פרק:

8.10תת פרק  8.10 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
. שעות עבודה חשמלאי מוסמך וחשמלאי עוזר - ראה סעיפים5

60.020.0090-0100.

8.10תת פרק  8.10 סה"כ לתת פרק:

8.21תת פרק  8.21 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
750.00 5.00 150.00 מ"א  מ"מ, סמויים  או20צינורות פלסטיים כפיפים "כבה מאליו", "פ"נ" קוטר 

גלויים לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר
1.8.21.0010

1,050.00 7.00 150.00 מ"א  מ"מ, סמויים  או25צינורות פלסטיים כפיפים "כבה מאליו", "פ"נ" קוטר 
גלויים לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר

1.8.21.0020

2,000.00 10.00 200.00 מ"א  מ"מ, סמויים  או32צינורות פלסטיים כפיפים "כבה מאליו", "פ"נ" קוטר 
גלויים לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר

1.8.21.0030

1,040.00 13.00 80.00 מ"א  מ"מ, סמויים  או40צינורות פלסטיים כפיפים "כבה מאליו", "פ"נ" קוטר 
גלויים לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר

1.8.21.0040
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,440.00 18.00 80.00 מ"א  מ"מ, סמויים  או50צינורות פלסטיים כפיפים "כבה מאליו", "פ"נ" קוטר 

גלויים לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר
1.8.21.0050

2,000.00 10.00 200.00 מ"א 1.8.21.0060 מ"מ עם חבל משיכה50צינורות רב שכבתיים שרשוריים קוטר 

140.00 14.00 10.00 מ"א 1.8.21.0070 מ"מ עם חבל משיכה75צינורות רב שכבתיים שרשוריים קוטר 

1,300.00 26.00 50.00 מ"א 1.8.21.0080 מ"מ עם חבל משיכה110צינורות רב שכבתיים שרשוריים קוטר 

10.00 2.00 5.00 מ"א  מ"מ, מושחל בצינורות בהתאם8חבל משיכה מפוליפרופילן שזור, בקוטר 
 של בזק1079למפרט 

1.8.21.0090

9,730.00 8.21תת פרק  8.21 סה"כ לתת פרק:

8.23תת פרק  8.23 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
תעלות מרשת ברזל מגולוונת

10,750.00 43.00 250.00 מ"א  מ"מ, מרשת ברזל מגולוונת לרבות85 מ"מ ובעומק 100תעלות ברוחב 
חיזוקי ברזל, מתלים, קשתות, זוויות ומחברים

1.8.23.0020

13,250.00 53.00 250.00 מ"א  מ"מ, מרשת ברזל מגולוון לרבות85 מ"מ ובעומק 200תעלות ברוחב 
חיזוקי ברזל, מתלים, קשתות, זוויות ומחברים

1.8.23.0030

14,500.00 58.00 250.00 מ"א  מ"מ, מרשת ברזל מגולוון לרבות85 מ"מ ובעומק 300תעלות ברוחב 
חיזוקי ברזל, מתלים, קשתות, זוויות ומחברים

1.8.23.0040

3,600.00 72.00 50.00 מ"א  מ"מ, מרשת ברזל מגולוון לרבות85 מ"מ ובעומק 400תעלות ברוחב 
חיזוקי ברזל, מתלים, קשתות, זוויות ומחברים

1.8.23.0050

1,660.00 83.00 20.00 מ"א  מ"מ, מרשת ברזל מגולוון לרבות85 מ"מ ובעומק 500תעלות ברוחב 
חיזוקי ברזל, מתלים, קשתות, זוויות ומחברים

1.8.23.0060

1,410.00 94.00 15.00 מ"א  מ"מ, מרשת ברזל מגולוון לרבות85 מ"מ ובעומק 600תעלות ברוחב 
חיזוקי ברזל, מתלים, קשתות, זוויות ומחברים

1.8.23.0070

16,500.00 66.00 250.00 מ"א  מ"מ מפלסטיק, קבועות על60 מ"מ ובעומק 120תעלות מחולקות ברוחב 
מבנה או תלויות מהתקרה, לרבות מכסה וחיזוקי ברזל, דוגמת "פלגל" או

ש"ע

1.8.23.0080

700.00 14.00 50.00 יח' 1.8.23.0090 מ"מ120 ו- 100מתאמים לאביזרי גוויס לתעלות פלסטיות ברוחב 

1,000.00 20.00 50.00 יח'  מ"מ עבור140 מ"מ ו- 70בסיס לקופסת חיבורים לתעלות פלסטיות ברוחב 
 אביזרי גוויס או לגרנד או בטיצ'ינו

1.8.23.0100

63,370.00 8.23תת פרק  8.23 סה"כ לתת פרק:

8.24תת פרק  8.24 תת פרק:



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 30עמוד: 29/01/2020

190/2019כתב כמויות למכרז מספר 
mבי"ס צור בהאר

תת כתב: בית ספר - מבנה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,996.00 107.00 28.00 מ"א  מ"מ מברזל מגולוון או צבוע, קבועים על300סולמות לכבלים ברוחב 

מבנים או תלויים מהתקרה, לרבות חיזוקי ברזל, זוויות, מחברים, קשתות,
תמיכות, מהדקי הארקה ומתלים

1.8.24.0010

2,996.00 8.24תת פרק  8.24 סה"כ לתת פרק:

8.31תת פרק  8.31 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
600.00 6.00 100.00 מ"א  ממ"ר קבועים למבנה,3X1.5 בחתך N2XY (XLPE)כבלי נחושת מסוג 

מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני
 הקצוות

1.8.31.0010

700.00 7.00 100.00 מ"א  ממ"ר קבועים למבנה,4X1.5 בחתך N2XY (XLPE)כבלי נחושת מסוג 
מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני

 הקצוות

1.8.31.0020

900.00 9.00 100.00 מ"א  ממ"ר קבועים למבנה,5X1.5 בחתך N2XY (XLPE)כבלי נחושת מסוג 
מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני

 הקצוות

1.8.31.0030

800.00 8.00 100.00 מ"א  ממ"ר קבועים למבנה,3X2.5 בחתך N2XY (XLPE)כבלי נחושת מסוג 
מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני

 הקצוות

1.8.31.0040

900.00 9.00 100.00 מ"א  ממ"ר קבועים למבנה,4X2.5 בחתך N2XY (XLPE)כבלי נחושת מסוג  
מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני

 הקצוות

1.8.31.0050

1,000.00 10.00 100.00 מ"א  ממ"ר קבועים למבנה,5X2.5 בחתך N2XY (XLPE)כבלי נחושת מסוג  
מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני

 הקצוות

1.8.31.0060

1,600.00 16.00 100.00 מ"א  ממ"ר קבועים למבנה,5X4 בחתך N2XY (XLPE)כבלי נחושת מסוג 
מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני

 הקצוות

1.8.31.0070

2,070.00 23.00 90.00 מ"א   ממ"ר קבועים למבנה,5X6 בחתך N2XY (XLPE)כבלי נחושת מסוג 
מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני

 הקצוות

1.8.31.0080

1,550.00 31.00 50.00 מ"א   ממ"ר קבועים למבנה,5X10 בחתך N2XY (XLPE)כבלי נחושת מסוג 
מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני

 הקצוות

1.8.31.0090

3,680.00 46.00 80.00 מ"א   ממ"ר קבועים למבנה,5X16 בחתך N2XY (XLPE)כבלי נחושת מסוג 
מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני

 הקצוות

1.8.31.0100



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 31עמוד: 29/01/2020

190/2019כתב כמויות למכרז מספר 
mבי"ס צור בהאר

תת כתב: בית ספר - מבנה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,880.00 61.00 80.00 מ"א    ממ"ר קבועים למבנה,4X25 בחתך N2XY (XLPE)כבלי נחושת מסוג 

מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני
 הקצוות

1.8.31.0110

1,725.00 69.00 25.00 מ"א  ממ"ר קבועים למבנה,4X35 בחתך N2XY (XLPE)כבלי נחושת מסוג 
מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני

 הקצוות

1.8.31.0120

18,400.00 92.00 200.00 מ"א  ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על4X50 בחתך N2XY (XLPE)כבלים מסוג 
 סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות

1.8.31.0130

775.00 31.00 25.00 מ"א  ממ"ר, מונחים על סולמות או24X1.5 בחתך N2XYכבלי פיקוד מסוג 
בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות

1.8.31.0140

39,580.00 8.31תת פרק  8.31 סה"כ לתת פרק:

8.34תת פרק  8.34 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
250.00 5.00 50.00 מ"א  מושחלים P.V.C ממ"ר עם בידוד 6מוליכי נחושת מבודדים בחתך 

בצינורות  או מונחים בתעלות, לרבות חיבור בשני הקצוות
1.8.34.0010

450.00 9.00 50.00 מ"א  מושחלים P.V.C ממ"ר עם בידוד 10מוליכי נחושת מבודדים בחתך 
בצינורות  או מונחים בתעלות, לרבות חיבור בשני הקצוות

1.8.34.0020

240.00 12.00 20.00 מ"א  מושחליםP.V.C ממ"ר עם בידוד 16מוליכי נחושת מבודדים בחתך 
בצינורות  או מונחים בתעלות, לרבות חיבור בשני הקצוות

1.8.34.0030

415.00 83.00 5.00 מ"א  מושחליםP.V.C ממ"ר עם בידוד 150מוליכי נחושת מבודדים בחתך 
בצינורות  או מונחים בתעלות, לרבות חיבור בשני הקצוות

1.8.34.0040

1,355.00 8.34תת פרק  8.34 סה"כ לתת פרק:

8.35תת פרק  8.35 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,600.00 9.00 400.00 מ"א  ממ"ר, טמונים בקרקע  ו/או  מושחלים 16מוליכי נחושת גלויים בחתך 

בצינור ו/או על סולם כבלים  לרבות חיבור בשני הקצוות
1.8.35.0010

375.00 15.00 25.00 מ"א  ממ"ר, טמונים בקרקע  ו/או  מושחלים 25מוליכי נחושת גלויים בחתך 
בצינור ו/או על סולם כבלים לרבות חיבור בשני הקצוות

1.8.35.0020

4,400.00 22.00 200.00 מ"א  ממ"ר, טמונים בקרקע  ו/או  מושחלים 35מוליכי נחושת גלויים בחתך 
בצינור ו/או על סולם כבלים לרבות חיבור בשני הקצוות

1.8.35.0030

370.00 74.00 5.00 מ"א  ממ"ר, טמונים בקרקע ו/או מושחלים150מוליכי נחושת גלויים בחתך 
בצינור ו/או על סולם כבלים לרבות חיבור בשני הקצוות

1.8.35.0040

8,745.00 8.35תת פרק  8.35 סה"כ לתת פרק:

8.38תת פרק  8.38 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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190/2019כתב כמויות למכרז מספר 
mבי"ס צור בהאר

תת כתב: בית ספר - מבנה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,000.00 4.00 500.00 מ"א  זוגות3כבלי התקנה פנימיים לטלפון (בתוך המבנה) רב-גידיים בעלי 

בהתאם לדרישות "בזק" מושחלים בצנרת או בתעלות כבלים לרבות חיבור
 בשני הקצוות

1.8.38.0010

3,750.00 15.00 250.00 מ"א  זוגות20כבלי התקנה פנימיים לטלפון (בתוך המבנה) רב-גידיים בעלי 
בהתאם לדרישות "בזק" מושחלים בצנרת או בתעלות כבלים לרבות חיבור

 בשני הקצוות

1.8.38.0020

5,750.00 8.38תת פרק  8.38 סה"כ לתת פרק:

8.40תת פרק  8.40 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,225.00 245.00 5.00 יח' 7 מ"מ עבור 40/4פסים להשוואת פוטנציאלים עשויים מנחושת בחתך 

מוליכים
1.8.40.0010

755.00 755.00 1.00 יח' 1.8.40.0020 מ"מ10X60X1000פסים להשוואת פוטנציאלים עשויים מנחושת במידות 

9,640.00 10.00 964.00 מ"ר הארקות יסוד של מבנה. מחיר בהערכה לפי מ"ר שטח קומת היסוד של
הבנין

1.8.40.0030

660.00 132.00 5.00 נקודה  ממ"ר מפס השוואת הפוטנציאלים16נקודת הארקה במוליך נחושת 
לאלמנט מתכתי, או לצנרת מים, לרבות צנרת מגן ושלה תקנית

1.8.40.0040

855.00 171.00 5.00 נקודה  ממ"ר מפס השוואת הפוטנציאלים25נקודת הארקה במוליך נחושת 
לאלמנט מתכתי, או לצנרת מים, לרבות צנרת מגן ושלה תקנית

1.8.40.0050

85.00 85.00 1.00 יח' גשר הארקה תקני על מונה מים לרבות שלות תקניות ושלט "הארקה לא
לנתק"

1.8.40.0060

1,050.00 30.00 35.00 מ"א  מ"מ להארקת יסודות טמון ביציקות לרבות40X4פס פלדה במידות 
ריתוכים

1.8.40.0070

247.00 247.00 1.00 יח'  מ"מ לרבות תיבה מוגנת5X40יציאת חוץ מטבעת הארקה בברזל מגולוון 
מים ושילוט

1.8.40.0080

1,800.00 36.00 50.00 נקודה  ממ"ר לאלמנט מתכתי או לצנרת מים (עבור10נקודת הארקה במוליך 
המוליך משולם בנפרד), לרבות בורג מחובר או מרותך לציוד, דיסקיות,

נעל כבל, שילוט וכל יתר הנדרש לחיבור הנקודה

1.8.40.0090

950.00 38.00 25.00 נקודה  ממ"ר לאלמנט מתכתי או לצנרת מים (עבור16נקודת הארקה במוליך 
המוליך משולם בנפרד), לרבות בורג מחובר או מרותך לציוד, דיסקיות,

נעל כבל, שילוט וכל יתר הנדרש לחיבור הנקודה

1.8.40.0100

17,267.00 8.40תת פרק  8.40 סה"כ לתת פרק:

8.61תת פרק  8.61 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
34,680.00 2,890.00 12.00 מ"ר מבנים ללוחות מורכבים מתאי פח מודולריים וצבועים, לרבות דלת, פלטת

 הרכבה, פנלים, פסי צבירה, מהדקים, חווט, שילוט, מבודדים, בסיס
A100 X3הגבהה וכל הנדרש להשלמת הלוח קומפלט עד 

1.8.61.0010
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190/2019כתב כמויות למכרז מספר 
mבי"ס צור בהאר

תת כתב: בית ספר - מבנה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
15,640.00 3,910.00 4.00 מ"ר מבנים ללוחות מורכבים מתאי פח מודולריים וצבועים, לרבות דלת, פלטת

 הרכבה, פנלים, פסי צבירה, מהדקים, חווט, שילוט, מבודדים, בסיס
A630 X3הגבהה וכל הנדרש להשלמת הלוח קומפלט ללוח עד 

1.8.61.0020

804.00 268.00 3.00 יח' 36מבנה לוח דירתי להתקנה עה"ט, מחומר פלסטי "כבה מאליו", מקום ל-
מא"זים לרבות פסי אפס והארקה

1.8.61.0030

1,275.00 1,275.00 1.00 יח'  לרבות דלתIP65 מ"מ 800X600X300מבנה לוח מפוליאסטר במידות 
ופלטת הרכבה (לא כולל פסי צבירה, חווט, מהדקים וחומרי עזר)

1.8.61.0040

740.00 740.00 1.00 יח' מבנה לוח מפוליאסטר תקן "בזק" עם מנעול רב בריח, סמל "בזק" וגב מעץ
 מ"מ350X300X160 במידות 

1.8.61.0050

1,403.00 1,403.00 1.00 יח' מבנה לוח מפוליאסטר תקן "בזק" עם מנעול רב בריח, סמל "בזק" וגב מעץ
 מ"מ840X575X310 במידות 

1.8.61.0060

54,542.00 8.61תת פרק  8.61 סה"כ לתת פרק:

8.62תת פרק  8.62 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
15,200.00 38.00 400.00 יח' 10 אמפר חד קוטבי, כושר ניתוק 25 לזרם נומינלי עד Cמא"ז אופיין 

קילואמפר
1.8.62.0010

1,920.00 40.00 48.00 יח' 10 אמפר חד קוטבי, כושר ניתוק 32 לזרם נומינלי Cמא"ז אופיין 
קילואמפר

1.8.62.0020

480.00 48.00 10.00 יח' 10 אמפר חד קוטבי, כושר ניתוק 40 לזרם נומינלי Cמא"ז אופיין 
קילואמפר

1.8.62.0030

486.00 81.00 6.00 יח'  אמפר חד קוטבי עם ניתוק האפס,25 לזרם נומינלי עד Cמא"ז אופיין 
 קילואמפר10כושר ניתוק 

1.8.62.0040

972.00 162.00 6.00 יח' 10 אמפר תלת קוטבי, כושר ניתוק 25 לזרם נומינלי עד Cמא"ז אופיין 
קילואמפר

1.8.62.0050

628.00 157.00 4.00 יח' 10 אמפר תלת קוטבי, כושר ניתוק 32 לזרם נומינלי Cמא"ז אופיין 
קילואמפר

1.8.62.0060

9,724.00 187.00 52.00 יח' 10 אמפר תלת קוטבי, כושר ניתוק 40 לזרם נומינלי Cמא"ז אופיין 
קילואמפר

1.8.62.0070

528.00 264.00 2.00 יח'  אמפר תלת קוטבי, כושר63 ועד 40 לזרם נומינלי מעל Cמא"ז אופיין 
 קילואמפר10ניתוק 

1.8.62.0080

29,938.00 8.62תת פרק  8.62 סה"כ לתת פרק:

8.63תת פרק  8.63 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מאמ"תים תלת-קוטביים
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190/2019כתב כמויות למכרז מספר 
mבי"ס צור בהאר

תת כתב: בית ספר - מבנה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,116.00 558.00 2.00 יח'  קילואמפר בהגנה תרמית25 אמפר כושר ניתוק 3X40מאמ"תים עד 

ומגנטית ניתנת לכיוון (לרבות ידית רגילה)
1.8.63.0020

2,280.00 570.00 4.00 יח'  קילואמפר בהגנה תרמית25 אמפר כושר ניתוק 3X63מאמ"תים עד 
ומגנטית ניתנת לכיוון (לרבות ידית רגילה)

1.8.63.0030

4,794.00 799.00 6.00 יח'  קילואמפר בהגנה תרמית25 אמפר כושר ניתוק 3X100מאמ"תים עד 
ומגנטית ניתנת לכיוון (לרבות ידית רגילה)

1.8.63.0040

14,484.00 1,207.00 12.00 יח'  קילואמפר בהגנה תרמית25 אמפר כושר ניתוק 3X160מאמ"תים עד 
ומגנטית ניתנת לכיוון (לרבות ידית רגילה)

1.8.63.0050

6,716.00 3,358.00 2.00 יח'  קילואמפר עם הגנה36 אמפר כושר ניתוק 3X400מאמ"תים עד 
אלקטרונית רגילה

1.8.63.0060

868.00 434.00 2.00 יח'  אמפר עבור הגנה אלקטרונית רגילה400X3תוספת למאמ"ת בגודל עד 
(במקום הגנה תרמית מגנטית)

1.8.63.0070

3,060.00 255.00 12.00 יח' A630X3 או סליל סגירה למאמ"ת עד TCסליל הפסקה  1.8.63.0080

33,318.00 8.63תת פרק  8.63 סה"כ לתת פרק:

8.65תת פרק  8.65 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מפסקי זרם מחליפים

5,520.00 69.00 80.00 יח' 1.8.65.0020 אמפר, עם מצב מופסק12מפסקי זרם מחליפים חד קוטבי לזרם 

5,520.00 8.65תת פרק  8.65 סה"כ לתת פרק:

8.66תת פרק  8.66 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
460.00 230.00 2.00 יח' A מיליאמפר דגם 30 אמפר רגישות 2X25ממסר פחת  1.8.66.0010

2,856.00 238.00 12.00 יח' A מיליאמפר דגם 30 אמפר רגישות 2X40ממסר פחת  1.8.66.0020

562.00 281.00 2.00 יח' A מיליאמפר דגם 30  אמפר רגישות 4X25ממסר פחת  1.8.66.0030

16,860.00 281.00 60.00 יח' A מיליאמפר דגם 30  אמפר רגישות 4X40ממסר פחת  1.8.66.0040

2,040.00 510.00 4.00 יח' A מיליאמפר דגם 30  אמפר רגישות 4X63ממסר פחת  1.8.66.0050

3,312.00 276.00 12.00 יח' 1.8.66.0060 שעות (שעון שבת)24מפסק שעון עם רזרבה מכנית של 



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 35עמוד: 29/01/2020

190/2019כתב כמויות למכרז מספר 
mבי"ס צור בהאר

תת כתב: בית ספר - מבנה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
16,100.00 230.00 70.00 יח' AC3 אמפר 25מגענים תלת קוטביים לזרם עד  1.8.66.0070

3,060.00 306.00 10.00 יח' AC3 אמפר 30מגענים תלת קוטביים לזרם עד  1.8.66.0080

1,140.00 570.00 2.00 יח' AC3 אמפר 55מגענים תלת קוטביים לזרם עד  1.8.66.0090

1,428.00 357.00 4.00 יח' KVAR12.5מגענים למיתוג קבלים  1.8.66.0100

400.00 400.00 1.00 יח' KVAR16.7מגענים למיתוג קבלים  1.8.66.0110

468.00 468.00 1.00 יח' KVAR20מגענים למיתוג קבלים  1.8.66.0120

48,686.00 8.66תת פרק  8.66 סה"כ לתת פרק:

8.68תת פרק  8.68 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
756.00 126.00 6.00 יח' HRC לרבות נתיכי 3X32Aמנתק מבטיחים   1.8.68.0010

281.00 281.00 1.00 יח' )00 אמפר (גודל 3X160מנתק מבטיחים בעומס  1.8.68.0020

1,037.00 8.68תת פרק  8.68 סה"כ לתת פרק:

8.69תת פרק  8.69 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
קבלים ובקרי כופל הספק

168.00 168.00 1.00 יח' 1.8.69.0020 קוא"ר2.5קבל תלת פזי 

408.00 204.00 2.00 יח' 1.8.69.0030 קוא"ר5קבל תלת פזי 

247.00 247.00 1.00 יח' 1.8.69.0040 קוא"ר7.5קבל תלת פזי 

528.00 264.00 2.00 יח' 1.8.69.0050 קוא"ר10קבל תלת פזי 

400.00 400.00 1.00 יח' 1.8.69.0060 קוא"ר15קבל תלת פזי 

1,445.00 1,445.00 1.00 יח' 1.8.69.0070 דרגות6בקר פיקוד קבלים עד 



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 36עמוד: 29/01/2020

190/2019כתב כמויות למכרז מספר 
mבי"ס צור בהאר

תת כתב: בית ספר - מבנה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
850.00 850.00 1.00 יח' A10 דוגמת "למדא" או ש"ע עד VDC24ספק כח מיוצב  1.8.69.0080

אביזרי פיקוד ובקרה

4,046.00 578.00 7.00 יח'  -4B 556 יציאות דוגמת מצג בקרה 4ממסר התראה למערכת גילוי אש עם 
 ISO

1.8.69.0100

952.00 952.00 1.00 יח' 12B יציאות דוגמת מצג בקרה 12ממסר התראה למערכת גילוי אש עם 
556 - ISO

1.8.69.0110

מכשירי מדידה, מנורות סימון ומגיני ברק

2,214.00 123.00 18.00 יח' 1.8.69.0130 אמפר250/5משנה זרם עד 

942.00 157.00 6.00 יח' 1.8.69.0140 אמפר600/5משנה זרם עד 

6,120.00 1,530.00 4.00 יח' רב מודד דיגיטלי ללוח חשמל למדידת: מתחים, זרמים, תדר, הספק, מקדם
 (לא כוללPLUS-  PM130Eהספק, שיא ביקוש ואנרגיה דוגמת "סטק" דגם

משני זרם)

1.8.69.0150

1,272.00 53.00 24.00 יח' מנורת סימון עם מכסה צבעוני ונורת מולטילד 1.8.69.0160

2,635.00 2,635.00 1.00 יח' C+B קילואמפר 100 (3PH+O)רביעית מגיני ברק ארבעה קטבים  1.8.69.0170

22,227.00 8.69תת פרק  8.69 סה"כ לתת פרק:

8.72תת פרק  8.72 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
37.00 37.00 1.00 יח' 1.8.72.0010 אמפר16בתי תקע כפולים בהרכבים להתקנה תה"ט, 

1,040.00 26.00 40.00 יח' "  או ש"עN2 דוגמת "ניסקו" דגם "16Aבתי תקע להתקנה עה"ט  1.8.72.0020

1,295.00 37.00 35.00 יח' "  או ש"עN4 דוגמת "ניסקו" דגם "16Aבתי תקע להתקנה עה"ט  1.8.72.0030

2,460.00 41.00 60.00 יח' " מתוצרת "גוויס" או דגם "טוסקנה"SYSTEM דגם "V250 A16בתי תקע 
תוצרת "וויסבורד" או ש"ע לרבות מכסה ומתאם

1.8.72.0040

3,480.00 116.00 30.00 יח'  אביזרים, לרבות בסיס, דוגמת "ע.ד.א.6רב בתי תקע ללא אביזרים, עבור 
 או דגם "טוסקנה" תוצרת "וויסבורד" או ש"עD17פלסט" דגם 

1.8.72.0050

5,250.00 150.00 35.00 יח'  אביזרים, לרבות בסיס, דוגמת "ע.ד.א.8רב בתי תקע ללא אביזרים, עבור 
 או דגם "טוסקנה" תוצרת "וויסבורד" או ש"עD18פלסט" דגם 

1.8.72.0060



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 37עמוד: 29/01/2020

190/2019כתב כמויות למכרז מספר 
mבי"ס צור בהאר

תת כתב: בית ספר - מבנה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
935.00 935.00 1.00 יח'  או ע.ד.א. פלסט עםNPLקופסאות שירות מפוליקרבונט דוגמת ניסקו 

, שני מא"זים 4X25A, ממסר פחת 3X25Aמכסה שקוף לרבות מא"ז 
1X16A בית תקע חד פזי ,A16 דגם ישראלי, בית תקע חד פזי A16דגם 

CEE ובית תקע תלת פזי A32 דגם CEEמותקן ומחובר קומפלט (לא כולל 
קו הזנה)

1.8.72.0070

14,497.00 8.72תת פרק  8.72 סה"כ לתת פרק:

8.73תת פרק  8.73 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
493.00 493.00 1.00 יח' DS503 דגם GRASSLINתא פוטו-אלקטרי ניתן לכוונון דוגמת  1.8.73.0010

780.00 26.00 30.00 יח' 1.8.73.0020 אמפר עם נורית סימון נאון16מ"ז דו קוטבי 

10,080.00 126.00 80.00 יח' " תוצרתMODO  אמפר בתיבה מוגנת מים סדרת "3X16מפסק זרם פקט 
"וויסבורד" או ש"ע

1.8.73.0030

556.00 139.00 4.00 יח' " תוצרתMODO  אמפר בתיבה מוגנת מים סדרת "3X25מפסק זרם פקט 
"וויסבורד" או ש"ע

1.8.73.0040

680.00 170.00 4.00 יח' " תוצרתMODO אמפר בתיבה מוגנת מים סדרת "32X3מפסק זרם פקט 
"וויסבורד" או ש"ע

1.8.73.0050

1,105.00 1,105.00 1.00 יח'  זכרונות דוגמת20שעון ממוחשב  יומי /שבועי לרבות לחצן לצלצול ידני 
"FLASHטלקול" או ש"ע - 

1.8.73.0060

5,848.00 731.00 8.00 יח' לחצן חרום מתכתי עם זכוכית לשבירה 1.8.73.0070

920.00 230.00 4.00 יח'  דק' להפעלת דוד מים להתקנה תה"ט ארוך, תוצרת "וויסבורד"120טיימר 
 או ש"ע

1.8.73.0080

20,462.00 8.73תת פרק  8.73 סה"כ לתת פרק:

8.81תת פרק  8.81 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
12,516.00 298.00 42.00 יח'  דוגמת זוהר אסימטרי ללוח35Wג"ת לד אסימטרי לשטיפת לוח 

ישראלוקס או ש"ע
1.8.81.0010

843.00 281.00 3.00 יח'  ווט  לרבות החיזוקים לתקרה,  דוגמת קשת40גוף תאורה לד מוגן מים 
ישראלוקס

1.8.81.0020

160,920.00 298.00 540.00 יח'  לומן כיסוי  חלבי לרבות החיזוקים4000ווט, מעל 45גוף תאורה פנל לד 
לתקרה, נורה וציוד אלקטרוני דוגמת זוהר שקוע

1.8.81.0030

174,279.00 8.81תת פרק  8.81 סה"כ לתת פרק:

8.82תת פרק  8.82 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 38עמוד: 29/01/2020

190/2019כתב כמויות למכרז מספר 
mבי"ס צור בהאר

תת כתב: בית ספר - מבנה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
476.00 238.00 2.00 יח'  ווט אטום ומוגן מים11גוף תאורה מספר הבית לרבות נורת דולוקס 

לרבות כיתוב
1.8.82.0010

10,430.00 298.00 35.00 יח' גוף תאורה מפוליקרבונט להתקנה לקיר דוגמת סטאר לד דקורטיבי בהספק
 31Wלד

1.8.82.0020

42,840.00 2,380.00 18.00 יח' 450W של אלוויק בהספק CEMזרקור להארת שטחים מאלומיניום דוגמת  1.8.82.0030

53,746.00 8.82תת פרק  8.82 סה"כ לתת פרק:

8.83תת פרק  8.83 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
18,900.00 315.00 60.00 יח'   בעל4.1W LEDשלט הכוונה חרום, חד תכליתי או רב תכליתי, תאורת 

PLASMA MEGA TEC שעות עם כיתוב "יציאה", דוגמת "3קיבולת 
X1GPתוצרת "שאול טכנולוגיות" או ש"ע מותקן ומחובר קומפלט "

1.8.83.0010

2,016.00 336.00 6.00 יח' 4.1Wשלט הכוונה חרום, דו צדדי, חד תכליתי או רב תכליתי, תאורת 
LED שעות עם כיתוב "יציאה", דוגמת "3  בעל קיבולת PLASMA MEGA

 TEC X2GPתוצרת "שאול טכנולוגיות" או ש"ע מותקן ומחובר קומפלט "

1.8.83.0020

14,304.00 298.00 48.00 יח' 1.8.83.0030 נתיב לד13Wג"ת שקוע בקיר מעקה שבילד 

46,480.00 332.00 140.00 יח' LED 3W חד תכליתי להתמצאות נורת 3Wגוף תאורת חירום שקוע 
4.8V/1.7AH דקות יקל קדמיום 120 לומן זמן גיבוי 160בעוצמה של 

)Ni-Cd ניקל מטאל ((4.8V) AH2.4N-iM/h דוגמת מיקו על הטיח או LLL
ישראלוקס שקוע

1.8.83.0040

81,700.00 8.83תת פרק  8.83 סה"כ לתת פרק:

8.85תת פרק  8.85 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
9,044.00 238.00 38.00 יח' 1.8.85.0010 מיובא ע"י ישראלוקס24Wגוף תאורה להתקנה על הטיח דגם גל לד 

59,500.00 238.00 250.00 יח'  כולל צלעות104 שקוע תקרה שחר LED DOWN LIGHT 24Wגוף תאורה 
קירור ישראלוקס או ש"ע

1.8.85.0020

298.00 298.00 1.00 יח'  בעל פיזור חום65IP V220 מוגן מים W150גוף תאורה פרוז'קטור לד 
יעיל, גוף אלומיניום כיסוי זכוכית מחוסמת,

1.8.85.0030

68,842.00 8.85תת פרק  8.85 סה"כ לתת פרק:

8.101תת פרק  8.86 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
. נקודת מאור היא יציאה לגוף תאורה או למאוורר המחובר1הערות: 

 גופי תאורה מופעלים ע"י מפסק אחד -5למעגל מאור. לדוגמה: אם 
. מדידת נקודות מאור ונקודות בתי תקע2 נק' מאור.5התשלום יחושב לפי 

,2015 מהדורה שביעית שנת 08דירתיות - לפי שינוי במפרט הכללי פרק 
בוטל באופני המדידה חלקן של הנקודות הנ"ל בלוח הדירתי, בהארקת

הדירה ובהזנת הדירה.התקנת הגוף כלולה במחיר הגוף
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190/2019כתב כמויות למכרז מספר 
mבי"ס צור בהאר

תת כתב: בית ספר - מבנה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
147,576.00 129.00 1,144.00 נקודה נקודת מאור מושלמת במעגל חד פזי לרבות צינורות ו/או תעלות פלסטיות

 ו/או מוליכי נחושת עםN2XY/FR מ"מ, כבלי נחושת 15X15 במידות עד 
 ממ"ר מהלוח עד היציאה מהתקרה או הקיר ועד1.5  בחתך P.V.Cבידוד 

המפסקים, מפסק/י זרם יחיד או כפול או דו קוטבי או חילוף או צלב או
לחצנים או מוגן מים או משוריין, דוגמת "וויסבורד"דג ם "פוקוס" או ש"ע

ומוליך נוסף עבור נקודה לתאורת חרום, אם נדרש, לרבות וו תליה

1.8.86.0020

520.00 26.00 20.00 יח'  ו/או מוליכים בחתךN2XY/FRתוספת לנקודת מאור עבור כבלי נחושת 
 ממ"ר2.5

1.8.86.0030

3,320.00 166.00 20.00 נקודה  מוליכים) לרבות6 או 5נקודת מאור מושלמת במעגל תלת פזי (עם 
 מ"מ, כבלי נחושת15X15צינורות ו/או תעלות פלסטיות במידות עד 

N2XY/FR  ו/או מוליכי נחושת עם בידוד P.V.C ממ"ר מהלוח1.5 בחתך 
עד היציאה מהתקרה או הקיר ועד המפסקים, מפסק/י זרם יחיד או כפול

או דו קוטבי או חילוף או צלב או לחצנים או מוגן מים או משוריי ן,
דוגמת "וויסבורד" דגם "פוקוס" או ש"ע, לרבות מוליך נוסף עבור נקודה

לתאורת חרום, אם נדרש, לרבות וו תליה

1.8.86.0040

650.00 26.00 25.00 יח' 1.8.86.0050 ממ"ר2.5תוספת לנקודת מאור במעגל תלת פזי עבור מוליכים בחתך 

5,250.00 21.00 250.00 יח' " אוSYSTEMתוספת לנקודת מאור עבור אביזר מ"ז "גוויס" דגם "
"וויסבורד" דגם "טוסקנה" או ש"ע

1.8.86.0060

5,200.00 26.00 200.00 יח' " אוSYSTEMתוספת לנקודת מאור עבור אביזר מ"ז כפול "גוויס" דגם "
"וויסבורד" דגם "טוסקנה" או ש"ע

1.8.86.0070

162,516.00 8.101תת פרק  8.86 סה"כ לתת פרק:

8.102תת פרק  8.87 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
24,130.00 127.00 190.00 נקודה  ו/או מוליכיN2XY/FRנקודת בית תקע מושלמת עשויה כבלי נחושת 

 ממ"ר, מושחלים בצנרת מותקנת3X1.5  בחתך P.V.Cנחושת עם בידוד 
תה"ט ו/או ביציקות ו/או מתחת לריצוף ו/או בתקרות ו/או בתעלות

16 מ"מ, מהלוח עד בית התקע וכן בית תקע 15X15פלסטיות במידות עד 
אמפר, דוגמת "וויסבורד" דגם "פוקוס" או ש"ע, מותקן תה"ט, הכל מו

שלם לרבות מתאמים

1.8.87.0010

85.00 17.00 5.00 יח' תוספת לנקודת בית תקע עבור נקודה במעגל עם צינורות פלסטיים
 מ"מ15X15קשיחים בהתקנה גלויה או תעלה פלסטית  

1.8.87.0020

360.00 20.00 18.00 יח' תוספת לנקודת בית תקע עבור ב"ת כפול להתקנה ע"הט או תה"ט 1.8.87.0030

988.00 38.00 26.00 יח' 1.8.87.0040 ב"ת ביחידה להתקנה ע"הט או תה"ט4תוספת לנקודת בית תקע עבור 

51.00 51.00 1.00 יח' 1.8.87.0050 ב"ת ביחידה להתקנה ע"הט או תה"ט6תוספת לנקודת בית תקע עבור 

4,560.00 24.00 190.00 יח' 1.8.87.0060 ממ"ר2.5תוספת לנקודת בית תקע עבור כבלים ו/או מוליכים 

1,680.00 21.00 80.00 יח' תוספת לנקודת בית תקע עבור ב"ת מוגן מים 1.8.87.0070



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 40עמוד: 29/01/2020

190/2019כתב כמויות למכרז מספר 
mבי"ס צור בהאר

תת כתב: בית ספר - מבנה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,524.00 127.00 12.00 נקודה  ו/אוN2XY/FRנקודת בית תקע תלת-פזית מושלמת עשויה כבלי נחושת 

 ממ"ר מושחלים בצנרת5X1.5 בחתך P.V.Cמוליכי נחושת עם בידוד 
מותקנת תה"ט ו/או ביציקות ו/או מתחת לריצוף ו/או בתקרות מהלוח עד

 אמפר, מותקן תה"ט, הכל מושלם16בית התקע וכן בית תקע  

1.8.87.0080

136.00 34.00 4.00 יח' 1.8.87.0090 ממ"ר2.5תוספת לנקודת בית תקע תלת פזית עבור כבלים ו/או מוליכים 

5,510.00 29.00 190.00 יח' " אוSYSTEMתוספת לנקודת בית תקע עבור אביזר "גוויס" דגם "
"וויסבורד" דגם "טוסקנה" או ש"ע

1.8.87.0100

עמדות עבודה-חיווט בכל אורך כנדרש-כל השקעים עם תריסי מגן

21,260.00 1,063.00 20.00 יח' עמדת עבודה למשרד או חדר מורים הכוללת רב בתי תקע דוגמת "ע.ד.א.
, נקודת ביתA16 בתי תקע 4 אביזרים, לרבות 6 או ש"ע ל-D17פלסט" דגם 

 שקעי תקשורת מחשב  תקן2 ממ"ר, 2.5 עם צנרת ומוליכים A16 תקע 
עירוני קיסטון וומודולים עוורים, צנרת לתקשורת מושחל ומחווט ומחובר

 כולל צינור נוסף שמור הכנה לטלפו ניהCAT7למסד עם כבל  

1.8.87.0120

41,664.00 1,488.00 28.00 יח' עמדת עבודה למורה הכוללת רב בתי תקע דוגמת "ע.ד.א. פלסט" דגם
D20-בתי תקע 4 אביזרים, לרבות 10  או ש"ע ל A16, 1נקודות בית תקע 
A16 שקעי תקשורת  מחשב  תקן עירוני2 ממ"ר, 2.5 עם צנרת ומוליכים 

 מושחל ומחווטCAT7קיסטון וומודולים עוורים, צנרת לתקשורת עם כבל 
ומחובר למסד כולל צינור נוסף שמור הכנה לטלפוניה

1.8.87.0130

53,150.00 1,063.00 50.00 יח' עמדת עבודה לכיתת טכנולוגיה הכוללת: רב בתי תקע דוגמת ע.ד.א.
4 עם N2XY נקודת בית תקע מושלמת בכבל 1 לרבות: D17פלסט דגם 

 שקעי תקשורת2 דגם ישראלי מנתק דו קוטבי מואר משולב,A16אביזרים 
מחשב  תקן עירוני קיסטון וומודולים עוורים, צנרת לתקשורת עם כבל

CAT7מושחל ומחווט ומחובר למסד 

1.8.87.0140

155,098.00 8.102תת פרק  8.87 סה"כ לתת פרק:

8.103תת פרק  8.88 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
438.00 219.00 2.00 נקודה נקודת דוד מים חמים לרבות מ"ז דו קוטבי עם מנורת סימון ושלט, דוגמת

"וויסבורד" דגם "פוקוס" או ש"ע, מפסק ביטחון ליד הדוד (אם נדרש),
3x1.5 בחתך P.V.C ו/או מוליכי נחושת עם בידוד N2XY/FRכבלי נחושת 

 מ"מ20  ממ"ר כנדרש), מושחלים בצנרת מריכף קוטר 3X2.5 ממ"ר (או
תה"ט ו/או מתחת לריצוף ו/או בתקרות ו/או בצנרת מרי רון גלויה על
הטיח מלוח החשמל עד הדוד, חיבור חשמלי לדוד המים, לרבות צינור

הגנה מהיציאה מהקיר עד הדוד, הכל מושלם קומפלט

1.8.88.0010

1,215.00 243.00 5.00 נקודה   ממ"ר בצנרת3X2.5 ו/או במוליכים N2XY/FRנקודה למזגן בכבלי נחושת 
 מ"מ קוטר תה"ט מלוח החשמל עד הנקודה  וכן בית תקע למזגן,20 

דוגמת "וויסבורד" דגם "פוקוס" או ש"ע

1.8.88.0020

24,480.00 408.00 60.00 נקודה נקודה למזגן עם מגען, לרבות לחצני הפעלה/הפסקה(חזגן תחהט), כבלי
 מ"מ קוטר תה"ט20  ממ"ר בצנרת 3X2.5 ו/או במוליכים N2XY/FRנחושת 

 מלוח החשמל עד הנקודה  וכן בית תקע למזגן, דוגמת "וויסבורד" דגם
"פוקוס" או ש"ע

1.8.88.0030

2,900.00 58.00 50.00 יח' 1.8.88.0040 ממ"ר4תוספת לנקודת מזגן עבור מוליכים בחתך 
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190/2019כתב כמויות למכרז מספר 
mבי"ס צור בהאר

תת כתב: בית ספר - מבנה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,124.00 281.00 4.00 נקודה  5X1.5 ו/או במוליכים N2XY/FRנקודה למזגן (תלת פזי)  בכבלי נחושת 

ממ"ר בצנרת תה"ט מלוח החשמל עד הנקודה וכן בית תקע למזגן, דגם
בריטי

1.8.88.0050

136.00 34.00 4.00 יח' 1.8.88.0060 ממ"ר2.5תוספת לנקודת מזגן עבור מוליכים בחתך 

612.00 204.00 3.00 נקודה  ממ"ר,2.5X3נקודת חיבור הזנה לרכזת גילוי אש, לרבות צנרת וכבל 
מפסק זרם דו קוטבי עם נורת סימון, דוגמת "גוויס" או "וויסבורד" או ש"ע

1.8.88.0070

2,040.00 136.00 15.00 נקודה נקודת טלפון מושלמת עשויה צינור בקוטר כנדרש  מותקן  תה"ט  ו/או 
  זוגות3ביציקות ו/או מתחת לריצוף ו/או בתקרות לרבות כבל טלפון 

לפחות מושחל  ומחובר קומפלט, הקו מהתה"ר ו/או התה"מ עד הנקודה
וכן אביזר סיום  לפי  דרישות "בזק", דוגמת "וויסבורד" דגם "פוקוס" או

ש"ע, הכל מושלם לרבות מחברי קורונה ומגשרים

1.8.88.0080

870.00 87.00 10.00 נקודה נקודת הכנה לטלפון עשויה צינור בקוטר כנדרש מותקן תה"ט ו/או
ביציקות ו/או מתחת לריצוף ו/או בתקרות לרבות חוט משיכה מהתה"ר או

 התה"מ עד הנקודה ואביזר סיום לפי דרישות "בזק" דוגמת "וויסבורד"
דגם "פוקוס" או ש"ע

1.8.88.0090

225.00 15.00 15.00 יח' " או "וויסבורד"SYSTEMתוספת לנקודת טלפון עבור אביזר "גוויס" דגם "
 דגם "טוסקנה" או ש"ע

1.8.88.0100

2,940.00 196.00 15.00 נקודה נקודת טלויזיה מושלמת עשויה צינור בקוטר כנדרש להתקנה תה"ט ו/או
ביציקות ו/או מתחת לריצוף ו/או בתקרות לרבות תיבות הסתעפות וכבל

קואקסיאלי לפי דרישות חברת הטלויזיה המקומית ואביזר סיום דוגמת
"וויסבורד" או "גוויס" או ש"ע

1.8.88.0110

1,050.00 70.00 15.00 נקודה נקודת הכנה לטלויזיה בכבלים עשויה צינור בקוטר כנדרש עם חוט
משיכה, להתקנה תה"ט ו/או ביציקות ו/או מתחת לריצוף ו/או בתקרות,

כולל קופסאות הסתעפות, כל הקו מקופסת הסתעפות קומתית לרבות
חלקו בקו החלוקה לרבות מכסה פלסטי מחוזק בברגים לתיבת היציאה

1.8.88.0120

255.00 17.00 15.00 יח' " אוSYSTEMתוספת לנקודת הכנה לטלויזיה עבור אביזר "גוויס" דגם "
"וויסבורד" דגם "טוסקנה" או ש"ע

1.8.88.0130

9,360.00 468.00 20.00 נקודה  ממ"ר1.5X3נקודה ללחצן הפסקת חרום לרבות צנרת ומוליכים או כבלים 
ואביזר עם זכוכית לשבירה

1.8.88.0140

21,000.00 70.00 300.00 נקודה נקודת הכנה למערכת מתח נמוך (אינטרקום, גלאי  עשן,  מחשב, רמקולים
 וכדו')  עשויה צנרת בקוטר כנדרש  עם חוט משיכה, קופסאות הסתעפות

ותיבות מעבר מותקנים תה"ט ו/או ביציקות ו/או מתחת לריצוף ו/או
בתקרות לרבות הקוים מתיבת ההסתעפות המרכזית עד נק' ההכנה לרבות

מכסה פלסטי מחוזק בברגים לתיבת היציאה שאינה חלק ממקבץ

1.8.88.0150

8,995.00 257.00 35.00 נקודה  עשויה צינור בקוטר כנדרשCAT-6Aנקודת תקשורת אחודה מושלמת 
מותקן תה"ט ו/או ביציקות ו/או מתחת לריצוף ו/או בתקרות, לרבות כבל

CAT-7 מסדרת כבלי GIGA 10 המותאם לעבודה בקצבGלרבות אביזר 
כנדרש וחיבור הנקודה בשני הקצוות

1.8.88.0160

11,520.00 128.00 קומפלט90.00  חיבור מגע16 בצינור 2X1.5נקודת פיקוד מחזגן למזגן ע"י כבל דו גידי 
יבש מחזגן למזגן

1.8.88.0170

89,160.00 8.103תת פרק  8.88 סה"כ לתת פרק:

8.106תת פרק  8.89 תת פרק:
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190/2019כתב כמויות למכרז מספר 
mבי"ס צור בהאר

תת כתב: בית ספר - מבנה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
799.00 799.00 1.00 יח' 20תיבות הסתעפות לטלפונים, לרבות גב מעץ לבן מהוקצע בעובי של 

 ס"מ ומנעול לפי דרישות חב' "בזק"60/40/20מ"מ עם דלת במידות פנים 
1.8.89.0010

1,022.00 1,022.00 1.00 יח' 20תיבות הסתעפות לטלפונים, לרבות גב מעץ לבן מהוקצע בעובי של 
 ס"מ ומנעול לפי דרישות חב' "בזק"60/80/20מ"מ עם דלת במידות פנים 

1.8.89.0020

213.00 213.00 1.00 יח' מנעול רב בריח לתיבת הסתעפות לטלפונים 1.8.89.0030

2,034.00 8.106תת פרק  8.89 סה"כ לתת פרק:

8.107תת פרק  8.90 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,870.00 1,870.00 קומפלט1.00  אמפר ע"י בודק3x630בדיקת מתקן חשמלי במתח נמוך בגודל  מעל 

מוסמך לרבות תשלום עבור הבדיקה, והגשת תוכניות וסיוע לבודק
בעריכת המדידות

1.8.90.0010

1,870.00 8.107תת פרק  8.90 סה"כ לתת פרק:

8.110תת פרק  8.91 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
468.00 468.00 1.00 מ"ר  מ"ר0.2איטום אש למשך שעתיים בפתח בקיר או רצפת אש, בשטח עד 

של תעלת כבלי חשמל או תקשורת. האיטום ייעשה ע"י השמת צמר
TREMCO מסוג 2 ק"ג/מ"ק בעובי "160סלעים במשקל מרחבי 

ACRYLIC ובהיקף התעלה מסטיק 2 חלק 931"" (עומד בבדיקה לפי ת"י (
" או ש"ע משווק ע"יTREMCO" מתוצרת חב' "TREMSTOP IAמסוג "

חב' "י.ב. קורמן מ ערכות מיגון אש בע"מ" . המדידה לפי שטח הפתח

1.8.91.0010

425.00 425.00 1.00 מ"ר  מ"ר0.2איטום אש למשך שעתיים בפתח בקיר או רצפת אש, בשטח עד 
של תעלת כבלי חשמל או תקשורת. האיטום ייעשה ע"י השמת צמר

 ועליו מריחת מסטיק מסוג2 ק"ג/מ"ק בעובי "160סלעים במשקל מרחבי 
"PILOCOAT FIRESEALאו ש"ע משווק ע"י חב' "פילו אש". המדידה "

לפי שטח הפתח

1.8.91.0020

119.00 119.00 1.00 יח' איטום כנגד דליפת גז כיבוי אש בפתח מעל ארון חשמל. האיטום ייעשה
" תוצרת חב' TREMCO ACRYLICע"י יישום לוח חסין אש מסוג "

"TREMCOאו ש"ע משווק ע"י חב' "י.ב. קורמן מערכות מיגון אש  "
 מ"ר. המדידה לפי יחידה0.10בע"מ", לפתחים עד גודל 

1.8.91.0030

238.00 238.00 1.00 מ"ר  דקות, מעל185 ס"מ בחומר עמיד באש ל-50ציפוי כבלי חשמל לאורך 
ארונות חשמל או לפני ואחרי מעבר תקרות או קירות אש, הציפוי במריחה

" או ש"ע משווק ע"י חב' "פילוT FIRESEALPILOCOA של מסטיק מסוג "
 אש". המדידה לפי השטח המטופל.

1.8.91.0040

1,250.00 8.110תת פרק  8.91 סה"כ לתת פרק:

1,169,515.00 עבודות חשמל 8 סה"כ לפרק:

עבודות טיח 9 פרק:

טיח פנים 9.11 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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190/2019כתב כמויות למכרז מספר 
mבי"ס צור בהאר

תת כתב: בית ספר - מבנה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
333,102.00 77.00 4,326.00 מ"ר טיח פנים שתי שכבות סרגל בשני כיוונים על שטחים מישוריים, לרבות

עיבוד מקצועות (פינות) וזויתנים
1.9.11.0010

73,385.00 65.00 1,129.00 מ"ר טיח פנים שתי שכבות סרגל בשני כיוונים על שטחים מישוריים השכבה
השניה ללא סיד (שליכטה שחורה), לרבות עיבוד מקצועות (פינות)

וזויתנים

1.9.11.0020

25,568.00 94.00 272.00 מ"ר טיח פנים שתי שכבות על קירות מעוגלים 1.9.11.0030

432,055.00 טיח פנים 9.11 סה"כ לתת פרק:

טיח גבס וטיח לממ"ד 9.13 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
68,996.00 94.00 734.00 מ"ר  מ"מ, עם רשת10" מאושר לממ"ד בעובי PL770 או PL130טיח רב תכליתי 

 מ"מ5 סיבי זכוכית ו"שליכט באגר" בעובי עד 
1.9.13.0010

68,996.00 טיח גבס וטיח לממ"ד 9.13 סה"כ לתת פרק:

טיח חוץ 9.21 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
87,906.00 98.00 897.00 מ"ר טיח חוץ על שטחים מישוריים לרבות: הרבצה תחתונה, שכבת טיח

מיישרת ושכבת שליכטה שחורה - בחזיתות, קורות, תקרות חוץ, מעקות
בטון, קירות פירים, חדרי מדרגות, גגונים, קורות בדלות בכניסה - פרט

1-45

1.9.21.0010

87,906.00 טיח חוץ 9.21 סה"כ לתת פרק:

טיח לבידוד טרמי 9.23 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
35,088.00 204.00 172.00 מ"ר טיח לבידוד תרמי של קירות חוץ, גמר מותז צמנטי דוגמת "טיח תרמי

TH200 או "טיח תרמי "TH300 או "טיח תרמי "TH400או ש"ע לרבות "
 ס"מ, לרבות פרופילים0.5" תחתונה בעובי PL100שכבת "הרבצה צמנטית 

 ס"מ ושכבה עליונה דוחה מים -4 מ"א/מ"ר), טיח תרמי בעובי 0.7 (כ- 
 ס"מ תוצרת "תרמוקיר"א ו ש"ע -0.6" או ש"ע בעובי FC192"תרמוואש 

1-43, 1-42, 1-38פרטים 

1.9.23.0010

35,088.00 טיח לבידוד טרמי 9.23 סה"כ לתת פרק:

624,045.00 עבודות טיח 9 סה"כ לפרק:

עבודות ריצוף וחיפוי 10 פרק:

ריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה 10.31 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
25,434.00 157.00 162.00 מ"ר  ס"מ,45/45 ס"מ או 33/33ריצוף באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה במידות 

  - בספריה ובחלליםP.V.C ש"ח/מ"ר - כתשתית לריצוף 40מחיר יסוד 
3.63 ,(-)3.80(-),(+)7.26), (0.00במפלסים  

1.10.31.0010
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mבי"ס צור בהאר

תת כתב: בית ספר - מבנה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
554,114.00 178.00 3,113.00 מ"ר 60 ס"מ, מחיר יסוד 60/60ריצוף באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה במידות 

 בתכנית. במעברים ובחדריA. סוג R9, R10ש"ח/מ"ר. מקדם החלקה 
 גוונים לבחירת האדריכל2 לפי הנחיות מנח"י. Full Bodyמדרגות 

1.10.31.0020

54,057.00 37.00 1,461.00 מ"א 1.10.31.0030 ס"מ7,10שיפולים לריצוף הנ"ל, בגובה 

20,790.00 198.00 105.00 מ"ר  ס"מ עובי30/30 במידות R11ריצוף באריחי גרניט פורצלן נגד החלקה דרג 
 גוונים לבחירת האדריכל2 ש"ח/מ"ר - שרותים. 80 מ"מ, מחיר יסוד 8 

1.10.31.0040

3,526.00 41.00 86.00 מ"א 1.10.31.0050 ס"מ7,10שיפולים לריצוף הנ"ל, בגובה 

99,198.00 198.00 501.00 מ"ר  ס"מ עובי60/60 במידות R11ריצוף באריחי גרניט פורצלן נגד החלקה דרג 
 גוונים לבחירת האדריכל2 ש"ח/מ"ר - ריצוף חוץ. 80 מ"מ, מחיר יסוד 8 

1.10.31.0060

757,119.00 יט פורצלן וקרמיקה ריצוף באריחי גרנ 10.31 סה"כ לתת פרק:

מדרגות 10.32 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
104,580.00 332.00 315.00 מ"א  ס"מ3 ס"מ ובעובי 33חיפוי מדרגות בשיש (אבן) "חלילה", שלח ברוחב 

 ש"ח/מ"א - שו"ע240 ס"מ, מחיר יסוד 2 ס"מ ובעובי 15ורום ברוחב 
 ס"מ4 ס"מ - ורום בעובי 4למדרגות משיש גרניט בעובי שלח 

1.10.32.0010

26,775.00 85.00 315.00 מ"א 1תוספת עבור פס גרניט אפור כהה מסותת שקוע בשלח המדרגה בעובי 
14.080.0500 ס"מ לכל אורך המדרגה. שו"ע לסעיף 4ס"מ וברוחב 

1.10.32.0020

131,355.00 מדרגות 10.32 סה"כ לתת פרק:

P.V.Cיריעות  10.41 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
23,652.00 146.00 162.00 מ"ר  מ"מ, בהדבקה2.0 מסוג "טרפלקס" או ש"ע בעובי P.V.Cריצוף ביריעות 

 ש"ח/מ"ר, לעמידות בשחיקה, על משטח מיושר103ובהלחמה, מחיר יסוד 
(-),3.63(-), 7.26), (0.00וקשיח הנמדד בנפרד - בספריה ובחללים במפלסים  

 3.80(+)

1.10.41.0010

315.00 15.00 21.00 מ"א ),(0.00 ס"מ - בספריה ובחללים במפלסים 10 בגובה P.V.Cשיפולי  
7.26 ,(-)3.63 ,(-)3.80(+)

1.10.41.0020

23,967.00 P.V.Cיריעות  10.41 סה"כ לתת פרק:

חיפוי קירות 10.50 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
92,598.00 183.00 506.00 מ"ר 20-25/50-60חיפוי קירות פנים באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה במידות 

 ש"ח/מ"ר - בחדרי שרותים60 ס"מ, מחיר יסוד 20-25/40ס"מ או 
 גוונים לבחירת האדריכל2ובמטבחון. 

1.10.50.0010
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
39,894.00 183.00 218.00 מ"ר 20-25/50-60חיפוי קירות פנים באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה במידות 

 גוונים2 ש"ח/מ"ר - בחדרי מדרגות. 60 ס"מ, מחיר יסוד 20-25/40ס"מ או 
לבחירת האדריכל

1.10.50.0020

59,475.00 183.00 325.00 מ"ר 20-25/50-60חיפוי קירות פנים באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה במידות 
 גוונים2 ש"ח/מ"ר - במסדרונות. 60 ס"מ, מחיר יסוד 20-25/40ס"מ או 

לבחירת האדריכל

1.10.50.0030

17,568.00 183.00 96.00 מ"ר חיפוי קירות חדרי נקיון באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה במידות
 גוונים2 ש"ח/מ"ר -  60 ס"מ, מחיר יסוד 20-25/40 ס"מ או 20-25/50-60

לבחירת האדריכל

1.10.50.0040

36,816.00 104.00 354.00 מ"א  ס"מ25/7פסי "דקור" (פסי קישוט) מאריחי גרניט פורצלן/קרמיקה במידות 
A-1 ש"ח/יח' - שו"ע לפרט 16 לחיפוי קירות פנים, מחיר יסוד 

1.10.50.0050

246,351.00 חיפוי קירות 10.50 סה"כ לתת פרק:

משטח אזהרה 10.61 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
28,509.00 731.00 39.00 יח'   ס"מ מפוליאוריטן לפי120/60משטח אזהרה עם גבשושיות במידות  

2 - טיפוס 6 חלק 1918דרישה ת:י 
1.10.61.0010

21,131.00 11.00 1,921.00 יח' 60 יח' למ"א ברוחב 170נגיש- גבשושיות פוליאוריטן לרבות הדבקה (
6 חלק 1918ס"מ), לפי דרישה ת"י 

1.10.61.0020

49,640.00 משטח אזהרה 10.61 סה"כ לתת פרק:

תוספות לעבודות חיפוי וריצוף 10.98 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,040.00 26.00 40.00 מ"א תוספת עבור הנחת שיפולים בקו מעוגל 1.10.98.0010

6,408.00 89.00 72.00 מ"א  מ"מ במפגש בין40/4 (מנירוסטה) בחתך 316פרופיל סף הפרדה מפלב"מ 
סוגי ריצוף שונים

1.10.98.0020

629.00 17.00 37.00 מ"ר תוספת עבור חיפוי קירות מעוגלים באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה במידות
 ס"מ (חיתוך באתר)20-45/20-60 

1.10.98.0030

8,077.00 תוספות לעבודות חיפוי וריצוף 10.98 סה"כ לתת פרק:

עבודות ריצוף 10.99 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
19,968.00 64.00 312.00 יח'  משישST-2 ,ST-1 הצדדים בח"מ 2שיפולי מדרגות "טרפזיים" למדרגות מ-

2-22 ש"ח/ יח'). ראה פרט 40 גרניט כדוגמת המדרגות (מחיר יסוד 
A3-5בתתכנית 

1.10.99.0010

19,968.00 עבודות ריצוף 10.99 סה"כ לתת פרק:
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

1,236,477.00 עבודות ריצוף וחיפוי 10 סה"כ לפרק:

עבודות צביעה 11 פרק:

צבע פנים 11.11 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
194,805.00 27.00 7,215.00 מ"ר " או ש"ע על טיח פנים או גבס, לרבות שכבת צבע2000צבע "סופרקריל 

6" או ש"ע. 2000יסוד "טמבורפיל" או ש"ע ושתי שכבות "סופרקריל 
גוונים לבחירת האדריכל

1.11.11.0010

1,595.00 29.00 55.00 מ"ר צבע מגן נגד עובש ופטריות "סופרקריל אקרינול" או ש"ע על טיח פנים
 שכבות - בחדרים רטובים3ב-

1.11.11.0020

196,400.00 צבע פנים 11.11 סה"כ לתת פרק:

צבע חוץ 11.12 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
15,960.00 28.00 570.00 מ"ר צבע "סופרקריל מ.ד" או ש"ע על טיח חוץ במריחה או בהתזה, לרבות

שכבת יסוד "יסוד קושר" ושתי שכבות "סופרקריל מ.ד" או ש"ע
1.11.12.0010

30,528.00 53.00 576.00 מ"ר " או ש"ע, מירקם1.2שליכט צבעוני גמיש משוריין "דקוליין אלסטיקו 
 ק"ג/מ"ר במריחה חד שכבתית לרבות2קלאסי אבן שרוטה, בכמות של 

,1-42, 1-18, 1-17 1-16מריחת פריימר אקרילי, על גבי טיח - ראה פרטים ,
1-43

1.11.12.0020

46,488.00 צבע חוץ 11.12 סה"כ לתת פרק:

צביעת מסגרות אומן 11.30 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
888.00 111.00 8.00 מ"ר  - צבע "המרטון" או "המרייט" או ש"ע על תריס37--מס/33טיפוס מס/

אוורור (רפפות) מפח, לרבות משקוף, ליטוש, ניקוי בעזרת מדלל וצביעה
 שכבות צבע עליון2ב-

1.11.30.0010

888.00 צביעת מסגרות אומן 11.30 סה"כ לתת פרק:

243,776.00 עבודות צביעה 11 סה"כ לפרק:

עבודות אלומיניום 12 פרק:

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

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
20,570.00 935.00 22.00 מ"ר  אגפים2*- חלון נגרר אגף על אגף של 8+אל/8+אל/18+אל/22טיפוס אל/

1.0 או ש"ע, בשטח מעל 7000 מסלולים מאולגן/צבוע כדוגמת קליל 2ב-
 מ"ר2.0מ"ר ועד 

1.12.11.0010

1,700.00 850.00 2.00 מ"ר  מסלולים2 אגפים ב-2-חלון נגרר אגף על אגף של 7טיפוס  אל/
3.0 מ"ר ועד 2.0 או ש"ע, בשטח מעל 7000מאולגן/צבוע כדוגמת קליל 

מ"ר

1.12.11.0020
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

22,270.00 חלון נגרר כנף על כנף (הזזה) של שני אגפים 12.11 סה"כ לתת פרק:

חלון נגרר לתוך כיס 12.13 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
9,520.00 2,380.00 4.00 מ"ר - חלון נגרר אגף על אגף לתוך כיס מאולגן/צבוע כדוגמת10טיפוס  אל/

0.6 או ש"ע לרבות מסילה לתריס (לא כולל תריס), בשטח מעל 7000קליל 
 מ"ר1.0 מ"ר ועד 

1.12.13.0010

104,040.00 1,530.00 68.00 מ"ר - חלון נגרר אגף על אגף לתוך כיס12+אל/11+אל/9+אל/7טיפוס  אל/
 או ש"ע לרבות מסילה לתריס (לא כולל7000מאולגן/צבוע כדוגמת קליל 

 מ"ר2.0 מ"ר ועד1.0תריס), בשטח מעל 

1.12.13.0020

113,560.00 חלון נגרר לתוך כיס 12.13 סה"כ לתת פרק:

חלון מרחב מוגן 12.15 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
44,814.00 2,134.00 21.00 יח'  ס"מ, סב-נטוי100/100 ס"מ או 80/100-חלון במידות 6טיפוס  אל/

(דריי-קיפ) אטום גזים מאולגן/צבוע, לרבות זכוכית בטיחותית לפי הנחיות
 פיקוד העורף

1.12.15.0010

44,814.00 חלון מרחב מוגן 12.15 סה"כ לתת פרק:

חלון קיפ וחלון קבוע 12.16 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
29,070.00 1,615.00 18.00 מ"ר  או4500 או 4400- חלון קיפ מאולגן/צבוע כדוגמת קליל 1טיפוס  אל/

 מ"ר1.0 מ"ר ועד 0.5ש"ע, בשטח מעל 
1.12.16.0010

2,380.00 2,380.00 1.00 מ"ר  או5500- טיפוס חלון קיפ מאולגן/צבוע כדוגמת קליל אופיס 2טיפוס  אל/
 מ"ר0.6 מ"ר ועד 0.3 ש"ע, בשטח מעל 

1.12.16.0020

34,104.00 1,624.00 21.00 מ"ר - חלון קיפ מאולגן/צבוע17+אל/16+אל/14+אל/13+אל/2טיפוס  אל/
 מ"ר1.0 מ"ר ועד 0.6 או ש"ע, בשטח מעל 5500כדוגמת קליל אופיס 

1.12.16.0030

21,675.00 1,275.00 17.00 מ"ר  - חלון קיפ מאולגן/צבוע26+אל/25+אל/16+אל/14+אל/13טיפוס  אל/
 מ"ר2.0 מ"ר ועד 1.0 או ש"ע, בשטח מעל 5500כדוגמת קליל אופיס 

1.12.16.0040

85,680.00 1,020.00 84.00 מ"ר + אל/14+אל/12+אל/10+אל/9+אל/7+אל/4טיפוס אל/
 או ש"ע, בשטח4500-חלון קבוע כדוגמת קליל 22--אל/19+אל/17+אל/16

 מ"ר1.0 מ"ר ועד 0.6מעל 

1.12.16.0050

62,016.00 816.00 76.00 מ"ר  -חלון23+אל/1 3+אל/11 +אל/9*+אל/8+אל/8+אל/6+אל/3טיפוס אל/
 מ"ר2.0 מ"ר ועד 1.0 או ש"ע, בשטח מעל 4500קבוע כדוגמת קליל 

1.12.16.0060

13,494.00 519.00 26.00 מ"ר  -חלון קבוע כדוגמת קליל24+אל/16+אל/14+אל/7+אל/3טיפוס  אל/
 מ"ר3.0 מ"ר ועד 2.0 או ש"ע, בשטח מעל 4500

1.12.16.0070

11,693.00 1,063.00 11.00 מ"ר  או4500 אגפים, כדוגמת קליל 3-חלון קבוע מחולק ל-13+אל/2טיפוס  אל/
 מ"ר4.0 מ"ר ועד 2.0 ש"ע, בשטח מעל 

1.12.16.0080



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 48עמוד: 29/01/2020

190/2019כתב כמויות למכרז מספר 
mבי"ס צור בהאר

תת כתב: בית ספר - מבנה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

260,112.00 חלון קיפ וחלון קבוע 12.16 סה"כ לתת פרק:

תריסים 12.17 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
13,892.00 604.00 23.00 מ"ר , נגרר אגף אחד לרבות חוצץ אנכי,P.V.C-תריס עם רפפות 3טיפוס  אל/

 מ"ר1.0 מ"ר ועד 0.6בשטח מעל 
1.12.17.0010

13,892.00 תריסים 12.17 סה"כ לתת פרק:

מנועים חשמליים לחלונות שחרור עשן 12.18 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
53,465.00 1,445.00 37.00 יח' - מנוע שרשרת (פיווט/קיפ)17+אל/16+אל/14+אל/13+אל/2טיפוס  אל/

" גרמניה לפי תקןD&H" או ש"ע תוצרת חב' "CDC-200/600דגם "
, לפתיחה וסגירת פתחים7-22192 או לפי ת"י EN12101-2אירופאי 

 מעלות300, עמיד אש של 24V/DC אמפר 1לשחרור עשן, צריכת זרם 
 ניוטון,200-300 מ"מ למשקל חלון 600 דק', לרבות מהלך פתיחה 30למשך 

 תוש בות ואביזרי חיבור להתקנה מושלמת של המנוע כדוגמת חב'
"מטלפרס" או ש"ע

1.12.18.0010

6,453.00 2,151.00 3.00 יח' " או ש"ע תוצרת חב'EA-K50 - מנוע שרשרת דגם "26+אל/25טיפוס אל/
"Simon Rwa גרמניה לפי תקן אירופאי "EN12101-2 21927-2 או לפי ת"י,

,24V/DC אמפר 1.4 לפתיחה וסגירת פתחים לשחרור עשן, צריכת זרם 
1000-500 דק', לרבות מהלך פתיחה 30 מעלות למשך 300עמיד אש של 

 ניוטון, תושבות ואביזרי חיבור להתקנה מושלמת500מ"מ למשקל חלון 
של המנוע כדוגמת חב' "מטלפרס" או ש"ע

1.12.18.0020

59,918.00 ות שחרור עשן ועים חשמליים לחלונ מנ 12.18 סה"כ לתת פרק:

תריסי רפפה 12.19 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
5,436.00 604.00 9.00 יח'  תריס (רפפה) קבוע לשחרור עשן ואיוורור37+מס/36+מס/33טיפוס מס/

 מ"מ, לרבות2.0" או ש"ע, עשוי משלבי אלומיניום בעובי GMדגם "
 מ"ר1.0מסגרת וצבע לבן בתנור. המחיר הינו לתריס בשטח עד 

1.12.19.0010

5,436.00 תריסי רפפה 12.19 סה"כ לתת פרק:

רשתות 12.20 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
21,420.00 340.00 63.00 יח' -רשת יתושים35+מס/33 מס/10+אל/9+אל/8+אל/6+אל/1טיפוס  אל/

 מ"ר1.0קבועה לרבות מסגרת מפרופיל אלומיניום מאולגן במידות עד 
וניתנת לפירוק

1.12.20.0010

42,195.00 485.00 87.00 מ"ר -רשת יתושים10+אל/9+אל/34+מס/ 12+אל/11+אל/7+אל/3טיפוס  אל/
קטנה מניילון או אלומיניום נגררת בתוך משקוף הדלת, מאולגנת וצבועה

 מ"ר2.6 מ"ר ועד 1.4 או ש"ע, בשטח מעל 7000כדוגמת קליל 

1.12.20.0020

63,615.00 רשתות 12.20 סה"כ לתת פרק:

זכוכית וציפוי חלונות 12.21 תת פרק:



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 49עמוד: 29/01/2020

190/2019כתב כמויות למכרז מספר 
mבי"ס צור בהאר

תת כתב: בית ספר - מבנה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,332.00 74.00 18.00 מ"ר P.V.B מ"מ (טריפלקס) עם 3+3 - וספת עבור זכוכית ביטחון 1טיפוס  אל/

 מ"מ שקופה4 במקום זכוכית 0.38
1.12.21.0010

72,038.00 199.00 362.00 מ"ר  +D/4+D/5+D/7+D/9--D/29+D/30טיפוס 
 --תוספת עבור זכוכית ביטחון24--אל/16+אל/14--אל/7+אל/5--אל/2אל/
 מ"מ שקופה4 במקום זכוכית P.V.B 1.52 מ"מ (טריפלקס) עם 4+4

1.12.21.0020

10,640.00 38.00 280.00 מ"ר  -תוספת עבור24--אל/16+אל/14--אל/8 +אל/D/29+D/30טיפוס 
 מ"מ שקופה4 מ"מ במקום זכוכית 4זכוכית מחוסמת 

1.12.21.0030

10,360.00 37.00 280.00 מ"ר  מ"מ בגוון אפור או6) ["אנטי-סאן"] TINTEDתוספת עבור זכוכית מגוונת (
 מ"מ שקופה4 חום במקום זכוכית 

1.12.21.0040

162.00 9.00 18.00 מ"ר  מ"מ4 מ"מ במקום זכוכית 4 - תוספת עבור זכוכית אורנמטית 1טיפוס  אל/
 שקופה

1.12.21.0050

94,532.00 זכוכית וציפוי חלונות 12.21 סה"כ לתת פרק:

תוספות לדלתות וחלונות 12.22 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,232.00 808.00 4.00 יח' 1.12.22.0010 ס"מ120/210 -תוספת עבור ידית בהלה לדלת במידות D/29+D/30טיפוס 

3,456.00 72.00 48.00 יח' -מגביל פתיחת חלונות16+אל/14+אל/13+אל/6טיפוס אל/ 1.12.22.0020

6,688.00 תוספות לדלתות וחלונות 12.22 סה"כ לתת פרק:

עבודות אלומינים שאינם מופיעים במחירון דקל 12.23 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
15,300.00 1,020.00 15.00 מ"ר 4חיפוי קירות חוץ של גגון יציאה- פנל אלומיניום תלת-שכבתיות בעובי 

" או ש"עETALBOND מ"מ), דוגמת "אלוקובונד" או "0.5+3+0.5מ"מ (
 מורכב עלRAL 7004 בגוון FPVDצבוע בחלקו החיצוני בצבע 

 מ"מ50/50/5קונסטרוקציה פלדה לתליית פנלים, על גבי זוויתן פלדה 
 ס"מ. החיפוי כולל גם קל קר7המקובע לבטון על ידי ברגיי גמבו אורך 

 ס"מ למניעת גשר קור + יריעות איטום. עיגון לפי הנחיית3אדקס בעובי 
1-45הקונסטרוקטור. הכל מושלם לפי הנאמר בסעיף זה. ראה פרט 

1.12.23.0010

15,300.00 עבודות אלומינים שאינם מופיעים במחירון דקל 12.23 סה"כ לתת פרק:

700,137.00 עבודות אלומיניום 12 סה"כ לפרק:

עבודות אבן 14 פרק:

נדבכי ראש 14.30 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
117,000.00 468.00 250.00 מ"א  ס"מ, במחיר יסוד10 ס"מ ובעובי עד 35נדבכי ראש ("קופינג") ברוחב עד 

 ש"ח/מ"א, לרבות החיזוקים הנדרשים ועיגון האבן180לאבן 
1.14.30.0010
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190/2019כתב כמויות למכרז מספר 
mבי"ס צור בהאר

תת כתב: בית ספר - מבנה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
9,690.00 510.00 19.00 מ"א  ס"מ10 ס"מ ובעובי 40 ס"מ ועד 35נדבכי ראש ("קופינג") ברוחב מעל 

 ש"ח/מ"א, לרבות החיזוקים הנדרשים ועיגון האבן220במחיר יסוד לאבן 
1.14.30.0020

126,690.00 נדבכי ראש 14.30 סה"כ לתת פרק:

חיפוי קירות בלוחות אבן 14.50 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
46,002.00 374.00 123.00 מ"ר  ס"מ, לרבות5חיפוי קירות בלוחות אבן נסורה בעיבוד "מוטבה" בעובי 

 ס"מ. העבודה9יציקת בטון אל הקיר הקיים. עובי כולל של החיפוי 
 קידוחים בכל אבן, חיבור בחוט "נירוסטה" אל רשת מאחורי4כוללת 

). מחיר יסוד14.050.0400-0410האבן (רשת הפלדה נמדדת בנפרד בסעיפים 
 ש"ח/מ"ר180 לאבן 

1.14.50.0010

25,500.00 510.00 50.00 מ"ר  ס"מ.25 בעובי כולל 30קירות אבן מצפה בעיבוד "טובזה" עם גב בטון ב-
1-42 ש"ח/מ"ר - בקצה קיר זיזי. ראה פרט 150אבן קשה. מחיר יסוד לאבן 

1.14.50.0020

910,344.00 332.00 2,742.00 מ"ר  ס"מ, לרבות5חיפוי קירות בלוחות אבן נסורה בעיבוד "תלטיש" בעובי 
 ס"מ. העבודה9יציקת בטון אל הקיר הקיים. עובי כולל של החיפוי 

 קידוחים בכל אבן, חיבור בחוט "נירוסטה" אל רשת מאחורי4כוללת 
). מחיר יסוד14.050.0400-0410האבן (רשת הפלדה נמדדת בנפרד בסעיפים 

 ש"ח/מ"ר - כולל חיפוי עמודים וקורות120 לאבן 

1.14.50.0030

40,810.00 14.00 2,915.00 מ"ר 1.14.50.0040 ס"מ, לרבות עיגונה10/10 מ"מ כל 4.8רשת פלדה מגולוונת בקוטר 

1,022,656.00 חיפוי קירות בלוחות אבן 14.50 סה"כ לתת פרק:

עיבוד פתחים בקירות מחופים 14.60 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
85,526.00 298.00 287.00 מ"א  ס"מ בלוחות אבן בעיבוד30חיפוי אדני חלונות (ספים) ברוחב עד 

 ס"מ ושיפוע לניקוז2/2 ס"מ, עם שן עליונה בחתך 5"מוטבה", בעובי 
1-16 1-15,1-14המים - פרט 

1.14.60.0010

135,252.00 289.00 468.00 מ"א  ס"מ, בלוחות אבן25 ס"מ ועד 15חיפוי חשפי פתחים/מזוזות ברוחב מעל 
1-16 1-15,1-14 ס"מ - פרט 5בעיבוד "מוטבה", בעובי 

1.14.60.0020

99,807.00 323.00 309.00 מ"א  ס"מ בלוחות אבן בעיבוד "מוטבה",15חיפוי משקופים לפתחים ברוחב עד 
 ס"מ5 בעובי 

1.14.60.0030

320,585.00 עיבוד פתחים בקירות מחופים 14.60 סה"כ לתת פרק:

תוספות למחירי החיפויי בקירות 14.70 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
103,887.00 119.00 873.00 מ"א 1.14.70.0010 מ"מ לעיגון לוחות חיפוי, לרבות חיזוק עם דיבלים65/65/7זויתן במידות 

4,862.00 187.00 26.00 מ"א תוספת עבור שורת אבן תלויה עם עוגנים (מעל קורות, משקופי פתחים
1-43, 1-42. ראה פרטים D/5-10וכד') - בציר 

1.14.70.0020
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190/2019כתב כמויות למכרז מספר 
mבי"ס צור בהאר

תת כתב: בית ספר - מבנה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

108,749.00 תוספות למחירי החיפויי בקירות 14.70 סה"כ לתת פרק:

עבודות אבן שאינם מופיעים במחירון דקל 14.71 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,938.00 102.00 19.00 מ"א  ס"מ, או גרניט4 ס"מ ובעובי כ-30ספי דלתות מאבן גושנית ברוחב עד 

 ש"ח/מ"א)65פורצלן (מחיר יסוד 
1.14.71.0010

6,786.00 26.00 261.00 מ"א  ס"מ -15 ס"מ במקום 30תוספת לחיפוי אדני חלונות (ספים) ברוחב עד 
14.060.0010. מבוסס על פער מחירים בין הסעיפים 1-16, 1-15 1-14פרט 

 ש"ח/מ"א30 = 0-32035 = 14.060.0020ו- 

1.14.71.0020

20,370.00 291.00 70.00 מ"א . המחיר1 -44 עבור עיגון אבן תלויה - פרט 6צינורות מגולוונים בקוטר "
 זוגות)6 - מדידה לפי מ"א (יש 07.011.0472מבוסס על מחירון "דקל" מס' 

1.14.71.0030

1,275.00 1,275.00 1.00 יח' אבן שלט עם סמל העיריה ושם האגף,שמות המתכנן והמבצע, שנת הבניה
וכו' . הכל ע"פ פרט האדריכל

1.14.71.0040

6,390.00 213.00 30.00 מ"ר  ס"מ הכולל עיגון לפי הנחיות יועץ8תוספת עבור אבן מיוחדת בעובי 
1-17קונסטרוקציה. ראה פרט 

1.14.71.0050

16,590.00 553.00 30.00 מ"א חיפוי פינות קירות אבן כדוגמת הבנין בעיבוד "טלטיש", מיחידת אבן
1-43, 1-42 ס"מ. ראה פרט 40-45/23זווית מלאה ובמידות 

1.14.71.0060

53,349.00 עבודות אבן שאינם מופיעים במחירון דקל 14.71 סה"כ לתת פרק:

1,632,029.00 עבודות אבן 14 סה"כ לפרק:

מערכות אורור ומזוג אויר 15 פרק:

ציוד ראשי - מיזוג אויר ואוורור 15.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
במידה ואורך צנרת הגז עולה מעל המקובל בהוראות היצרן יש להעלות

את קוטר הצנרת בהתאם.

כל המזגנים יסופקו עם מגע עזר לניתוק (מגע יבש)

יח' אספקה והתקנה מושלמים של מזגן מפוצל עילי. חיבור וחיווט מושלמים
 מטר כלול במחיר, ניקוז,2לרבות אספקה והתקנה של צנרת גז מבודדת עד 

 חשמל ופיקוד בין יחידת פנים ליחידת חוץ, צנרת מנחושת בהלחמות כסף
" ,הצנרת תבודדL" או "Kבמוטות ישרים או צנרת רכה, הצנרת מדגם "

 מ"מ, הביד וד יהיה רציף19בגומי ספוגי "ארמופלקס" בעובי דופן של 
 מצופיםN.Y.Yמודבק ומושלם ללא פגעים. צנרת החשמל תהיה מכבלי 

P.V.Cועמידים בטמפרטורת מגע גבוהות מותקנים בתוך מתעלים 
מתאימים,

1.15.1.0030

121,550.00 5,525.00 22.00 יח' המשך מסעיף קודם: צנרת הגז החשמל והפיקוד בתוך הבניין תותקן בתוך
תעלת רשת ומחוץ לבנין בתוך תעלת פח מגולבן צבועה מראש בלבן, ע"פ

הפרט המופיע בתוכניות. העבודה כוללת סימון נקודות הניקוז, סימון
נקודת הזנת החשמל.  קידוח בקיר/תקרה להעברת הצנרת. המזגן תוצרת

" או שוו ה ערך.350 אינוורטר PLATINUM A"אלקטרה" דגם "אלקטרה 
שלט רחוק וטרמוסטט. המחיר כולל מיסים מכל סוג שהוא  לרבות יתר

הנדרש להתקנה והפעלה מושלמים כמפורט וכנדרש. (סעיף דקל
15.041.0055(

1.15.1.0040
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190/2019כתב כמויות למכרז מספר 
mבי"ס צור בהאר

תת כתב: בית ספר - מבנה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
6,375.00 6,375.00 1.00 יח' אספקה והתקנה מושלמת כנ"ל אך של מזגן עילי מפוצל תוצרת "אלקטרה"

)15.041.0056". (סעיף דקל Platinum 370 Inverter דגם "
1.15.1.0050

131,750.00 4,250.00 31.00 יח' אספקה והתקנה מושלמת כנ"ל אך של מזגן עילי מפוצל תוצרת "אלקטרה"
)15.041.0054". (סעיף דקל Platinum 230 Inverter דגם "

1.15.1.0060

14,025.00 2,805.00 5.00 יח' אספקה והתקנה מושלמת כנ"ל אך של מזגן עילי מפוצל תוצרת "אלקטרה"
)15.041.0052". (סעיף דקל Platinum 145 Inverter דגם "

1.15.1.0070

68,850.00 11,475.00 6.00 יח' אספקה והתקנה מושלמת כנ"ל אך של מזגן עילי מפוצל "מיני מרכזי"
)15.041.0102". (סעיף דקל ELD+ Inverter 38Tתוצרת "אלקטרה" דגם "

1.15.1.0080

25,500.00 12,750.00 2.00 יח' אספקה והתקנה מושלמת כנ"ל אך של מזגן עילי מפוצל "מיני מרכזי"
)15.041.0104". (סעיף דקל ELD+ Inverter 50Tתוצרת "אלקטרה" דגם "

1.15.1.0090

127,400.00 98.00 1,300.00 מ"א  המטרים הכלולים לכל יחידה. (סעיף דקל2צנרת גז חשמל נוספת - מלבד 
15.041.0110(

1.15.1.0100

26,350.00 425.00 62.00 יח' אספקה והתקנה של מספק ביטחון "פקט" ליד יחידות העיבוי. 1.15.1.0110

15,810.00 255.00 62.00 יח' אספקה והתקנה של מעמד ליחידה החיצונית כדוגמת תוצרת "שחקים",
- פד" של "מייסון", וכל יתר הנדרש להתקנהWבולמי רעידות "סופר-

מושלמת.

1.15.1.0120

537,610.00 ציוד ראשי - מיזוג אויר ואוורור 15.1 סה"כ לתת פרק:

תעלות,בידוד, מפזרים ואביזרים 15.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
29,750.00 85.00 350.00 מ"ר אספקה והתקנה מושלמים של תעלות מלבניות מפח מגולבן למזוג אויר.

התעלות תהיינה אטומות לחלוטין ב"דק-קאסט", לרבות תמיכות ותליות
מפרופילים מגולבנים, חיבור למפזרים, למאיידים, לפי התכניות והפרטים

הסטנדרטיים, תיאום מלא עם הבנין, עם כל יתר המערכות וכל יתר הנדרש
 מ"מ לפחות ועל פי טב לת העוביים0.7 במפרט ובתוכניות. עובי הפח 

)15.061.00010וכל יתר דרישות המפרט והתכניות. (סעיף דקל 

1.15.2.0010

6,110.00 47.00 130.00 מ"ר אספקה והתקנה מושלמים של בידוד אקוסטי פנימי בתעלות אויר, העובי
"1.5 PCF 1,כולל הדפסה רצופה וכל יתר דרישות המפרט והתוכניות ,,

)15.080.0040לרבות חיזוקי שוליים. (סעיף דקל 

1.15.2.0020

15,470.00 221.00 70.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים של מוצא קוני עגול מתעלה מלבנית כולל מדף
 כמשווק ע"י "לימורKE דגם ATCויסות ידני עגול מפלסטיק תוצרת 

טכנולוגיות בע"מ" עם ציר כפול ותומך נגדי, עבור תעלה גמישה, כולל
איטום מושלם ב"דק- קאסט" וכל יתר הנדרש.מידות הקונוס, עגול או

 כמפורט6 כולל ווסת כמויות, עבור גמיש בקוטר "8/"6אליפטי, בקוטר "
וכנדרש.

1.15.2.0030

11,696.00 272.00 43.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים כנ"ל אך של מידות הקונוס, עגול או אליפטי,
 כמפורט10 כולל ווסת כמויות, עבור גמיש בקוטר "12/"10בקוטר "
וכנדרש.

1.15.2.0040
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190/2019כתב כמויות למכרז מספר 
mבי"ס צור בהאר

תת כתב: בית ספר - מבנה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,275.00 255.00 5.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים כנ"ל אך של מידות הקונוס, עגול או אליפטי,

 כמפורט וכנדרש.8 כולל ווסת כמויות, עבור גמיש בקוטר "10/"8בקוטר "
1.15.2.0050

9,400.00 47.00 200.00 מ"א " דגםDECאספקה והתקנה מושלמים של תעלות גמישות לאוורור תוצרת "
 ISODEC25" או ש"ע של ATCO" כולל תמיכות במרחקים6", הקוטר 

הנדרשים וצורת התמיכה עם סרט ריפוד, חיבור למוצא עגול או למפזר עם
 סרטי הידוק מפלב"ם בלבד.כמפורט וכנדרש במפרטים ובתכניות. (סעיף

)15.064.0100דקל 

1.15.2.0060

8,140.00 74.00 110.00 מ"א אספקה והתקנה מושלמים של תעלות גמישות למיזוג אויר מבודדות
 כולל10", הקוטר "ATCO או ש"ע של "ISODEC25" דגם DECתוצרת "

תמיכות במרחקים הנדרשים וצורת התמיכה עם סרט ריפוד, חיבור למוצא
עגול או למפזר עם סרטי הידוק מפלב"ם בלבד. התעלות עם בידוד טרמי

 (15.064.0030חיצוני, כמפורט וכנדרש במפרטים ובתכניות. (סעיף דקל 

1.15.2.0070

1,375.00 55.00 25.00 מ"א אספקה והתקנה מושלמים של תעלות גמישות למיזוג אויר מבודדות
. התעלות ב ללא בידוד כמפורט8" דגם כנ"ל אך בקוטר "DECתוצרת "

)15.064.0110וכנדרש במפרטים ובתכניות. (סעיף דקל 

1.15.2.0080

6,324.00 102.00 62.00 יח' " דגםTROXאספקה והתקנה מושלמים של מפזר תיקרתי תוצרת "
LVS-160.

1.15.2.0090

1,020.00 102.00 10.00 יח' " דגםTROXאספקה והתקנה מושלמים של מפזר תיקרתי תוצרת "
LVS-200.

1.15.2.0100

7,310.00 170.00 43.00 יח' .TKL/Rאספקה והתקנה מושלמים של מפזר תיקרתי, תוצרת "יעד" דגם 
המפזרים יסופקו עם מתאם עשוי פח מגולבן, צוארון בקוטר התעלה

.x12"12. גודל המפזרים "PC.F2" 1 5הגמישה, עם בידוד טרמי בעובי 
)15.065.0010(סעיף דקל 

1.15.2.0110

2,958.00 1,020.00 2.90 מ"ר אספקה והתקנה מושלמים של שבכת אויר חוזר לפי השטח נטו (מינימום
 - על ציר, כוללRTF 2000 מ"ר) התריסים יהיו מתוצרת "יעד" דגם   0.085

. התריסים יותקנו עם ברגים75% פילטר, להבים קבועים ושטח חופשי של 
 סמויים, צבע השבכה יהיה מסוג אפוי בתנור ברמה גבוהה לפי הנחיות

האדריכל, המחיר כולל משקוף עיוור מפח ע"י קבלן הגב ס, וכל יתר
)15.065.0110המפורט וכנדרש. (סעיף דקל 

1.15.2.0120

5,616.00 1,560.00 3.60 מ"ר אספקה והתקנה מושלמים, של שבכת יניקה/פליטה, נגד גשם, עם רשת
נגד צפורים, חבור לפתח הפליטה, איטום וכל הנדרש. השבכה תוצרת

"טרוקס" או "יעד" כמפורט. המחיר עפ"י השטח נטו בלבד, מידות על פי
)15.065.0210מ"ר) (סעיף דקל 0.085התכנית. (מינימום 

1.15.2.0130

106,444.00 תעלות,בידוד, מפזרים ואביזרים 15.2 סה"כ לתת פרק:

מפוחי אורור 15.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
7,140.00 1,785.00 4.00 יח'   תוצרתEW-1200אספקה והתקנה מושלמים של מפוח אורור שירותים, 

אוריס או שווה ערך, מופעל ע"י שעון שבת שבועי\יומי מלוח החשמל
(באחריות אחרים) וכל יתר הנדרש. כמפורט בטבלאות הציוד.

1.15.3.0010

1,360.00 1,360.00 1.00 יח'   תוצרתEW-800אספקה והתקנה מושלמים של מפוח אורור שירותים, 
אוריס או שווה ערך, מופעל ע"י שעון שבת שבועי\יומי מלוח החשמל

(באחריות אחרים) וכל יתר הנדרש. כמפורט בטבלאות הציוד.

1.15.3.0020
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190/2019כתב כמויות למכרז מספר 
mבי"ס צור בהאר

תת כתב: בית ספר - מבנה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
5,100.00 1,020.00 5.00 יח' SPאספקה והתקנה מושלמים של מפוח אוורור חדר הכנה/שרותים, 

TD500/150 SILENTבלבד, (משווק ע"י א.ר הפצה ושיווק) לקוטר צינור 
 בין מוצא המפוח. איטום כל החיבורים וכל יתר הנדרש.6של "

1.15.3.0030

13,600.00 מפוחי אורור 15.3 סה"כ לתת פרק:

מערכות אורור וסינון אב"כ 15.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
9,471.00 451.00 21.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים של צינור/שרוול הג"א תיקני עשוי פלדה עם

חיבורי אוגנים (כולל אוגנים) בחיבורי ריתוך, ניקוי חול לאחר גמר הייצור
 וגילוון כל השרוול באמבטיית אבץ חם, צביעה בצבע יסוד בשתי שכבות

 ס"מ בהתאם לעובי60-80ובצבע עליון בשתי שכבות. השרוול באורך 
 מותקן בצורה מאוזנת בקיר קיים. כוללק ידוח במקדח8הקיר ובקוטר "

"יהלום" במידה הנדרשת ביטון השרוול איטום וכל יתר הנדרש לפי תקנות
 הג"א.

1.15.4.0010

10,542.00 502.00 21.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים של צינור/שרוול הג"א תיקני עשוי פלדה עם
חיבורי אוגנים (כולל אוגנים) בחיבורי ריתוך, ניקוי חול לאחר גמר הייצור
 וגילוון כל השרוול באמבטיית אבץ חם, צביעה בצבע יסוד בשתי שכבות

 ס"מ בהתאם לעובי40-50ובצבע עליון בשתי שכבות. השרוול באורך 
 עבור מעבר צנרת מזוג אויר מותקן בצור ה מאוזנת בקיר.4הקיר ובקוטר "

ביטון השרוול, איטום מוחלט של מעבר צנרת מזוג האויר המבודדת כבלי
 (עבור מרחבים מוגניםBSTהחשמל והפיקוד במערכת איטום מודולרית 

כמשווק ע"י אור- יון סחר) וכל יתר הנדרש לפי תקנות הג"א.

1.15.4.0020

190,106.00 27,158.00 קומפלט7.00 אספקה והתקנה חיבור וחיווט מושלמים של מערכות אורור וסינון אב"כ
 תוצרת תעשיות "בית אל" עבורHIDDEN 100תקרתית "תיבת נח" דגם 

מקלטים ומרחבים מוגנים, היחידה תהיה בעלת תו תקן ישראלי. המערכת
),ESVF1603 בר) עם מסנן ראשוני (3כוללת: שסתום הדף  לכניסת אויר (

).LH1 600/600), מפוח עם הנע חשמלי (HF 600 Cמסנן אב"כ ראשי (
חיבור המערכת לשרוולים, למערכות החשמל  וכל יתר הנדרש. (סעיף דקל

 15.070.0154(

1.15.4.0030

14,882.00 1,063.00 14.00 יח' אספקה והתקנה חיבור וחיווט מושלמים של שסתום הדף ושחרור לחץ עם
 , תוצרת תעשיות "בית אל" עבור מקלטיםA 803-LA600מפוח, דגם 

ומרחבים מוגנים, היחידה תהיה בעלת תו תקן ישראלי כמפורט וכנדרש.
)15.070.0420(סעיף דקל 

1.15.4.0040

225,001.00 מערכות אורור וסינון אב"כ 15.4 סה"כ לתת פרק:

882,655.00 מערכות אורור ומזוג אויר 15 סה"כ לפרק:

מעליות 17 פרק:

הכנה למעלית 17.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
8,500.00 8,500.00 קומפלט1.00  תחנות. המחיר כולל בין היתר5 ס"מ עבור 165/185הכנה למעלית בחתך 

 ק"ג כ"א, וו לעומס1500 ווים בראש הפיר לעומס 4סיוד פיר המעלית, 
 ק"ג בראש הפיר, פגושות בטון, הצבה והרכבת משקופים, הרכבת750

פיגומים ופרוקם, שבכת ברזל מגולוונת לבור ניקוז פיר המעלית במידות
 בתכנית המעליות) וכל הנדרש לפי הנחי ות יועץB ס"מ (פרט 60/60

המעליות. המדידה קומפלט

1.17.1.0010

8,500.00 הכנה למעלית 17.1 סה"כ לתת פרק:

למעלית נוסעים 17.2 תת פרק:
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190/2019כתב כמויות למכרז מספר 
mבי"ס צור בהאר

תת כתב: בית ספר - מבנה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
184,450.00 184,450.00 קומפלט1.00 5 ק"ג, 630 נוסעים, 8 ל- GEARLESS-MRLמחיר כללי עבור מעלית 

 מ' בקירוב, בתוקף כנ"ל עם16, גובה הרמה V.V.V.F מ/ש ב- 1.0תחנות, 
כל החומרים והחלקים כולל הו בלה והרכבה במקום וכן כולל את כל

החלקים והחומרים שאינם מפורטים אך נחוצים לשימוש וכולל אחריות
 חודשים).24הכל כמתואר וכולל שרות בתקופת האחריות ( 

1.17.2.0010

184,450.00 למעלית נוסעים 17.2 סה"כ לתת פרק:

חמש שנות שרות לאחר תקופת האחריות 17.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 12,750.00 5.00 יח' מחיר עבור שרות "רגיל" לאחר תקופת האחריות. 1.17.3.0010

לא לחישוב !!! 18,700.00 5.00 יח' כנ"ל אבל עם עבודה וחלקי חילוף. 1.17.3.0020

ות שרות לאחר תקופת האחריות חמש שנ 17.3 סה"כ לתת פרק:

192,950.00 מעליות 17 סה"כ לפרק:

תשתיות תקשורת 18 פרק:

18.10תת פרק  18.10 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
18,400.00 8.00 2,300.00 מ"א , ארבעה זוגותCat-7A, תואם לסטנדרט S/STPבל תקשורת - מבנה 

, כוללPOE, התאמה ל- HFFR, מעטה Mhz600, נבדק ל- AWG23שזורים 
התקנה, השחלה, סימון בשני הקצוות, וכולל אישור מעבדה חיצונית בלתי

 תלויה לעמידה בדרישות התקן-שאינו כלול בנקודת מקבץ אלא עבור
נקודה בודדת לראוטר כיתה

1.18.10.0010

5,040.00 28.00 קומפלט180.00 ),Stranded זוגות שזורים (4 עם AWG26גשר בנוי מכבל גישור גמיש 
 מסוככים בשני הקצוות,RJ-45, מחברי Cat-5e, סטנדרט MHz150נבדק ל- 

לרבות כיסוי, סימון אורך, ספרור רציף בשרוול מתכווץ בקצוות - אורך עד
 ס"מ, צבע אפו50

1.18.10.0020

23,440.00 18.10תת פרק  18.10 סה"כ לתת פרק:

ביזרי קצה לכבילת נחושת 18.20 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
9,750.00 39.00 קומפלט250.00 STP CONNECTING כולל CAT-6A (קיסטון) מסוכך מלא RJ-45חבר 

HARDWARE בתקן ,EIA/TIA-568עם תו תקן של מעבדה חיצונית 
מוסמכת בלתי תלויה, להתקנה בקופסא או בלוח ניתוב מודולרי, לרבות

התקנה וחיוו

1.18.20.0010

1,000.00 20.00 קומפלט50.00  מ"מ להתקנת וחיבור עד שני מחברים80X80 עה"ט/תה"ט ABSופסת 
RJ-45.בעמדת קצה עה"ט/תה"ט/בתעלה/בריהוט, גוון צבע לבן או קרם 

 מעלות, עומק מתאים45המחבר יותקן ישר או מוטה כלפי מטה בזוית של 
למניעת כיפוף חד של הכבל הנכנס למחבר, וכולל מיגרעת ללוחית סימון

בהדבק

1.18.20.0020

650.00 13.00 קומפלט50.00  בקופסה הנ"ל או בקופסה מסוג אחרRJ-45 להתקנת מחבר ABSמתאם 
דומה שתסופק על ידי אחרים

1.18.20.0030
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190/2019כתב כמויות למכרז מספר 
mבי"ס צור בהאר

תת כתב: בית ספר - מבנה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
900.00 5.00 קומפלט180.00 Flukבדיקת תקינות שקע תקשורת מקצה לקצה ע"י מכשיר ייעודי כגון 

, כולל מסירת קובץ פלט מפורט שלCATxxמתאים לסטנדרט הנבדק 
תוצאות הבדיקה

1.18.20.0040

360.00 2.00 קומפלט180.00 1.18.20.0050 צבעים מודבק בדבק מהיר2סימון שקע תקשורת בשלט פלסטי חרוט 

12,660.00 ביזרי קצה לכבילת נחושת 18.20 סה"כ לתת פרק:

18.30תת פרק  18.30 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
יח' הערה: מחירי מסדים ואביזרי זיווד כוללים אספקה, התקנה, סידור וסימון

תו תקן בינלאומי לקו זה של מוצרים.
1.18.30.0010

הנחיות כלליות לאחוזי קבלן ראשי - אם קיים בפרויקט (בתוספת למחירי
קבלן מתקני החשמל שלהלן) - ראה בתחילת חלק ג' - נספחים ועלויות

בניה. תשומת לב המשתמש מופנית ל"הנחות יסוד לתמחיר מאגר
המחירים" המפורטות בתחילת החוברת; כמו כן לחישוב בתחילת חלק ג'

עבור תוספת לפי אזורים (למחיר הכולל של הבניה) ותוספות או ה

6,080.00 1,216.00 5.00 יח'  מ"מ,600 מ"מ, עומק 700, רוחב U20סד תקשורת להתקנה בתלייה - גובה 
 ניתנות להזזה, כולל דפנות צד פריקות עם19 כולל מסילות אום כלוב "

אפשרות נעילה קבועה מבפנים, דלת קדמית עם מסגרת מתכת ומרביתה
לוח פוליקרבונט שקוף או דלת מתכת מחוררת-לפי דרישה, כולל נעילה

עם צילינדר ומפתח, כולל קיט הארקה, כולל גב מחוזק לתלי

1.18.30.0030

952.00 952.00 1.00 יח'  מ"מ,600 מ"מ, עומק 700, רוחב U15סד תקשורת להתקנה בתלייה - גובה 
 ניתנות להזזה, כולל דפנות צד פריקות עם19 כולל מסילות אום כלוב "

אפשרות נעילה קבועה מבפנים, דלת קדמית עם מסגרת מתכת ומרביתה
לוח פוליקרבונט שקוף או דלת מתכת מחוררת-לפי דרישה, כולל נעילה

עם צילינדר ומפתח, כולל קיט הארקה, כולל גב מחוזק לתלי

1.18.30.0040

725.00 145.00 קומפלט5.00 . הפס יכלול19ספקה והתקנת פס שקעי חשמל המיועד להתקנה במסגרת "
 מסוג16A ("אמריקאי/קומקום") כולל מתג מאמ"ת C-13 שקעי כח מסוג 6 
 Gונורית סימון. לפס יהיה מארז מתכת וישא תו תקן. כולל כבל פנדל 

CEE16 מ' ובקצהו תקע חשמלי מסוג 15באורך עד 

1.18.30.0050

1,416.00 118.00 12.00 יח' קיט הארקה למסד תקשורת כולל כבל הארקה שזור וברגי חיבור ככל
 מ"מ באורך6שיידרש. כולל חיבור לפס הארקה של המבנה בכבל הארקה 

 מטר4עד 

1.18.30.0060

700.00 20.00 קומפלט35.00 U1פנל סגירה "עיוור" בגובה  1.18.30.0070

220.00 22.00 קומפלט10.00 U2פנל סגירה "עיוור" בגובה  1.18.30.0080

462.00 77.00 6.00 יח' סט תעלות קדמיות ותעלות אחוריות לסידור כבלים בשני הצדדים בגובה
המסד

1.18.30.0090

348.00 58.00 קומפלט6.00 "C טבעות "5, מתכתי, כולל U1פנל תמיכה ומעבר למגשרים בגובה 
מתכתיות אנכיות המותקנות על גביו וצידם העליון פתוח מעט להכנסת

מגשר

1.18.30.0100



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 57עמוד: 29/01/2020

190/2019כתב כמויות למכרז מספר 
mבי"ס צור בהאר

תת כתב: בית ספר - מבנה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
625.00 25.00 קומפלט25.00 , עם מברשת בחריץ המעבר ("פנלU1/2 או U1פנל מעבר למגשרים, 

שערות")
1.18.30.0110

1,632.00 136.00 12.00 יח' 24) מודולרי עם פתחים להתקנת STP, כולל סיכוך (Cat-6a ,19וח ניתוב "
 מסוככים, כולל מגש לחיזוק הכבל, כולל אישורRJ-45 שקעי קיסטון 

, כולל חיבורEIA/TIA-568מעבדה חיצונית בלתי תלויה לעמידה בתקן 
להארקה. צבע שחור או אפו

1.18.30.0120

156.00 13.00 קומפלט12.00  צבעים מודבק בדבק2סימון לוח ניתוב במסד בפס שילוט פלסטי חרוט 
מהיר

1.18.30.0130

13,316.00 18.30תת פרק  18.30 סה"כ לתת פרק:

18.40תת פרק  18.40 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
. כל העבודות בפרק זה כפופות לנאמר ב"מפרט כללי לעבודות בנין"2

("האוגדן הכחול"), כולל אופני המדידה, אלא אם צויין אחרת בסעיף.

יח' . נק'08הערה: תשתית מובילים ומוליכים עבור כבלי טלפון - ראה פרק 
.08.103.0500טלפון מושלמת - ראה סעיף 

1.18.40.0020

259.00 259.00 קומפלט1.00  מ"מ עם ציפוי פורמייקה לבנה בצד אחד,18מס"ר - לוח עץ סנדוויץ 
 ס"מx 240 120במידות 

1.18.40.0030

300.00 30.00 קומפלט10.00  זוגות לרבות תושבת, התקנה במס"ר או במסד תקשורת10בלוק קרונה 
וסימון בשני הקצוות

1.18.40.0040

268.00 268.00 קומפלט1.00  זוגות לרבות תושבת, התקנה במס"ר או במסד100 בלוקי קרונה לסה"כ 10
 תקשורת וסימון בשני הקצוות

1.18.40.0050

510.00 17.00 30.00 יח' הפעלת שלוחות טלפון לרבות ג'ימפור במס"ר, התקנת הטלפון ובדיקתו 1.18.40.0060

393.00 393.00 קומפלט1.00 , כולל לוחRJ-45 שקעים 50) כולל UTP,, ללא סיכוך (Cat-3 19וח ניתוב "
 מודפס ובלוקי קרונה לחיבור זוגות שזורים, מגש לחיזוק הכבל, כולל

EIA/TIA-56אישור מעבדה לעמידה בתקן 

1.18.40.0070

1,730.00 18.40תת פרק  18.40 סה"כ לתת פרק:

שתית אופטית 18.50 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
600.00 50.00 קומפלט12.00  לרבות מחזק מכניMulti-mode-OM3, לסיב LCמחבר אופטי בודד מסוג 

Splice לחיבור לכבל וחלק מגש ה- Pig Tail, Spliceלכבל, 
1.18.50.0010

384.00 32.00 קומפלט12.00 LC to עם מחברי Multi-mode, OM3 50/125גשר אופטי דו סיבי, 
LC/SC/MTRJחיזוק כבלר, סימון בשתי הקצוות, לרבות מסמכי בדיקת ,

OTDR ס"מ150 מצורפים - באורך עד 

1.18.50.0020

984.00 שתית אופטית 18.50 סה"כ לתת פרק:
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190/2019כתב כמויות למכרז מספר 
mבי"ס צור בהאר

תת כתב: בית ספר - מבנה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

52,130.00 תשתיות תקשורת 18 סה"כ לפרק:

מסגרות חרש 19 פרק:

מסגרות חרש 19.10 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
15,683.00 15,683.00 1.00 טון +מס/19+מס/15+מס/13+מס/11+מס/10 +טיפוס מס/D/29+D/30טיפוס 

+אל/-קונסטרוקצית פלדה הכוללת מסבכים9+אל/7+אל/3+אל/23
4מצינורות פלדה עגולים, רבועים ומלבניים אוזויתנים בעובי דופן עד 

מ"מ וכן פחי קשר, פחי עיגון וברגים, לרבות ניקוי במברשות פלדה וצבע
 טון1 טון עד 0.2יסוד סינטטי, לכמות של 

1.19.10.0010

39,015.00 13,005.00 3.00 טון קונסטרוקצית פלדה הכוללת מסבכים מצינורות פלדה עגולים, רבועים
 מ"מ וכן פחי קשר, פחי עיגון4ומלבניים או זויתנים בעובי דופן עד 

2וברגים, לרבות ניקוי במברשות פלדה וצבע יסוד סינטטי, לכמות מעל ל-
 טון5טון ועד 

1.19.10.0020

664.70 1,445.00 0.46 טון  -תוספת עבור23+מס/ 19+מס/15+מס/13+מס/11+מס/10טיפוס מס/
צביעת קונסטרוקצית הפלדה בשתי שכבות צבע עליון סינטטי, המדידה

לפי טון פלדה

1.19.10.0030

4,335.00 1,445.00 3.00 טון תוספת עבור צביעת קונסטרוקצית הפלדה בשתי שכבות צבע עליון
סינטטי, המדידה לפי טון פלדה

1.19.10.0040

5,100.00 1,700.00 3.00 טון תוספת עבור גילווון קונסטרוקצית הפלדה 1.19.10.0050

64,797.70 מסגרות חרש 19.10 סה"כ לתת פרק:

64,797.70 מסגרות חרש 19 סה"כ לפרק:

רכיבים מתועשים בבניין 22 פרק:

מחיצות גבס וחיפוי פנים לקירות 22.11 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,808.00 136.00 28.00 מ"ר  מ"מ, עם95-100מחיצות גבס חד-קרומיות (בשני הצדדים) בעובי כולל של 

 מסילה עליונה ותחתונה וניצבים מפח פלדה מגולוון, הכל עד גמר
מושלם, מוכן לצביעה, המדידהנטו - ללא פתחים (חיזוק לפתחים עם

 מ"מ ובידוד אקוסטי נמדדים בנפרד)1.2ניצבים בעובי מעל 

1.22.11.0010

24,497.00 187.00 131.00 מ"ר מחיצת גבס עם קונסטרוקציה כפולה חד-קרומית (בשני הצדדים) בעובי
70 מ"מ ו-50 מ"מ, עם מסילות עליונות ותחתונות ברוחב 150כולל של 

מ"מ וניצבים מפח פלדה מגולוון, הכל עד גמר מושלם, מוכן לצביעה,
 מ"מ1.2המדידה נטו - ללא פתחים (חיזוק לפתח עם ניצבים בעובי מעל 

(-) בחדר עבודה פר טני, חדר עזר,2ובידוד אקוסטי נמדדים בנפרד). בקומה 
(+)1(-), במפלס 1 חדר מורה, במפלס 

1.22.11.0020

7,074.00 54.00 131.00 מ"ר תוספת למחיצות גבס עבור דופן דו קרומית (בשני הצדדים) 1.22.11.0030

9,072.00 9.00 1,008.00 מ"ר תוספת עבור לוח גבס עמיד מים (ירוק) או חסין אש (ורוד) במקום לוח גבס
 רגיל - (בצד אחד)

1.22.11.0040

7,074.00 54.00 131.00 מ"ר 2תוספת למחיצות גבס עבור בידוד אקוסטי ע"י צמר סלעים בעובי "
 ק"ג/מ"ק80במשקל 

1.22.11.0050
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190/2019כתב כמויות למכרז מספר 
mבי"ס צור בהאר

תת כתב: בית ספר - מבנה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

51,525.00 מחיצות גבס וחיפוי פנים לקירות 22.11 סה"כ לתת פרק:

תקרות אלומיניום ופח מגולוון 22.22 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
21,576.00 174.00 124.00 מ"ר 30תקרת מגשי פח מגולוון צבוע בצבע לבן: מגשים לא מחוררים, ברוחב 

 מ"מ. המחיר כולל את הפרופילים הנושאים, אלמנטי0.8ס"מ ובעובי 
 מ"מ ליד הקירות, לרבות1.2 מ') וגמר זוויתן בעובי 1.0התליה (בגובה עד 

 פרופיל אומגה בין השדות (במידה ונדרש)

1.22.22.0010

21,576.00 תקרות אלומיניום ופח מגולוון 22.22 סה"כ לתת פרק:

תקרות פריקות מאריחי פיברגלס 22.23 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
316,800.00 192.00 1,650.00 מ"ר תקרה אקוסטית מאריחי פיברגלס חצי שקועים דגם "אדוונטג" או ש"ע

aw=0.95 מ"מ. המחיר15 ס"מ. עובי לוח 60/60 עשויה אריח במידות 
כולל את הפרופילים הנושאים (מפח מגולוון) ואת אלמנטי התליה (בגובה

81 מ'), עד לביצוע מושלם של העבודה (מחיר יסוד לאריחים 1.0 עד 
ש"ח/מ"ר). גוון הלוחות לבחירת האדריכל

1.22.23.0010

316,800.00 תקרות פריקות מאריחי פיברגלס 22.23 סה"כ לתת פרק:

תקרות גבס ופתחי שירות 22.25 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
143,202.00 174.00 823.00 מ"ר 1.0 מ"מ וקונסטרוקציה (בגובה עד 12.7תקרת גבס, לרבות לוח גבס בעובי 

 מ' )
1.22.25.0010

107,865.00 255.00 423.00 מ"ר תקרה אקוסטית מלוחות גבס מחוררים בחירור רציף דגם ''קלינאו אינבאו
UFF ס"מ, 120/200'' או ש"ע, גודל הלוח aw=0.45-0.75לפי סוג החירור 

 ש"ח/מ"ר)78(מחיר יסוד ללוח גבס מחורר 

1.22.25.0020

24,089.00 1,853.00 13.00 יח' " דוגמת "אורבונד" או דגםF120 דקות דגם "120פתח שירות עמיד אש ל-
"ALUMATIC F90 ס"מ60/60" דוגמת "טמבור" או ש"ע, במידות 

1.22.25.0030

275,156.00 תקרות גבס ופתחי שירות 22.25 סה"כ לתת פרק:

סגירות אנכיות ואופקיות מגבס 22.26 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
58,191.00 357.00 163.00 מ"ר  מ"מ באותו מפלס או בין12.7סגירה אופקית ואנכית מלוחות גבס בעובי 

 ס"מ, בהיקפי תקרות40 ס"מ עד 20מפלסים שונים, ברוחב פרוס מעל 
 מ') הכל עד גמר מושלם1.0אקוסטיות, לרבות קונסטרוקציה (בגובה עד 

מוכן לצביעה (המדידה בפריסה במ"ר)

1.22.26.0010

25,070.00 230.00 109.00 מ"ר  מ"מ באותו מפלס או בין12.7סגירה אופקית ואנכית מלוחות גבס בעובי 
 ס"מ, בהיקפי תקרות60 ס"מ עד 40מפלסים שונים, ברוחב פרוס מעל 

 מ') הכל עד גמר מושלם1.0אקוסטיות, לרבות קונסטרוקציה (בגובה עד 
מוכן לצביעה (המדידה בפריסה במ"ר)

1.22.26.0020

561.00 187.00 3.00 מ"ר  מ"מ באותו מפלס או בין12.7סגירה אופקית ואנכית מלוחות גבס בעובי 
 ס"מ, בהיקפי תקרות100 ס"מ עד 60מפלסים שונים, ברוחב פרוס מעל 

 מ') הכל עד גמר מושלם1.0אקוסטיות, לרבות קונסטרוקציה (בגובה עד 
מוכן לצביעה (המדידה בפריסה במ"ר)

1.22.26.0030
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,020.00 170.00 6.00 מ"ר  מ"מ באותו מפלס או בין12.7סגירה אופקית ואנכית מלוחות גבס בעובי 

 ס"מ, בהיקפי תקרות אקוסטיות,100מפלסים שונים, ברוחב פרוס מעל 
 מ') הכל עד גמר מושלם מוכן לצביעה1.0לרבות קונסטרוקציה (בגובהעד 

 (המדידה בפריסה במ"ר)

1.22.26.0040

16,188.00 213.00 76.00 מ"א 12.7קרניז לתאורה נסתרת, סגירה אופקית ואנכית מלוחות גבס בעובי 
 מ') הכל1.0 ס"מ, לרבות קונסטרוקציה (בגובה עד 50מ"מ ברוחב פרוס עד 

2-12 עד גמר מושלם מוכן לצביעה - פרט 

1.22.26.0050

2,788.00 68.00 41.00 מ"א תוספת עבור סגירה אופקית ואנכית בקו מעוגל לסגירה חד צדדית - עבור
2-14 וכן עבור גמר תקרת גבס מעוגלת - פרט 2-12סינרי גבס  - פרט 

1.22.26.0060

4,418.00 94.00 47.00 מ"א תוספת עבור סגירה אופקית ואנכית בקו מעוגל לסגירה דו צדדית - עבור
2-12קרניז תאורה וסינרי גבס  -  פרט 

1.22.26.0070

3,740.00 68.00 55.00 מ"א תוספת לסגירה אופקית ואנכית (סינר) או לתקרת גבס עבור ביצוע שקע
2-11לווילון או למסך נסתר - פרט 

1.22.26.0080

4,536.00 162.00 28.00 מ"א  מ"מ בחתך "ח" לכיסוי צנרת אופקית ו/או12.7סגירה מלוחות גבס בעובי 
 מ"מ, לרבות12.7אנכית מלוחות גבס עמיד מים (ירוק) בעובי 

60קונסטרוקציה הכל עד גמר מושלם מוכן לצביעה, בפריסה ברוחב עד 
ס"מ

1.22.26.0090

116,512.00 כיות ואופקיות מגבס סגירות אנ 22.26 סה"כ לתת פרק:

מערכת מחיצות לשירותים 22.41 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
56,168.00 2,006.00 קומפלט28.00  -מערכת מחיצות לשרותים הכוללת יחידה אחתD/14+D/19-D/24טיפוס 

 ס"מ: המחיצות100 ס"מ ויחידה אחת חזית התא ברוחב 150מחיצה ברוחב 
 עשויות מלוחות ''פנוליק'' (טרספה) דוגמת "פנל פרוייקטים" או ש"ע

 מ''מ, אנטי ונדליזם ועמידה בפני שריטות, שחיקה, מים ולחות.13בעובי 
 ס"מ ע ם מנגנון סגירה60 ס''מ, לרבות דלת ברוחב 100חזית התא ברוחב 

 ס''מ202 ס''מ מהרצפה עד לגובה 15עצמית בצירי הדלת. גובה המערכת 
מהרצפה עם פרזול מנירוסטה. מחיר המערכת כולל מחיצה אחת וחזית

דלת

1.22.41.0010

8,262.00 1,377.00 6.00 יח'  ס''מ, לרבות דלת100 חזית דלת לשרותים ברוחב D/15-D/18טיפוס 
 ס"מ עם מנגנון סגירה עצמית בצירי הדלת, עשויה לוחות60ברוחב 

 מ''מ. גובה13''פנוליק'' (טרספה) דוגמת "פנל פרוייקטים" או ש"ע בעובי 
 ס''מ מהרצפה עם פרזול202 ס''מ מהרצפה עד לגובה 15 המערכת 
מנירוסטה

1.22.41.0020

3,060.00 510.00 6.00 יח'  ס"מ, לחזית דלת50 תוספת עבור לוח קבוע ברוחב עד D/15-D/18טיפוס 
או מחיצה מסוג ''פנוליק'' (טרספה) דוגמת "פנל פרוייקטים" או ש"ע

 מ''מ, אנטי ונדליזם ועמידה בפני שריטות, שחיקה, מים ולחות,13בעובי 
 ס''מ מהרצפה202 ס''מ מהרצפה עד לגובה 15גובה הלוח 

1.22.41.0030

9,570.00 638.00 15.00 יח' 100 ס"מ ועד 50 תוספת עבור לוח קבוע ברוחב מעל D/15-D/18טיפוס 
ס"מ, לחזית דלת או מחיצה מסוג ''פנוליק'' (טרספה) דוגמת "פנל

 מ''מ, אנטי ואנדליזם ועמידה בפני שריטות,13פרוייקטים" או ש"ע בעובי 
 ס''מ202 ס''מ מהרצפה עד לגובה 15 שחיקה, מים ולחות, גובה הלוח 

מהרצפה

1.22.41.0040

77,060.00 מערכת מחיצות לשירותים 22.41 סה"כ לתת פרק:
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אלמנטים מתועשים בבניה שאינם מופיעים במחירון דקל 22.42 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,224.00 612.00 2.00 יח'  ס"מ של חברת "מגוון",120/240 - לוחות אקוסטיים במידות 21טיפוס נג-

או שו"ע
1.22.42.0010

אלמנטים מתועשים בבניה שאינם מופיעים במחירון דקל1,224.00 22.42 סה"כ לתת פרק:

859,853.00 רכיבים מתועשים בבניין 22 סה"כ לפרק:

כלונסאות ואלמנטי סלארי, לביסוס מבנים ולדיפון 23 פרק:

כלונסאות בטון 23.10 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
426,400.00 328.00 1,300.00 מ"א  מ' ועד15 ס"מ בעומק מעל 80 קידוח ויציקה קוטר 30כלונסאות בטון ב-

 מ'30
1.23.10.0010

426,400.00 כלונסאות בטון 23.10 סה"כ לתת פרק:

פלדת זיון 23.99 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
332,010.00 4,743.00 70.00 טון כלוב זיון לכלונסאות, בכל הקטרים 1.23.99.0010

332,010.00 פלדת זיון 23.99 סה"כ לתת פרק:

758,410.00 טי סלארי, לביסוס מבנים ולדיפון כלונסאות ואלמנ 23 סה"כ לפרק:

שילוט 29 פרק:

שילוט 29.10 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,080.00 160.00 13.00 יח' נגיש- שלט מתכת עם סמל נכים בינלאומי בגוון פליז, פיוטר או כסוף

 ס"מ, כולל שרתי גברים ונשים20/20בגודל 
1.29.10.0010

2,080.00 שילוט 29.10 סה"כ לתת פרק:

שילוט וסימון מרחבים מוגנים וממ"דים 29.30 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
7,398.00 1,233.00 קומפלט6.00  מ"ר בצבעים75 מ"ר ועד 50שילוט וסימון מרחב מוגן/מקלט בשטח מעל 

פולטי אור
1.29.30.0010

7,398.00 ים וממ"דים שילוט וסימון מרחבים מוגנ 29.30 סה"כ לתת פרק:

9,478.00 שילוט 29 סה"כ לפרק:

ריהוט וציוד מורכב בבנין 30 פרק:

אביזרים במקלחת ובשירותים 30.11 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,235.00 247.00 5.00 יח'  (נירוסטה),304 ס"מ מפלב"מ 60 -  "נגיש" - ידית אחיזה D/2טיפוס  

"3 חלק 1918להתקנה על כנף דלת תא שירותי נכים, לפי תקן ישראלי 
1.30.11.0010

2,720.00 544.00 5.00 יח'  (נירוסטה), דגם316 קבוע מפלב"מ L -נגיש- מאחז יד בצורת 7טיפוס מס/*
"PB 8321 ס"מ, לשירותי נכים להתקנה על הקיר75/75 עד 60/60", בגודל 

3 חלק 1918 ליד האסלה, לפי תקןישראלי 

1.30.11.0020

3,955.00 791.00 5.00 יח'  - נגיש- מאחז יד מתרומם לשרותי נכים להתקנה על הקיר,7טיפוס מס/
 (נירוסטה),304 ס"מ עם ציר מובנה מוגן היתפסות מפלב"מ 75-90באורך 
 ניוטון כוח הרמה,22" דוגמת "פנלפרוייקטים" או ש"ע, PB 8322דגם "

3 חלק 1918לפי תקן ישראלי 

1.30.11.0030

5,304.00 408.00 13.00 מ"ר  מ"מ מודבקת ע"ג6- מראת קריסטל בעובי 1.2+נג-1.1+נג-1טיפוס נג-
פלטת סנדוויץ מורחקת מהקיר עם פאזות מלוטשות בהיקף המראה, לרבות

 תליה נסתרת

1.30.11.0040

13,214.00 אביזרים במקלחת ובשירותים 30.11 סה"כ לתת פרק:

לוחות כתיבה 30.60 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
20,349.00 969.00 21.00 יח'  ס"מ, מסגרת360/120- לוח כיתה מחיק מגנטי במידות 3טיפוס נג-

אלומיניום
1.30.60.0010

20,349.00 לוחות כתיבה 30.60 סה"כ לתת פרק:

33,563.00 ריהוט וציוד מורכב בבנין 30 סה"כ לפרק:

מערכות גילוי וכיבוי אש 34 פרק:

אביזרים לרכזת ממוענת 34.12 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
16,830.00 306.00 קומפלט55.00 1.34.12.0010 - ממוענת)ADDRESSABLEגלאי עשן מטיפוס יוניזציה (למערכת 

16,830.00 306.00 קומפלט55.00 1.34.12.0020 - ממוענת)ADDRESSABLEגלאי עשן אופטי (למערכת 

2,980.00 298.00 קומפלט10.00 לחצן אזעקה למערכת "ממוענת" 1.34.12.0030

3,825.00 3,825.00 קומפלט1.00 1.34.12.0040 שפורפרות5ארגז לטלפון כבאים + 

1,532.00 383.00 4.00 יח' כתובת קומתיתי לטלפון כבאים 1.34.12.0050

8,840.00 8,840.00 קומפלט1.00 1.34.12.0060 כתובות250רכזת גילוי ממוחשבת, "ממוענת", קיבולת 

2,601.00 289.00 קומפלט9.00 צופר אזעקה להתקנה פנימית 1.34.12.0070
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,149.00 383.00 קומפלט3.00 צופר אזעקה להתקנה חיצונית מוגן מים 1.34.12.0080

37.00 37.00 קומפלט1.00 יחידת כתובת מקומית עבור רכזת ממוענת 1.34.12.0090

2,604.00 434.00 קומפלט6.00 אלקטרומגנט לדלת אש לרבות לחצן שחרור מקומי, ספק כח וממסר יציאה
 עם כתובת

1.34.12.0100

1,836.00 102.00 קומפלט18.00 מנורת סימון אזעקת אש 1.34.12.0110

1,071.00 357.00 קומפלט3.00 חיבור מושלם של מפסק זרימה או ברז לרבות חומרי העזר 1.34.12.0120

2,550.00 2,550.00 קומפלט1.00 העברת בדיקת מעבדה מכון התקנים+אינטגרציה לפי דרישת כבאות לכלל
 מערכות החירום ואספקת דוח אינטגרציה נקי לפי דרישות יועץ בטיחות

1.34.12.0130

62,685.00 אביזרים לרכזת ממוענת 34.12 סה"כ לתת פרק:

חייגן אוטומטי וחווט למערכת גילוי אש 34.13 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
850.00 850.00 קומפלט1.00 חייגן אוטומטי לרבות הודעה מוקלטת ומטען עם מצבר 1.34.13.0010

11,000.00 10.00 1,100.00 מ"א חווט למערכת גילוי אש 1.34.13.0020

11,850.00 חייגן אוטומטי וחווט למערכת גילוי אש 34.13 סה"כ לתת פרק:

מערכות כיבוי אש 34.20 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
21,760.00 5,440.00 קומפלט4.00  מ"ק הכוללת: מיכל גז5ערכת כיבוי אש אוטומטית ללוח חשמל בנפח עד 

NAFS III או FM200זוג גלאים (מחוברים בהצלבה), נחירי התזה, צנרת ,
בין הנחירים והמיכל וחוו

1.34.20.0010

21,760.00 מערכות כיבוי אש 34.20 סה"כ לתת פרק:

מערכת כריזת חרום משולב עם טלפון כבאים ומערכת גילוי 34.22 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
15,555.00 15,555.00 קומפלט1.00 עמדת כריזה ראשית משולבת במרכז הבקרה הכוללת מחולל הודעות

 הודעות אוטומטיות לפחות כולל מיקרופון פנימי10דיגיטאלי להעברת 
 ומת"יULמאושר 

1.34.22.0010

5,525.00 5,525.00 קומפלט1.00  לפחות מותאם להתקנה בתוךW100מגבר הספק דיגיטלי בעל הספק של 
מארז (המארז כלול במחיר הספק)

1.34.22.0020

4,148.00 4,148.00 קומפלט1.00  אזורים לפחות, לרבות24יחידת שליטה ומיתוג אזורים במרכז השליטה ל- 
 מיקרופון מקומי, מותאמת להתקנה בשולחן בקרה או במסד ציוד

1.34.22.0030
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190/2019כתב כמויות למכרז מספר 
mבי"ס צור בהאר

תת כתב: בית ספר - מבנה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,532.00 383.00 קומפלט4.00  מוגן מים מותקן עלOUTDOORרמקול/פרוז'קטור חיצוני 

, לרבות נצנץDB96 ועוצמה של W20טיח/קונסטרוקציה בהספק עד 
 לפחות עם קופסא אחורית מתאימהCD75בעוצמה של 

1.34.22.0040

10,430.00 298.00 קומפלט35.00  מוגן מים מותקן על טיח/קונסטרוקציהINDOORרמקול/פרוז'קטור פנימי 
CD75, לרבות נצנץ בעוצמה של DB96 ועוצמה של W20בהספק עד 

לפחות עם קופסא אחורית מתאימה

1.34.22.0050

3,570.00 3,570.00 קומפלט1.00  שעות לפחות ב-48ספק כח כולל מצברים לגיבוי מגברי ההספק למשך 
STANDBY+ 30דקות בזמן הפעלה 

1.34.22.0060

3,995.00 3,995.00 קומפלט1.00 1.34.22.0070 נצנצים)8-10יחידת סנכרון נצנצים (

1,192.00 298.00 קומפלט4.00 יחידת כתובת להפעלת רמקולים עפ"י אזורי כריזה 1.34.22.0080

1,139.00 1,139.00 קומפלט1.00 , לרבות מארז עם דלת שקופה כוללTTPיחידת מיקרופון מרוחקת עם 
יחידת כתובת לזיהוי מיקום היחידה באתר

1.34.22.0090

115.00 115.00 1.00 יח'  לפחות,AWG16חווט רמקולים בזוג חוטים מוצלב ומסוכך בחתך של 
בהתאם לדרישות היצרן ובעלי מעטה מותאם לדרישות

1.34.22.0100

123.00 123.00 1.00 יח' חווט עמדת מיקרופון בעזרת כבל מתח ופיקוד בעל מספר גידים כנדרש
ע"י היצרן, לרבות בידוד כפול

1.34.22.0110

מערכת כריזת חרום משולב עם טלפון כבאים ומערכת גילוי47,324.00 34.22 סה"כ לתת פרק:

מערכת חלונות שחרור עשן 34.25 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
31,450.00 15,725.00 קומפלט2.00 24 לפתיחת EN 12101-10 נושאת תקן אירופאי V DC24כזת שחרור עשן 

 שעות, מנגנון72 לגיבוי של V12חלונות שחרור עשן, לרבות זוג סוללות 
טעינת סוללות, מותקן קומפלט לרבות חיבורים, תכנות, סימון, הפעלה

 של חברת "שבטק בע"מ" אוSe Control מתוצרת OS2ומסירה, דוגמת 
ש"ע (עבור צנרת וכבלים חסיני אש משולם בנפרד

1.34.25.0010

4,592.00 1,148.00 קומפלט4.00  נורות חיווי3חצן כבאים לפתיחה וסגירה של חלונות שחרור עשן עם 
לאינדיקציה חזותית של מצב המערכת (תקין, אש, תקלה), מתאים לתקן

12101 ENמותקן קומפלט לרבות חיבורים, דוגמת ,MCP מתוצרת Se
Controlשל חברת "שבטק בע"מ" או ש"ע (עבור צנרת וכבלים חסיני אש 

משולם בנפרד

1.34.25.0020

2,892.00 723.00 קומפלט4.00 לחצן לאוורור יומיומי לפתיחת חלונות, מותקן קומפלט לרבות חיבורים,
דוגמת המשווק ע"י חברת "שבטק בע"מ" או ש"ע (עבור צנרת וכבלים

חסיני אש משולם בנפרד)

1.34.25.0030

38,934.00 ות שחרור עשן מערכת חלונ 34.25 סה"כ לתת פרק:

182,553.00 מערכות גילוי וכיבוי אש 34 סה"כ לפרק:

מערכות בקרת מבנים 35 פרק:

35.10תת פרק  35.10 תת פרק:
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190/2019כתב כמויות למכרז מספר 
mבי"ס צור בהאר

תת כתב: בית ספר - מבנה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,094.00 349.00 קומפלט6.00 אינטרקום עם שפופרת ידנית-ערוץ דיבור משותף, מכשיר לשלוחה אחת 1.35.10.0010

850.00 850.00 קומפלט1.00 1.35.10.0020 שלוחות12אינטרקום עם שפופרת ידנית-ערוץ דיבור משותף, מכשיר ל-

4,950.00 11.00 450.00 מ"א חיווט מערכת אינטרקום בכבל רב גידי בצנרת שבוצעה ע"י אחרים 1.35.10.0030

2,125.00 יח' ערכת אינטרקום טלויזיה לרבות פנל כניסה ראשי לבית פרטי, לוח מקשים
 צבעונית ומסך צבע דירתיCCD 1/2 אנטי ונדלי, מקודד מובנה, מצלמת "

 אינצ' צבעוני שטוח להתקנה ע"ג הטיח עם לחצני הפעלה בשיטת7
Hands Free דגם PL591C4 מתוצרת RONGTELמשווק ע"י ב.ב. שרותי ,

אחזקה וחשמל או ש"ע. המחיר לדירה קומפלט לרבות חיווט והתקנ

1.35.10.0040

1,921.00 קומפלט נל כניסה חיצוני אנטי ונדלי לבנין מגורים, לחצני מגע פתיחה ע"י קוד או
 תוצרתPL801DC4CPDK דיירים, דגם 999ע"י כרטיסי קירבה, לחיוג עד 

RONGTEL"משווק ע"י ב.ב. שרותי אחזקה וחשמל בע"מ או ש ,

1.35.10.0050

340.00 340.00 קומפלט1.00 , משווק ע"יRONGTEL תוצרת RT-FJ400 דירות מדגם 4מפצל קומתי ל- 
ב.ב. שרותי אחזקה וחשמל בע"מ או ש"ע

1.35.10.0060

119.00 119.00 קומפלט1.00 לחצן יציאה משווק ע"י ב.ב. שרותי אחזקה וחשמל בע"מ או ש"ע 1.35.10.0070

8,353.00 35.10תת פרק  35.10 סה"כ לתת פרק:

35.30תת פרק  35.30 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הנחיות כלליות לאחוזי קבלן ראשי - אם קיים בפרויקט בתוספת למחירי

קבלן מערכות מתח נמוך שלהלן) - ראה בתחילת חלק ג' - נספחים ועלויות
 בניה. תשומת לב המשתמש מופנית ל"הנחות יסוד לתמחיר מאגר

המחירים" המפורטות בתחילת החוברת; כמו כן לחישוב בתחילת חלק ג'
עבור תוספת לפי אזורים (למחיר הכולל של הבניה) ותוספות א

1,615.00 1,615.00 קומפלט1.00 1.35.30.0020 אזורים לרבות מיקרופון ופנל הפעלה8עמדת כריזה ל-

10,780.00 196.00 קומפלט55.00 , לרבות ארגז ושנאי קו8 ווט "6רמקול  1.35.30.0030

426.00 213.00 קומפלט2.00 , לרבות ארגז ושנאי קו8 ווט "20רמקול  1.35.30.0040

2,365.00 43.00 קומפלט55.00 תוספת גריל דקורטיבי עבור תקרה אקוסטית לפי תקן 1.35.30.0050

1,335.00 1,335.00 קומפלט1.00 יחידת בקרה "מוניטור" למערכת ההגברה 1.35.30.0060

1,768.00 1,768.00 קומפלט1.00 אקוולייזר 1.35.30.0070

5,400.00 9.00 600.00 מ"א חווט רמקולים (מחיר לזוג) בכבל כריזה תקני 1.35.30.0080
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תת כתב: בית ספר - מבנה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
935.00 11.00 85.00 מ"א חווט מקרופונים בכבל מסוכך בכבל כריזה 1.35.30.0090

3,615.00 723.00 קומפלט5.00 15, הספק 120X60שופר לכריזה/מוזיקה להתקנת חוץ, מוגן מים, פיזור 
ווט, לרבות שנאי קו ואביזרי התקנה

1.35.30.0100

6,800.00 6,800.00 קומפלט1.00  הזנה במתח נמוך, לרבות מטען/ספקRMS ווט 400מגבר לכריזה/מוזיקה 
 אזורים, קדם מגבר וכניסות8 שעות, לרבות יחידת מיתוג עד 3ומצבר ל-

 ולפי כל דרישות הכבאות1220למוזיקה המסד והמגבר יהיו לפי תקן 

1.35.30.0110

35,039.00 35.30תת פרק  35.30 סה"כ לתת פרק:

35.40תת פרק  35.40 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
כל העבודות בפרק זה כפופות לנאמר ב"מפרט כללי לעבודות בנין"

("האוגדן הכחול"), כולל אופני המדידה, אלא אם צויין אחרת בסעיף,
 ב"אוגדן הכחול" מחייבים שאר הפרקים שבאוגדן את35למרות שאין פרק 

 הסעיפים שבפרק זה (במידה ומתאימים)

35.40תת פרק  35.40 סה"כ לתת פרק:

43,392.00 מערכות בקרת מבנים 35 סה"כ לפרק:

משטחי בטון 50 פרק:

מרצפי בטון 50.30 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
450.00 30.00 15.00 מ"א תוספת עבור ביצוע קצה מרצפי בטון בקו עגול - עבור כלונסאות 1.50.30.0010

450.00 מרצפי בטון 50.30 סה"כ לתת פרק:

450.00 משטחי בטון 50 סה"כ לפרק:

מרחבים מוגנים ומקלטים 59 פרק:

מסגרות פלדה 59.40 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
24,867.00 2,763.00 9.00 יח'   - "נגיש" - דלת הדף מוסדית למרחב מוגן, במידותD/1+ *D/1טיפוס 

 ס"מ, לרבות משקוף פח מגולוון וצבע85-100/200פתח אור 
1.59.40.0010

24,867.00 מסגרות פלדה 59.40 סה"כ לתת פרק:

איטום מעברי צנרת וכבלים במקלטים ובמרחבים מוגנים 59.42 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
21,890.00 995.00 22.00 יח'  - מערכת מודולרית דגם "עומר" או ש"ע משולבת5+מס/1טיפוס מס/

ביציקה לאיטום מעברי צנרת גז וכבלי חשמל למזגן מפוצל במקלט/מרחב
 ס"מ ועד20מוגן, המערכת מאושרת ע"י פיקודהעורף, בקיר פנימי בעובי 

), פלאנג' תקני,4 מ"מ ("100 ס"מ, לרבות צינור אוויר מפלסטיק בקוטר 50
אטם מעוצב מובנה, שתי טבעות הארכה, ברז בורר, מחברה פעלה

לחירום, מערכת ניקוז מובנת בקיר מקלט ומחבר מפחת לחיבור צינור
ניקוז. צנרת ניקוז וכסוי דקורטיבי נמדדים בנפרד

1.59.42.0010

1,694.00 77.00 22.00 יח'  -תוספת למערכת מודולרית דגם "עומר" עבור טבעת5+מס/1טיפוס מס/
 ס"מ עבור התקנה בקיר חיצוני5 ס"מ ומגן רסיסים ברוחב 5הארכה ברוחב 

 ס"מ50 ס"מ ועד 30 בעובי 

1.59.42.0020

1,188.00 54.00 22.00 יח'  -כסוי דקורטיבי למערכת מודולרית דגם "עומר" או5+מס/1טיפוס מס/
 ס"מ31/27ש"ע במידות 

1.59.42.0030

רת וכבלים במקלטים ובמרחבים מוגנים24,772.00 איטום מעברי צנ 59.42 סה"כ לתת פרק:

מתקני איוורור וסינון 59.50 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
11,726.00 451.00 26.00 יח'  במקלט/מרחב מוגן בקיר8 -צינור אוורור מפלדה קוטר "2טיפוס מס/

 ס"מ לרבות צבע, לפי תקנות40 ס"מ ועד 30חיצוני בעובי מינימלי של 
פיקוד העורף

1.59.50.0010

12,384.00 344.00 36.00 יח'  במקלט/מרחב מוגן8 -צינור אוורור מפלדה קוטר "3+מס/1טיפוס מס/
 ס"מ לרבות צבע, לפי40 ס"מ ועד 25בקיר פנימי בעובי מינימלי של 

תקנות פיקוד העורף

1.59.50.0020

4,845.00 255.00 19.00 יח'  במקלט/מרחב מוגן בקיר פנימי4 -צינור אוורור מפלדה קוטר "4טיפוס מס/
 ס"מ לרבות צבע, לפי תקנות פיקוד40 ס"מ ועד 25 בעובי מינימלי של 

העורף

1.59.50.0030

28,955.00 י איוורור וסינון מתקנ 59.50 סה"כ לתת פרק:

מתקני תברואה 59.70 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,276.00 468.00 7.00 יח' "THETFORD" תוצרת "Porta Potti 365שירותים כימיים ניידים דגם "

הולנד או ש"ע, מיועדים למרחבים מוגנים ומשווקים ע"י "תעשיות
בית-אל" עם אישור מכון התקנים הישראלי בהתאם לדרישות פיקוד

העורף

1.59.70.0010

3,276.00 מתקני תברואה 59.70 סה"כ לתת פרק:

81,870.00 ים ומקלטים מרחבים מוגנ 59 סה"כ לפרק:

חומרי בניה 82 פרק:

חומרי בניה 82.62 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
23,998.00 338.00 71.00 מ"ק  ק"ג/מ"ק במידות400חומר בלבד: בלוקי איטונג צמנטי במשקל מקסימלי 

2-19(+). ראה פרט 3.48 ס"מ - במפלס 12-30 ס"מ בעובי 30/50
1.82.62.0010
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

23,998.00 חומרי בניה 82.62 סה"כ לתת פרק:

23,998.00 חומרי בניה 82 סה"כ לפרק:

רעידת אדמה 84 פרק:

כללי 84.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
15,300.00 15,300.00 קומפלט1.00 מערכת לזיהוי מוקדם והתראה בפני רעידות אדמה כולל חיבור למרכזיית

BEEPER-SEISMO GUARDכריזה וגילוי אש בבנין מתוצרת חברת  
המחיר כולל התקנה מושלמת חיבור חיווט הזנה כולל ביצוע התקשרות

עם החברה לקבלת ההתראות וכל הנדרש להתקנה מושלמת

1.84.1.0010

15,300.00 כללי 84.1 סה"כ לתת פרק:

נקודות 84.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
14,171.00 383.00 37.00 נקודה נקודה בכבל חסין אש מרכזת חלונות לנקודה וחיבור מושלם כולל כבל

4X2.5NHXH FE90 E180וצינור וכל העבודות וחומרי העזר 
1.84.2.0010

14,171.00 נקודות 84.2 סה"כ לתת פרק:

29,471.00 רעידת אדמה 84 סה"כ לפרק:

16,348,578.24 בית ספר - מבנה 1 סה"כ לתת כתב:
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עבודות עפר 1 פרק:

חפירה/חציבה ליסודות 1.30 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
134,900.00 71.00 1,900.00 מ"ק  מ'1חפירה ו/או חציבה ליסודות עוברים, הרחבות וכד', לעומק כולל בין 

 מ'2עד 
2.1.30.0010

134,900.00 חפירה/חציבה ליסודות 1.30 סה"כ לתת פרק:

מילוי מובא, מצעים והידוק 1.50 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
166,600.00 119.00 1,400.00 מ"ק  ס"מ והידוק לא מבוקר, המצע20מצע סוג א', לרבות פיזור בשכבות של 

יסופק ממחצבה מאושרת
2.1.50.0010

2,800.00 2.00 1,400.00 מ"ק תוספת למצעים מהודקים (בהידוק לא מבוקר) עבור הידוק מבוקר 2.1.50.0020

169,400.00 מילוי מובא, מצעים והידוק 1.50 סה"כ לתת פרק:

304,300.00 עבודות עפר 1 סה"כ לפרק:

עבודות בטון יצוק באתר 2 פרק:

מצעים 2.11 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
28,600.00 44.00 650.00 מ"ר 2.2.11.0010 ס"מ מתחת למרצפים ולקירות תומכים5 בעובי 20מצע בטון רזה ב-

28,600.00 מצעים 2.11 סה"כ לתת פרק:

יסודות בטון 2.12 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
184,685.00 859.00 215.00 מ"ק ) -2-4, חשיפה 5 מ' (שקיעה "1 ברוחב מעל 30יסודות עוברים בטון ב-

לקירות תומכים
2.2.12.0010

184,685.00 יסודות בטון 2.12 סה"כ לתת פרק:

מרצפים ורצפות 2.50 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
23,240.00 166.00 140.00 מ"ר ) יצוקים על מצע או על הקרקע2-4, חשיפה 5 (שקיעה "30מרצפי בטון ב-

 ס"מ (המצע נמדד בנפרד) - רמפות, מונה מים וחדר טרפו20בעובי 
2.2.50.0010

9,660.00 230.00 42.00 מ"ר ) יצוקים על מצע או על הקרקע2-4, חשיפה 5 (שקיעה "30מרצפי בטון ב-
 ס"מ (המצע נמדד בנפרד)30בעובי 

2.2.50.0020

32,900.00 מרצפים ורצפות 2.50 סה"כ לתת פרק:

קירות בטון 2.61 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
35,264.00 1,216.00 29.00 מ"ק 2.2.61.0010 ס"מ20) בעובי 2-4, חשיפה 5 (שקיעה "30קירות בטון ב-

35,264.00 קירות בטון 2.61 סה"כ לתת פרק:

תקרות בטון 2.81 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
34,506.00 243.00 142.00 מ"ר  ס"מ - למונה20) עובי 2-4, חשיפה 5 (שקיעה "30תקרות או גגות בטון ב-

מים, חדר אשפה וחדר טרפו
2.2.81.0010

34,506.00 תקרות בטון 2.81 סה"כ לתת פרק:

בליטות 2.93 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
51,184.00 1,828.00 28.00 מ"ק ) - לתמיכה וחיזוק2-4, חשיפה 5 (שקיעה "30בליטות אופקיות בטון ב-

5-5 טרפזית, 4-4,3-3, 2-2, 1-1 חתכים 3עוגנים. ראה תכנית מס' 
2.2.93.0010

51,184.00 בליטות 2.93 סה"כ לתת פרק:

פלדת זיון 2.98 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
540,410.00 4,157.00 130.00 טון מוטות פלדה עגולים ומצולעים בכל הקטרים והאורכים לזיון הבטון 2.2.98.0010

69,360.00 4,335.00 16.00 טון רשתות פלדה מרותכות בכל הקטרים והאורכים לזיון הבטון 2.2.98.0020

609,770.00 פלדת זיון 2.98 סה"כ לתת פרק:

חריגים 2.99 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
94,010.00 1,190.00 79.00 מ"ק  בעוביים שונים, יצוקות כנגד כלונסאות וביניהם30קיר מיישר מבטון ב-

(העובי לחישוב הינו אך ורק העובי התיאורטי המסומן בתוכניות מפני
הקיר לפני מישור כלונסאות הדיפון, לא ישולם עבור הנפח שבין

הכלונסאות) לרבות קידוח ועיגון הקוצים לכלונסאות.  וכולל קידוח
 מ"מ בכלונסאות בטון במקדחה רוט טת,120 ובעומק 16חורים בקוטר 

 ס"מ לאורך הכלונס והחדרתם ע"י דפיקות50 ובאורך 16לרבות קוצים ?
, או ש"ע מאושרHilti HIT-HY 200פטיש, עם דבק אפוקסי 

2.2.99.0010

יבוצע תיקון סדקים בקירות וטיפול בסגרגציה, פני הקירות יהיו ישרים,
חלקים ונקיים, מוכנים לקבלת האיטום. יבוצע בין היתר ניקוי חוטי
קשירה, הוצאת מסמרים, סיתות זיזים ובליטות, חיתוך קוצים, תיקון

סדקים, טיפול בסגרגציה, וכל הנדרש עד לגמר פני קירות ישרים, חלקים
ונקיים

67,201.00 1,003.00 67.00 מ"ק ) בחתך2-4, חשיפה 5 (שקיעה "30קורות ראש מעל כלונסאות בטון ב-
,2-2, 1-1 ס"מ - קורות ראש מעל כלונסאות. ראה חתכים 70מלבני ברוחב 

3-3 ,5-5

2.2.99.0030
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

161,211.00 חריגים 2.99 סה"כ לתת פרק:

1,138,120.00 עבודות בטון יצוק באתר 2 סה"כ לפרק:

עבודות איטום 5 פרק:

איטום גגות ביריעות ביטומניות משוכללות 5.13 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,264.00 96.00 34.00 מ"ר  שכבות של יריעות ביטומניות אלסטומריות2איטום גגות שטוחים ב-

" או "ביטומגום4R מ"מ, מסוג "פוליפז 4, בעובי SBSמושבחות בפולימר 
4R 4" או "ספירפלקסR 4 לבן" או"ישראנובהRאו ש"ע, עם שריון לבד "

פוליאסטר וציפוי עליון מחול. היריעות בשכבה התחתונה מולחמות
לתשתית והיריעות בשכבה העליונה מולחמות ליריעות השכבה התחתו

 " אוGS-474" או "פריימר 101נה, לרבות פריימר ביטומני מסוג "פריימר 
 גר'/מ"ר - גג חדר טרפו300" או ש"ע בכמות B-2000"ספיר פריימר 

2.5.13.0010

3,264.00 יות משוכללות איטום גגות ביריעות ביטומנ 5.13 סה"כ לתת פרק:

קיבוע סרגלים 5.15 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
775.00 31.00 25.00 מ"א פרופיל אלומיניום לקיבוע היריעה במעקה לרבות סתימה במסטיק

פוליאוריתני - גג חדר טרפו
2.5.15.0010

775.00 קיבוע סרגלים 5.15 סה"כ לתת פרק:

עבודות איטום 5.32 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,026.00 122.00 33.00 מ"ר איטום קירות בשיטת "התזה דו קנית", לרבות ריסוס חומר ביטומני

דו-רכיבי אלסטומרי על בסיס אמולסיה ביטומנית מושבחת בפולימר
" או2נאופרני מסוג "רפידפלקס" או "פלקסיגום" או "נאפופלקס פרופי טק 

 מ"מ, פריימר מסוג4 ק"ג/מ"ר לקבלת עובי ציפוי יבש של 7 ש"ע בכמות 
 מ סוג "פזH.D.P.E גר'/מ"ר והגנה ע"י יריעת 300"פלקסיגום" בכמות 

 מ"מ0.5" או "ספיר פרוטקשיין" או ש"ע בעובי T- 15דריין" או "ביטודריין 
 - קירות תת-קרקעיים של חדר טרפו

2.5.32.0010

30,030.00 77.00 390.00 מ"ר BORNIT1Kאיטום קירות בציפוי ביטומני אלסטומרי חד רכיבי מסוג "
FIX 4 ק"ג/מ"ר לקבלת ציפוי יבש בעובי 4.5" או ש"ע, בכמות כוללת של

 מ"מ - איטום קירות דיפון0.5 בעובי של D.P.E.Hמ"מ והגנה ע"י יריעת 

2.5.32.0020

34,056.00 עבודות איטום 5.32 סה"כ לתת פרק:

מצע חצץ 5.33 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
23,040.00 128.00 180.00 מ"ק 2.5.33.0010 ס"מ לניקוז40מצע חצץ בעובי 

23,040.00 מצע חצץ 5.33 סה"כ לתת פרק:

61,135.00 עבודות איטום 5 סה"כ לפרק:
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עבודות מסגרות 6 פרק:

דלתות פלדה ומשקופי פח 6.31 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
9,112.00 536.00 17.00 מ"ר  מ"מ1.5דלתות לנישות למים וחשמל חשמל עשויות מפח מגולוון בעובי  

לרבות משקוף, סוגר קפיצי שקוע וגמר צבע בתנור, כולל הרכבה בנישה
 מ"ר (כולל)50בנויה. המחיר הינו לדלתות (חד או דו כנפיות) בשטח עד 

D-14לפי פרט 

2.6.31.0010

7,872.00 7,872.00 1.00 יח'  ס"מ200/210דלת רפפות דו כנפית מפח מגולוון, פתיחה צירית במידות 
עם רפפה אחת משולבת בחלק התחתון או העליון של הדלת ומילוי

פוליאוריטן או צמר סלעים, צביעה בתנור ומשקוף פח מגולוון וצבוע
 ס"מ.220/260 מ"מ, מנעול צילינדר וידיות מתכת - המידות 1.5בעובי 

 ש"ח9261פרורטה לנ"ל = 

2.6.31.0020

11,792.00 536.00 22.00 מ"ר  מ"מ1.5 מ"מ או 1.25דלתות לארון חשמל וכיבוי אש מפח מגולוון בעובי 
לרבות משקוף, סוגר קפיצי שקוע וגמר צבע בתנור, מורכבות בנישה

 מ"ר (כולל)50בנויה. המחיר הינו לדלתות (חד או דו כנפיות) בשטח עד 
D-18לפי פרט 

2.6.31.0030

28,776.00 דלתות פלדה ומשקופי פח 6.31 סה"כ לתת פרק:

חלונות 6.40 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,564.00 1,141.00 4.00 יח' תריס (רפפה) קבוע לאיוורור/שחרור עשן לתחנת טרנספורמציה, עשוי

 ס"מ בהתאם לתכנית חברת החשמל -100/60מפח מגולוון, במידות 
 ש"ח1342 ס"מ. פרורטה לנ"ל = 120/78המידות 

2.6.40.0010

4,564.00 חלונות 6.40 סה"כ לתת פרק:

עבודות נגרות ומסגרות שאינם מופיעים במחירון דקל 6.41 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
73,950.00 850.00 87.00 מ"ר  - פרגולת הצללה  תוצרת "טרלידור" או ש"ע, עם43 +מס/42טיפוס מס/  

 מ"מ ואלמנטים אופקיים של פח פלדה מכופף. כל100/250מסגרת 
, מעוגנים ע"יRAL 9004האלמנטים יעברו גילוון חם וצבע בתנור בגוון 

12.120.0240פלטקות לקירות ע"פ הנחיית הקונסט' . שו"ע לסעיף 

2.6.41.0010

8,907.00 8,907.00 קומפלט1.00  -גדר כניסה לבית הספר עשויה מפרופילי פלדה במידות59טיפוס מס/ 
 ס"מ ננעל ע"י מגנט200/220 ס"מ ובה שער דו כנפי במידות 614/220

עליון ,מחזיר שמן אלקטרו מגנטי,מערכת אינטרקום משולבת מצלמה
לשתי שלוחות,לחצן פתיחה ושני שלטים לפתיחה מרחוק

2.6.41.0020

8,568.00 1,428.00 6.00 מ"א  -תעלת ניקוז חוץ עשויה פוליפרופילן במידות חוץ 60טיפוס מס/ 
 של "פלסאון"  או ש"ע מאושרA15 מ"מ דגם 140/128/1000

2.6.41.0030

3,060.00 255.00 12.00 מ"א 12/100 - תעלת ניקוז חוץ עשויה פוליפרופילן במידות חוץ  61טיפוס מס/ 
 " של "פלסאון"  או ש"ע מאושרPURE 1050 ס"מ דגם "

2.6.41.0040

536.00 536.00 1.00 יח'  מ"מ לגומחה שקועה עבור כספת2 - דלת בנויה מפח מכופף 63טיפוס מס/ 
06.031.0510 ס"מ. שו"ע לארון סעיף 30/34/20 במידות 

2.6.41.0050

גרות ומסגרות שאינם מופיעים במחירון דקל95,021.00 עבודות נ 6.41 סה"כ לתת פרק:

128,361.00 עבודות מסגרות 6 סה"כ לפרק:
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עבודות חשמל 8 פרק:

8.1תת פרק  8.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
), מחירי06/2016 (מחירי 07/2016מאגר מחירי בניה ותשתיות מהדורת 

קבלן משנההערות כלליות

8.1תת פרק  8.1 סה"כ לתת פרק:

8.3תת פרק  8.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
. הנחיות כלליות לאחוזי קבלן  ראשי  -  אם קיים בפרויקט (בתוספת1

למחירי קבלן מתקני החשמל שלהלן) - ראה בתחילת חלק ג' - נספחים 
ועלויות בניה. תשומת לב המשתמש מופנית  ל"הנחות יסוד לתמחיר מאגר
 המחירים" המפורטות בתחילת החוברת; כמו כן לחישוב בתחילת חלק ג'
עבור תוספת לפי אזורים (למחיר הכולל של הבניה) ותוספות או הפחתות

בגין היקף העבודה.

8.3תת פרק  8.3 סה"כ לתת פרק:

8.4תת פרק  8.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
. כל העבודות בפרק זה כפופות לנאמר ב"מפרט כללי לעבודות בנין"2

("האוגדן הכחול"), כולל אופני המדידה, אלא אם צויין אחרת בסעיף.

8.4תת פרק  8.4 סה"כ לתת פרק:

8.5תת פרק  8.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
בסעיפים שאינם נכללים במפרט הכללי או מנוגדים לנאמר בו, יש

להשתמש רק במקרים של דרישה מיוחדת.

8.5תת פרק  8.5 סה"כ לתת פרק:

8.8תת פרק  8.8 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
.34 35. מערכות גילוי וכיבוי אש ומערכות בקרת מבנים - ראה פרקים ,3

8.8תת פרק  8.8 סה"כ לתת פרק:

8.9תת פרק  8.9 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
.88. עלויות חומרים לעבודות מתקני חשמל - ראה חלק ב' פרק 4

8.9תת פרק  8.9 סה"כ לתת פרק:
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190/2019כתב כמויות למכרז מספר 
mבי"ס צור בהאר

תת כתב: בית ספר - פיתוח

8.10תת פרק  8.10 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
. שעות עבודה חשמלאי מוסמך וחשמלאי עוזר - ראה סעיפים5

60.020.0090-0100.

8.10תת פרק  8.10 סה"כ לתת פרק:

8.11תת פרק  8.11 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
. קיצורים/ראשי תיבות בשימוש בפרק זה: ג.ת - גוף תאורה; ב"ת - בית6

תקע (שקע); יח' - יחידה; כ"ס - כח סוס; ס"מ - סנטימטר; מ"ר - מטר
מרובע; מ"מ - מילימטר; מ"א - מטר אורך (מטר רץ); מא"ז - מפסק

אוטומטי זעיר; ממ"ר - מילימטר מרובע; מאמ"ת - מפסק אוטומטי מגנטי
תרמי; מ"ז - מפסיק זרם; נל"ג - נתרן לחץ גבוה; עה"ט - על הטיח; ק"ק -

קילו קלוריות; קוו"ט - קילו ווט; ק"א - קילו אמפר; ק"ו - קילו וולט;
קוא"ר - קילו וולט אמפר ראקטיבי; קומ' - קומפלט; ש"ע - שעת עבודה או

 שווה ערך; תה"ט - תחת הטיח; תה"ר - תיבת הסתעפות ראשית; תה"מ -
תיבת הסתעפות משנית

3,000.00 30.00 100.00 מ"א  ס"מ, לרבות מצע100 ס"מ ועומק 40חפירה של תעלות לכבלים ברוחב 
וכיסוי חול, סרטי סימון, כיסוי והידוק סופי

2.8.11.0020

4,200.00 42.00 100.00 מ"א  ס"מ, לרבות מצע100 ס"מ ועומק 80חפירה של תעלות לכבלים ברוחב 
וכיסוי חול, סרטי סימון, כיסוי והידוק סופי

2.8.11.0030

2,880.00 48.00 60.00 מ"א  ס"מ, לרבות מצע120 ס"מ ועומק 80חפירה של תעלות לכבלים ברוחב 
וכיסוי חול, סרטי סימון, כיסוי והידוק סופי

2.8.11.0040

11,820.00 1,970.00 6.00 יח'  לרבות:30 ס"מ, מבטון ב-130X130X200יסוד לעמוד תאורה, במידות 
חפירה, שרוולי מעבר, הארקת יסוד, בטון, ברזל זיון וברגי עיגון

2.8.11.0050

21,900.00 8.11תת פרק  8.11 סה"כ לתת פרק:

8.12תת פרק  8.12 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,714.00 857.00 2.00 יח'  ס"מ לרבות חפירה, התקנה,100 ס"מ ובעומק 60תא בקרה עגול בקוטר 

 טון, שילוט, הכנת פתחים, איטום וחצץ12.5תקרה, מכסה מתאים ל-
בתחתית

2.8.12.0010

2,726.00 1,363.00 2.00 יח'  ס"מ לרבות חפירה, התקנה,100 ס"מ ובעומק 80תא בקרה עגול בקוטר 
 טון, שילוט, הכנת פתחים, איטום וחצץ12.5תקרה, מכסה מתאים ל-

בתחתית

2.8.12.0020

788.00 394.00 2.00 יח' 12.5 טון, במקום מכסה מתאים ל- 40תוספת לנ"ל עבור מכסה מתאים ל- 
טון

2.8.12.0030

2,142.00 2,142.00 1.00 יח'  ס"מ מבלוקים או מיציקת בטון, לרבות120X120X120תא בקרה במידות 
 טון, שילוט וחצץ בתחתית12.5חפירה ומכסה מתאים ל- 

2.8.12.0040

7,370.00 8.12תת פרק  8.12 סה"כ לתת פרק:

8.13תת פרק  8.13 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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190/2019כתב כמויות למכרז מספר 
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תת כתב: בית ספר - פיתוח

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
73+80+73גומחות בטון (פילרים) משולבת לחשמל, בזק וטל"כ במידות 

 ס"מ לרבות חפירה והתקנה-ע"י קבלן פיתוח230 ס"מ וגובה 40ס"מ, עומק 

 אמפר, מאושר ע"י חברת630" עבור לוח 2גומחות בטון (פילרים) דגם "
 ס"מ, דוגמת240 ס"מ וגובה 40X134החשמל על פי תקן הקרינה, במידות 

תוצרת אקרשטיין, רדימיקס או ש"ע מאושר, לרבות חפירה והתקנה
מושלמת ע"י קבלן פיתוח

8.13תת פרק  8.13 סה"כ לתת פרק:

8.21תת פרק  8.21 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
300.00 5.00 60.00 מ"א  מ"מ, סמויים  או20צינורות פלסטיים כפיפים "כבה מאליו", "פ"נ" קוטר 

גלויים לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר
2.8.21.0010

420.00 7.00 60.00 מ"א  מ"מ, סמויים  או25צינורות פלסטיים כפיפים "כבה מאליו", "פ"נ" קוטר 
גלויים לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר

2.8.21.0020

2,000.00 10.00 200.00 מ"א  מ"מ, סמויים  או32צינורות פלסטיים כפיפים "כבה מאליו", "פ"נ" קוטר 
גלויים לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר

2.8.21.0030

260.00 13.00 20.00 מ"א  מ"מ, סמויים  או40צינורות פלסטיים כפיפים "כבה מאליו", "פ"נ" קוטר 
גלויים לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר

2.8.21.0040

2,700.00 18.00 150.00 מ"א  מ"מ, סמויים  או50צינורות פלסטיים כפיפים "כבה מאליו", "פ"נ" קוטר 
גלויים לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר

2.8.21.0050

765.00 51.00 15.00 מ"א  מ"מ עם חבל4.7 מ"מ עובי דופן 160 קוטר SN-8 קשיחים P.V.Cצינורות 
משיכה

2.8.21.0060

3,780.00 63.00 60.00 מ"א  מ"מ עם חבל6.2 מ"מ עובי דופן 160 קוטר SN-16 קשיחים P.V.Cצינורות 
משיכה

2.8.21.0070

8,460.00 141.00 60.00 מ"א  מ"מ עם10.8 מ"מ עובי דופן 225 קוטר SN-32 קשיחים P.V.Cצינורות 
חבל משיכה

2.8.21.0080

1,680.00 14.00 120.00 מ"א  מ"מ עם חבל משיכה עבור קוי טלפון  בהתאם 50צינורות פלסטיים קוטר 
13.5לדרישות חב' "בזק", יק"ע 

2.8.21.0090

500.00 10.00 50.00 מ"א 2.8.21.0100 מ"מ עם חבל משיכה50צינורות רב שכבתיים שרשוריים קוטר 

4,900.00 14.00 350.00 מ"א 2.8.21.0110 מ"מ עם חבל משיכה75צינורות רב שכבתיים שרשוריים קוטר 

1,300.00 26.00 50.00 מ"א 2.8.21.0120 מ"מ עם חבל משיכה110צינורות רב שכבתיים שרשוריים קוטר 

14,880.00 62.00 240.00 מ"א 2.8.21.0130 מ"מ עם חבל משיכה160צינורות רב שכבתיים שרשוריים קוטר 

240.00 2.00 120.00 מ"א  מ"מ, מושחל בצינורות בהתאם8חבל משיכה מפוליפרופילן שזור, בקוטר 
 של בזק1079למפרט 

2.8.21.0140
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

42,185.00 8.21תת פרק  8.21 סה"כ לתת פרק:

8.24תת פרק  8.24 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,024.00 108.00 28.00 מ"א  מ"מ מברזל מגולוון או צבוע, קבועים על300סולמות לכבלים ברוחב 

מבנים או תלויים מהתקרה, לרבות חיזוקי ברזל, זוויות, מחברים, קשתות,
תמיכות, מהדקי הארקה ומתלים

2.8.24.0010

3,024.00 8.24תת פרק  8.24 סה"כ לתת פרק:

8.31תת פרק  8.31 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
800.00 8.00 100.00 מ"א  ממ"ר קבועים למבנה,3X2.5 בחתך N2XY (XLPE)כבלי נחושת מסוג 

מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני
 הקצוות

2.8.31.0010

8,600.00 43.00 200.00 מ"א   ממ"ר קבועים למבנה,5X16 בחתך N2XY (XLPE)כבלי נחושת מסוג 
מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני

 הקצוות

2.8.31.0020

775.00 31.00 25.00 מ"א  ממ"ר, מונחים על סולמות או24X1.5 בחתך N2XYכבלי פיקוד מסוג 
בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות

2.8.31.0030

10,175.00 8.31תת פרק  8.31 סה"כ לתת פרק:

8.32תת פרק  8.32 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
17,640.00 98.00 180.00 מ"א   ממ"ר קבועים4X240 בחתך NA2XY  (XLPE)כבלי אלומיניום מסוג 

למבנה, מונחים  על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות
חיבור בשני הקצוות

2.8.32.0010

17,640.00 8.32תת פרק  8.32 סה"כ לתת פרק:

8.34תת פרק  8.34 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,800.00 80.00 60.00 מ"א  מושחליםP.V.C ממ"ר עם בידוד 150מוליכי נחושת מבודדים בחתך 

בצינורות  או מונחים בתעלות, לרבות חיבור בשני הקצוות
2.8.34.0010

4,800.00 8.34תת פרק  8.34 סה"כ לתת פרק:

8.35תת פרק  8.35 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
90.00 9.00 10.00 מ"א  ממ"ר, טמונים בקרקע  ו/או  מושחלים 16מוליכי נחושת גלויים בחתך 

בצינור ו/או על סולם כבלים  לרבות חיבור בשני הקצוות
2.8.35.0010
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
350.00 14.00 25.00 מ"א  ממ"ר, טמונים בקרקע  ו/או  מושחלים 25מוליכי נחושת גלויים בחתך 

בצינור ו/או על סולם כבלים לרבות חיבור בשני הקצוות
2.8.35.0020

4,200.00 21.00 200.00 מ"א  ממ"ר, טמונים בקרקע  ו/או  מושחלים 35מוליכי נחושת גלויים בחתך 
בצינור ו/או על סולם כבלים לרבות חיבור בשני הקצוות

2.8.35.0030

6,080.00 76.00 80.00 מ"א  ממ"ר, טמונים בקרקע ו/או מושחלים150מוליכי נחושת גלויים בחתך 
בצינור ו/או על סולם כבלים לרבות חיבור בשני הקצוות

2.8.35.0040

10,720.00 8.35תת פרק  8.35 סה"כ לתת פרק:

8.38תת פרק  8.38 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,320.00 22.00 60.00 מ"א 30X2X0.4כבל תקשורת ג'לי להתקנה חיצונית בהתאם לדרישות "בזק"  2.8.38.0010

1,320.00 8.38תת פרק  8.38 סה"כ לתת פרק:

8.40תת פרק  8.40 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,235.00 247.00 5.00 יח'  מ"מ ובאורך19אלקטרודות הארקה ממוטות פלדה מצופים נחושת בקוטר 

 מ' תקועים אנכית בקרקע, לרבות אביזרים מקוריים1.5של 
2.8.40.0010

1,840.00 368.00 5.00 יח' 2.8.40.0020 ס"מ, עם מכסה להתקנה במדרכה50שוחת ביקורת מצינור בטון קוטר 

1,410.00 235.00 6.00 יח' 7 מ"מ עבור 40/4פסים להשוואת פוטנציאלים עשויים מנחושת בחתך 
מוליכים

2.8.40.0030

350.00 10.00 35.00 מ"ר הארקות יסוד של מבנה. מחיר בהערכה לפי מ"ר שטח קומת היסוד של
הבנין

2.8.40.0040

86.00 86.00 1.00 יח' גשר הארקה תקני על מונה מים לרבות שלות תקניות ושלט "הארקה לא
לנתק"

2.8.40.0050

1,045.00 19.00 55.00 מ"א  מ"מ להארקת יסודות טמון ביציקות לרבות30X3.5פס פלדה במידות 
ריתוכים

2.8.40.0060

1,050.00 30.00 35.00 מ"א  מ"מ להארקת יסודות טמון ביציקות לרבות40X4פס פלדה במידות 
ריתוכים

2.8.40.0070

992.00 248.00 4.00 יח'  מ"מ לרבות תיבה מוגנת5X40יציאת חוץ מטבעת הארקה בברזל מגולוון 
מים ושילוט

2.8.40.0080

180.00 36.00 5.00 נקודה  ממ"ר לאלמנט מתכתי או לצנרת מים (עבור10נקודת הארקה במוליך 
המוליך משולם בנפרד), לרבות בורג מחובר או מרותך לציוד, דיסקיות,

נעל כבל, שילוט וכל יתר הנדרש לחיבור הנקודה

2.8.40.0090

432.00 54.00 8.00 נקודה  ממ"ר לאלמנט מתכתי או לצנרת מים (עבור50נקודת הארקה במוליך 
המוליך משולם בנפרד), לרבות בורג מחובר או מרותך לציוד, דיסקיות,

נעל כבל, שילוט וכל יתר הנדרש לחיבור הנקודה

2.8.40.0100
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

8,620.00 8.40תת פרק  8.40 סה"כ לתת פרק:

8.56תת פרק  8.56 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
27,402.00 4,567.00 6.00 יח' , מגולוון באבץ חם10, "8, "6עמוד תאורה מפלדה עגול מודרג בקוטר "

 מ' לרבות פלטת יסוד ושילוט, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל12בגובה 
האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו

2.8.56.0010

296.00 296.00 קומפלט1.00 2.8.56.0020 מ'12סט שלבי טיפוס קבועים או מתפרקים לעמוד בגובה עד 

1,512.00 252.00 6.00 יח' 2.8.56.0030 מ'12הכנה לשלבי טיפוס מתפרקים לעמוד בגובה עד 

3,858.00 643.00 קומפלט6.00 2.8.56.0040 מטר הכל כנדרש12פנסי הצפה לעמוד 4זרוע ספורט לייט ל

33,068.00 8.56תת פרק  8.56 סה"כ לתת פרק:

8.57תת פרק  8.57 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,236.00 309.00 4.00 יח'  ווט,400 גופי תאורה עם נורות עד 4מגש אביזרים לעמוד תאורה עבור 

לרבות מא"ז עם ניתוק האפס, מהדקי הספק, בורג הארקה וחיבור הארקה,
 כבלי חיבור בין המגש לגוף התאורה כמפורט קומפלט (ללא ציוד

הפעלה) וחומרי העזר

2.8.57.0010

180.00 180.00 1.00 יח'  לתאורת חג להתקנה בעמוד תאורה לרבותA16בית תקע מוגן מים חד פזי 
 ממגש האביזריםN2XY 2.5X3 על מגש האביזרים וכבל A16 הוספת מא"ז 
 לבית התקע

2.8.57.0020

1,416.00 8.57תת פרק  8.57 סה"כ לתת פרק:

8.61תת פרק  8.61 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
745.00 745.00 1.00 יח' מבנה לוח מפוליאסטר תקן "בזק" עם מנעול רב בריח, סמל "בזק" וגב מעץ

 מ"מ350X300X160 במידות 
2.8.61.0010

1,414.00 1,414.00 1.00 יח' מבנה לוח מפוליאסטר תקן "בזק" עם מנעול רב בריח, סמל "בזק" וגב מעץ
 מ"מ840X575X310 במידות 

2.8.61.0020

6,426.00 6,426.00 1.00 יח'  לרבות דלתIP65 מ"מ 800X600X300מבנה לוח מפוליאסטר במידות 
ופלטת הרכבה (לא כולל פסי צבירה, חווט, מהדקים וחומרי עזר) כולל

חיבור וחיווט דגם ארגז הדלקה ספורט עירוני

2.8.61.0030

8,585.00 8.61תת פרק  8.61 סה"כ לתת פרק:

8.73תת פרק  8.73 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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190/2019כתב כמויות למכרז מספר 
mבי"ס צור בהאר

תת כתב: בית ספר - פיתוח

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
497.00 497.00 1.00 יח' DS503 דגם GRASSLINתא פוטו-אלקטרי ניתן לכוונון דוגמת  2.8.73.0010

400.00 25.00 16.00 יח' 2.8.73.0020 אמפר עם נורית סימון נאון16מ"ז דו קוטבי 

737.00 737.00 1.00 יח' לחצן חרום מתכתי עם זכוכית לשבירה 2.8.73.0030

1,634.00 8.73תת פרק  8.73 סה"כ לתת פרק:

8.82תת פרק  8.82 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
446.00 223.00 2.00 יח'  ווט אטום ומוגן מים11גוף תאורה מספר הבית לרבות נורת דולוקס 

לרבות כיתוב
2.8.82.0010

25,840.00 3,230.00 8.00 יח' בהספקomni led SCHREDERזרקור להארת שטחים מאלומיניום דוגמת 
450W

2.8.82.0020

26,286.00 8.82תת פרק  8.82 סה"כ לתת פרק:

8.83תת פרק  8.83 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
720.00 360.00 2.00 יח'   בעל4.1W LEDשלט הכוונה חרום, חד תכליתי או רב תכליתי, תאורת 

PLASMA MEGA TEC שעות עם כיתוב "יציאה", דוגמת "3קיבולת 
X1GPתוצרת "שאול טכנולוגיות" או ש"ע מותקן ומחובר קומפלט "

2.8.83.0010

772.00 386.00 2.00 יח' 4.1Wשלט הכוונה חרום, דו צדדי, חד תכליתי או רב תכליתי, תאורת 
LED שעות עם כיתוב "יציאה", דוגמת "3  בעל קיבולת PLASMA MEGA

 TEC X2GPתוצרת "שאול טכנולוגיות" או ש"ע מותקן ומחובר קומפלט "

2.8.83.0020

11,904.00 248.00 48.00 יח' 2.8.83.0030 נתיב לד13Wג"ת שקוע בקיר מעקה שבילד 

13,396.00 8.83תת פרק  8.83 סה"כ לתת פרק:

חריג 8.99 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
5,141.00 5,141.00 קומפלט1.00 מבנה לוח למונים של חברת חשמל מזרח ירושלים כולל הגנות מבנה מוגן

וכל הדרוש לאישורם כולל הגשת תוכניות וחתימה עליהם כולל כל
3X630Aהעבודות וחומרי העזר עד 

2.8.99.0010

5,141.00 חריג 8.99 סה"כ לתת פרק:

217,280.00 עבודות חשמל 8 סה"כ לפרק:

עבודות טיח 9 פרק:

טיח פנים 9.11 תת פרק:
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190/2019כתב כמויות למכרז מספר 
mבי"ס צור בהאר

תת כתב: בית ספר - פיתוח

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
8,085.00 77.00 105.00 מ"ר טיח פנים שתי שכבות סרגל בשני כיוונים על שטחים מישוריים, לרבות

עיבוד מקצועות (פינות) וזויתנים
2.9.11.0010

8,085.00 טיח פנים 9.11 סה"כ לתת פרק:

טיח חוץ 9.21 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
46,150.00 71.00 650.00 מ"ר טיח חוץ על שטחים מישוריים לרבות: הרבצה תחתונה, שכבת טיח

D-04Aמיישרת (ללא שליכטה שחורה) לפי פרט 
2.9.21.0010

77,350.00 119.00 650.00 מ"ר 8-10" טיח גמר צבעוני לגמר טקסטורה מגורדת, בעובי FC191"קרצפוץ 
, לא כוללD-04Aמ"מ, לאחר גירוד, תוצרת "תרמוקיר" או ש"ע לפי פרט 

פיגום

2.9.21.0020

123,500.00 טיח חוץ 9.21 סה"כ לתת פרק:

131,585.00 עבודות טיח 9 סה"כ לפרק:

עבודות ריצוף וחיפוי 10 פרק:

ריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה 10.31 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,450.00 178.00 25.00 מ"ר 60 ס"מ, מחיר יסוד 60/60ריצוף באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה במידות 

 בתכניתA. סוג R9, R10ש"ח/מ"ר. מקדם החלקה 
2.10.31.0010

703.00 37.00 19.00 מ"א 2.10.31.0020 ס"מ7,10שיפולים לריצוף הנ"ל, בגובה 

5,153.00 יט פורצלן וקרמיקה ריצוף באריחי גרנ 10.31 סה"כ לתת פרק:

5,153.00 עבודות ריצוף וחיפוי 10 סה"כ לפרק:

עבודות צביעה 11 פרק:

צבע פנים 11.11 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,835.00 27.00 105.00 מ"ר " או ש"ע על טיח פנים או גבס, לרבות שכבת צבע2000צבע "סופרקריל 

6" או ש"ע. 2000יסוד "טמבורפיל" או ש"ע ושתי שכבות "סופרקריל 
גוונים לבחירת האדריכל

2.11.11.0010

2,835.00 צבע פנים 11.11 סה"כ לתת פרק:

2,835.00 עבודות צביעה 11 סה"כ לפרק:

עבודות אבן 14 פרק:

חיפוי קירות בלוחות אבן 14.50 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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190/2019כתב כמויות למכרז מספר 
mבי"ס צור בהאר

תת כתב: בית ספר - פיתוח

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
136,120.00 332.00 410.00 מ"ר חיפוי קירות באבן 'חאמי', לרבות יציקת בטון אל הקיר הקיים. עובי כולל

 קידוחים בכל אבן, חיבור בחוט4 ס"מ. העבודה כוללת 9 של החיפוי 
"נירוסטה" אל רשת מאחורי האבן (רשת הפלדה נמדדת בנפרד בסעיפים

 ולפיD-04 ש"ח/מ"ר לפי פרט 120). מחיר יסוד לאבן 14.050.0400-0410
הנחיות קונסטרוקטור.

2.14.50.0010

104,300.00 298.00 350.00 מ"א  ס"מ, במחיר יסוד6 ס"מ ובעובי עד 35נדבכי ראש ("קופינג") ברוחב עד 
 ש"ח/מ"א, לרבות החיזוקים הנדרשים ועיגון האבן לפי פרט180לאבן 
D-04

2.14.50.0020

5,740.00 14.00 410.00 מ"ר 2.14.50.0030 ס"מ, לרבות עיגונה10/10 מ"מ כל 4.8רשת פלדה מגולוונת בקוטר 

63,750.00 510.00 125.00 מ"א חיפוי אבן לטריבונות מבטון כולל קופינג, פרופיל אבן בולט מתחת
 ס"מ לחיפוי חזית הספסל וחלקו העליון,5לקופינג ולוחות אבן בעובי 
D-17כולל כוחלה הכל לפי פרט 

2.14.50.0040

309,910.00 חיפוי קירות בלוחות אבן 14.50 סה"כ לתת פרק:

זוויתנים 14.70 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
20,808.00 153.00 136.00 מ"א 2.14.70.0010 מ"מ לעיגון לוחות חיפוי, לרבות חיזוק עם דיבלים80/80/8זויתן במידות 

20,808.00 זוויתנים 14.70 סה"כ לתת פרק:

ריצופים 14.80 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
52,080.00 434.00 120.00 מ"א  ס"מ במחיר יסוד35/15מדרגות חוץ גושניות מאבן "ביר זית" במידות 

 ס"מ ורובה5 ש"ח/מ"א לרבות מילוי בחומר מליטה בעובי עד 180לאבן 
בין המשיקים. המדרגות מונחות על משטח בטון משופע שנמדד בנפרד לפי

D-15פרט 

2.14.80.0010

10,200.00 85.00 120.00 מ"א תוספת למדרגות אבן עבור עיבוד פס נגד החלקה לפי תקן נגישות בקצה
 ס"מ מקצה המדרגה3 ס"מ ובמרחק 3המדרגה ברוחב 

2.14.80.0020

62,280.00 ריצופים 14.80 סה"כ לתת פרק:

ספסלי אבן 14.99 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
11,693.00 1,063.00 11.00 מ"א . מבוסס על1-55 ס"מ - פרט 250 ס"מ ובאורך 52/35-40ספסל אבן בחתך  

 ש"ח/ מ"א1250 = 2000/1.60 = 42.020.0535מחיר סעיף 
2.14.99.0010

12,628.00 1,148.00 11.00 מ"א  מבוסס על מחיר1-56 ס"מ - פרט 330 ס"מ ובאורך 71/42ספסל אבן בחתך  
1350 = 1.08*2000/1.60 עבור הרוחב = 8% בתוספת 42.020.0535 סעיף 

ש"ח/מ"א

2.14.99.0020

8,504.00 1,063.00 8.00 מ"א  מבוסס על1-56 ס"מ - פרט 720 ס"מ ובאורך 60/45ספסל אבן פינתי בחתך  
 =1.08*2000/1.60 עבור הרוחב = 8% בתוספת 42.020.0535 מחיר סעיף 

 ש"ח/מ"א1350

2.14.99.0030
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190/2019כתב כמויות למכרז מספר 
mבי"ס צור בהאר

תת כתב: בית ספר - פיתוח

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
6,378.00 1,063.00 6.00 מ"א  מבוסס על1-56 ס"מ - פרט 580 ס"מ ובאורך 60/45ספסל אבן פינתי בחתך  

 =1.08*2000/1.60 עבור הרוחב = 8% בתוספת 42.020.0535 מחיר סעיף 
 ש"ח/מ"א1350

2.14.99.0040

39,203.00 ספסלי אבן 14.99 סה"כ לתת פרק:

432,201.00 עבודות אבן 14 סה"כ לפרק:

כלונסאות ואלמנטי סלארי, לביסוס מבנים ולדיפון 23 פרק:

כלונסאות בטון 23.30 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
211,470.00 210.00 1,007.00 מ"א  מ' ועד10 ס"מ ובעומק מעל 60 קידוח ויציקה קוטר 30כלונסאות בטון ב-

5-5, 3-3, 2-2, 1-1 מ'. ראה חתכים 20
2.23.30.0010

211,470.00 כלונסאות בטון 23.30 סה"כ לתת פרק:

פלדת זיון 23.99 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
142,290.00 4,743.00 30.00 טון כלוב זיון לכלונסאות, בכל הקטרים 2.23.99.0010

142,290.00 פלדת זיון 23.99 סה"כ לתת פרק:

353,760.00 טי סלארי, לביסוס מבנים ולדיפון כלונסאות ואלמנ 23 סה"כ לפרק:

עוגנים 26 פרק:

עוגנים 26.10 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
155,465.00 2,635.00 59.00 יח' 2.26.10.0010 טון30 מ' לכוח עבודה עד 12-15עוגנים זמניים באורך 

75,735.00 2,805.00 27.00 יח' 2.26.10.0020 טון40 טון ועד 30 מ' לכוח עבודה מעל 15עוגנים זמניים באורך עד 

231,200.00 עוגנים 26.10 סה"כ לתת פרק:

231,200.00 עוגנים 26 סה"כ לפרק:

ריהוט וציוד 30 פרק:

מתקני ספורט 30.23 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
26,860.00 13,430.00 2.00 יח' מתקן משולב שער סל - מגולוון, למשחק כדורסל ומשחק קט רגל על אותו

מתקן, לרבות לוח שקוף, חישוק קפיצי ומגן לוח תחתון, ביסוס ואישור
 ק"ג לפחות320קונסטרוקטור לחוזק המתקן והתקנתו לעומס תליה של 

2.30.23.0010

26,860.00 מתקני ספורט 30.23 סה"כ לתת פרק:
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ציפוי וסימון מגרשים 30.25 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
19,500.00 30.00 650.00 מ"ר ציפוי מגרש בספורט-קוט אקרילי, מבוצע בשכבות בהתאם להנחיות

היצרן, לרבות ניקוי יסודי של המגרש לפני ביצוע הציפוי
2.30.25.0010

1,275.00 1,275.00 1.00 יח' סימון מגרש כדורסל במגרש - מבוצע יחד עם ציפוי המגרש 2.30.25.0020

8,500.00 4,250.00 2.00 יח' מדבקת משחק 'ים יבשה' תוצרת חב' סימנים לישראל או ש"ע מודבקת על
גבי ריצוף

2.30.25.0030

29,275.00 ציפוי וסימון מגרשים 30.25 סה"כ לתת פרק:

56,135.00 ריהוט וציוד 30 סה"כ לפרק:

מערכות בקרת מבנים 35 פרק:

35.10תת פרק  35.10 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,950.00 11.00 450.00 מ"א חיווט מערכת אינטרקום בכבל רב גידי בצנרת שבוצעה ע"י אחרים 2.35.10.0010

6,426.00 2,142.00 3.00 יח' ערכת אינטרקום טלויזיה לרבות פנל כניסה ראשי לבית פרטי, לוח מקשים
 צבעונית ומסך צבע דירתיCCD 1/2 אנטי ונדלי, מקודד מובנה, מצלמת "

 אינצ' צבעוני שטוח להתקנה ע"ג הטיח עם לחצני הפעלה בשיטת7
Hands Free דגם PL591C4 מתוצרת RONGTELמשווק ע"י ב.ב. שרותי ,

אחזקה וחשמל או ש"ע. המחיר לדירה קומפלט לרבות חיווט והתקנ

2.35.10.0020

5,808.00 1,936.00 קומפלט3.00 נל כניסה חיצוני אנטי ונדלי לבנין מגורים, לחצני מגע פתיחה ע"י קוד או
 תוצרתPL801DC4CPDK דיירים, דגם 999ע"י כרטיסי קירבה, לחיוג עד 

RONGTEL"משווק ע"י ב.ב. שרותי אחזקה וחשמל בע"מ או ש ,

2.35.10.0030

343.00 343.00 קומפלט1.00 , משווק ע"יRONGTEL תוצרת RT-FJ400 דירות מדגם 4מפצל קומתי ל- 
ב.ב. שרותי אחזקה וחשמל בע"מ או ש"ע

2.35.10.0040

360.00 120.00 קומפלט3.00 לחצן יציאה משווק ע"י ב.ב. שרותי אחזקה וחשמל בע"מ או ש"ע 2.35.10.0050

1,722.00 574.00 3.00 יח' קודן לפתיחת דלת ליציאה 2.35.10.0060

1,722.00 574.00 3.00 יח' משבת כולל הקו עבורו עבור השבתת מנעול מגנטי מותקן ומחווט לפי
הוראות קבט כולל הקו עבורו

2.35.10.0070

21,331.00 35.10תת פרק  35.10 סה"כ לתת פרק:

35.30תת פרק  35.30 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
5,400.00 9.00 600.00 מ"א חווט רמקולים (מחיר לזוג) בכבל כריזה תקני 2.35.30.0010

4,240.00 848.00 קומפלט5.00 15, הספק 120X60שופר לכריזה/מוזיקה להתקנת חוץ, מוגן מים, פיזור 
ווט, לרבות שנאי קו ואביזרי התקנה

2.35.30.0020
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

9,640.00 35.30תת פרק  35.30 סה"כ לתת פרק:

35.40תת פרק  35.40 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
כל העבודות בפרק זה כפופות לנאמר ב"מפרט כללי לעבודות בנין"

("האוגדן הכחול"), כולל אופני המדידה, אלא אם צויין אחרת בסעיף,
 ב"אוגדן הכחול" מחייבים שאר הפרקים שבאוגדן את35למרות שאין פרק 

 הסעיפים שבפרק זה (במידה ומתאימים)

35.40תת פרק  35.40 סה"כ לתת פרק:

נעולים חשמליים 35.70 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
274.00 137.00 קומפלט2.00 לחצן פתיחת דלת מותקן ומחווט קומפלט 2.35.70.0010

3,084.00 1,542.00 קומפלט2.00 2.35.70.0020 ק"ג600מנעול אלקטרומגנטי 

686.00 343.00 קומפלט2.00 תוספת למנעול אלקטרו מגנטי עבור מנעול מוגן מים 2.35.70.0030

1,114.00 557.00 קומפלט2.00 מקודד יציאה ליד שער ראשי לפתיחת מנעול 2.35.70.0040

5,158.00 נעולים חשמליים 35.70 סה"כ לתת פרק:

36,129.00 מערכות בקרת מבנים 35 סה"כ לפרק:

עבודות פיתוח 40 פרק:

משטחים ושבילים 40.51 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
40,820.00 157.00 260.00 מ"ר  ס"מ,10 (תשתית לגומי בטיחותי) יצוק באתר בעובי 30משטח בטון ב-

 ס"מ, החלקת פני הבטון20/20 מ"מ כל 8לרבות רשת ברזל מרותכת קוטר 
ומישקים

2.40.51.0010

40,820.00 משטחים ושבילים 40.51 סה"כ לתת פרק:

טריבונות בטון 40.52 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
20,400.00 204.00 100.00 מ"ר  ס"מ, לרבות15 בעובי 30משטחים משופעים לטריבונות ישיבה, בטון ב-

 ק"ג למ"ק). משולשי הבטון לטריבונה60מצע מהודק וזיון הבטון (לפי 
D-17נמדדים בנפרד לפי פרט 

2.40.52.0010

39,325.00 1,573.00 25.00 מ"ק  ס"מ ובגובה 90-120, ברוחב 30טריבונות ישיבה בחתך משולשי בטון ב-
 ק"ג60 ס"מ מעל משטח בטון משופע, לרבות זיון הבטון (לפי 30-50

למ"ק). משטח הבטון המשופע והחלקת פני הטריבונות אם נדרש- נמדדים
D-17בנפרד לפי פרט 

2.40.52.0020
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190/2019כתב כמויות למכרז מספר 
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תת כתב: בית ספר - פיתוח

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

59,725.00 טריבונות בטון 40.52 סה"כ לתת פרק:

ריצוף באבנים משתלבות 40.53 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
115,500.00 105.00 1,100.00 מ"ר  ס"מ, דגם "טבעון/טרנטו" או ש"ע6ריצוף באבנים משתלבות בעובי 

 ס"מ5 ס"מ, לרבות חול 13.5/21.6 ס"מ, 13.5/14.5 ס"מ, 10/12.5במידות: 
D-01(לא כולל מצע), בגוון לבן (סופר סטון) לפי פרט 

2.40.53.0010

1,056.00 176.00 6.00 מ"ר "נגיש"- אבן סימון/אזהרה מוביל לאנשים כבדי ראיה (עם בליטות או
1918 ס"מ, לפי ת"י 20/20/6פסים) בהנמכת ריצוף במעברי חציה, במידות 

D-03, בגוון צבעוני - על בסיס מלט אפור לפי פרט 6 חלק 

2.40.53.0020

116,556.00 ריצוף באבנים משתלבות 40.53 סה"כ לתת פרק:

אבני שפה 40.54 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
10,528.00 94.00 112.00 מ"ר  ס"מ דגם "רמות", לרבות יסוד ומשענת12.5/18.75/50אבן גן במידות 

D-02בטון, גוון צבעוני - על בסיס מלט אפור לפי פרט 
2.40.54.0010

527.00 527.00 1.00 יח'  ס"מ צבע על122  קוטר 10/20 יחידות חתך 5סט אבני גומה עגולה לעץ 
D-06בסיס מלט אפור לפי פרט 

2.40.54.0020

11,055.00 אבני שפה 40.54 סה"כ לתת פרק:

ערוגות 40.55 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
30,600.00 10,200.00 3.00 יח' D-07ספסל ערוגה עגול מבטון + עץ דגם 'נטע' או ש"ע לפי פרט  2.40.55.0010

30,600.00 ערוגות 40.55 סה"כ לתת פרק:

קירות תומכים 40.99 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
348,400.00 536.00 650.00 מ"ק  מ', לרבות תפרים לפי פרט6.0 מ' עד 2.0 בגובה מעל 30קיר כובד בטון ב-

קירות תומכים ועיבוד ראש הקיר
2.40.99.0010

357,480.00 1,080.00 331.00 מ"ק 2.40.99.0020 בעובי משתנה30קירות בטון ב-

2,432.00 1,216.00 2.00 מ"ק 2.40.99.0030 ס"מ20 בעובי 30קירות ניקיון בטון ב-

708,312.00 קירות תומכים 40.99 סה"כ לתת פרק:

967,068.00 עבודות פיתוח 40 סה"כ לפרק:

עבודות גינון והשקיה 41 פרק:

אדמת גן 41.11 תת פרק:
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תת כתב: בית ספר - פיתוח

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
532.50 213.00 2.50 מ"ק 2.41.11.0010 מ"ק לדונם25 מ"ר בכמות של כ- 250קומפוסט לשטחים שגודלם עד 

600.00 5.00 120.00 מ"ר  ק"ג לדונם של סופר פוספט ו-100תוספת של דישון יסוד להכשרת השטח, 
 ק"ג לדונם של אשלגן כלורי120

2.41.11.0020

4,800.00 64.00 75.00 מ"ק אדמה מתאימה לגינון, לרבות פיזור בשטח (כמות קטנה) 2.41.11.0030

5,932.50 אדמת גן 41.11 סה"כ לתת פרק:

טוף 41.12 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
604.00 604.00 1.00 יח' 2.41.12.0010 מ"ק לרבות אריזה רכה והובלה1.5 בשקי ענק 4-20טוף שחור 

 ק"ג לדונם של סופר פוספט ו-100תוספת של דישון יסוד להכשרת השטח, 
 ק"ג לדונם120

604.00 טוף 41.12 סה"כ לתת פרק:

נטיעה 41.20 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
7,600.00 19.00 400.00 יח' 4נטיעת שתילים גודל מס'  2.41.20.0010

5,742.00 319.00 18.00 יח'  מ' מפני0.3 מדוד 2" בקוטר גזע "8 ליטר) "גודל 60נטיעת עצים ממיכל (
 ליטר קומפוסט לעץ30הקרקע, לרבות זוג סמוכות מחוטאות ו- 

2.41.20.0020

2,808.00 468.00 6.00 יח'  מ' מפני0.3 מדוד 3" בקוטר גזע "9 ליטר) "גודל 100עצים ממיכל (
 ליטר קומפוסט לעץ50הקרקע, לרבות זוג סמוכות מחוטאות ו- 

2.41.20.0030

69,700.00 850.00 82.00 יח' העתקת עצי זית בוגרים בתחום האתר, לפי הוראות המפקח 2.41.20.0040

85,850.00 נטיעה 41.20 סה"כ לתת פרק:

אביזרים לראש בקרה 41.40 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
8,110.00 4,055.00 2.00 יח' ארון לראש מערכת "אורלייט " או שווה איכות המתאים לגודל הראש.

 שנים כולל: אספקה, הרכבה, סוקל10כולל אי חשיפה של סיבי זכוכית ל- 
 ומנעול בהתאם לפרט.

2.41.40.0010

8,110.00 אביזרים לראש בקרה 41.40 סה"כ לתת פרק:

מחשבים ובקרי השקייה 41.50 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,992.00 1,496.00 2.00 יח'  . כולל אספקה, התקנה, סוללות וכלD.C - 4מחשב השקיה מסוג גלקון 

הדרוש להפעלה תקינה.
2.41.50.0010

2,248.00 281.00 8.00 יח'  המותאם לסוג המחשב. כולל אספקה, הרכבה על פנלD.Cסולונואיד 
סולונואידים הכלול במחיר היחידה וחיבור למחשב ולראש המערכת.

2.41.50.0020

5,240.00 מחשבים ובקרי השקייה 41.50 סה"כ לתת פרק:

צנרת השקייה 41.70 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
180.00 6.00 30.00 מ"א 6 מ"מ דרג 16כנ"ל, אולם צינור פוליתילן בקוטר  2.41.70.0010

3,600.00 10.00 360.00 מ"א . כולל: אספקה, חפירה, התקנה6 מ"מ דרג 32צינור פוליתילן בקוטר 
במצמדי "פלסאון" או "פלסים" וכיסוי. כולל קווים מחלקים ומנקזים

2.41.70.0020

1,160.00 29.00 40.00 מ"א  כולל: אספקה, חפירה, התקנה10 מ"מ דרג 63צינור פוליתילן בקוטר 
במצמדי "פלסאון" - אביזרים שחורים או "פלסים" וכיסוי. ממקור המים

לראש המערכת.

2.41.70.0030

10,240.00 64.00 160.00 מ"א  מ"מ דרג90שרוול העשוי מצינור פי.וי.סי. או פוליתילן ללחץ מים בקוטר 
. כולל: חפירה, הרכבה, השחלת הצינור כיסוי, הידוק, החזרת המצב10 

לקדמותו וסימון.

2.41.70.0040

3,760.00 47.00 80.00 מ"א  מ"מ דרג75כנ"ל, אולם שרוול העשוי מצינור פוליתילן ללחץ מים בקוטר 
 6.

2.41.70.0050

18,940.00 צנרת השקייה 41.70 סה"כ לתת פרק:

ראשי מערכת 41.71 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
13,600.00 6,800.00 2.00 יח'  . כולל: מגופים, אביזרים ואביזרי חיבור מודולריים1ראש מערכת בקוטר "

 מ"מ. המחיר כולל את כל העבודות הדרושות32 תוצרת "פלסאון" בקוטר 
להתקנת ראש מערכת וחיבורו למקור המים וכל העבודות הנוספות

להפעלה תקינה של המערכת.

2.41.71.0010

13,600.00 ראשי מערכת 41.71 סה"כ לתת פרק:

138,276.50 עבודות גינון והשקיה 41 סה"כ לפרק:

ריהוט חוץ 42 פרק:

אשפתונים 42.41 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
5,970.00 995.00 6.00 יח' אשפתון ממתכת מנוקבת מגולוונת וצבועה בתנור, לרבות מיכל פנימי

D-08 ליטר מחובר בשרשרת לפי פרט 50בנפח 
2.42.41.0010

5,970.00 אשפתונים 42.41 סה"כ לתת פרק:

ברזיות 42.42 תת פרק:
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הערה: מחיר הברזיות כולל התחברות לנקודות מים וניקוז שהוכנו מראש

במקום בו מותקנות הברזיות לפי הנחיות ספק הברזיות

6,358.00 6,358.00 1.00 יח'  ס"מ,75ברזיה מבטון טרום, בגמר חלק/גרנוליט, עם שוקת מוזאיקה קוטר 
 ברזי לחצן מוגנים אנטי ונדאלי, דגם "כתר", בגוון4 ס"מ, עם 80בגובה 

D-09אפור, תוצרת "שחם אריכא" או ש"ע, לרבות ביסוס וניקוז לפי פרט 

2.42.42.0020

30,260.00 7,565.00 4.00 יח' 58 ס"מ ובגובה 80/34"נגיש" - ברזית קיר מבטון טרום בגמר חלק, במידות 
 ברזי לחצן מוגנים אנטי ונדאלי ויחידה ומערכת נגישה למילוי2 ס"מ, עם 

", בגוון אפור, תוצרת "פינות תרבות3כוסות ובקבוקים, דגם "מעיין 
D-09Aירוקות בע"מ" או ש"ע לפי פרט 

2.42.42.0030

36,618.00 ברזיות 42.42 סה"כ לתת פרק:

הצללות 42.58 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
52,800.00 264.00 200.00 מ"ר סככת צל מלבנית מרשת נפתחת-נסגרת ע"י קיפולה במשיכה עם כבל,

 מ"מ, עוביRHS  100x 100 עמודים מפלדת 4לרבות קונסטרוקציה של 
 מ', מעוגנים בקרקע בפינות הסככה. הרשת8 מ"מ ובגובה עד 2.9דופן 

עשויה מחוט פוליאתילן בצפיפות גבוהה, האריג אינו נרקב ודוחה עובש,
, הרשת עשויה מחומרים מעכביU.V-%, עמידה בפני 91%98הצללה 

, דגם "נפתח נסגר" דוגמת חב' "סככות ראשון" או5093בעירה לפי ת"י 
ש"ע. הרשת מאושרת ע"י משרד החינוך, משרד הבריאות וכיבוי אש

 ש"ח/מ"ר.165להתקנה בסביבה של ילדים ובוגרים. מחיר יסוד לרשת - 
D-19המחיר כולל תכנון קונסטרוקטיבי על ידי מהנדס היצרן. לפי פרט 

2.42.58.0010

52,800.00 הצללות 42.58 סה"כ לתת פרק:

95,388.00 ריהוט חוץ 42 סה"כ לפרק:

גידור 44 פרק:

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

הערה: כל העבודות בפרק זה כפופות לנאמר ב"מפרט כללי לעבודות
בנין" ("האוגדן הכחול"), כולל אופני המדידה, אלא אם צויין אחרת

 ב"אוגדן הכחול" מחייבים שאר הפרקים44בסעיף. למרות שאין פרק 
שבאוגדן את הסעיפים שבפרק זה (במידה ומתאימים).מעקות יותקנו לפי

.       כל המחירים כוללים חומר + עבודה4273, 2142 1142הנחיות ת"י ,
+ רווח ונקובים בשקלים חדשים (ללא מע"מ) והינם מחירי קבלן  גדרות

ושערים. המחיר לא כולל דרכי גישה ותוואי לגדר.

גדרות מוסדיות 44.12 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
57,120.00 357.00 160.00 מ"א  מ' עשויה2.2גדר דגם "ציון" או ש"ע (לבתי ספר וגני ילדים) בגובה 

 מ"מ, שני פרופילים99 מ"מ במרווח של 25/25/1.5מפרופילים ניצבים 
 מ', לרבות3.0 מ"מ כל 2/60/60 מ"מ, ועמודים מפרופיל 2/40/60אופקיים 

D-12יסודות בטון בודדים לפי פרט 

2.44.12.0010

70,720.00 884.00 80.00 מ"א גדר למגרש ספורט דגם "ציון כפולה" או "ערן ספורט" או ש"ע בגובה
 מ"מ99 מ"מ במרווח של 25/25/1.5 מ' עם פרופילים ניצבים 4.0כ-

 מ"מ ועמודים מפרופיל60/40/2המחוברים לארבעה פרופילים אופקיים 
 מ', לרבות יסודות בטון3.0 מ"מ כל כ-120/60/3.2 מ"מ או 100/50/3.6

D-13בודדים לפי פרט 

2.44.12.0020
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

127,840.00 גדרות מוסדיות 44.12 סה"כ לתת פרק:

מעקות מאחזי יד 44.22 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
34,650.00 315.00 110.00 מ"א  מ"מ כל50/50/2מעקה דגם "כנרת"  או ש"ע עם עמודי פלדה מפרופיל 

 מ'( ולפי דרישות בטיחות מנח''י) ניצבים1.60 מ' ובגובה עד 2.0
 מ"מ המחוברים לפרופילים99 מ"מ ובמרווח של 20/20/1.5מפרופילים 

 מ"מ, לרבות חיבור המסגרת לעמוד במחברים עיוורים50/25/2אופקיים 
D-11ויסודות בטון בודדים לפי פרט 

2.44.22.0010

12,240.00 204.00 60.00 מ"א  ס"מ מעוגן לקירות95 ובגובה 1 1/2מאחז יד דגם "אוהד" מצינור קוטר "
D-20או מעקות קיימים ע"י מחבר תואם לפי פרט 

2.44.22.0020

16,860.00 281.00 60.00 מ"א  ס"מ מחובר לניצבים95 ובגובה 1 1/2מאחז יד דגם "אוהד" מצינור קוטר "
 המעוגנים לרצפה עם פין עליון לחיבור המאחז לפי פרט1.5מצינורות "

D-21

2.44.22.0030

2,805.00 561.00 5.00 מ"א  ס"מ מחובר לניצבים95 ובגובה 1 1/2מאחז יד כפול מצינור קוטר "
 המעוגנים לרצפה עם פין עליון לחיבור המאחז לפי פרט1.5מצינורות "

D-22

2.44.22.0040

66,555.00 מעקות מאחזי יד 44.22 סה"כ לתת פרק:

שערים מפרופילי פלדה 44.31 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
6,885.00 2,295.00 3.00 יח' 145/220שער חד כנפי מגולוון דגם "ציון" או "חנית" או ש"ע במידות 

"/3/4 2.2 מ"מ, ניצבים מצינורות קוטר 60/40/2.2ס"מ, מסגרת מפרופיל 
 או פרופיל2/"2.6 מ"מ, לרבות עמודים מצינור קוטר 99במרווח של 

 ס"מ ופרזול40/40/40 מ"מ מבוטנים ליסודות בטון במידות 80/80/2.6

2.44.31.0010

5,950.00 5,950.00 1.00 יח'  ס"מ,470/220שער דו-כנפי מגולוון דגם "ציון" או "חנית" או ש"ע במידות 
"/3/4 2.2 מ"מ, ניצבים מצינורות קוטר 60/40/2.2 מסגרת מפרופיל 

 או פרופיל2/"2.6 מ"מ, לרבות עמודים מצינור קוטר 99במרווח של 
 ס"מ. לפי פרט80/80/80 מ"מ מבוטנים ליסודות בטון במידות 100/100/4

D-10A

2.44.31.0020

2,550.00 2,550.00 קומפלט1.00  כולל קורהD-10Aתוספות לשער מסגרות ע"פ מפרט מנח"י וע"פ פרט  
עליונה, חיווט, אינטרקום , מחזרי שמן, בריחים ומנעולים

2.44.31.0030

3,400.00 1,700.00 2.00 יח'  ס"מ, מסגרת145/160שער חד כנפי מגולוון דגם "גדרה" או ש"ע במידות 
99 מ"מ במרווח של 20/20/1.5 מ"מ, ניצבים מפרופיל 50/25/2.2מפרופיל 

 ס"מ50/50/50 מ"מ ויסודות בטון 60/60/2מ"מ, לרבות עמודים מפרופיל 
D-10לרבות מנעול תלייה לפי פרט 

2.44.31.0040

18,785.00 שערים מפרופילי פלדה 44.31 סה"כ לתת פרק:

213,180.00 גידור 44 סה"כ לפרק:

עבודות סלילה 51 פרק:

פירוקים 51.10 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,400.00 68.00 50.00 מ"א 1.5 ס"מ ובגובה עד 35הריסת קיר גדר עם ציפוי אבן בעובי כולל של עד 

מ', לרבות פירוק הביסוס
2.51.10.0010

3,400.00 פירוקים 51.10 סה"כ לתת פרק:

חפירה 51.20 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מחירי החפירה כוללים (בין השאר) העברת החומר המתאים למילוי
וסילוק כל עודפי החפירה שנפסלו למילוי, למקום שפך מאושר ע"י

 ק"מ מהאתר. המחיר אינו כולל תשלום15הרשויות, למרחק של עד 
אגרות. עבור אגרות שפיכה ישולם לקבלן בהתאם לקבלות שיציג ויאושרו

 ע"י מזמין העבודה או לפי הנחיות אחרות, שיקבע היזם בחוזה לפני
תחילת העבודה.

36,000.00 36.00 1,000.00 מ"ק חפירה/חציבה לרבות העמסה, הובלה ופיזור של החומר החצוב המתאים
בגודלו לצורכי מילוי או העברה למיון ולגריסה באתר העבודה

2.51.20.0020

12,950.00 37.00 350.00 מ"ק חפירת תעלות יסוד לקירות כובד 2.51.20.0030

121,600.00 64.00 1,900.00 מ"ק מילוי מובא מחומר נברר (סוג ג'), לרבות פיזור והידוק רגיל 2.51.20.0040

30.00 3.00 10.00 מ"ק הידוק מבוקר של מילוי 2.51.20.0050

3,800.00 2.00 1,900.00 מ"ק תוספת למילוי מהודק (בהידוק לא מבוקר) עבור הידוק מבוקר 2.51.20.0060

7,200.00 6.00 1,200.00 מ"ר יישור פיזור והידוק מבוקר של שתית לכבישים ומדרכות (צורת דרך) עד
 ס"מ20עומק 

2.51.20.0070

181,580.00 חפירה 51.20 סה"כ לתת פרק:

מצעים 51.30 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
88,560.00 123.00 720.00 מ"ק מצע סוג א' לרבות פיזור והידוק מבוקר, המצע יסופק ממחצבה מאושרת.

 מ"ק500המחיר הינו לכמות מעל 
2.51.30.0010

88,560.00 מצעים 51.30 סה"כ לתת פרק:

עבודות אספלט 51.40 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
44,200.00 68.00 650.00 מ"ר  ס"מ מבוצע בשתי שכבות: שכבה נושאת7אספלט במגרשי ספורט בעובי 

) ומעליה, שכבת אספלט3/4 מ"מ ("19 ס"מ גודל הגרגר 4תחתונה בעובי 
), לרבות פיזור, ריסוס ביטומני3/8 מ"מ ("9.5 ס"מ גודל מקסימלי 3בעובי 

1,000בין השכבות ופילוס אספלט בפינשר, המחיר לכמות מינימום של 
D-05מ"ר לפי פרט 

2.51.40.0010

44,200.00 עבודות אספלט 51.40 סה"כ לתת פרק:
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

317,740.00 עבודות סלילה 51 סה"כ לפרק:

מתקני תברואה 57 פרק:

אספקת מים מחוץ למבנה 57.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,853.00 1,853.00 קומפלט1.00 6ביצוע מושלם של התחברות מקו מים עירוני קיים. הקו הקיים בקוטר "

.4 עם צפוי פנימי של בטון בקוטר "Tעשוי פלדה, וההסתעפות עם אביזר 
העבודה כוללת תיאום עם המזמין ו/או הרשות המקומית, חפירה לגלוי

הקו, מצע ומלוי בחול ים, הידוק בשכבות, תיקון האספלט והחזרת המצב
לקדמותו וכל הנדרש לביצוע מושלם של ההסתעפות. העבוד ה כמכלול.

)57.014.0030(סעיף דקל 

2.57.1.0010

2,125.00 2,125.00 קומפלט1.00 הכנה מושלמת בנישה חיצונית, או באופן גלוי על על יד קיר קיים, למונה
מים ראשי לבנין, על פי המרחקים והמידות שהקבלן יקבל לאחר שיתאם

4הנושא עם הרשות העירונית או עם המזמין. קוטר הצנרת הראשית "
  זויות צנרת פלדה עם צפוי פנימי של בטון4(פלדה). ההכנה כוללת כ-

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

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

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

2.57.1.0020

קומפלט ומכלולו יהיו נעולים בארון פח. עבודה זו כמכלול. (סעיף דקל
57.014.0510(

2.57.1.0030

3,452.00 1,726.00 2.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים של מגוף ראשי לאספקת מים לבנין או מגוף
ברשת המים הראשית, מותקן בתא מגוף חיצוני או במכלול מונה המים,
ברז "טריז" קצר לפי דגמי "שמידינג" עם צפוי פנימי של אמאיל (מיוצר
ע"י "רפאל") או ש"ע של "הכוכב", כולל אוגנים נגדיים מגולבנים וכל

)57.021.0120. (סעיף דקל 4הנדרש. הקוטר "

2.57.1.0040

986.00 986.00 1.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים כנ"ל, אך של מסנן אלכסוני על קו מים ראשי,
עם צפוי פנימי של אמאיל, כולל מגוף שטיפה כדורי. המסנן תוצרת

.4"א.ר.י." או "רפאל" או "הכוכב", אוגנים נגדיים וכל הנדרש. הקוטר "
)57.022.1010(סעיף דקל 

2.57.1.0050

6,384.00 6,384.00 1.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים של מז"ח עם אזור לחץ מופחת, תיקני ומאושר,
תוצרת "קונבראקו" (משווק ע"י "א.ר.י." כפר חרוב") או ש"ע מאושר,

אוגנים נגדיים מגולבנים וכל הנדרש, והתקנה ע"י מתקין מורשה בלבד.
)57.022.0932.(סעיף דקל 4הקוטר "

2.57.1.0060

4,922.00 4,922.00 1.00 יח'  מדגם "אוקטב" (סעיף3אספקה והתקנה מושלמים של מד מים בקוטר "
)57.025.0172דקל 

2.57.1.0070

1,020.00 1,020.00 1.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים של ברז סגירה למי רשת, "פרפר" מגופר, מנגנון
, תוצרת "רפאל" או4 גיר, אוגנים נגדיים מגולבנים וכל הנדרש. הקוטר "

"הכוכב".

2.57.1.0080

153.00 153.00 1.00 יח' .(סעיף דקל1אספקה והתקנה מושלמים כנ"ל של ברז "כדורי", הקוטר "
07.021.0410(

2.57.1.0090

78.00 39.00 2.00 יח' .1אספקה והתקנה מושלמים כנ"ל של רקורד לברז "כדורי", הקוטר "
)07.023.0720(סעיף דקל 

2.57.1.0100

1,360.00 1,360.00 1.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים של ברז אוטומטי לשחרור אויר מקווי מים
, כולל2, בקוטר "D-050ראשיים. הברז תוצרת "א.ר.י." דגם "שלף ממוגן" 

)57.022.0500כל הנדרש וכמומלץ ע"י יצרן הברז. (סעיף דקל 

2.57.1.0110
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,846.00 2,423.00 2.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים של ברז שריפה כפול  עם חבור מאוגן, כולל

מכסה הגנה, מחברי "שטורץ" וכל הנדרש, בצבע אשר יקבע ע"י הרשות
")X4"X3המקומית (מאמאיל אפוי בתנור). הברז תוצרת "פומס" דגם מס' 

). על כל מוצא יותקן "סגר שטורץ" מקורי של היצרן, וכל יתר הנדרש3"9
וכמפורט. גובה התקנת ברז השריפה יקבע ע"יהמפקח ומיקומו הסופי

יסומן לפני הביצוע. המחיר כולל גם גוש בטון תת-קרקעי, מבטון מזוין
לייצוב הזקיף, על פי הפרטים בתכניות, לרבות החפירה/חציבה, הידוק,

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

2.57.1.0120

1,224.00 612.00 2.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים כנ"ל, אך של "מתקן שבירה" נגד הצפה לברזי
, כולל אוגנים נגדיים מגולבנים, עם214כבוי אש, תוצרת "פומס" דגם 

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

2.57.1.0130

15,360.00 128.00 120.00 מ"א אספקה והתקנה מושלמים של צנרת אספקת מים ראשית, טמונה בקרקע
 ס"מ, כולל פתיחת אספלט בחיתוך, או פירוק מדרכות125בעומק של עד 

מרוצפות או אבני שפה וכו' לאורךתואי הצנור, חפירה וחציבה, מצע
 ס"מ, מלוי הידוק בשכבות וכל הנדרש,15ועטיפת חול דיונות בעובי 

תיקוני אספלט או ריצוף והחזרת המצב לקדמותו. צנרת פקסגול דרג
S.D.R 16.2 10 מ"מ והמחיר לפי האורך ותוספת75  הצנרת בקוטר קוטר 

באורך עבור אביזרים כמפורט.

2.57.1.0140

8,520.00 71.00 120.00 מ"א אספקה והתקנה מושלמים של צנרת "פקסגול" לאספקת מים קרים או
, הגנת המתעל ברצפה, ההתקנה15 מ"מ ובדרג 40חמים, קוטר הצנרת 

תתבצע לפי הוראות יצרן לרבות יתר דרישות המפרט והתוכניות, המחיר
)07.012.0310לפי האורך בלבד.(סעיף דקל 

2.57.1.0150

1,275.00 1,275.00 קומפלט1.00 אספקה והתקנה מושלמים של זקיף ואביזרים לראש מערכת השקייה כולל
 ברז סגירה, מסנן, ווסת לחץ עשויים פוליאטילן תוצרת "פלסים" או ש"ע,

 עמיד בקרינת1.5 קשיח "PVC. האביזרים יחוברו לצינור 1.5הקוטר "
שמש, העולה מהקרקע (ומחובר לצנרת האספקה התת - קרקעית) עם  גוש

 ס"מ תת-קרקעי לייצוב הזקיף. העבודה לסעי ף זה40X40X40בטון 
כמכלול.

2.57.1.0160

1,029.00 1,029.00 1.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים כנ"ל של מז"ח עם אזור לחץ מופחת, תיקני
ומאושר, תוצרת "קונבראקו" (משווק ע"י "א.ר.י." כפר חרוב") או ש"ע

מאושר, אוגנים נגדיים מגולבנים וכל הנדרש, והתקנה ע"י מתקין מורשה
)07.021.0695. (ראש מע' גינון) (סעיף דקל 1בלבד. הקוטר "

2.57.1.0170

2,125.00 2,125.00 1.00 יח' )07.103.0880. (סעיף דקל 2X3אספקה והתקנה מושלמים של ברז הסנקה " 2.57.1.0180

22,315.00 4,463.00 קומפלט5.00 2611אספקה והתקנה מושלמים של  ברזיית אביב עם ראש כפול מק"ט: 
)42.042.0203תוצרת "שחם אריכא". (סעיף דקל 

2.57.1.0190

79,027.00 אספקת מים מחוץ למבנה 57.1 סה"כ לתת פרק:

מערכת ביוב וסילוק שפכים בגבולות מגרש 57.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
14,940.00 166.00 90.00 מ"א אספקה והתקנה מושלמים של צינורות פי.וי.סי. קשיח לביוב ותיעול תת

 בעלי עובי דופן "מעובה" בצבע884 (לפי תקן ישראל SN-8קרקעי חיצוני, 
 כתום), מונחים בקרקע, עם טבעות אטימה מותקנות בשקוע ועם כיסויים
מתאימים להגנה על טבעות האטימה. בשטחי גינון ופיתוח, תחת משטחי

בטון, כבישים וכנדרש. לרבות חפירה/חציבה, מצע חול ים (דיונות) בגובה
 ס"מ בצדדים ומעל. מילוי החפירה והידוק במכבש20 ס"מ לפחות, 15 

 מ"מ160מכני, מילוי והחזרת הפיתוח למצב הנדרש. הצנרת בקוטר 
 ס"מ, כמפורט וכנדרש במפרט ובתוכניות. (סעיף דקל275ובעומק עד 

57.032.0040(

2.57.2.0010
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190/2019כתב כמויות למכרז מספר 
mבי"ס צור בהאר

תת כתב: בית ספר - פיתוח

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,330.00 111.00 30.00 מ"א 110 לביוב כנ"ל אך בקוטר HDPEאספקה והתקנה מושלמים של צינורות 

)07.031.0430מ"מ. (סעיף דקל 
2.57.2.0020

8,670.00 4,335.00 2.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים של שוחות בקרה עגולות מחוליות טרומיות
, לרבות דפנות הגליל, תקרות (שטוחות או שלושה חלקים658מבטון ת"י 

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

הטרומיות, בניית מזלגון (בנצי'ק), קדח בדופן התא לכניסת/יציאת צנרת,
" כמשווק ע"יCS910אטמי חדירה בין צנרת פי.וי.סי. לתא בטון מסוג "

 ס"מ עם מכסה ב.ב. (בסעיף נפרד)100"וולפמן". התא בקוטר פנימי 
 ס"מ. כולל שלבי ירידה ברוחב כפול275 טון, ובעומק עד 8לעומס עד 

. כמפורט וכנדרש. כמפורט וכנדרש. (סעיף דקל631בהתאם לת"י 
57.042.0050(

2.57.2.0030

26,350.00 2,635.00 10.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים של שוחות בקרה עגולות מחוליות טרומיות
, לרבות דפנות הגליל, תקרות (שטוחות או שלושה חלקים658מבטון ת"י 

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

הטרומיות, בניית מזלגון (בנצי'ק), קדח בדופן התא לכניסת/יציאת צנרת,
" כמשווק ע"יCS910אטמי חדירה בין צנרת פי.וי.סי. לתא בטון מסוג "

 ס"מ עם מכסה ב.ב. (בסעיף נפרד) לעומס80"וולפמן". התא בקוטר פנימי 
 ס"מ. כולל שלבי ירידה ברוחב כפול בהתאם125 טון, ובעומק עד 8עד 

)57.042.0010. כמפורט וכנדרש. כמפורט וכנדרש. (סעיף דקל 631לת"י 

2.57.2.0040

2,271.00 757.00 3.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים של מפל, מצינורות פי.וי.סי. קשיח, כולל כל
 מעלות, קוטר45 ושתי קשתות Tהאביזרים למפל חיצוני, הסתעפות 

)57.046.0010 ס"מ. (סעיף דקל 150 וגובה המפל עד 6הצנרת "

2.57.2.0050

11,050.00 1,105.00 10.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים של מכסה ב.ב. ריבועי דגם כרמל במידות
)57.043.0760 (סעיף דקל B125 ס"מ 60X60אבנים משתלבות 

2.57.2.0060

664.00 332.00 2.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים של מכסה לשוחת בקרה לניקוז עם רשת לעומס
)98.142.0900 ס"מ (סעיף דקל 50 טון עם נעילה בקוטר 25

2.57.2.0070

67,275.00 מערכת ביוב וסילוק שפכים בגבולות מגרש 57.2 סה"כ לתת פרק:

146,302.00 מתקני תברואה 57 סה"כ לפרק:

4,976,148.50 בית ספר - פיתוח 2 סה"כ לתת כתב:



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 94עמוד: 29/01/2020

190/2019כתב כמויות למכרז מספר 
mבי"ס צור בהאר

תת כתב: בית ספר - תנועה

פיתוח נופי 40 פרק:

אבני שפה וגן 40.54 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
14,800.00 74.00 200.00 מ"א  ס"מ, לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון17/25/100אבן שפה לכביש במידות 

אפור
3.40.54.0010

14,800.00 אבני שפה וגן 40.54 סה"כ לתת פרק:

14,800.00 פיתוח נופי 40 סה"כ לפרק:

גידור 44 פרק:

מעקות הולכה והפרדה למדרכות ושטחים ציבוריים 44.21 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,142.00 357.00 6.00 מ"א  מ' מעל פני1.1מעקה הולכה להולכי רגל דגם מצוקין או ש"ע בגובה 

 מ"מ ובתוכה2.2 עובי דופם 1.5המדרכה, עשוי ממסגרת צינורות קוטר "
 מ"מ וכן ברזל אופקי תחתון99 מ"מ במרווח של 12 או 10צינורות קוטר 

 מ'. לרבות יסודות בטון בודדים2 מ"מ, ביחידות של 35/5שטוח 

3.44.21.0010

מעקות הולכה והפרדה למדרכות ושטחים ציבוריים2,142.00 44.21 סה"כ לתת פרק:

2,142.00 גידור 44 סה"כ לפרק:

סלילת כבישים ורחבות 51 פרק:

עבודות הכנה ופירוק 51.10 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,080.00 4.00 520.00 מ"ר 3.51.10.0010 ס"מ20]חישוף השטח בעובי עד 

6,200.00 10.00 620.00 מ"ר 3.51.10.0020 ס"מ8פירוק מיסעת אספלט/בטון בעובי עד 

360.00 12.00 30.00 מ"א ניסור אספלט קיים 3.51.10.0030

280.00 14.00 20.00 מ"א פירוק אבני שפה ופנויין 3.51.10.0040

900.00 45.00 20.00 מ"ר פירוק ריצוף אבנים משתלבות 3.51.10.0050

5,780.00 68.00 85.00 מ"א 1.5 ס"מ ובגובה עד 35פירוק קיר גדר עם ציפוי אבן בעובי כולל של עד 
מ', לרבות פירוק הביסוס

3.51.10.0060

15,600.00 עבודות הכנה ופירוק 51.10 סה"כ לתת פרק:

עבודות אספלת 51.40 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,400.00 2.00 700.00 מ"ר 3.51.40.0010 ליטר/מ"ר1ציפוי יסוד באימולסיה ביטומית בשיעור של 
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190/2019כתב כמויות למכרז מספר 
mבי"ס צור בהאר

תת כתב: בית ספר - תנועה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,400.00 2.00 700.00 מ"ר 3.51.40.0020 ליטר/מר0.25ציפוי מאחה באימולסיה ביטומנית בשיעור של 

29,400.00 42.00 700.00 מ"ר 3.51.40.0030 ס"מ.6) בעובי 1שכבה מקשרת מבטון אספלט ("

23,800.00 34.00 700.00 מ"ר  ס"מ מתערובת4שכבה נושאת עליונה בכבישים מבטון אספלט בעובי 
 )3/4 מ"מ ("19גודל מקסימלי 

3.51.40.0040

56,000.00 עבודות אספלת 51.40 סה"כ לתת פרק:

תמרור ושילוט 51.81 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
476.00 119.00 4.00 יח' ., ללא עמודE.Gתמרור אזהרה זוהר מחזיר אור מסוג עירוני, דרגה  3.51.81.0010

570.00 57.00 10.00 מ"א  לתמרור מסוג עירוני, כולל יסוד ופקק בחלק3עמוד מגולוון קוטר "
העליון

3.51.81.0020

1,046.00 תמרור ושילוט 51.81 סה"כ לתת פרק:

צביעה וסימון דרכים 51.82 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
510.00 3.00 170.00 מ"א 3.51.82.0010 ס"מ לבן מלא /מקווקו15 ס"מ או 12צביעת קווים ברוחב 

306.00 153.00 2.00 יח' נגיש- צביעה בשבלונה בחניית נכים של סמל נכים בצבע לבן על רקע
ס"מ60/60כחול במידות 

3.51.82.0020

170.00 85.00 2.00 מ"א  מ', בפסים אלכסוניים בצורת 1.3נגיש- צביעת מעבר בטוח לנכים ברוחב 
"Xבצבע כבישים לבן " 

3.51.82.0030

986.00 צביעה וסימון דרכים 51.82 סה"כ לתת פרק:

73,632.00 סלילת כבישים ורחבות 51 סה"כ לפרק:

90,574.00 בית ספר - תנועה 3 סה"כ לתת כתב:
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190/2019כתב כמויות למכרז מספר 
mבי"ס צור בהאר

תת כתב: בית ספר - תשתיות היקפיות

סלילת כבישים ורחבות 51 פרק:

עבודות הכנה ופירוק 51.10 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,080.00 4.00 520.00 מ"ר 4.51.10.0010 ס"מ20חישוף השטח בעובי עד 

247.00 247.00 1.00 יח' מ',1.75 ס"מ בעומק עד 80פירוק תא ביקורת למים או ביוב עד קוטר 
לרבות מילוי הבור עם חול או מצע מהודק

4.51.10.0020

13,600.00 10.00 1,360.00 מ"ר 4.51.10.0030 ס"מ8פירוק מיסעת אספלט/בטון בעובי עד 

360.00 12.00 30.00 מ"א ניסור אספלט קיים 4.51.10.0040

280.00 14.00 20.00 מ"א פירוק אבני שפה ופנויין 4.51.10.0050

280.00 14.00 20.00 מ"ר פירוק ריצוף אבנים משתלבות 4.51.10.0060

1,786.00 38.00 47.00 מ"ר פירוק ריצוף אבן(ריפ-ראפ) 4.51.10.0070

9,180.00 68.00 135.00 מ"א 1.5 ס"מ ובגובה עד 35הריסת קיר גדר עם ציפוי אבן בעובי כולל של עד 
מ', לרבות פירוק הביסוס

4.51.10.0080

27,813.00 עבודות הכנה ופירוק 51.10 סה"כ לתת פרק:

עבודות עפר 51.20 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
9,300.00 31.00 300.00 מ"ק 5000חפירה לרבות העמסה, הובלה ופיזור באתר העבודה לכמות של עד 

מ"ק
4.51.20.0010

5,180.00 7.00 740.00 מ"ר יישור פיזור והידוק מבוקר של שתית לכבישים ומדרכות (צורת דרך) עד
 ס"מ20עומק 

4.51.20.0020

14,480.00 עבודות עפר 51.20 סה"כ לתת פרק:

מצעים ותשתיות 51.30 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
26,775.00 119.00 225.00 מ"ק  ס"מ והידוק לא מבוקר, המצע20מצע סוג א', לרבות פיזור בשכבות של 

יסופק ממחצבה מאושרת
4.51.30.0010

26,775.00 מצעים ותשתיות 51.30 סה"כ לתת פרק:

עבודות אספלט 51.40 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,480.00 2.00 740.00 מ"ר 4.51.40.0010 ליטר/מ"ר1ציפוי יסוד באימולסיה ביטומית בשיעור של 
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
31,820.00 43.00 740.00 מ"ר 4.51.40.0020 ס"מ.6) בעובי 1שכבה מקשרת מבטון אספלט ("

33,300.00 עבודות אספלט 51.40 סה"כ לתת פרק:

מעברי מים ותעלות 51.63 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,770.00 1,590.00 3.00 מ"ק מתקני כניסה ויציאה למעביר מים מבטון מזוין. המחיר כולל זיון 4.51.63.0010

4,770.00 מעברי מים ותעלות 51.63 סה"כ לתת פרק:

ריצוף וציפוי מאבן 51.72 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
6,265.00 179.00 35.00 מ"ר ריצוף אבן ( ריפ ראפ) בתעלות ומעברים, לרבות פוגות בטון וטיט.

(תשתית מצע, משטחי בטון וחגורות בטון ימדדו בנפרד)
4.51.72.0010

6,265.00 ריצוף וציפוי מאבן 51.72 סה"כ לתת פרק:

113,403.00 סלילת כבישים ורחבות 51 סה"כ לפרק:

קווי מים, ביוב ותיעול 57 פרק:

מערכת ביוב וסילוק שפכים בגבולות מגרש 57.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
5,550.00 185.00 30.00 מ"א אספקה והתקנה מושלמים של צינורות פי.וי.סי. קשיח לביוב ותיעול תת

 בעלי עובי דופן "מעובה" בצבע884 (לפי תקן ישראל SN-8קרקעי חיצוני, 
 כתום), מונחים בקרקע, עם טבעות אטימה מותקנות בשקוע ועם כיסויים
מתאימים להגנה על טבעות האטימה. בשטחי גינון ופיתוח, תחת משטחי

בטון, כבישים וכנדרש. לרבות חפירה/חציבה, מצע חול ים (דיונות) בגובה
 ס"מ בצדדים ומעל. מילוי החפירה והידוק במכבש20 ס"מ לפחות, 15 

 מ"מ160מכני, מילוי והחזרת הפיתוח למצב הנדרש. הצנרת בקוטר 
 ס"מ, כמפורט וכנדרש במפרט ובתוכניות. (סעיף דקל275ובעומק עד 

57.032.0040(

4.57.2.0010

9,710.00 4,855.00 2.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים של שוחות בקרה עגולות מחוליות טרומיות
, לרבות דפנות הגליל, תקרות (שטוחות או שלושה חלקים658מבטון ת"י 

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

הטרומיות, בניית מזלגון (בנצי'ק), קדח בדופן התא לכניסת/יציאת צנרת,
" כמשווק ע"יCS910אטמי חדירה בין צנרת פי.וי.סי. לתא בטון מסוג "

 ס"מ עם מכסה ב.ב. (בסעיף נפרד)100"וולפמן". התא בקוטר פנימי 
 ס"מ. כולל שלבי ירידה ברוחב כפול275 טון, ובעומק עד 8לעומס עד 

. כמפורט וכנדרש. כמפורט וכנדרש. (סעיף דקל631בהתאם לת"י 
57.042.0050(

4.57.2.0020

5,902.00 2,951.00 2.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים של שוחות בקרה עגולות מחוליות טרומיות
, לרבות דפנות הגליל, תקרות (שטוחות או שלושה חלקים658מבטון ת"י 

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

הטרומיות, בניית מזלגון (בנצי'ק), קדח בדופן התא לכניסת/יציאת צנרת,
" כמשווק ע"יCS910אטמי חדירה בין צנרת פי.וי.סי. לתא בטון מסוג "

 ס"מ עם מכסה ב.ב. (בסעיף נפרד) לעומס80"וולפמן". התא בקוטר פנימי 
 ס"מ. כולל שלבי ירידה ברוחב כפול בהתאם125 טון, ובעומק עד 8עד 

)57.042.0010. כמפורט וכנדרש. כמפורט וכנדרש. (סעיף דקל 631לת"י 

4.57.2.0030
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
742.00 371.00 2.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים של מכסה לשוחת בקרה לניקוז עם רשת לעומס

)98.142.0900 ס"מ (סעיף דקל 50 טון עם נעילה בקוטר 25
4.57.2.0040

21,904.00 מערכת ביוב וסילוק שפכים בגבולות מגרש 57.2 סה"כ לתת פרק:

צינורות מבטון מזוין 57.51 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,224.00 51.00 24.00 מ"א  מ'- לכל0.5 ס"מ עבור עומק נוסף של 50-60תוספת לצינורות מבטון קוטר 

 מ'4.25עומק מעל 
4.57.51.0010

205,615.00 1,003.00 205.00 מ"א "או "הידרוטל"M דגם "מגנוקריט- 1 סוג 27צינורות מבטון מזוין לפי ת"י 
 ס"מ מונחים בקרקע60 קוטר 5או ש"ע עם אטם תיקני על ה"זכר" דרג 

 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול (עד4.25 מ'ועד 3.75בעומק מעל  
לחצי גובה הצינור) ומילוי חוזר

4.57.51.0020

206,839.00 ורות מבטון מזוין צינ 57.51 סה"כ לתת פרק:

שוחות בקרה מרובעות מחוליות טרומיות 57.62 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
155,040.00 19,380.00 8.00 יח'  ס"מ, עם150/150שוחתו בקרה מלבניות מחוליות טרומיות במידות פנים 

טון), שלבי דריכהD400) 40 ס"מ ממין  50תא שיקוע ומכסה ב.ב. קוטר 
מ' , לרבות עבודות חפירה ומילוי5.75 ועד 2.55וכל אביזרים, בעומק מעל 

 חוזר

4.57.62.0010

155,040.00 שוחות בקרה מרובעות מחוליות טרומיות 57.62 סה"כ לתת פרק:

383,783.00 קווי מים, ביוב ותיעול 57 סה"כ לפרק:

497,186.00 בית ספר - תשתיות היקפיות 4 סה"כ לתת כתב:


