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 2019 דצמבר - התש"פ כסלו



01/03/2020 מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ
עמוד: 1

מכרז מספר :142/2019
רק"ל מקטעים 34+35

וקסמן-גוברין מנהל פרוייקט: 54,498,386.71 אומדן (ללא מע"מ):

שרי ישראל רקל 988 פרוייקט:

ריכוז למכרז

כללי 1 תת כתב:

סה"כ נושא
2,219,358.95 עבודות בטון יצוקות באתר-קונס' 1.2.1 תת פרק:

92,400.00 עבודות בטון יצוקות באתר- פיזי 1.2.2 תת פרק:
2,311,758.95עבודות בטון באתר 1.2 סה"כ לפרק:

30,238.95 עבודות איטום 1.5.1 תת פרק:
30,238.95עבודות איטום 1.5 סה"כ לפרק:

1,887,075.00 מוצרי מסגרות פלדה 1.6.10 תת פרק:
1,887,075.00נגרות אומן ומסגרות פלדה 1.6 סה"כ לפרק:

583,010.00 חפירות-תאורה 1.8.1 תת פרק:
484,227.00 צנרת, שוחות, תעלות- תאורה 1.8.2 תת פרק:
236,315.00 יסודות, גומחות והכנות- תאורה 1.8.3 תת פרק:
533,610.00 עמודי תאורה, זרועות, גופי תאורה וקופסאות חיבור- תאורה 1.8.4 תת פרק:
112,420.00 לוחות חשמל ומרכזיות- תאורה 1.8.5 תת פרק:
275,814.00 כבלים- תאורה 1.8.6 תת פרק:

3,240.00 בדיקות ואישורים- תאורה 1.8.7 תת פרק:
558,965.00 שונות- תאורה 1.8.8 תת פרק:
432,210.00 תאורה זמנית 1.8.9 תת פרק:
410,520.00 חפירות- חשמל מ"ג 1.8.10 תת פרק:
505,800.00 צנרת, שוחות, תעלות- חשמל מ"ג 1.8.11 תת פרק:
237,185.00 חפירות- חשמל מ"נ 1.8.12 תת פרק:
176,760.00 צנרת, שוחות, גומחות- חשמל מ"נ 1.8.13 תת פרק:
320,250.00 חפירות- רמזורים 1.8.14 תת פרק:
290,370.00 ציוד- רמזורים 1.8.15 תת פרק:
183,533.00 צנרת ושוחות- עבודות מולטיטובולר אינפרא 1 1.8.16 תת פרק:
36,850.00 יסודות, גומחות והכנות- עבודות מולטיטובולר אינפרא 1 1.8.17 תת פרק:

101,020.00 אביזרי תאורה- שונות 1.8.18 תת פרק:
222,311.00 הגנה קטודית 1.8.19 תת פרק:

5,704,410.00חשמל 1.8 סה"כ לפרק:

1,129,800.00 חיפוי קירות 1.14.1 תת פרק:
29,835.00 מדרגות 1.14.2 תת פרק:

1,159,635.00עבודות אבן 1.14 סה"כ לפרק:
1,098,490.00 תשתיות תקשורת פרטנר, סלקום, הוט 1.18.1 תת פרק:
1,302,275.00 בזק 1.18.2 תת פרק:

78,600.00 תשתיות ביטחון-עירייה 1.18.3 תת פרק:
577,302.00 תקשורת עירונית 1.18.4 תת פרק:

3,056,667.00תקשורת 1.18 סה"כ לפרק:

82,425.00 מסגרות חרש 1.19.5 תת פרק:
283,500.00 הקצב 1.19.6 תת פרק:

365,925.00מבני פלדה 1.19 סה"כ לפרק:



סה"כ נושא

1,365,279.10 ביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוס מקטע 34 1.23.1 תת פרק:
1,365,279.10ביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוס 1.23 סה"כ לפרק:

295,300.00 ניטור רעידות אדמה 1.24.1 תת פרק:
295,300.00ניטור רעידות אדמה 1.24 סה"כ לפרק:

248,240.00 עבודות ריצוף, אבני שפה, אבני תעלה ומדרגות 1.27.1 תת פרק:
248,240.00סידורי נגישות לנכים 1.27 סה"כ לפרק:

266,522.40 שילוט ממותג 1.29.1 תת פרק:
266,522.40שילוט ממותג 1.29 סה"כ לפרק:

1,649,040.00 ריצוף באבנים משתלבות 1.40.1 תת פרק:
236,340.00 עבודות פיתוח- פיזי קטע 34 1.40.2 תת פרק:
555,510.00 עבודות פיתוח- פיזי קטע 35 1.40.3 תת פרק:

2,440,890.00פיתוח נופי 1.40 סה"כ לפרק:
350,091.50 הכשרת קרקע 1.41.1 תת פרק:
799,908.00 נטיעה 1.41.2 תת פרק:
342,364.00 השקיה קטע 34 1.41.3 תת פרק:
736,252.00 השקיה קטע 35 1.41.4 תת פרק:

2,228,615.50גינון והשקיה 1.41 סה"כ לפרק:
תת פרק 42.0 1.42.1 תת פרק:

755,762.00 ריהוט רחוב 1.42.2 תת פרק:
755,762.00ריהוט רחוב 1.42 סה"כ לפרק:

42,000.00 שערים 1.44.1 תת פרק:
425,600.00 גידור מקטע 34 1.44.2 תת פרק:
828,800.00 גידור מקטע 35 1.44.4 תת פרק:

1,296,400.00שערים וגידור 1.44 סה"כ לפרק:
68,225.50 עבודות הכנה ופירוק- אדריכלות 1.51.1 תת פרק:

348,037.20 עבודות עפר- קונס' 1.51.2 תת פרק:
25,756.50 שכבות מצע ותשתיות אגו"מ- קונס' 1.51.3 תת פרק:

328,730.00 עבודות הכנה ופירוק מקטע 34 1.51.10 תת פרק:
876,520.00 עבודות עפר מקטע 34 1.51.20 תת פרק:
590,850.00 מצעים ותשתיות מקטע 34 1.51.30 תת פרק:

1,114,140.70 עבודות אספלט מקטע 34 1.51.40 תת פרק:
79,002.00 תאי בקרה - תפיסה (קולטנים)-קטע 34 1.51.64 תת פרק:

6,875.00 ריצוף וציפוי מאבן- קטע 34 1.51.72 תת פרק:
9,747.00 תמרור ושילוט מקטע 34 1.51.81 תת פרק:

10,851.50 עבודות סימון וצביעה מקטע 34 1.51.82 תת פרק:
599,427.00 עבודות הכנה ופירוק מקטע 35 1.51.83 תת פרק:

1,521,360.00 עבודות עפר מקטע 35 1.51.84 תת פרק:
1,341,000.00 מצעים ותשתיות מקטע 35 1.51.85 תת פרק:
2,032,780.00 עבודות אספלט מקטע 35 1.51.86 תת פרק:

133,320.00 תאי בקרה - תפיסה (קולטנים) מקטע 35 1.51.87 תת פרק:
9,072.00 תמרור ושילוט מקטע 35 1.51.88 תת פרק:

50,818.80 צביעה וסימון דרכים מקטע 35 1.51.89 תת פרק:
9,146,513.20סלילת כבישים ורחבות 1.51 סה"כ לפרק:

144,000.00 מילוי תעלות- קטע 34 1.57.26 תת פרק:
48,330.00 צינורות PVC ופוליאתילן- קטע 34 1.57.32 תת פרק:
20,430.00 שוחות בקרה עגולות מחוליות טרומיות- קטע 34 1.57.42 תת פרק:

2,592.00 תוספות לשוחות בקרה- קטע 34 1.57.43 תת פרק:
414,225.00 צינורות מבטון מזוין- קטע 34 1.57.51 תת פרק:
162,568.00 שוחות בקרה מרובעות מחוליות טרומיות- קטע 34 1.57.62 תת פרק:

5,292.00 עטיפות בטון- קטע 34 1.57.63 תת פרק:
288,000.00 מילוי תעלות- קטע 35 1.57.64 תת פרק:
127,665.00 צינורות פוליאתילן- קטע 35 1.57.65 תת פרק:
42,030.00 שוחות עגולות מחוליות טרומיות- קטע 35 1.57.66 תת פרק:

3,456.00 תוספות לשוחות בקרה- קטע 35 1.57.67 תת פרק:
931,860.00 צינורות מבטון מזוין- קטע 35 1.57.68 תת פרק:
364,684.00 שוחות בקרה מרובעות מחוליות טרומיות- קטע 35 1.57.69 תת פרק:

5,670.00 דיפון- קטע 35 1.57.70 תת פרק:



סה"כ נושא

6,615.00 עטיפות- קטע 35 1.57.71 תת פרק:
2,567,417.00קווי ניקוז 1.57 סה"כ לפרק:

165,780.00 בטון מובא 1.82.10 תת פרק:
165,780.00חומרים לעבודות בטון 1.82 סה"כ לפרק:

55,200.00 תחנת אוטובוס מקטע 34 1.83.1 תת פרק:
220,800.00 תחנת אוטובוס מקטע 35 1.83.2 תת פרק:

276,000.00עיריית ירושלים תחנות אוטובוס 1.83 סה"כ לפרק:
222,311.00 שוחות וכבלים 1.84.1 תת פרק:
140,000.00 צובר גז 1.84.2 תת פרק:
140,000.00 מיכל סולר 1.84.3 תת פרק:

5,000.00 בור תשליך 1.84.4 תת פרק:
507,311.00כללי 1.84 סה"כ לפרק:

136,480.00 תת פרק 1 1.88.2 תת פרק:
3,740.00 תת פרק 1 1.88.5 תת פרק:

30,624.00 תת פרק 5 1.88.19 תת פרק:
67,930.00 תת פרק 1 1.88.23 תת פרק:

6,370.00 תת פרק 2 1.88.51 תת פרק:
245,144.00קונסטרוקציה- יסודות OCS מקטע 34 1.88 סה"כ לפרק:

240,870.00 תת פרק 001 1.89.2 תת פרק:
2,380.00 תת פרק 10 1.89.5 תת פרק:

30,581.00 תת פרק 5 1.89.19 תת פרק:
165,545.00 תת פרק 1 1.89.23 תת פרק:

5,740.00 תת פרק 20 1.89.51 תת פרק:
445,116.00קונסטרוקציה- יסודות OCS מקטע 35 1.89 סה"כ לפרק:

620,895.00 הקצב רג'י 1.90.2 תת פרק:
3,600,016.79 הסדרי תנועה 1.90.3 תת פרק:

100,000.00 הגנה מפני זרמים טועים 1.90.4 תת פרק:
4,320,911.79הקצב 1.90 סה"כ לפרק:

כלליסה"כ לתת כתב: 141,086,911.89

מבנה מיישרים ושנאים מקטע 35 2 תת כתב:

סה"כ נושא

1,109,632.00 עבודות בטון יצוק באתר 2.2.1 תת פרק:
1,109,632.00עבודות בטון באתר 2.2 סה"כ לפרק:

50,925.00 עבודות איטום 2.5.1 תת פרק:
50,925.00עבודות איטום 2.5 סה"כ לפרק:

79,300.00 פתחים לחדר המיישרים (רקטיפייר) 2.6.20 תת פרק:
30,000.00 פתחים לחדר השנאים (טרפו) 2.6.21 תת פרק:

109,300.00נגרות אומן ומסגרות פלדה 2.6 סה"כ לפרק:
392,000.00 הגבלת שדה מגנטי 2.8.41 תת פרק:

7,300.00 חשמל -שונות 2.8.99 תת פרק:
399,300.00חשמל 2.8 סה"כ לפרק:

110,800.00 טיח פנים 2.9.1 תת פרק:
110,800.00עבודות טיח 2.9 סה"כ לפרק:

109,500.00 עבודות צביעה 2.11.1 תת פרק:
109,500.00צביעה 2.11 סה"כ לפרק:

45,600.00 חיפוי קירות 2.14.1 תת פרק:
45,600.00עבודות אבן 2.14 סה"כ לפרק:

543,010.20 ביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוס 2.23.1 תת פרק:
543,010.20ביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוס 2.23 סה"כ לפרק:

216,000.00 הכשרת קרקע 2.41.10 תת פרק:
216,000.00גינון והשקיה 2.41 סה"כ לפרק:

39,000.00 עבודות עפר 2.51.2 תת פרק:
12,250.00 שכבות מצע ותשתיות אגו"מ 2.51.3 תת פרק:

51,250.00עבודות סלילה 2.51 סה"כ לפרק:
195,045.00 איטום 2.99.1 תת פרק:

195,045.00עבודות איטום 2.99 סה"כ לפרק:



סה"כ נושא

מבנה מיישרים ושנאים מקטע 35סה"כ לתת כתב: 22,940,362.20

עבודות הגיחון עדכון 24/9/2019 3 תת כתב:

סה"כ נושא
1,905,635.00 הנחת קווי מים מפלדה 3.1.1 תת פרק:

711,920.00 עבודות עפר 3.1.2 תת פרק:
117,474.00 התקנה והרכבת אביזרים 3.1.3 תת פרק:
344,093.00 תאים 3.1.4 תת פרק:
445,150.00 ריצופים, גדרות ואספלטים 3.1.6 תת פרק:
71,910.00 עבודות בטון 3.1.7 תת פרק:

159,388.00 עבודות בתאים מיוחדים 3.1.8 תת פרק:
2,056,417.62 חומרים 3.1.9 תת פרק:

5,811,987.62קווי מים - עבודות מים (פרק 57) 3.1 סה"כ לפרק:
הערות כלליות 3.2.1 תת פרק:

25,650.00 אספקת מכסים 3.2.2 תת פרק:
25,650.00קווי ביוב - הערות כלליות 3.2 סה"כ לפרק:

58,135.00 חפירת תעלות לצנרת ביוב "-8"6 3.3.1 תת פרק:
17,964.00 חפירת תעלות לצנרת "-20"10 3.3.2 תת פרק:

76,099.00קווי ביוב - חפירת תעלות לצנרת ביוב 3.3 סה"כ לפרק:

21,105.00 PVC אספקה והובלת צנרת 3.4.1 תת פרק:
123,600.00 HDPE אספקת, הובלת והנחת צנרת 3.4.3 תת פרק:

144,705.00קווי ביוב - אספקת צינורות והובלתם 3.4 סה"כ לפרק:

55,910.00 הנחת צנרת PVC והרכבתה 3.5.1 תת פרק:
55,910.00קווי ביוב - הנחת צינורות והרכבתם 3.5 סה"כ לפרק:

4,050.00 מפל "-8"6 3.6.1 תת פרק:
4,050.00קווי ביוב - מפלים לתאי ביקורת 3.6 סה"כ לפרק:

78,500.00 תאי בקרה 1.00 מ' 3.7.1 תת פרק:
22,120.00 תאי בקרה 1.25 מ' 3.7.2 תת פרק:
24,000.00 תאי בקרה 1.50 מ' 3.7.3 תת פרק:

124,620.00קווי ביוב - תאי בקרה 3.7 סה"כ לפרק:
16,730.00 תיקוני תאי בקרה 3.8.1 תת פרק:

16,730.00קווי ביוב - תיקוני תאי בקרה 3.8 סה"כ לפרק:
386,000.00 עבודות נוספות 3.9.1 תת פרק:

386,000.00קווי ביוב  - עבודות שונות 3.9 סה"כ לפרק:
27,000.00 תיקוני גדרות ורצפות 3.10.1 תת פרק:

27,000.00קווי ביוב - תיקוני גדרות ורצפות 3.10 סה"כ לפרק:

26,400.00 עבודות אספלט 3.11.1 תת פרק:
26,400.00קווי ביוב - עבודות אספלט 3.11 סה"כ לפרק:

עבודות הגיחון עדכון 24/9/2019סה"כ לתת כתב: 36,699,151.62

שצ''פ אלקנה 4 תת כתב:

סה"כ נושא
תת פרק 42.0 4.42.1 תת פרק:

23,400.00 סככות ורשתות צל 4.42.2 תת פרק:
74,800.00 משטחי בלימה למתקני משחק 4.42.3 תת פרק:

368,256.00 מתקני משחק 4.42.4 תת פרק:
8,400.00 ריהוט רחוב 4.42.5 תת פרק:

474,856.00ריהוט רחוב 4.42 סה"כ לפרק:

שצ''פ אלקנהסה"כ לתת כתב: 4474,856.00

אתרא קדישא 5 תת כתב:

סה"כ נושא
89,580.00 עבודות הכנה ופירוק 5.1.1 תת פרק:

1,862,500.00 עבודות עפר 5.1.2 תת פרק:
132,090.00 גידור ודרכי גישה 5.1.3 תת פרק:

2,084,170.00עבודות הכנה, עפר, גידור ודרכי גישה 5.1 סה"כ לפרק:



סה"כ נושא

869,600.00 מבנים הלכתיים 5.2.1 תת פרק:
225,460.00 עבודות ייצוב 5.2.2 תת פרק:
117,875.00 עבודות תימוך 5.2.3 תת פרק:

1,212,935.00מבנים הלכתיים, עבודות ייצוב ועבודות תימוך 5.2 סה"כ לפרק:

אתרא קדישאסה"כ לתת כתב: 53,297,105.00

54,498,386.71סה"כ לכל כתב הכמויות:
% הנחה:

54,498,386.71 סה"כ לאחר הנחה

___________________ שם הקבלן וחתימתו: ___________ תאריך:
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כתב כמויות למכרז מספר 142/2019
mרק"ל מקטעים 34+35

תת כתב: כללי

עבודות בטון באתר 2 פרק:

עבודות בטון יצוקות באתר-קונס' 2.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
29,772.75 561.75 53.00 מ"ק בטון רזה יצוק מתחת לאלמנטים מבניים 1.2.1.0010

55,125.00 551.25 100.00 מ"ק בטון רזה יצוק למילוי חללים 1.2.1.0020

192,307.50 1,039.50 185.00 מ"ק יסודות עוברים ורגלי קירות תומכים מבטון ב-30 בחתכים כלשהם. 1.2.1.0030

135,240.00 1,176.00 115.00 מ"ק קורות ראש מבטון ב-30  בחתכים כלשהם, יצוקות במפלס עליון קירות 
חפורים (''Slurry'') או כלונסאות

1.2.1.0040

440,000.00 1,000.00 440.00 מ"ק מרצפי בטון ומשטחי בטון ב-30 בעוביים כלשהם. 1.2.1.0050

171,937.50 1,312.50 131.00 מ"ק קירות מבטון ב-30 בעובי 30 ס"מ 1.2.1.0060

260,400.00 1,302.00 200.00 מ"ק קירות מבטון ב-30 בעובי משתנה עד 80 ס"מ 1.2.1.0070

69,615.00 1,785.00 39.00 מ"ק מהלכי מדרגות מבטון ב-,30 לרבות משטחים אופקיים , משופעים בעוביים
כלשהם ומשולשי מדרגות בחתכים כלשהם.

1.2.1.0080

40,792.50 36.75 1,110.00 מ"ק תוספת מחיר עבור בטון ב-40 במקום ב-30 1.2.1.0090

49,500.00 330.00 150.00 מ"ק (C.L.S.M) בטון בעל חוזק מבוקר נמוך 1.2.1.0100

184,800.00 4,200.00 44.00 טון מוטות פלדה מצולעים רתיכים מסוג פ- 400W לזיון בטון לפי ת"י 
/4466חלק,3 בכול הקטרים והאורכים

1.2.1.0110

554,700.00 4,300.00 129.00 טון מוטות פלדה מצולעים רתיכים מסוג פ- 500W לזיון בטון לפי ת"י 
/4466חלק,3 בכול הקטרים והאורכים

1.2.1.0120

2,801.40 30.45 92.00 מ"א מישקי התפשטות (מישקי הפרדה) 1.2.1.0130

2,704.80 29.40 92.00 מ"א סתימת מישקים בחומר אלסטומרי מאושר 1.2.1.0140

8,190.00 40.95 200.00 יח' מוטות מייתדים כימיים לבטון בקוטר 16 מ''מ 1.2.1.0150

11,550.00 57.75 200.00 יח' מוטות מייתדים כימיים לבטון בקוטר 20 מ''מ 1.2.1.0160

9,922.50 52.50 189.00 יח' מוטות מייתדים מגלוונים בקוטר 25 מ''מ ובאורכים שונים 1.2.1.0170

2,219,358.952,219,358.952,219,358.952,219,358.95 עבודות בטון יצוקות באתר-קונס'עבודות בטון יצוקות באתר-קונס'עבודות בטון יצוקות באתר-קונס'עבודות בטון יצוקות באתר-קונס' 2.12.12.12.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:
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כתב כמויות למכרז מספר 142/2019
mרק"ל מקטעים 34+35

תת כתב: כללי

עבודות בטון יצוקות באתר- פיזי 2.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
92,400.00 330.00 280.00 מ"ק בטון בעל חוזק מבוקר נמוך (.C.L.S.M) עבור קטע 34 1.2.2.0010

92,400.0092,400.0092,400.0092,400.00 עבודות בטון יצוקות באתר- פיזיעבודות בטון יצוקות באתר- פיזיעבודות בטון יצוקות באתר- פיזיעבודות בטון יצוקות באתר- פיזי 2.22.22.22.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

2,311,758.952,311,758.952,311,758.952,311,758.95 עבודות בטון באתרעבודות בטון באתרעבודות בטון באתרעבודות בטון באתר 2222 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עבודות איטום 5 פרק:

עבודות איטום 5.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
30,238.95 32.55 929.00 מ"ר איטום פני הבטון ברכיבים הבאים במגע עם הקרקע בסביבה שאינה 

משתכת - מריחת פריימר ושתי שכבות ביטומן, כמפורט בפרק/תת פרק 
,19.02.04.05 אבל בעובי 4 מ"מ

1.5.1.0010

30,238.9530,238.9530,238.9530,238.95 עבודות איטוםעבודות איטוםעבודות איטוםעבודות איטום 5.15.15.15.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

30,238.9530,238.9530,238.9530,238.95 עבודות איטוםעבודות איטוםעבודות איטוםעבודות איטום 5555 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

נגרות אומן ומסגרות פלדה 6 פרק:

מוצרי מסגרות פלדה 6.10 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
284,800.00 1,780.00 160.00 יח' מכסה מרובע מיציקת ברזל לריצוף אבנים משתלבות עד 60/60 תוצרת 

איטונג או ש"ע לפי פרט D3 לתשתיות השונות
1.6.10.0010

117,000.00 650.00 180.00 מ"א .B8 מעקה בטיחות להולכי רגל בגובה 1.10 מ'. לפי פרט 1.6.10.0020

300,000.00 6,000.00 50.00 יח' ארון פח עבור פילר, כולל דלת רפפה, מנעול, צירים וכל הנדרש להשלמת 
הארון. בגודל לפי פילר בתיאום עם האדריכל. צבע וגוון לפי בחירת 

.D22 האדריכל. לפי פרט

1.6.10.0030

2,000.00 1,000.00 2.00 מ"ר דלת רפפה דו כנפית לנישה בקיר, צבע וגוון לפי בחירת אדריכל. לפי פרט
D21

1.6.10.0040

36,300.00 330.00 110.00 מ"א מאחז יד לאורך רמפות ומדרגות בגובה 90 ס"מ מעוגן לקיר או לקרקע, 
B7 7039 לפי פרט. RAL ממתכת מגולוונת באבץ חם וצבוע בתנור, בגוון

1.6.10.0050

550,000.00 500.00 1,100.00 מ"א B6 מעקה הגנה להולכי רגל, לפי פרט 1.6.10.0060

6,600.00 660.00 10.00 מ"א מאחז יד כפול לאורך מדרגות בגובה 90 ס"מ מעוגן לקרקע, ממתכת 
B7 7039 לפי פרט, RAL מגולוונת באבץ חם,צבוע בתנור בגוון

1.6.10.0070

222,000.00 1,200.00 185.00 מ"א גדר הסתרה למגרשים פרטיים בגובה 2.00 מטר, מעוגן לקיר. ממתכת 
BG18 מגולוונת באבץ חם וצבועה. לפי פרט

1.6.10.0080

21,000.00 280.00 75.00 מ"א גדר לירון עם קרן תוצרת אור תעש או ש"ע כדוגמת הקיימת בישיבת חב"ד
תורת אמת ירמיהו 16

1.6.10.0090
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כתב כמויות למכרז מספר 142/2019
mרק"ל מקטעים 34+35

תת כתב: כללי

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
250,000.00 250.00 1,000.00 מ"א גדר זמנית בין שלב אינפרא 1 לאינפרא 2 1.6.10.0100

8,750.00 8,750.00 1.00 יח' שער דו כנפי דגם "לירון בטחוני" או "קרן" או ש"ע במידות 450/235 ס"מ. 
השער עשוי מפרופילים אנכיים בגובה 2.0 מ' עם קרן באורך 50 ס"מ בזוית
של 45 מעלות, מסגרת מפרופיל 60/40/2 מ"מ ורשת מרותכת 50/150/4.5 

מ"מ, לרבות עמודי שער מפרופיל 100/100/4 מ"מ, בריח ואוזניים למנעול 
תלייה, באיחים לקרקע ויסודות בטון במידה 0 80/80/8 ס"מ כדוגמת 

השער הקיים בכניסה לישיבת תורת אמת חב"ד.

1.6.10.0110

9,000.00 3,000.00 3.00 יח' BG45 1.3 מ' לפי פרטX2 שער אלומיניום תוצרת טרלידור או ש"ע במידות 1.6.10.0120

50,625.00 562.50 90.00 מ"א DG32 גדר היקפית דגם "חנית" בגובה 2.5 מ' לפי פרט 1.6.10.0130

7,000.00 3,500.00 2.00 יח' DG34 שער פשפש דגם חנית בגובה 2.5 מ' ברוחב 1.45 לפי פרט 1.6.10.0140

22,000.00 11,000.00 2.00 יח' BG33 שער פשפש דגם חנית בגובה 2.5 מ' ברוחב 4.7 מ' לפי פרט 1.6.10.0150

1,887,075.001,887,075.001,887,075.001,887,075.00 מוצרי מסגרות פלדהמוצרי מסגרות פלדהמוצרי מסגרות פלדהמוצרי מסגרות פלדה 6.106.106.106.10 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

1,887,075.001,887,075.001,887,075.001,887,075.00 נגרות אומן ומסגרות פלדהנגרות אומן ומסגרות פלדהנגרות אומן ומסגרות פלדהנגרות אומן ומסגרות פלדה 6666 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

חשמל 8 פרק:

חפירות-תאורה 8.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
168,000.00 60.00 2,800.00 מ"א חפירה ו/או חציבת תעלה בעומק עד 120 ס"מ ברוחב עד 60 ס"מ, 

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

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

1.8.1.0010

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

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

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

1.8.1.0020

11,160.00 186.00 60.00 מ"א חציית משטח אספלט/בטונים ו/או פירוק ריצוף בשטח כבישים, מדרכות 
ו/או איי תנועה כולל אבני שפה מכל סוג, באמצעות כל כלי מכאני 

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

בעבודת ידיים לעומק עד 300 ס"מ, ברוחב כנדרש עד 100 ס"מ מתחת 
למסילת רכבת עתידית

1.8.1.0030

48,600.00 135.00 360.00 מ"א תיקון משטח אספלט/בטונים ו/או ריצוף בשטח כבישים, מדרכות ו/או איי 
 C.L.S.M תנועה כולל ריפוד וכיסוי חול, החלפת החומר החפור בבטון

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

1.8.1.0040
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כתב כמויות למכרז מספר 142/2019
mרק"ל מקטעים 34+35

תת כתב: כללי

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
9,000.00 300.00 קומפלט30.00 חפירה ו/או חציבה תעלה לצנרת בכל סוגי הקרקע, מעל מכשול (מעביר 

מים, קו בזק, צנרת מים וכו'), ברוחב 40 ס''מ לרוחבו של המכשול להנחת 
צנרת שרשורית, כולל יציקת בטון ב- 20 להגנת הצנרת.

1.8.1.0050

10,050.00 335.00 30.00 מ"ק יציקת בטון ב-20 נוסף להגנת צנרת מעל מכשול ו/או לכל מקום שיידרש, 
(לפי דרישת מנה''פ)

1.8.1.0060

36,000.00 1,200.00 קומפלט30.00 הגנות בהצטלבות של מערכות שונות עם כבלי מ"ג או מ"נ של חח"י 
כנדרש בחוק החשמל כולל שרוולים ביטונם, חפירת גישוש ידנית בעומק 

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

1.8.1.0070

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

התאורטי של החפירה)

1.8.1.0080

583,010.00583,010.00583,010.00583,010.00 חפירות-תאורהחפירות-תאורהחפירות-תאורהחפירות-תאורה 8.18.18.18.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

צנרת, שוחות, תעלות- תאורה 8.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
38,357.00 12.10 3,170.00 מ"א צינור פוליאטילן דגם בזק יק"ע 13.5 בקוטר 50 מ"מ. 1.8.2.0010

31,590.00 9.00 3,510.00 מ"א אספקה והתקנה של צינור פלסטי שרשורי גמיש דו שכבתי קוטר 75 מ"מ 
דגם "מגנום" או "קוברה גמיש" או שווה איכות מאושר, עם חוט משיכה 

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

1.8.2.0020

222,040.00 26.00 8,540.00 מ"א אספקה והתקנה של צינור מפוליאטילן (H.D.P.E) בקוטר 75 מ"מ, יק"ע 
13.5 לפי תקן בזק לתקשורת, עם שכבת סיליקור פנימית, הצינור עם פסי 
סימון בצבע כנדרש לפי סוג המערכת שבתכנון (אדום,ירוק,צהוב,כתום). 
כולל חוט ניילון שזור 8 מ"מ, עבור סיבים אופטיים או תקשורת מסחרית 

או בקרת תנועה

1.8.2.0030

22,360.00 26.00 860.00 מ"א אספקה והתקנה של צינור P.V.C קשיח בקוטר '',4 דרג 10 עובי דופן 4.2 
מ''מ, עם חוט משיכה מניילון שזור בקוטר 8 מ''מ, וחיבורים אטומים בין 

הצינורות.

1.8.2.0040

52,400.00 6,550.00 8.00 יח' תא בקרה מלבני דגם 2A במידות פנימיות 143X 91 ס"מ ובעומק 227 ס"מ, 
עם מכסה כבד D400 לעומס 40 טון מיציקת פלדה לפי ת"י 489 עם סמל 
הרשות בעלת התשתית וכיתוב בהטבעה בהתאם ליעוד המערכת כולל 

מדרגות (סולם), קידוחי פתחים לצנרת ומחברי שוחה גמישים מסוג 
איטוביב, כולל חפירת הבור, התקנת התא, הידוק בשכבות מבוקר סביב 

התא וסילוק עודפי החפירה.

1.8.2.0050

2,330.00 2,330.00 1.00 יח' תא בקרה לחשמל עם תקרה כבדה ומכסה מיציקת פלדה D400 לעומס 40 
טון לפי ת''י 489 עם סמל עיריית ירושלים וכיתוב יצוקים בהטבעה לפי 

סוג המערכת.  התא בקוטר 100 ס''מ ובעומק 1.75 מ', עם שלבי 
טיפוס,כולל חפירה/חציבה וסילוק עודפי אדמה.

1.8.2.0060

92,040.00 1,770.00 52.00 יח' תא בקרה לחשמל עם תקרה כבדה ומכסה מיציקת פלדה D400 לעומס 40 
טון לפי ת''י 489 עם סמל עיריית ירושלים וכיתוב יצוקים בהטבעה לפי 

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

1.8.2.0070



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 01/03/202010

כתב כמויות למכרז מספר 142/2019
mרק"ל מקטעים 34+35

תת כתב: כללי

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,060.00 340.00 9.00 יח' חיבור הזנה חדשה לבסיס של עמוד תאורה קיים כולל חפירה מסביב 

ליסוד, חציבה/חדירה ליסוד של העמוד והחדרת כבל התחברות להזנה 
במגש כולל החלפת מהדקים וחיבור מוליך הארקה בקרקע, וסגירת הפתח 

בתעלת פח מגולוון בעובי 2 מ"מ, מילוי החפירה, תיקוני בטון ליסוד, 
הידוק והחזרת המצב לקדמותו.

1.8.2.0080

4,050.00 270.00 15.00 יח' אלקטרודת הארקה אנכית בקוטר 18.5 מ''מ ובאורך 3 מ', כולל כל 
האביזרים.

1.8.2.0090

10,800.00 720.00 15.00 יח' בריכת ביקורת לאלקטרודה אנכית, בקוטר 60 ס"מ ועומק 50 ס"מ, כולל 
מכסה מיציקת פלדה לעומס 12.5 טון עם סמל נתיבי ישראל וכיתוב 

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

1.8.2.0100

5,200.00 5,200.00 1.00 יח' תא בקרה מלבני לתקשורת מסחרית דגם 1A במידות פנימיות 127X 57 ס"מ
ובעומק 192 ס"מ,כולל מדרגות (סולם) כמפורט במפרט הטכני

1.8.2.0110

484,227.00484,227.00484,227.00484,227.00 צנרת, שוחות, תעלות- תאורהצנרת, שוחות, תעלות- תאורהצנרת, שוחות, תעלות- תאורהצנרת, שוחות, תעלות- תאורה 8.28.28.28.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

יסודות, גומחות והכנות- תאורה 8.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
87,480.00 1,080.00 81.00 יח' יסוד בטון מזויין ב-30 לעמוד תאורה 12 מ' גובה לפי פרט המוגדר ע"י 

קונסטרוקטור כולל פס מגולוון מפלדה 40X4 מ"מ מחובר בריתוך לבורגי 
היסוד עבור הארקת יסוד, כולל כל הצנרת ביסוד ושרוולים מצינור 

שרשורי בקוטר 75 מ"מ, כולל חפירה, חציבה, פריצה או קידוח בכל סוגי 
הקרקע של בור, הכנת תבנית עץ, התקנת בורגי יסוד, יצי קת בטון, ברזל 

הזיון, מילוי, הידוק וסילוק עודפי אדמה.

1.8.3.0010

30,375.00 375.00 81.00 יח' ארבעה בירגי יסוד לעמוד פלדה 12 מ', מרותכים ומגולוונים בכלוב, כולל
יציאת פס מגולוון בריתוך לצורך הארקה, כולל 3 אומים ודסקיות (במקרה 

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

1.8.3.0020

3,460.00 1,730.00 2.00 יח' יסוד בטון מזויין ב-30 למרכזיה למאור כולל חפירה ו/או חציבה, ברזלי 
זיון מרותכים כהארקת יסוד, כולל פס מגולוון מפלדה 4*50 מ"מ מחובר 

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

1.8.3.0030

65,000.00 1,300.00 50.00 יח' אספקה והתקנה של פלטת מעבר מתכתית מאושרת בעיריית ירושלים 
ביסוד

1.8.3.0040

4,500.00 450.00 10.00 יח' חוליית בטון גלילית בקוטר פנימי 80 ס"מ ובעומק פנימי עד 50 ס"מ תו תק
ישראלי מותקנת במקום בו יהיה בעתיד תא מולטיטיובלר עם מילוי חול 

ושכבת מלט עליונה

1.8.3.0050

5,500.00 550.00 קומפלט10.00 חוליית בטון גלילית בקוטר פנימי 100 ס"מ ובעומק פנימי עד 50 ס"מ , עם
תו תקן ישראלי מותקנת על יסוד עמוד תאורה OCS להגנה , עם מילוי 

חול ושכבת מלט עליונה

1.8.3.0060

40,000.00 800.00 קומפלט50.00 הגנה זמנית ליסוד וצנרת הכנה לקטינרי שיבוצע בשלב INFRA 2  כולל : 
כיסוי ברגים עשוי פח מגולוון בעובי 4 מ,מ לפחות ובתאם לתכנון  

קונסטרוקטור יותקן על ברגי היסוד מתחת למדרכה / ריצוף /אספלט 
 X/Y/Z ומכסה את הצנרת כולל גם הגנת יוטה וגריז כולל גם סימון

במדידה / עדות וסימון שונה בפיתוח כגון אבן שונה ברציף

1.8.3.0070

236,315.00236,315.00236,315.00236,315.00 יסודות, גומחות והכנות- תאורהיסודות, גומחות והכנות- תאורהיסודות, גומחות והכנות- תאורהיסודות, גומחות והכנות- תאורה 8.38.38.38.3 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 01/03/202011

כתב כמויות למכרז מספר 142/2019
mרק"ל מקטעים 34+35

תת כתב: כללי

עמודי תאורה, זרועות, גופי תאורה וקופסאות חיבור- תאורה 8.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
202,500.00 2,500.00 קומפלט81.00 אספקה לאתר והתקנה של עמוד מפלדה קוני בחתך עגול מהדגם המאושר 

ע"י עיריית ירושלים לטובת עמוד תאורה משולב מצלמה בגובה 12 מ' 
(גובה כולל הזרוע), טבול באבץ חם, למהירות רוח 47 מ' לשניה, וכל 

האביזרים והברגים לחיבור הזרועות, כולל הכנה להתקנה והזנה למצלמת 
בטחון (שתי צינורות 23 מ"מ בתוך העמוד להשחלת כבל ההזנה ו 

התקשורת למצלמה) כולל הכנת פתח נוסף כפי שמצויין בפרט הרלוונטי

1.8.4.0010

29,160.00 360.00 81.00 יח' צביעת עמוד תאורה עגול קוני 10-12 מ' גובה והזרועות שעליו בתנור 
בשיטת TRIBO(FRICTION ) או בשיטה אלקטרוסטטית בהתאם לסטנדרט 

העירייה, בגוון שעליו יורה המפקח

1.8.4.0020

12,690.00 270.00 47.00 יח' אספקה לאתר של זרוע יחידה קונית, באורך אופקי עד 1.5 מ' מותאמת 
לעמוד פלדה קוני, למהירות רוח 47 מ' לשניה.

1.8.4.0030

12,720.00 530.00 24.00 יח' אספקה לאתר של זרוע כפולה קונית, באורך אופקי עד 1.5 מ' מותאמת 
לעמוד פלדה קוני, למהירות רוח 47 מ' לשניה.

1.8.4.0040

2,490.00 830.00 3.00 יח' אספקה לאתר והתקנה של זרוע שלישיה קונית, באורך אופקי עד 1.5 מ' 
מותאמת לעמוד פלדה קוני, למהירות רוח 47 מ' לשניה.

1.8.4.0050

4,900.00 700.00 7.00 יח' אספקה לאתר של זרוע כפולה "מזלג" מפלדה מגולוונת, מתאימה לעמוד 
בגובה עד 18 מ' . הזרוע תהיה לפי תוכנית פרט באורך 1.5 מ' מתאימה 

למהירות רוח 47 מטר/שניה.

1.8.4.0060

30,600.00 360.00 85.00 יח' פרוק עמוד תאורה קיים מפלדה בגובה עד 18 מ', כולל זרועות, פנסים וכל
מרכיביו, כולל פירוק חיבורי חשמל וכבל ההזנה ובידודם, והעברתו  

למקום שיורה מנה''פ.

1.8.4.0070

12,825.00 225.00 57.00 יח' אספקה לאתר והתקנה של מגש מחומר פלסטי כבה מאליו לפנס אחד, 
כולל מהדקים מדגם BC2 ו- BC3 תוצרת  כפר מנחם , בהתאם לנדרש, 

לכבלים בחתך עד 35 ממ"ר כל אחד, כולל פס למבטיחים חצי אוטומטיים 
ופס לחיבורי הארקה, כולל מבטיח חצי אוטומטי דו קוטבי עם ניתוק אפס 

10KA ,2X10AC עם כיסוי, כולל חיווט וחיבור הפנסים עם המגש בא 
מצעות כבל 3x1.5 ממ"ר לכל פנס.

1.8.4.0080

8,840.00 260.00 34.00 יח' אספקה לאתר והתקנה של מגש מחומר פלסטי כבה מאליו לשני פנסים, 
כולל מהדקים מדגם BC2 ו- BC3 תוצרת כפר מנחם , בהתאם לנדרש, 

לכבלים בחתך עד 35 ממ"ר כל אחד, כולל פס למבטיחים חצי אוטומטיים 
ופס לחיבורי הארקה, כולל שני מבטיחים חצי אוטומטי דו קוטבי עם ניתוק

אפס 10KA ,2X10AC עם כיסוי, כולל חיווט וחיבור הפנסים עם המגש 
באמצעות כבל 3x1.5 ממ"ר לכל פנס.

1.8.4.0090

975.00 325.00 3.00 יח' אספקה לאתר והתקנה של מגש מחומר פלסטי כבה מאליו לשלושה פנסים,
כולל מהדקים מדגם BC2 ו- BC3 תוצרת כפר מנחם , בהתאם לנדרש, 

לכבלים בחתך עד 35 ממ"ר כל אחד, כולל פס למבטיחים חצי אוטומטיים 
ופס לחיבורי הארקה, כולל שלושה מבטיחים חצי אוטומטי דו קוטבי עם 

ניתוק אפס 10KA ,2X10AC עם כיסוי, כולל חיווט וחיבור הפנסים עם 
המגש באמצעות כבל 3x1.5 ממ"ר לכל פנס.

1.8.4.0100

8,910.00 110.00 81.00 יח' תוספת מחיר למגש הנ"ל עבור מא"ז חד פאזי לזרם 10KA 16A עבור בית 
תקע על העמוד (הנמדד בנפרד ) כולל כבל 3X2.5 N2XY ממ"ר מהמגש 

לבית התקע

1.8.4.0110

198,900.00 5,100.00 39.00 יח' גוף תאורה כבישים ורחובות דגם ITALO תוצרת AEC גוון אור 3000 
קלווין, הספק 248 וואט תפוקה אורית 25000 לומן ועקומה פוטומטרית 

STW או STE

1.8.4.0120



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 01/03/202012

כתב כמויות למכרז מספר 142/2019
mרק"ל מקטעים 34+35

תת כתב: כללי

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
8,100.00 100.00 81.00 יח' מחזיק דגלים לעמוד תאורה לשני דגלים 1.8.4.0130

עמודי תאורה, זרועות, גופי תאורה וקופסאות חיבורעמודי תאורה, זרועות, גופי תאורה וקופסאות חיבורעמודי תאורה, זרועות, גופי תאורה וקופסאות חיבורעמודי תאורה, זרועות, גופי תאורה וקופסאות חיבור533,610.00533,610.00533,610.00533,610.00 8.48.48.48.4 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

לוחות חשמל ומרכזיות- תאורה 8.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
110,000.00 55,000.00 2.00 יח' מרכזיה למאור חיבור עד ,3X100A עשויה ארונות אטומים מפוליאסטר 

משוריין, כולל לוח החשמל בנוי מקופסאות ,CI כוללת בקר מחיווט אל 
העירייה, וכל הציוד והאביזרים הנדרשים מותקן בארונות הנ"ל, בהתאם 

לתוכניות, כולל ביצוע איזון עומסים לשלוש הפאזות.

1.8.5.0010

2,420.00 1,210.00 קומפלט2.00 יסוד בטון מזוין ב-30 לתא מנייה ח"ח (עשוי ארון פח), כולל חפירה ו/או 
חציבה, ברזלי זיון מרותכים כהארקת יסוד, יציאת פס מגולוון מפלדה 

4*50 מ"מ מחובר בריתוך לבורגי היסוד, מסגרת לביסוס הארונות, צנרת 
בקוטר 100 מ"מ ביסוד, הידוק מבוקר סביב היסוד, החזרת השטח לקדמותו 

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

במחירי היסודות).

1.8.5.0020

112,420.00112,420.00112,420.00112,420.00 לוחות חשמל ומרכזיות- תאורהלוחות חשמל ומרכזיות- תאורהלוחות חשמל ומרכזיות- תאורהלוחות חשמל ומרכזיות- תאורה 8.58.58.58.5 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

כבלים- תאורה 8.6 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
83,300.00 34.00 2,450.00 מ"א כבל 16X5 N2XY ממ''ר, כולל סופיות (מפלצת) מתכווצות עם 5 אצבעות 

מתוצרת ''רייקם'' או ''מגלן'' או שווה איכות מאושר, לסגירת קצוות 
הכבל.

1.8.6.0010

90,630.00 53.00 1,710.00 מ"א כבל 25X5 N2XY ממ''ר, כולל סופיות (מפלצת) מתכווצות עם 5 אצבעות 
מתוצרת ''רייקם'' או ''מגלן'' או שווה איכות מאושר, לסגירת קצוות 

הכבל.

1.8.6.0020

21,964.00 6.80 3,230.00 מ"א כבל 3X2.5 N2XY ממ"ר עבור דאלי 1.8.6.0030

9,200.00 92.00 100.00 מ"א כבל תת קרקעי מסוג N2XY-XLPE 4 50X ממ"ר, כולל חיתוך קצוות 
ובדיקת מגר, הכנה עבור חברת חשמל מעמוד ח"ח למרכזיה למאור, 

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

1.8.6.0040

70,720.00 17.00 4,160.00 מ"א מוליך הארקה מנחושת גלויה ושזורה בחתך 35 ממ''ר, מונח בחפירה 
בקרקע ו/או מושחל בצינורות שפורטו בנפרד, כולל חיבורו.

1.8.6.0050

275,814.00275,814.00275,814.00275,814.00 כבלים- תאורהכבלים- תאורהכבלים- תאורהכבלים- תאורה 8.68.68.68.6 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

בדיקות ואישורים- תאורה 8.7 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,240.00 1,620.00 קומפלט2.00 בדיקת המתקן החשמלי הסופי על ידי מהנדס חשמל בודק מוסמך, כולל 

תיקון הליקויים במידה ויתגלו עד לקבלת אישור הבודק לתקינות המתקן 
החשמלי לפי חוק החשמל ובהתאם לנדרש במפרט, לרבות מסירת תעודת 

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

1.8.7.0010



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 01/03/202013

כתב כמויות למכרז מספר 142/2019
mרק"ל מקטעים 34+35

תת כתב: כללי

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

3,240.003,240.003,240.003,240.00 בדיקות ואישורים- תאורהבדיקות ואישורים- תאורהבדיקות ואישורים- תאורהבדיקות ואישורים- תאורה 8.78.78.78.7 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

שונות- תאורה 8.8 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
30,000.00 15,000.00 קומפלט2.00 יחידת בקרה למרכזיית תאורה מותקנת בתוך מרכזייה כולל חיבורים 

והגדרות
1.8.8.0010

7,000.00 3,500.00 2.00 יח' אספקה והתקנה של בקר DALI כדוגמת בקר הלוור 910 עם 2 ערוצים 
מק"ט 003953 או ש"ע מאושר עיריית ירושלים להתקנה במרכזיית תאורה 

קיימת כולל כל ציוד עזר להתקנה שלמה

1.8.8.0020

2,000.00 500.00 4.00 יח' אספקה והתקנה של משחזר (מגדילי טווח) כדוגמת הלוור 405 מק"ט 
003885 או ש"ע מאושר עיריית ירושלים כולל כל ציוד עזר להתקנה 

שלמה

1.8.8.0030

12,150.00 150.00 81.00 יח' אספק והתקנה של מהדקים למגשי תאורה בעמודים כולל חיווט למערכת 
בקרה DALI כולל כל ציוד עזרה להתקנה שלמה

1.8.8.0040

10,000.00 5,000.00 קומפלט2.00 תכנון הבקר כולל רישיון, תוכנה, בדיקות והתאמות בהתאם לדרישות 
והנחיות עיריית ירושלים

1.8.8.0050

10,000.00 5,000.00 קומפלט2.00 התממשקות למערכת הבקרה של עיריית ירושלים כולל בניית המסכים 
ועדכון המערכת בחדר הבקרה של העירייה

1.8.8.0060

4,875.00 375.00 13.00 יח' ארבעה בירגי יסוד לעמוד פלדה עד 7 מ'. (4 ברגים=יחידה) 1.8.8.0070

14,040.00 1,080.00 13.00 יח' יסוד בטון לעמוד תאורה עד 7 מ' גובה במידות 0.9X0.9X1.40 מ' או כלונס
בקוטר 1.0 מטר ועומק 1.5 מטר. כמפורט במפרט הטכני

1.8.8.0080

20,540.00 1,580.00 13.00 יח' עמוד פלדה קוני בחתך עגול בגובה 4 מטר 1.8.8.0090

306,900.00 5,580.00 55.00 יח' גוף תאורה כבישים ורחובות דגם ITALO תוצרת AEC גוון אור 3000 
קלווין, הספק 175 וואט תפוקה אורית 23750 לומן ועקומה פוטומטרית 

42 STW- או STE

1.8.8.0100

2,860.00 220.00 13.00 יח' צביעת עמוד תאורה עגול קוני עד 6 מ' גובה והזרועות שעליו בתנור 
בשיטת TRIBO(FRICTION ) או בשיטה אלקטרוסטטית בהתאם לסטנדרט 

העירייה, בגוון שעליו יורה המפקח

1.8.8.0110

80,600.00 3,100.00 26.00 יח'  133W AEC 5-7 תוצרתM 1xL-IT_0F3 STW 3 3 גוף תאורת רחוב
ITALOכולל דרייבר עם תקשורת דאלי או שווה ערך

1.8.8.0120

58,000.00 3,625.00 16.00 יח' גוף תאורה דגם DELPHI EH08 כולל דרייבר דאלי ,מתאם עבור עמוד 
תאורה , גוון ראל 3000K CRI   36.5W 3600lm 70  . 9007 כולל צבע 

לבחירה או שווה ערך.

1.8.8.0130

558,965.00558,965.00558,965.00558,965.00 שונות- תאורהשונות- תאורהשונות- תאורהשונות- תאורה 8.88.88.88.8 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

תאורה זמנית 8.9 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 01/03/202014

כתב כמויות למכרז מספר 142/2019
mרק"ל מקטעים 34+35

תת כתב: כללי

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
6,000.00 1,000.00 קומפלט6.00 התחברות מתקן התאורה הזמנית למרכזית תאורה, או לגנרטור, או לעמוד 

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

והמהדקים, כולל אספקה והתקנת קופסת  CI עם מהדקים, 3 מא"זים 
מגושרים 25A-C  10KA   מימסר פחת 4X25MA רגישות 30MA במ רכזיה 

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

1.8.9.0010

16,280.00 1,480.00 קומפלט11.00 בדיקת המתקן החשמלי לתאורה זמנית על ידי מהנדס חשמל בודק מוסמך, 
כולל תיקון הליקויים במידה ויתגלו עד לקבלת אישור הבודק לתקינות 

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

1.8.9.0020

351,000.00 13.00 27,000.00 יח' אספקה, התקנה, חיבור (לרבות חיבור למקור ההזנה), הפעלה ואחזקת 
תאורה זמנית על עמודי עץ, תשלום השימוש עבור שדה קומפלט (יסוד 

בטון, עמוד מותקן בקרקע או ביסוד בטון, עוגנים, עמוד תומך, זרועות , 
כבלים ,פנסים מדגמים המאושרים ע"י עיריית ירושלים, קופסאות אבטחה,
כבל הזנה לפנסים, כבל הזנה עילי עם תייל נושא מפלדה עד העמוד הבא)
ללילה אחד של הפעלה. המדידה לפי שדה/לילה (הציוד בבעלות הקבלן)

1.8.9.0030

38,130.00 310.00 123.00 יח' פרוק שדה תאורה זמנית והעברתו לקטע אחר. המדידה לפי שדה. 1.8.9.0040

20,800.00 200.00 104.00 יח' פרוק שדה תאורה זמנית וסילוקו מאתר העבודה, בחזרה למחסני הקבלן. 
המדידה לפי שדה.

1.8.9.0050

432,210.00432,210.00432,210.00432,210.00 תאורה זמניתתאורה זמניתתאורה זמניתתאורה זמנית 8.98.98.98.9 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

חפירות- חשמל מ"ג 8.10 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
5,600.00 80.00 70.00 מ"א חפירה ו/או חציבת תעלה בעומק עד 150 ס"מ ברוחב עד 60 ס"מ, 

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

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

1.8.10.0010

70,200.00 120.00 585.00 מ"א חפירה ו/או חציבת תעלה בעומק עד 150 ס"מ ברוחב כנדרש מ-61 עד 120 
ס"מ, באמצעות כל כלי מכאני שיידרש לרבות חופר-תעלות או בעבודת 

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

עודפי חפירה.

1.8.10.0020

12,470.00 86.00 145.00 מ"א חציית משטח אספלט/בטונים ו/או פירוק ריצוף בשטח כבישים, מדרכות 
ו/או איי תנועה כולל אבני שפה מכל סוג, באמצעות כל כלי מכאני 

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

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

1.8.10.0030

43,710.00 186.00 235.00 מ"א חציית משטח אספלט/בטונים ו/או פירוק ריצוף בשטח כבישים, מדרכות 
ו/או איי תנועה כולל אבני שפה מכל סוג, באמצעות כל כלי מכאני 

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

בעבודת ידיים לעומק עד 300 ס"מ, ברוחב כנדרש עד 100 ס"מ מתחת 
למסילת רכבת עתידית

1.8.10.0040



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 01/03/202015

כתב כמויות למכרז מספר 142/2019
mרק"ל מקטעים 34+35

תת כתב: כללי

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
30,000.00 1,000.00 30.00 מ"א חציית משטח אספלט/בטונים ו/או פירוק ריצוף בשטח כבישים, מדרכות 

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

בעבודת ידיים לעומק עד 350 ס"מ, ברוחב כנדרש עד 650 ס"מ מתחת 
למסילת רכבת עתידית

1.8.10.0050

42,000.00 1,400.00 30.00 מ"א תיקון משטח אספלט/בטונים ו/או ריצוף בשטח כבישים בעומק עד 3.5 מ' 
ורוחב עד 6.5 מ' , מדרכות ו/או איי תנועה כולל ריפוד וכיסוי חול, 

החלפת החומר החפור בבטון C.L.S.M סרט סימון תיקני, תיקון הכביש 
באספלט חם כולל אספקת האספלט, הבטון, אבני שפה והמרצפות, החזרת 

המצב לקדמותו ופינוי עודפי חפירה.

1.8.10.0060

51,300.00 135.00 380.00 מ"א תיקון משטח אספלט/בטונים ו/או ריצוף בשטח כבישים, מדרכות ו/או איי 
 C.L.S.M תנועה כולל ריפוד וכיסוי חול, החלפת החומר החפור בבטון

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

1.8.10.0070

9,000.00 300.00 קומפלט30.00 חפירה ו/או חציבה תעלה לצנרת בכל סוגי הקרקע, מעל מכשול (מעביר 
מים, קו בזק, צנרת מים וכו'), ברוחב 40 ס''מ לרוחבו של המכשול להנחת 

צנרת שרשורית, כולל יציקת בטון ב- 20 להגנת הצנרת.

1.8.10.0080

36,000.00 90.00 400.00 מ"א חפירות גישוש לאיתור תשתיות תת קרקעיות בעומק כלשהו 1.8.10.0090

10,050.00 335.00 30.00 מ"ק יציקת בטון ב-20 נוסף להגנת צנרת מעל מכשול ו/או לכל מקום שיידרש, 
(לפי דרישת מנה''פ)

1.8.10.0100

36,000.00 1,200.00 קומפלט30.00 הגנות בהצטלבות של מערכות שונות עם כבלי מ"ג או מ"נ של חח"י 
כנדרש בחוק החשמל כולל שרוולים ביטונם, חפירת גישוש ידנית בעומק 

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

1.8.10.0110

64,190.00 98.00 655.00 מ"א תוספת מחיר לחפירת תעלה עבור החלפת חומר חפור במצע סוג א' מהודק
בשכבות, כולל פינוי החומר החפור לאתר מורשה. (ימדד לפי החיוב 

התאורטי של החפירה)

1.8.10.0120

410,520.00410,520.00410,520.00410,520.00 חפירות- חשמל מ"גחפירות- חשמל מ"גחפירות- חשמל מ"גחפירות- חשמל מ"ג 8.108.108.108.10 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

צנרת, שוחות, תעלות- חשמל מ"ג 8.11 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
187,200.00 72.00 2,600.00 מ"א אספקה והתקנה של צינור P.V.C קשיח בקוטר '',8 דרג ,10 עובי דופן 8.6 

מ''מ  עם חוט משיכה מנילון שזור בקוטר 8 מ''מ, וחיבורים אטומים בין 
הצינורות.

1.8.11.0010

2,000.00 200.00 10.00 יח' שרוולי מעבר בקוטר 300מ"מ בקירות מתוכננים למעבר בצינור בקוטר עד 
8''(225מ"מ)

1.8.11.0020

40,000.00 20.00 2,000.00 מ"א הפרדת תשתיות בין חשמל לתקשורת ואו תשתית אחרת ע"י בלוק 7 ס"מ 
מונח בחפירה במקביל לכבלים/צנרת חשמל.

1.8.11.0030

6,600.00 330.00 20.00 מ"ק (C.L.S.M)בטון בעל חוזק מבוקר נמוך 1.8.11.0040



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 01/03/202016

כתב כמויות למכרז מספר 142/2019
mרק"ל מקטעים 34+35

תת כתב: כללי

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
270,000.00 450.00 600.00 מ"א צינור פלדקס SN8 מחוזק בפלדה בעל דופן מבני בקוטר 400 בעומק  מעל 

2.76 מ' ועד 3.25 מ'
1.8.11.0050

505,800.00505,800.00505,800.00505,800.00 צנרת, שוחות, תעלות- חשמל מ"גצנרת, שוחות, תעלות- חשמל מ"גצנרת, שוחות, תעלות- חשמל מ"גצנרת, שוחות, תעלות- חשמל מ"ג 8.118.118.118.11 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

חפירות- חשמל מ"נ 8.12 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
72,800.00 80.00 910.00 מ"א חפירה ו/או חציבת תעלה בעומק עד 150 ס"מ ברוחב עד 60 ס"מ, 

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

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

1.8.12.0010

3,440.00 86.00 40.00 מ"א חציית משטח אספלט/בטונים ו/או פירוק ריצוף בשטח כבישים, מדרכות 
ו/או איי תנועה כולל אבני שפה מכל סוג, באמצעות כל כלי מכאני 

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

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

1.8.12.0020

31,540.00 166.00 190.00 מ"א חציית משטח אספלט/בטונים ו/או פירוק ריצוף בשטח כבישים, מדרכות 
ו/או איי תנועה כולל אבני שפה מכל סוג, באמצעות כל כלי מכאני 

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

בעבודת ידיים לעומק עד 300 ס"מ, ברוחב הדרוש בהתאם לכמות הצנרת 
מתחת למסילת רכבת עתידית

1.8.12.0030

31,050.00 135.00 230.00 מ"א תיקון משטח אספלט/בטונים ו/או ריצוף בשטח כבישים, מדרכות ו/או איי 
 C.L.S.M תנועה כולל ריפוד וכיסוי חול, החלפת החומר החפור בבטון

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

1.8.12.0040

1,500.00 300.00 קומפלט5.00 חפירה ו/או חציבה תעלה לצנרת בכל סוגי הקרקע, מעל מכשול (מעביר 
מים, קו בזק, צנרת מים וכו'), ברוחב 40 ס''מ לרוחבו של המכשול להנחת 

צנרת שרשורית, כולל יציקת בטון ב- 20 להגנת הצנרת.

1.8.12.0050

1,675.00 335.00 5.00 מ"ק יציקת בטון ב-20 נוסף להגנת צנרת מעל מכשול ו/או לכל מקום שיידרש, 
(לפי דרישת מנה''פ)

1.8.12.0060

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

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

1.8.12.0070

89,180.00 98.00 910.00 מ"א תוספת מחיר לחפירת תעלה עבור החלפת חומר חפור במצע סוג א' מהודק
בשכבות, כולל פינוי החומר החפור לאתר מורשה. (ימדד לפי החיוב 

התאורטי של החפירה)

1.8.12.0080

237,185.00237,185.00237,185.00237,185.00 חפירות- חשמל מ"נחפירות- חשמל מ"נחפירות- חשמל מ"נחפירות- חשמל מ"נ 8.128.128.128.12 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

צנרת, שוחות, גומחות- חשמל מ"נ 8.13 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 01/03/202017

כתב כמויות למכרז מספר 142/2019
mרק"ל מקטעים 34+35

תת כתב: כללי

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
17,250.00 3,450.00 5.00 יח' פילר מונים ח"ח, לחיבור עד 3X100A עשוי ארונות אטומים מפוליאסטר 

משוריין, כולל קופסאות אבטחה עם מבטיחים למונים הכל בהתאם 
לסטנדרט ח"ח ובתאום עימם.

1.8.13.0010

133,010.00 47.00 2,830.00 מ"א אספקה והתקנה של צינור P.V.C קשיח בקוטר '',6 דרג ,10 עובי דופן 6.2 
מ''מ, עם חוט משיכה מנילון שזור בקוטר 8 מ''מ.

1.8.13.0020

12,500.00 2,500.00 5.00 יח' גומחת בטון מזוין ב-30 לתא מנייה (מדידה ואבטחה) ח"ח (לתא מנייה 
עשוי פוליסטר) לחיבור עד 3X250A במידות: רוחב פנים כ- 80 ס"מ, גובה 

200 ס"מ עומק 60 ס"מ כולל תעלת כבלים וצנרת יצוקה מבטון מתחת 
לגומחה, הצבה וביסוס בהתאם לתוכניות, בתאום עם ח"ח ובאישור 

מנה"פ.

1.8.13.0030

14,000.00 7,000.00 קומפלט2.00 גומחת בטון מזוין ב- 30 ייצוק למרכזיית הדלקה בגובה 2300 מ"מ לפחות 
מעל פני הקרקע ו-1000 מ"מ בתוך האדמה, עומק 750 מ"מ הגומחה תהיה 

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

האורך מ-2650 מ"מ, כולל רשת 15X15 ס"מ מברזל זיון בקו טר 5 מ"מ 
מימנום, כולל דלתות פלדה בעובי 4 מ"מ עם מסגרת חיזוקים פנימיים, 

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

1.8.13.0040

176,760.00176,760.00176,760.00176,760.00 צנרת, שוחות, גומחות- חשמל מ"נצנרת, שוחות, גומחות- חשמל מ"נצנרת, שוחות, גומחות- חשמל מ"נצנרת, שוחות, גומחות- חשמל מ"נ 8.138.138.138.13 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

חפירות- רמזורים 8.14 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
82,200.00 60.00 1,370.00 מ"א חפירה ו/או חציבת תעלה בעומק עד 120 ס"מ ברוחב עד 60 ס"מ, 

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

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

1.8.14.0010

22,680.00 84.00 270.00 מ"א חציית משטח אספלט/בטונים ו/או פירוק ריצוף בשטח כבישים, מדרכות 
ו/או איי תנועה כולל אבני שפה מכל סוג, באמצעות כל כלי מכאני 

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

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

1.8.14.0020

25,760.00 184.00 140.00 מ"א חציית משטח אספלט/בטונים ו/או פירוק ריצוף בשטח כבישים, מדרכות 
ו/או איי תנועה כולל אבני שפה מכל סוג, באמצעות כל כלי מכאני 

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

בעבודת ידיים לעומק עד 300 ס"מ, ברוחב כנדרש עד 100 ס"מ מתחת 
למסילת רכבת עתידית

1.8.14.0030

55,350.00 135.00 410.00 מ"א תיקון משטח אספלט/בטונים ו/או ריצוף בשטח כבישים, מדרכות ו/או איי 
 C.L.S.M תנועה כולל ריפוד וכיסוי חול, החלפת החומר החפור בבטון

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

1.8.14.0040

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

התאורטי של החפירה)

1.8.14.0050

320,250.00320,250.00320,250.00320,250.00 חפירות- רמזוריםחפירות- רמזוריםחפירות- רמזוריםחפירות- רמזורים 8.148.148.148.14 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 01/03/202018

כתב כמויות למכרז מספר 142/2019
mרק"ל מקטעים 34+35

תת כתב: כללי

ציוד- רמזורים 8.15 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
15,930.00 9.00 1,770.00 מ"א מוליך הארקה מנחושת בחתך 25 ממ"ר עם מעטה P.V.C בגוון ירוק צהוב, 

מושחל בצנרת שפורטה בנפרד או/ו מונח בקרקע
1.8.15.0010

140,000.00 7,000.00 20.00 יח' תא בקרה מלבני דגם 2A במידות פנימיות 143X 91 ס"מ ובעומק 227 ס"מ, 
עם מכסה כבד D400 לעומס 40 טון מיציקת פלדה והגבהת המכסה ב 50 

ס"מ לפי ת"י 489 עם סמל הרשות בעלת התשתית וכיתוב בהטבעה 
בהתאם ליעוד המערכת כולל מדרגות (סולם), קידוחי פתחים לצנרת 

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

1.8.15.0020

23,300.00 2,330.00 10.00 יח' תא בקרה לחשמל עם תקרה כבדה ומכסה מיציקת פלדה D400 לעומס 40 
טון לפי ת''י 489 עם סמל עיריית ירושלים וכיתוב יצוקים בהטבעה לפי 

סוג המערכת.  התא בקוטר 100 ס''מ ובעומק 1.75 מ', עם שלבי 
טיפוס,כולל חפירה/חציבה וסילוק עודפי אדמה.

1.8.15.0030

109,740.00 1,770.00 62.00 יח' תא בקרה לחשמל עם תקרה כבדה ומכסה מיציקת פלדה D400 לעומס 40 
טון לפי ת''י 489 עם סמל עיריית ירושלים וכיתוב יצוקים בהטבעה לפי 

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

1.8.15.0040

1,400.00 1,400.00 1.00 יח' תא בקרה לחשמל עם תקרה כבדה ומכסה מיציקת פלדה D400 לעומס 40 
טון לפי ת''י 489 עם סמל ישראל וכיתוב יצוקים בהטבעה לפי סוג 

המערכת.  התא בקוטר 60 ס''מ ובעומק 1.0 מ', כולל חפירה/חציבה 
וסילוק עודפי אדמה.

1.8.15.0050

290,370.00290,370.00290,370.00290,370.00 ציוד- רמזוריםציוד- רמזוריםציוד- רמזוריםציוד- רמזורים 8.158.158.158.15 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

צנרת ושוחות- עבודות מולטיטובולר אינפרא 1 8.16 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
819.00 18.20 45.00 מ"א אספקה והתקנה של צינורות פוליאטילן דגם בזק יק"ע 13.5 בקוטר 63 

מ"מ.
1.8.16.0010

2,322.00 12.90 180.00 מ"א אספקה והתקנה של צינורות פוליאטילן דגם בזק יק"ע  11 בקוטר 50 מ"מ. 1.8.16.0020

33,280.00 26.00 1,280.00 מ"א אספקה והתקנה של צינור מפוליאטילן (H.D.P.E) בקוטר 75 מ"מ, יק"ע 
13.5 לפי תקן בזק לתקשורת, עם שכבת סיליקור פנימית, הצינור עם פסי 

סימון בצבע כנדרש לפי סוג המערכת שבתכנון (אדום, ירוק, צהוב, כתום), 
כולל חוט נילון שזור 8 מ"מ, עבור סיבים אופטיים או תקשורת מסחרית או

בקרת תנועה.

1.8.16.0030

15,600.00 30.00 520.00 מ"א אספקה והתקנה של צינור P.V.C קשיח בקוטר '',4 דרג 10 עובי דופן 4.2 
מ''מ, עם חוט משיכה מניילון שזור בקוטר 8 מ''מ, וחיבורים אטומים בין 

הצינורות.

1.8.16.0040

1,512.00 72.00 21.00 מ"א אספקה והתקנה של צינור P.V.C קשיח בקוטר '',8 דרג ,10 עובי דופן 8.6 
מ''מ  עם חוט משיכה מנילון שזור בקוטר 8 מ''מ, וחיבורים אטומים בין 

הצינורות.

1.8.16.0050

90,000.00 18,000.00 5.00 יח' חפירה ויציקה במקום של תא מסוג CHF01 לפי פרט מתאים כולל כל 
האביזרים הדרושים, סולם ומכסה כבד D250 מלבני המכיל בתוכו את 

הריצוף לפי סטנדרט עיריית ירושלים כדוגמת דגם "כרמל" של וולפמן או 
מק"ט 7916220 של אקרשטיין או שו"ע מאושר

1.8.16.0060



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 01/03/202019

כתב כמויות למכרז מספר 142/2019
mרק"ל מקטעים 34+35

תת כתב: כללי

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
25,000.00 25,000.00 1.00 יח' חפירה ויציקה במקום של תא מסוג CHT09 לפי פרט מתאים כולל כל 

האביזרים הדרושים, סולם ומכסה כבד D250 מלבני המכיל בתוכו את 
הריצוף לפי סטנדרט עיריית ירושלים כדוגמת דגם "כרמל" של וולפמן או 

מק"ט 7916220 של אקרשטיין או שו"ע מאושר

1.8.16.0070

15,000.00 3,000.00 5.00 יח' אספקה והתקנה של מכסה 40 טון לתא מסוג CHF זמני 1.8.16.0080

183,533.00183,533.00183,533.00183,533.00 צנרת ושוחות- עבודות מולטיטובולר אינפרא 1צנרת ושוחות- עבודות מולטיטובולר אינפרא 1צנרת ושוחות- עבודות מולטיטובולר אינפרא 1צנרת ושוחות- עבודות מולטיטובולר אינפרא 1 8.168.168.168.16 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

יסודות, גומחות והכנות- עבודות מולטיטובולר אינפרא 1 8.17 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
36,850.00 550.00 קומפלט67.00 חוליית בטון גלילית בקוטר פנימי 100 ס"מ ובעומק פנימי עד 50 ס"מ , עם

תו תקן ישראלי מותקנת על קצה הצנרת להגנה בתוך תוואי הרכבת , עם 
מילוי חול ושכבת מלט עליונה - שוחה זמנית

1.8.17.0010

36,850.0036,850.0036,850.0036,850.00 יסודות, גומחות והכנות- עבודות מולטיטובולר אינפיסודות, גומחות והכנות- עבודות מולטיטובולר אינפיסודות, גומחות והכנות- עבודות מולטיטובולר אינפיסודות, גומחות והכנות- עבודות מולטיטובולר אינפ 8.178.178.178.17 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

אביזרי תאורה- שונות 8.18 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
37,500.00 2,500.00 קומפלט15.00 התחברות לראש מערכת השקייה כוללת תוספת מא"ז וממסר פחת למגש 

תאורה
1.8.18.0010

1,020.00 6.80 150.00 מ"א כבל 3x2.5N2XY ממ"ר לטובת הזנת ראש מערכת השקייה לעמוד תאורה 
קרוב

1.8.18.0020

2,500.00 2,500.00 קומפלט1.00 העתקת שער חשמלי כולל העתקת צינור וכבל הזנה כולל תיאום מקום 
חדש מול בעל השער ומנה"פ וכולל כל הנדרש השלמת העבודה והפעלתו 

מחדש

1.8.18.0030

60,000.00 20,000.00 קומפלט3.00 העתקת ארונות חשמל/ תקשורת כולל העתקת צנרת, כבילה וארונות מיגון
מברזל, כולל תאום מול בעל הארונות ומנה"פ לקביעת המיקום החדש 

כולל כל הנדרש להשלמת העבודה והפעלתם מחדש

1.8.18.0040

101,020.00101,020.00101,020.00101,020.00 אביזרי תאורה- שונותאביזרי תאורה- שונותאביזרי תאורה- שונותאביזרי תאורה- שונות 8.188.188.188.18 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

הגנה קטודית 8.19 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
35,000.00 5,000.00 7.00 יח' ( c-43(400X300X200 תיבת מדידה וחלוקת זרם 1.8.19.0010

22,400.00 3,200.00 קומפלט7.00 התקנת תא ייחוס טמון קבוע עם כבל PE/ AWG HMW 14# בתוך שרוול 
מגן

1.8.19.0020

600.00 120.00 5.00 יח' ?6A-0.01 שאנט 1.8.19.0030

150.00 150.00 1.00 יח' 0.001?25A- שאנט 1.8.19.0040



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 01/03/202020

כתב כמויות למכרז מספר 142/2019
mרק"ל מקטעים 34+35

תת כתב: כללי

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
450.00 9.00 50.00 מ"א 1X10mm² NYA הנחת כבל חשמלי 1.8.19.0050

1,748.00 38.00 46.00 מ"א 1X50mm² NYA הנחת כבל חשמלי 1.8.19.0060

1,960.00 49.00 40.00 מ"א הנחת שרוול מגן מסוג יק"ע 13 בקוטר 75 מ"מ לפי סטנדרט בזק עם שכבת 
8mm סיליקור פנימית כולל חוט ניילון שזור

1.8.19.0070

260.00 10.00 26.00 מ"א צינור פוליאתילן PE-100 קוטר 32 מ"מ דרגה 6 1.8.19.0080

960.00 20.00 48.00 מ"א צינור פוליאתילן PE-100 קוטר 63 מ"מ דרגה 6 1.8.19.0090

375.00 25.00 15.00 מ"א צינור פוליאתילן PE-100 קוטר 75 מ"מ דרגה 6 1.8.19.0100

2,000.00 250.00 8.00 נקודה תא בטון עבור חיבור כבלי חשמל לצינור 1.8.19.0110

63,000.00 9,000.00 7.00 יח' התקנת תיבת מדידה וחלוקת זרם  C-43(400X300X200 ) בתוך שוחה 1.8.19.0120

12,600.00 1,800.00 7.00 פרט התקנת אלקטרודת הארקה כולל בדיקת שמישות לפני כיסוי 1.8.19.0130

6,000.00 750.00 8.00 נקודה הנחת כבל חשמלי 1X10 לטובת חיבור צינור מתכת כולל שיקום ציפוי 1.8.19.0140

10,800.00 1,350.00 8.00 נקודה הנחת כבל חשמלי1X50 לטובת חיבור צינור מתכת כולל שיקום ציפוי 1.8.19.0150

1,050.00 150.00 7.00 נקודה חיבור כבל חשמל 14# ממ"ר ללוח של תיבת חלוקת ובקרת זרם 1.8.19.0160

2,520.00 180.00 14.00 נקודה חיבור כבל חשמל 10 ממ"ר ללוח של תיבת חלוקת ובקרת זרם 1.8.19.0170

2,100.00 210.00 10.00 נקודה חיבור כבל חשמל 50 ממ"ר ללוח של תיבת חלוקת ובקרת זרם 1.8.19.0180

33,800.00 200.00 169.00 מ"א חפירת תעלה וכיסוי 1.8.19.0190

2,808.00 36.00 78.00 מ"א כבל חשמלי 14# בתוך צינור פוליאתלן בקוטר 32mm מונח בתעלה 1.8.19.0200

5,520.00 120.00 46.00 מ"א 63mm ²50 בתוך צינור פוליאתלן בקוטרmm ²10וmm שני כבלים חשמליים
מונח בתעלה

1.8.19.0210

100.00 50.00 2.00 מ"א 63mm ²10 בתוך צינור פוליאתלן בקוטרmm ²10וmm שני כבלים חשמליים
מונח בתעלה

1.8.19.0220

2,205.00 147.00 15.00 מ"א צינור פוליאתילן קוטר 75 מ"מ מונח בתעלה 1.8.19.0230



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 01/03/202021

כתב כמויות למכרז מספר 142/2019
mרק"ל מקטעים 34+35

תת כתב: כללי

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
6,000.00 750.00 8.00 יח' תא בטון עבור חיבור כבלי חשמל לצינור 1.8.19.0240

900.00 450.00 2.00 יח' התקנת כבלי גישור על שסתומי קווי מים בקוטר "4 כולל ריתוכים ועלות 
כבלי חשמל

1.8.19.0250

525.00 525.00 1.00 יח' התקנת כבלי גישור על שסתומי קווי מים בקוטר "6 כולל ריתוכים ועלות 
כבלי חשמל

1.8.19.0260

3,780.00 630.00 6.00 יח' התקנת כבלי גישור על שסתומי קווי מים בקוטר "8 כולל ריתוכים ועלות 
כבלי חשמל

1.8.19.0270

2,100.00 700.00 3.00 יח' התקנת כבלי גישור על שסתומי קווי מים בקוטר "10 כולל ריתוכים ועלות
כבלי חשמל

1.8.19.0280

600.00 600.00 1.00 יח' התקנת כבלי גישור על שסתומי קווי מים עבור כל קוטר אחר שלא צוין 
מקודם כולל ריתוכים ועלות כבלי חשמל (בממוצע)

1.8.19.0290

222,311.00222,311.00222,311.00222,311.00 הגנה קטודיתהגנה קטודיתהגנה קטודיתהגנה קטודית 8.198.198.198.19 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

5,704,410.005,704,410.005,704,410.005,704,410.00 חשמלחשמלחשמלחשמל 8888 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עבודות אבן 14 פרק:

חיפוי קירות 14.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
684,000.00 380.00 1,800.00 מ"ר חיפוי קירות בטון בלוחות אבן נסורה בעובי 5 ס"מ בגוון ובעיבוד תלטיש 

עדין/טובזה, לפי בחירת מתכנן, כולל אבן טרפזית גובה מינמלי 15 ס"מ, 
מקסימלי 45 ס"מ. הביצוע בקיבוע רטוב, לרבות רשת זיון, עוגנים, עיבוד 
מישקים ומילויים. לפי פרט DG43/DG22-2 (לפי סעיף 14.01.8150 בנת"י)

1.14.1.0010

158,700.00 345.00 460.00 מ"א אבן ראש קיר 'קופינג' ביר זית צהוב בעיבוד מוסמסם ב- 3 פנים, עיגול שני
קנטים עליונים ברדיוס 2 ס"מ. לפי פרט DG43/DG22-2 (לפי נת"י 

(14.01.8193

1.14.1.0020

65,250.00 450.00 145.00 מ"א אבן פינה מאבן טבעית, גיר קשה מסוג "ביר זית" צהוב בעיבוד "מוסמסם".
DG22-2/ DG43 לפי פרט

1.14.1.0030

112,500.00 450.00 250.00 מ"א תוספת עבור חיבור לקיר קיים - כולל כל העבודות להשלמת הקיר לפי 
דוגמאת הקיר הקיים בשטח.

1.14.1.0040

90,000.00 15,000.00 6.00 יח' בניית מסתורי אשפה בהתאם לדרישות מחלקת תברואה עיריית ירושלים, 
כולל עבודות עפר ובטונים, קירות חוץ, בגמר כולל קופינג, כולל אריחי 

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

D12 עיריית ירושלים. לפי פרט

1.14.1.0050

19,350.00 450.00 43.00 יח' אבן פינה לראש קיר ('קופינג') מאבן טבעית, גיר קשה מסוג "ביר זית" 
צהוב בעיבוד "מוסמסם". בעיבוד 4 פנים, עיגול שני קנטים עליונים 

 / DG18 ברדיוס 2 ס"מ. רוחב קופינג עד 45 ס"מף גובה 15 ס"מ. לפי פרט
DG20 / DG19

1.14.1.0060

1,129,800.001,129,800.001,129,800.001,129,800.00 חיפוי קירותחיפוי קירותחיפוי קירותחיפוי קירות 14.114.114.114.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:
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כתב כמויות למכרז מספר 142/2019
mרק"ל מקטעים 34+35

תת כתב: כללי

מדרגות 14.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
29,835.00 459.00 65.00 מ"א מדרגות מאבן גושנית בעומק 32 ס"מ בעיבוד שני צדדים, מאבן גיר קשה 

ביר זית בצבע צהוב, בעיבוד מוסמסם ללא זמלה. כולל טיט ופס מחוספס 
ברוחב 3 ס"מ לכל אורך המדרגה צבוע בגוון ניגודי (לפי סעיף 

.D6 14.080.0110 בדקל) על פי פרט

1.14.2.0010

29,835.0029,835.0029,835.0029,835.00 מדרגותמדרגותמדרגותמדרגות 14.214.214.214.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

1,159,635.001,159,635.001,159,635.001,159,635.00 עבודות אבןעבודות אבןעבודות אבןעבודות אבן 14141414 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

תקשורת 18 פרק:

תשתיות תקשורת פרטנר, סלקום, הוט 18.1 תת פרק:

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

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

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

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

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

ועליו לכלול זאת במחירי היחידה בפרק זה.

חברת מוריה רשאית לבט ל את פרק התקשורת ולמסור את כולו או חלקו 
לחברות תקשורת ולקבלן מטעמם, לביצוע עבודות במסגרת "קידום 
זמינות", ואו במהלך העבודה השוטפת, ללא כל תמורה נוספת לקבלן

אספקה והתקנת מכסים לתאי תקשורת (על ידי הקבלן ועל חשבונו). על 
הקבלן להוביל את המכסים מהמפעל או מהמחסן18.01.0004

סרטים יסופקו ע"י הקבלן בכל העבודות ומחירם כלול בסעיף החפירה.

אין להתחיל בעבודה ללא פיקוח חברות התקשורת. התוכניות המאושרות 
לביצוע ימסרו על ידם לקבלן.

מחיר היחידה לביצוע החפירות והצנרת, וכל האמור בפרק זה יכלול גם 
אספקה, הובלה, הנחה,חפירה/חציבה, הידוק, תושבת החול או חמרה, 

המילוי החוזר, האיטום, חיתוך הצנרת באורכים נדרשים וחיתוך הצנרת 
בשיפוע מתאים למוצא לתעלה, בהתאמה לדופן התעלה ו/ או מתקן 

הניקוז, חיבור לצנרת קיימת ו/או מתוכננת כולל כל האביזרים וכל ה 
נדרש לביצוע מושלם ולשביעות רצון המזמין והמפקח.

על הקבלן לתאם את עבודתו עם יתר הקבלניםהעובדים באתר ולוודא 
מועדי חפירות, הנחת מצעים, אבני שפה וכו', לא תוכר כל תביעה 

לתשלום נוסף הנובעת מחוסר תאום.

על הקבלן ובאחריותו לקבל היתרי חפירה מהרשויות המתאימות, ולתאם 
סימון בשטח של התשתיות הקיימות באזור העבודה לפני הביצוע.



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 01/03/202023

כתב כמויות למכרז מספר 142/2019
mרק"ל מקטעים 34+35

תת כתב: כללי

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
עבודות הנחת תשתית חדשה תבוצע בתוך הסדרי התנועה בעבודות לילה 
או יום לפני דרישת הרשויות והיתר העבודה. לא ישולם בנפרד או בנוסף 

עבור ביצוע התשתיות מחוץ להסדרי התנועה.

9,720.00 60.00 162.00 מ"א חפירה\חציבה תעלה לצנרת תקשורת מכל סוג בעומק עד 100 ס"מ וברוחב
60 ס"מ בתחתיתה ,כולל ריפוד חול וכיסוי 30 ס"מ חול, 2 סרטי סימון, 

והחזרת החומר החפור.

1.18.1.0110

12,150.00 75.00 162.00 מ"א תוספת לסעיף 18.01.0030 עבור החלפת חומר חפור במצע סוג א' מהודק 
בשכבות, כולל פיונוי החומר החפור לאתר מורשה

1.18.1.0120

750.00 75.00 10.00 מ"א חפירה\חציבה תעלה לצנרת תקשורת מכל סוג בעומק עד 150 ס"מ וברוחב
60 ס"מ בתחתיתה ,כולל ריפוד חול וכיסוי 30 ס"מ חול, 2 סרטי סימון, 

והחזרת החומר החפור.

1.18.1.0130

950.00 95.00 10.00 מ"א תוספת לסעיף 18.01.0032 עבור החלפת חומר חפור במצע סוג א' מהודק 
בשכבות, כולל פיונוי החומר החפור לאתר מורשה

1.18.1.0140

8,400.00 84.00 100.00 מ"א חפירה\חציבה תעלה לצנרת תקשורת מכל סוג בעומק עד 200 ס"מ וברוחב
60 ס"מ בתחתיתה ,כולל ריפוד חול וכיסוי 30 ס"מ חול, 2 סרטי סימון, 

והחזרת החומר החפור.

1.18.1.0150

40,000.00 400.00 100.00 מ"א תוספת לסעיף 18.01.0034 עבור החלפת חומר חפור ב-,C.L.S.M  כולל 
פיונוי החומר החפור לאתר מורשה

1.18.1.0160

950.00 95.00 10.00 מ"א חפירה\חציבה תעלה לצנרת תקשורת מכל סוג בעומק עד 250 ס"מ וברוחב
60 ס"מ בתחתיתה ,כולל ריפוד חול וכיסוי 30 ס"מ חול, 2 סרטי סימון, 

והחזרת החומר החפור.

1.18.1.0170

4,800.00 480.00 10.00 מ"א תוספת לסעיף 18.01.0040 עבור החלפת חומר חפור ב-,C.L.S.M  כולל 
פיונוי החומר החפור לאתר מורשה

1.18.1.0180

1,200.00 120.00 10.00 מ"א חפירה\חציבה תעלה לצנרת תקשורת מכל סוג בעומק עד 300 ס"מ וברוחב
60 ס"מ בתחתיתה ,כולל ריפוד חול וכיסוי 30 ס"מ חול, 2 סרטי סימון, 

והחזרת החומר החפור.

1.18.1.0190

5,320.00 532.00 10.00 מ"א תוספת לסעיף 18.01.0050 עבור החלפת חומר חפור ב-,C.L.S.M  כולל 
פיונוי החומר החפור לאתר מורשה

1.18.1.0200

1,500.00 150.00 10.00 מ"א חפירה\חציבה תעלה לצנרת תקשורת מכל סוג בעומק עד 350 ס"מ וברוחב
60 ס"מ בתחתיתה ,כולל ריפוד חול וכיסוי 30 ס"מ חול, 2 סרטי סימון, 

והחזרת החומר החפור.

1.18.1.0210

6,000.00 600.00 10.00 מ"א תוספת לסעיף 18.01.0060 עבור החלפת חומר חפור ב-,C.L.S.M  כולל 
פיונוי החומר החפור לאתר מורשה

1.18.1.0220

4,900.00 175.00 28.00 מ"א חפירה\חציבה תעלה לצנרת תקשורת מכל סוג בעומק עד 400 ס"מ וברוחב
60 ס"מ בתחתיתה ,כולל ריפוד חול וכיסוי 30 ס"מ חול, 2 סרטי סימון, 

והחזרת החומר החפור.

1.18.1.0230

18,200.00 650.00 28.00 מ"א תוספת לסעיף 18.01.0070 עבור החלפת חומר חפור ב-,C.L.S.M  כולל 
פיונוי החומר החפור לאתר מורשה

1.18.1.0240



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 01/03/202024

כתב כמויות למכרז מספר 142/2019
mרק"ל מקטעים 34+35

תת כתב: כללי

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
25,200.00 90.00 280.00 מ"א חפיר\חציבה תעלה לצנרת תקשורת מכל סוג בעומק עד 100 ס"מ וברוחב 

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

1.18.1.0250

30,800.00 110.00 280.00 מ"א תוספת לסעיף 18.01.0100 עבור החלפת חומר חפור במצע סוג א' מהודק 
בשכבות, כולל פיונוי החומר החפור לאתר מורשה

1.18.1.0260

1,100.00 110.00 10.00 מ"א חפיר\חציבה תעלה לצנרת תקשורת מכל סוג בעומק עד 150 ס"מ וברוחב 
90 ס"מ בתחתיתה ,כולל ריפוד חול וכיסוי 30 ס"מ חול, 2 סרטי סימון, 

והחזרת החומר החפור.

1.18.1.0270

1,400.00 140.00 10.00 מ"א תוספת לסעיף 18.01.0120 עבור החלפת חומר חפור במצע סוג א' מהודק 
בשכבות, כולל פיונוי החומר החפור לאתר מורשה

1.18.1.0280

5,250.00 125.00 42.00 מ"א חפירה\חציבה תעלה לצנרת תקשורת מכל סוג בעומק עד 200 ס"מ וברוחב
90 ס"מ בתחתיתה ,כולל ריפוד חול וכיסוי 30 ס"מ חול, 2 סרטי סימון, 

והחזרת החומר החפור.

1.18.1.0290

25,200.00 600.00 42.00 מ"א תוספת לסעיף 18.01.0130 עבור החלפת חומר חפור ב-,C.L.S.M  כולל 
פיונוי החומר החפור לאתר מורשה

1.18.1.0300

1,400.00 140.00 10.00 מ"א חפירה\חציבה תעלה לצנרת תקשורת מכל סוג בעומק עד 250 ס"מ וברוחב
90  ס"מ בתחתיתה ,כולל ריפוד חול וכיסוי 30 ס"מ חול, 2 סרטי סימון, 

והחזרת החומר החפור.

1.18.1.0310

7,200.00 720.00 10.00 מ"א תוספת לסעיף 18.01.0140 עבור החלפת חומר חפור ב-,C.L.S.M  כולל 
פיונוי החומר החפור לאתר מורשה

1.18.1.0320

1,750.00 175.00 10.00 מ"א חפירה\חציבה תעלה לצנרת תקשורת מכל סוג בעומק עד 300 ס"מ וברוחב
90  ס"מ בתחתיתה ,כולל ריפוד חול וכיסוי 30 ס"מ חול, 2 סרטי סימון, 

והחזרת החומר החפור.

1.18.1.0330

8,000.00 800.00 10.00 מ"א תוספת לסעיף 18.01.0150 עבור החלפת חומר חפור ב-,C.L.S.M  כולל 
פיונוי החומר החפור לאתר מורשה

1.18.1.0340

2,150.00 215.00 10.00 מ"א חפירה\חציבה תעלה לצנרת תקשורת מכל סוג בעומק עד 350 ס"מ וברוחב
90  ס"מ בתחתיתה ,כולל ריפוד חול וכיסוי 30 ס"מ חול, 2 סרטי סימון, 

והחזרת החומר החפור.

1.18.1.0350

9,000.00 900.00 10.00 מ"א תוספת לסעיף 18.01.0160 עבור החלפת חומר חפור ב-,C.L.S.M  כולל 
פיונוי החומר החפור לאתר מורשה

1.18.1.0360

29,325.00 255.00 115.00 מ"א חפירה\חציבה תעלה לצנרת תקשורת מכל סוג בעומק עד 400 ס"מ וברוחב
90  ס"מ בתחתיתה ,כולל ריפוד חול וכיסוי 30 ס"מ חול, 2 סרטי סימון, 

והחזרת החומר החפור.

1.18.1.0370

112,125.00 975.00 115.00 מ"א תוספת לסעיף 18.01.0163 עבור החלפת חומר חפור ב-,C.L.S.M  כולל 
פיונוי החומר החפור לאתר מורשה

1.18.1.0380

2,400.00 30.00 80.00 מ"א תוספת למחיר החפירה עבור חפירה בקירבה של פחות מ-50 ס"מ בצמוד 
לצנרת תקשורת קיימת.

1.18.1.0390



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 01/03/202025

כתב כמויות למכרז מספר 142/2019
mרק"ל מקטעים 34+35

תת כתב: כללי

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
34,500.00 100.00 345.00 מ"א צינור P.V.C קשיח בקוטר ''8 דרג ,10 עובי דופן 8.6 מ''מ  עם חוט משיכה 

מנילון שזור בקוטר 8 מ''מ.
1.18.1.0400

20,000.00 160.00 125.00 מ"א צינור P.V.C קשיח בקוטר ''10 דרג ,10 עובי דופן 8.6 מ''מ  עם חוט 
משיכה מנילון שזור בקוטר 8 מ''מ.

1.18.1.0410

38,000.00 200.00 190.00 מ"א צינור P.V.C קשיח בקוטר ''12 דרג ,10 עובי דופן 8.6 מ''מ  עם חוט 
משיכה מנילון שזור בקוטר 8 מ''מ.

1.18.1.0420

215,100.00 18.00 11,950.00 מ"א צינורות פוליאטילן דגם הוט/פרטנר/סלקום HDPE יק"ע 11 בקוטר 50 מ"מ
כולל מחברים ואטמים וחוט משיכה מפוליפרופילן 8 מ"מ. כולל 

אספקה,הנחת והשחלת הצנרת.

1.18.1.0430

29,875.00 2.50 11,950.00 מ"א בדיקת לחץ לצינורות  63/50/40 מ"מ  לצורך השחלה בנשיפה לפי מפרטי 
הוט/בזק/סלקום/פרטנר.

1.18.1.0440

29,875.00 2.50 11,950.00 מ"א העברת מנדרול לצינורות 110 מ"מ ו/או 63/53/40 מ"מ 1.18.1.0450

3,250.00 650.00 קומפלט5.00 גילוי תא קיים  לרבות ניקוי התא. 1.18.1.0460

19,000.00 380.00 50.00 יח' צווארונים לתאים חדשים או ישנים בגובה עד 0.5 מטר . 1.18.1.0470

3,000.00 600.00 קומפלט5.00 חדירה לתאים קיימים עם צנרת חדשה עד וכולל 6 קנים. 1.18.1.0480

2,400.00 800.00 קומפלט3.00 חדירה לתאים קיימים עם צנרת חדשה מ-7 קנים עד וכולל 12 קנים. 1.18.1.0490

198,000.00 4,500.00 קומפלט44.00 תא בקרה בקוטר 100 ס"מ ובגובה 100 ס"מ, תקרה 40 טון כולל מדרגות, 
מכסה יצקת דגם פרטנר/סלקום/הוט לעומס של 40 טון D400 בקוטר 60 

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

1.18.1.0500

26,400.00 600.00 קומפלט44.00 תוספת חוליה בגובה 50 ס"מ לתא בקוטר 100 ס"מ, לרבות תוספת מדרגות
.

1.18.1.0510

12,000.00 4,000.00 קומפלט3.00 תא חיבורים מלבני דגם P סלקום, תקרה 40 טון כבד כולל מדרגות, מכסה 
יצקת דגם פרטנר/סלקום/הוט לעומס של 40 טון D400 בקוטר 60 ס"מ 
לרבות זוג שלטים ,ברגים, יציקת בטון, סורג בטון, דלי צבירה. כולל 

חפירה למיקום התא ופינוי החומר החפור לאתר מורשה

1.18.1.0520

36,000.00 3,000.00 קומפלט12.00 תוספת מחיר לתא בכל גודל עבור בניתו על תוואי סיב אופטי פעיל/צנרת 
קיימת עם סיב אופטי

1.18.1.0530

11,200.00 700.00 16.00 יח' CLSM פירוק תא תקשורת במידות שונות ומכל סוג. כולל מילוי ב 1.18.1.0540

1,950.00 130.00 15.00 יח' גילוי קצוות של צינורות קיימים 1.18.1.0550

40,800.00 136.00 300.00 מ"ר תיקון זמני לאספלט כביש/מדרכה תא"צ 3/4 בעובי 5 ס"מ 1.18.1.0560



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 01/03/202026

כתב כמויות למכרז מספר 142/2019
mרק"ל מקטעים 34+35

תת כתב: כללי

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

1,098,490.001,098,490.001,098,490.001,098,490.00 תשתיות תקשורת פרטנר, סלקום, הוטתשתיות תקשורת פרטנר, סלקום, הוטתשתיות תקשורת פרטנר, סלקום, הוטתשתיות תקשורת פרטנר, סלקום, הוט 18.118.118.118.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

בזק 18.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
15,600.00 39.00 400.00 מ"א חפירת תעלה לצנרת תקשורת מכל סוג בעומק עד 100 ס"מ וברוחב מ-46 

ס"מ עד 70 ס"מ בתחתיתה ,כולל ריפוד חול וכיסוי 40 ס"מ חול, סרט 
סימון, והחזרת החומר החפור.

1.18.2.0010

37,410.00 43.00 870.00 מ"א חפירת תעלה לצנרת תקשורת מכל סוג בעומק עד 100 ס"מ וברוחב מ- 71 
עד 120 ס"מ בתחתיתה ,באמצעות כל כלי מכאני שיידרש לרבות 

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

החזרת השטח לקדמותו וסילוק עודפי חפירה.

1.18.2.0020

13,860.00 84.00 165.00 מ"א חציית משטח אספלט/בטונים ו/או פירוק ריצוף בשטח כבישים, מדרכות 
ו/או איי תנועה כולל אבני שפה מכל סוג, באמצעות כל כלי מכאני 

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

בעבודת ידיים לעומק עד 150 ס"מ, ברוחב הדרוש בהתאם לכמות הצנרת.

1.18.2.0030

54,280.00 184.00 295.00 מ"א חציית משטח אספלט/בטונים ו/או פירוק ריצוף בשטח כבישים, מדרכות 
ו/או איי תנועה כולל אבני שפה מכל סוג, באמצעות כל כלי מכאני 

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

בעבודת ידיים לעומק עד 300 ס"מ, ברוחב הדרוש בהתאם לכמות הצנרת 
מתחת למסילת רכבת עתידית

1.18.2.0040

62,100.00 135.00 460.00 מ"א תיקון משטח אספלט/בטונים ו/או ריצוף בשטח כבישים, מדרכות ו/או איי 
 C.L.S.M תנועה כולל ריפוד וכיסוי חול, החלפת החומר החפור בבטון

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

1.18.2.0050

49,500.00 90.00 550.00 מ"א חפירות גישוש לאיתור תשתיות תת קרקעיות בעומק כלשהו 1.18.2.0060

124,460.00 98.00 1,270.00 מ"א תוספת מחיר לחפירת תעלה עבור החלפת חומר חפור במצע סוג א' מהודק
בשכבות, כולל פינוי החומר החפור לאתר מורשה. (ימדד לפי החיוב 

התאורטי של החפירה)

1.18.2.0070

16,500.00 30.00 550.00 מ"א תוספת למחיר החפירה עבור חפירה בקירבה של פחות מ-50 ס"מ בצמוד 
לצנרת תקשורת קיימת

1.18.2.0080

471,380.00 26.00 18,130.00 מ"א אספקה והתקנה של צינור P.V.C קשיח בקוטר '',4 דרג 10 עובי דופן 4.2 
מ''מ, עם חוט משיכה מניילון שזור בקוטר 8 מ''מ, וחיבורים אטומים בין 

הצינורות.

1.18.2.0090

25,600.00 6,400.00 4.00 יח' חפירה ובניית תא מאובזר מסוג 2A דגם חברת תקשורת. 1.18.2.0100

63,000.00 3,000.00 21.00 יח' אספקה והתקנה של מכסה לתא כבישי 40 טון דגם בזק לכל סוגי התאים 1.18.2.0110

5,360.00 1,340.00 4.00 יח' תוספת מחיר לתא בכל גודל עבור בניתו על קו קיים. 1.18.2.0120
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תת כתב: כללי

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
22,500.00 750.00 קומפלט30.00 חדירה לתאים קיימים עם צנרת חדשה מ-7 קנים עד וכולל 12 קנים. 1.18.2.0130

18,000.00 900.00 20.00 יח' התאמת שוחות/תאי ביקורת של בזק כולל פירוק תקרה והסדרת מכסה 
במדרכה.

1.18.2.0140

45,325.00 2.50 18,130.00 מ"א העברת מנדרול לצירונות 110 מ"מ ו/או 40/53/63 מ"מ 1.18.2.0150

3,250.00 650.00 קומפלט5.00 גילוי תא קיים, לרבות ניקוי התא. 1.18.2.0160

3,800.00 380.00 10.00 יח' צווארונים לתאים חדשים או ישנים בגובה עד 0.5 מטר 1.18.2.0170

24,000.00 1,200.00 20.00 יח' CLSM פירוק תא תקשורת במידות שונות ומכל סוג, כולל מילוי 1.18.2.0180

20,000.00 200.00 100.00 מ"א הנמכת צנררת תת-קרקעית קיימת בעומק עד 1.0 מטר, לרבות כל עבודות 
החפירה, הנמכת צנרת וכבילה אופטית חיה, כיסוי 30 ס"מ חול, 2 סרטי 

סימון והחזרת החומר החפור.

1.18.2.0190

1,950.00 130.00 15.00 יח' גילוי קצוות של צינורות קיימים 1.18.2.0200

224,400.00 13,200.00 17.00 יח' תא בקרה תיקני של "בזק" מס' 25A במידות פנים 120/200 ס"מ וגובה חוץ 
250 ס"מ, לרבות חפירה/חציבה, ללא מכסה

1.18.2.0210

1,302,275.001,302,275.001,302,275.001,302,275.00 בזקבזקבזקבזק 18.218.218.218.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

תשתיות ביטחון-עירייה 18.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
990.00 33.00 30.00 מ"א חפירת תעלה לצנרת תקשורת מכל סוג בעומק עד 100 ס"מ וברוחב עד 45 

ס"מ בתחתיתה , באמצעות כל כלי מכאני שיידרש לרבות חופר-תעלות או 
בעבודת ידיים, בכל סוגי הקרקע כולל ריפוד וכיסוי 40 ס"מ חול, הנחת 
סרט סימון תיקני, ומילוי החפירה במצע מהודק בשכבות, החזרת השטח 

לקדמותו וסילוק עודפי חפירה.

1.18.3.0010

2,940.00 98.00 30.00 מ"א תוספת מחיר לחפירת תעלה עבור החלפת חומר חפור במצע סוג א' מהודק
בשכבות, כולל פינוי החומר החפור לאתר מורשה. (ימדד לפי החיוב 

התאורטי של החפירה)

1.18.3.0020

25,650.00 19.00 1,350.00 מ"א צינורות פוליאטילן דגם בזק יק"ע  13.5 בקוטר 63 מ"מ. 1.18.3.0030

5,310.00 1,770.00 3.00 יח' תא בקרה לחשמל עם תקרה כבדה ומכסה מיציקת פלדה D400 לעומס 40 
טון לפי ת''י 489 עם סמל עיריית ירושלים וכיתוב יצוקים בהטבעה לפי 

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

1.18.3.0040

7,225.00 2.50 2,890.00 מ"א בדיקת לחץ לצינורות 40/50/63 מ"מ לצורך השחלה בנשיפה לפי מפרטי 
בזק

1.18.3.0050



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 01/03/202028

כתב כמויות למכרז מספר 142/2019
mרק"ל מקטעים 34+35

תת כתב: כללי

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
7,225.00 2.50 2,890.00 מ"א העברת מנדרול לצירונות 110 מ"מ ו/או 40/53/63 מ"מ 1.18.3.0060

29,260.00 19.00 1,540.00 מ"א צינורות פלסטיים גמישים (שרשוריים) קוטר 50 מ"מ, סמויים או גלויים, 
לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר

1.18.3.0070

78,600.0078,600.0078,600.0078,600.00 תשתיות ביטחון-עירייהתשתיות ביטחון-עירייהתשתיות ביטחון-עירייהתשתיות ביטחון-עירייה 18.318.318.318.3 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

תקשורת עירונית 18.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
44,030.00 37.00 1,190.00 מ"א חפירה ו/או חציבת תעלה בעומק עד 120 ס"מ ברוחב עד 60 ס"מ, 

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

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

1.18.4.0010

11,340.00 84.00 135.00 מ"א חציית משטח אספלט/בטונים ו/או פירוק ריצוף בשטח כבישים, מדרכות 
ו/או איי תנועה כולל אבני שפה מכל סוג, באמצעות כל כלי מכאני 

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

בעבודת ידיים לעומק עד 150 ס"מ, ברוחב הדרוש בהתאם לכמות הצנרת.

1.18.4.0020

29,440.00 184.00 160.00 מ"א חציית משטח אספלט/בטונים ו/או פירוק ריצוף בשטח כבישים, מדרכות 
ו/או איי תנועה כולל אבני שפה מכל סוג, באמצעות כל כלי מכאני 

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

בעבודת ידיים לעומק עד 300 ס"מ, ברוחב הדרוש בהתאם לכמות הצנרת 
מתחת למסילת רכבת עתידית

1.18.4.0030

39,825.00 135.00 295.00 מ"א תיקון משטח אספלט/בטונים ו/או ריצוף בשטח כבישים, מדרכות ו/או איי 
 C.L.S.M תנועה כולל ריפוד וכיסוי חול, החלפת החומר החפור בבטון

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

1.18.4.0040

116,620.00 98.00 1,190.00 מ"א תוספת מחיר לחפירת תעלה עבור החלפת חומר חפור במצע סוג א' מהודק
בשכבות, כולל פינוי החומר החפור לאתר מורשה. (ימדד לפי החיוב 

התאורטי של החפירה)

1.18.4.0050

123,057.00 12.10 10,170.00 מ"א צינורות פוליאטילן דגם בזק יק"ע  13.5 בקוטר 50 מ"מ. 1.18.4.0060

4,800.00 4,800.00 1.00 יח' חפירה ובניית תא מאובזר מסוג 1A דגם חברת תקשורת 1.18.4.0070

96,000.00 6,400.00 15.00 יח' חפירה ובניית תא מאובזר מסוג 2A דגם חברת תקשורת. 1.18.4.0080

48,000.00 3,000.00 16.00 יח' אספקה והתקנה של מכסה לתא כבישי 40 טון דגם בזק לכל סוגי התאים 1.18.4.0090

2,330.00 2,330.00 1.00 יח' תא בקרה עם תקרה כבדה ומכסה מיציקת פלדה D400 לעומס 40 טון לפי 
ת''י 489 עם סמל עיריית ירושלים וכיתוב יצוקים בהטבעה לפי סוג 

המערכת.  התא בקוטר 100 ס''מ ובעומק 1.75 מ', עם שלבי טיפוס,כולל 
חפירה/חציבה וסילוק עודפי אדמה.

1.18.4.0100



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 01/03/202029

כתב כמויות למכרז מספר 142/2019
mרק"ל מקטעים 34+35

תת כתב: כללי

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
5,310.00 1,770.00 3.00 יח' תא בקרה לחשמל עם תקרה כבדה ומכסה מיציקת פלדה D400 לעומס 40 

טון לפי ת''י 489 עם סמל עיריית ירושלים וכיתוב יצוקים בהטבעה לפי 
סוג המערכת.  התא בקוטר 80 ס''מ ובעומק 1.75 מ', עם שלבי טיפוס,כולל

חפירה/חציבה וסילוק עודפי אדמה.

1.18.4.0110

25,425.00 2.50 10,170.00 מ"א בדיקת לחץ לצינורות 40/50/63 מ"מ לצורך השחלה בנשיפה לפי מפרטי 
בזק

1.18.4.0120

25,425.00 2.50 10,170.00 מ"א העברת מנדרול לצירונות 110 מ"מ ו/או 40/53/63 מ"מ 1.18.4.0130

5,700.00 380.00 15.00 יח' צווארונים לתאים חדשים או ישנים בגובה עד 0.5 מטר 1.18.4.0140

577,302.00577,302.00577,302.00577,302.00 תקשורת עירוניתתקשורת עירוניתתקשורת עירוניתתקשורת עירונית 18.418.418.418.4 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

3,056,667.003,056,667.003,056,667.003,056,667.00 תקשורתתקשורתתקשורתתקשורת 18181818 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

מבני פלדה 19 פרק:

מסגרות חרש 19.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
82,425.00 16,485.00 5.00 טון קונסטרוקציית פלדה מגלוונת וצבועה בצבע יסוד מפחים ופרופילים שונים 1.19.5.0010

82,425.0082,425.0082,425.0082,425.00 מסגרות חרשמסגרות חרשמסגרות חרשמסגרות חרש 19.519.519.519.5 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

הקצב 19.6 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
283,500.00 10,500.00 קומפלט27.00 הקצב קבוע לתכנון וביצוע ע"י הקבלן של מדרגות, מעברים וגשרונים 

זמניים, כולל תכנון הנדסי ע"י מהנדס, אישור יועץ בטיחות, אישור רשויות
שונות וכולל תחזוקה והעתקה ככל שנדרש. וכל הנדרש לביצוע מושלם 

של העבודה.התשלום הינו קומפ' לכל המבנים בפרויקט לפי חודשי 
העבודה כאשר התשלום המקס' הינו 27 חודשים.

1.19.6.0010

283,500.00283,500.00283,500.00283,500.00 הקצבהקצבהקצבהקצב 19.619.619.619.6 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

365,925.00365,925.00365,925.00365,925.00 מבני פלדהמבני פלדהמבני פלדהמבני פלדה 19191919 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

ביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוס 23 פרק:

ביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוס מקטע 34 23.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
191,100.00 294.00 650.00 מ"א כלונס אנכי קדוח בשיטת ההקשה (Micro-Pile) בטון ב-30 יצוק באתר 

בקוטר 45 ס''מ
1.23.1.0010

342,990.00 515.00 666.00 מ"א כלונס אנכי קדוח בשיטת ההקשה (Micro-Pile) בטון ב-30 יצוק באתר 
בקוטר 60 ס''מ

1.23.1.0020

614,934.00 762.00 807.00 מ"א כלונס אנכי קדוח בשיטת ההקשה (Micro-Pile) בטון ב-30 יצוק באתר 
בקוטר 80 ס''מ

1.23.1.0030



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 01/03/202030

כתב כמויות למכרז מספר 142/2019
mרק"ל מקטעים 34+35

תת כתב: כללי

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
131,626.00 31.00 4,246.00 מ"א צינור בדיקה מפלדה בקוטר ''2.5 1.23.1.0040

55,125.00 551.25 100.00 מ"ק סתימת חללים שנתגלו באמצעות בטון ב-30 1.23.1.0050

4,095.00 6.30 650.00 מ"א תוספת מחיר לכל סוגי הכלונסאות בקוטר 45 ס"מ עבור שימוש בבטון ב- 
40 במקום ב-30

1.23.1.0060

8,058.60 12.10 666.00 מ"א תוספת מחיר לכל סוגי הכלונסאות בקוטר 60 ס"מ עבור שימוש בבטון ב- 
40 במקום ב-30

1.23.1.0070

17,350.50 21.50 807.00 מ"א תוספת מחיר לכל סוגי הכלונסאות בקוטר 80 ס"מ עבור שימוש בבטון ב- 
40 במקום ב-30

1.23.1.0080

1,365,279.101,365,279.101,365,279.101,365,279.10 ביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוס מקטעביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוס מקטעביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוס מקטעביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוס מקטע 23.123.123.123.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

1,365,279.101,365,279.101,365,279.101,365,279.10 ביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוסביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוסביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוסביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוס 23232323 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

ניטור רעידות אדמה 24 פרק:

ניטור רעידות אדמה 24.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
283,500.00 11,340.00 25.00 יח' ניטור רעידות לפי המפרט של איכות הסביבה ב-6 נקודות למשך שבוע 1.24.1.0010

11,800.00 472.00 25.00 יח' ניטור רעידות מעבר ל-6 הנקודות הראשונות 1.24.1.0020

295,300.00295,300.00295,300.00295,300.00 ניטור רעידות אדמהניטור רעידות אדמהניטור רעידות אדמהניטור רעידות אדמה 24.124.124.124.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

295,300.00295,300.00295,300.00295,300.00 ניטור רעידות אדמהניטור רעידות אדמהניטור רעידות אדמהניטור רעידות אדמה 24242424 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

סידורי נגישות לנכים 27 פרק:

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

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
38,520.00 214.00 180.00 מ"ר ריצוף אבן סימון/ אזהרה לאנשים כבדי ראיה (עם בליטות או פסים) 

בהנמכת ריצוף במעברי חצייה או באזור מדרגות, במידות 20/20/6 על 
בסיס מלט לבן. (לפי סעיף 0.0532502.4 בדקל ) תוצרת אקרשטיין או ש"ע 

A21 צבע וגוון לפי בחירת אדריכל. לפי פרט

1.27.1.0010

209,720.00 214.00 980.00 מ"ר ריצוף אבן פס מוביל לאנשים כבדי ראיה (עם בליטות או פסים) למעבר 
חצייה, במידות 20/20/6 ס"מ - אבן משתלבת על בסיס מלט לבן , גמר 

מסותת. (לפי סעיף 053.25024.0 בדקל) תוצרת אקרשטיין או ש"ע צבע 
A21 וגוון לפי בחירת אדריכל. לפי פרט

1.27.1.0020

248,240.00248,240.00248,240.00248,240.00 עבודות ריצוף, אבני שפה, אבני תעלה ומדרגותעבודות ריצוף, אבני שפה, אבני תעלה ומדרגותעבודות ריצוף, אבני שפה, אבני תעלה ומדרגותעבודות ריצוף, אבני שפה, אבני תעלה ומדרגות 27.127.127.127.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

248,240.00248,240.00248,240.00248,240.00 סידורי נגישות לנכיםסידורי נגישות לנכיםסידורי נגישות לנכיםסידורי נגישות לנכים 27272727 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

שילוט ממותג 29 פרק:

שילוט ממותג 29.1 תת פרק:



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 01/03/202031

כתב כמויות למכרז מספר 142/2019
mרק"ל מקטעים 34+35

תת כתב: כללי

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
266,522.40 80.00 3,331.53 מ"ר שילוט ממותג על גדרות העבודה לאורך כל משך העבודות 1.29.1.0010

266,522.40266,522.40266,522.40266,522.40 שילוט ממותגשילוט ממותגשילוט ממותגשילוט ממותג 29.129.129.129.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

266,522.40266,522.40266,522.40266,522.40 שילוט ממותגשילוט ממותגשילוט ממותגשילוט ממותג 29292929 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

פיתוח נופי 40 פרק:

ריצוף באבנים משתלבות 40.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,320,700.00 94.00 14,050.00 מ"ר ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ בגודל 12./12.5 25/12.5 25/25 

לרבות חול 5 ס"מ בגוון אפור על פי פרט (לפי סעיף 40.053.0440 בדקל)
1.40.1.0010

130,400.00 163.00 800.00 מ"א אבן גן רחבה במידות 20/10/50 ס"מ תוצרת אקרשטיין או ש"ע. צבע וגוון 
לפי בחירת אדריכל. לפי פרט A111 (לפי סעיף 40.05.0062 בדקל)

1.40.1.0020

83,200.00 320.00 260.00 יח' חבק לעמודי תאורה ורמזורים תוצרת אקרשטיין או ש"ע, צבע וגוון לפי 
.A622 ריצוף. לפי פרט

1.40.1.0030

24,500.00 350.00 70.00 יח' חבק לעמודי תמרור תוצרת אקרשטיין או ש"ע, צבע וגוון לפי ריצוף. לפי 
.A622 פרט

1.40.1.0040

90,240.00 94.00 960.00 מ"ר תוספת ריצוף כדוגמת הריצוף בו נעשה שימוש לאספקה והובלה למחסני 
העירייה בגמר הפרוייקט

1.40.1.0050

1,649,040.001,649,040.001,649,040.001,649,040.00 ריצוף באבנים משתלבותריצוף באבנים משתלבותריצוף באבנים משתלבותריצוף באבנים משתלבות 40.140.140.140.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

עבודות פיתוח- פיזי קטע 34 40.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
41,340.00 78.00 530.00 מ"א אבן שפה לכביש במידות 17/25/100 ס"מ לרבות יסוד ומשענת בטון, בגוון 

אפור
1.40.2.0010

195,000.00 150.00 1,300.00 מ"א אבן שפה רחבה ישרה או משופעת במידות ,30/25/50 לרבות יסוד ומשענת
בטון, בגוון אפור

1.40.2.0020

236,340.00236,340.00236,340.00236,340.00 עבודות פיתוח- פיזי קטע 34עבודות פיתוח- פיזי קטע 34עבודות פיתוח- פיזי קטע 34עבודות פיתוח- פיזי קטע 34 40.240.240.240.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

עבודות פיתוח- פיזי קטע 35 40.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
117,000.00 78.00 1,500.00 מ"א אבן שפה לכביש במידות 17/25/100 ס"מ, לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון 

אפור
1.40.3.0010

405,000.00 150.00 2,700.00 מ"א אבן שפה רחבה ישרה או משופעת במידות 30/25/50 ס"מ, לרבות יסוד 
ומשענת בטון, גוון אפור

1.40.3.0020

3,510.00 78.00 45.00 מ"א אבן שפה מונמכת במידות 17/25/100 ס"מ, לרבות יסוד ומשענת בטון גוון 
אפור. ראה תוספת בפרק 14

1.40.3.0030



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 01/03/202032

כתב כמויות למכרז מספר 142/2019
mרק"ל מקטעים 34+35

תת כתב: כללי

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
30,000.00 150.00 200.00 מ"א אבו שפה רחבה ישרה או משופעת מונמכת במידות 30/25/50 ס"מ, לרבות 

יסוד ומשענת בטון בגוון אפור.
1.40.3.0040

555,510.00555,510.00555,510.00555,510.00 עבודות פיתוח- פיזי קטע 35עבודות פיתוח- פיזי קטע 35עבודות פיתוח- פיזי קטע 35עבודות פיתוח- פיזי קטע 35 40.340.340.340.3 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

2,440,890.002,440,890.002,440,890.002,440,890.00 פיתוח נופיפיתוח נופיפיתוח נופיפיתוח נופי 40404040 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

גינון והשקיה 41 פרק:

הכשרת קרקע 41.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
9,639.00 189.00 51.00 מ"ק קומפוסט לשטחים שגודלם מעל 250 מ"ר בכמות של כ- 25 מ"ק לדונם (לפי

סעיף 41.011.0040 בדקל)
1.41.1.0010

58,968.00 3.78 15,600.00 מ"ר הסרת צמחיה וניקוי שטח (לפי סעיף 41.010.0010 בדקל) 1.41.1.0020

182,358.00 59.40 3,070.00 מ"ק אדמה מתאימה לגינון, לרבות פיזור בשטח (כמות גדולה) (לפי סעיף 
41.011.0210 בדקל)

1.41.1.0030

2,035.00 1.10 1,850.00 מ"ר הכשרת קרקע לגינון-עיבוד קרקע (לפי סעיף 41.01.0030 בנת"י) 1.41.1.0040

1,850.00 1.00 1,850.00 מ"ר הכשרת קרקע לגינון-יישור גנני (לפי סעיף 41.01.0020 בנת"י) 1.41.1.0050

3,330.00 185.00 18.00 מ"ק זיבול קומפוסט שעבר תהליך קומפוזיטציה בבורות לעצים (לפי סעיף 
41.01.0055 בנת"י)

1.41.1.0060

12,000.00 150.00 80.00 יח' חפירת בורות שתילה לעצים בגודל 1.5/1.5/1.5 1.41.1.0070

48,000.00 200.00 240.00 יח' חפירת בורות שתילה לעצים בגודל 3.7/1.5/1.6 מטר 1.41.1.0080

4,000.00 200.00 20.00 יח' חפירת בורות שתילה לעצים בקוטר 2 מ' 1.41.1.0090

2,700.00 9.00 300.00 מ"ר הכנת שטח למדשאה (מעל 250 מ"ר), לרבות קומפוסט דישון ויישור סופי 
(לפי סעיף 41.030.0010 בדקל)

1.41.1.0100

4,860.00 200.00 24.30 דונם טיפול בשטח מגונן כולל מערכת השקיה - גינון אינטנסיבי בשנה ראשונה 
(המדידה מתיחסת לדונם לחודש) (לפי סעיף 41.01.5060 בנת"י)

1.41.1.0110

3,751.50 205.00 18.30 דונם טיפול בשטח מגונן כולל מערכת השקיה - גינון אינטנסיבי בשנה השניה 
למשך 9 חודשים (המדידה מתייחסת לדונם לחודש) (לפי סעיף 41.01.5061 

בנת"י)

1.41.1.0120

16,600.00 200.00 83.00 יח' שימור עצים כולל כל העבודות הנדרשות לרבות תחזוקה, בקרה ופיקוח, 
החלפת לוחות שילוט סביב העץ לשימור, החלפת רשתות, הזזת לוחות, 

ניקיון, וכל זאת בהתאם להנחיית האגרונום המוסמך

1.41.1.0130

350,091.50350,091.50350,091.50350,091.50 הכשרת קרקעהכשרת קרקעהכשרת קרקעהכשרת קרקע 41.141.141.141.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 01/03/202033

כתב כמויות למכרז מספר 142/2019
mרק"ל מקטעים 34+35

תת כתב: כללי

נטיעה 41.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
12,600.00 63.00 200.00 יח' נטיעת שתילים גודל מס' 5 (לפי סעיף 41.020.0060 בדקל). 1.41.2.0010

132,000.00 22.00 6,000.00 יח' נטיעת שתילים גודל מס' 4 (לפי סעיף 41.020.0060 בדקל). 1.41.2.0020

7,290.00 270.00 27.00 יח' עצים ממיכל (30 ליטר) "גודל 7" בקוטר גזע "1 מדוד 0.3 מ' מפני הקרקע, 
לרבות  50 ליטר קומפוסט לעץ (לפי סעיף 41.020.170 בדקל).

1.41.2.0030

29,008.00 98.00 296.00 יח' נטיעת עץ מסוג כלשהו בגודל 9 שיסופק ע"י המזמין בהתאם להנחיות 
במפרט הטכני.

1.41.2.0040

7,800.00 26.00 300.00 מ"ר שתילת מרבדי דשא (מעל 250 מ"ר) מזן קוקיו לרבות טיפול במשך 30 יום 
ממועד השתילה. יש לקבל אישור מהמפקח על מקור הדשא. (לפי סעיף 

41.030.0030 בדקל)

1.41.2.0050

5,490.00 5,490.00 1.00 יח' העתקת עץ בוגר בגובה מעל 7 מ' בליווי אגרונום ושתילתו מחדש לרבות 
כל הטיפול הנדרש (לפי סעיף 41.020.0360 בדקל)

1.41.2.0060

330,000.00 200.00 1,650.00 מ"א מגביל שורשים בגובה 150 ס"מ מיריעת פולירופילן מסיבים לא 
 DIM ארוגיםמחוברים בחום. עמידה לחדירת שורשים לפי תקן בינלאומי
.4062 ההתקנה לפי הוראות היצרן. במיקום לפי הנחיות הקונסטרוקטור 

והמפקח בשטח. מיקום מגביל שורשים יהיה בהתאם להנחיות בשטח.

1.41.2.0070

52,920.00 196.00 270.00 יח' מערכת אוורור בור שתילה AIRMAX או ש"ע עם שני זקיפים ומכסים. 1.41.2.0080

124,250.00 350.00 355.00 יח' תומכת מעץ לעצים בערוגות ממוטות עץ עגול חרוט, קוטר 8 ס"מ, כולל 
B3 עבודה. לפי פרט

1.41.2.0090

98,550.00 135.00 730.00 מ"ק הוספת "שברי אבן" (אגרגטים) לניקוז בבורות שתילה מחצץ בגודל 3-6 
ס"מ. לרבות פיזור בבורות השתילה. לפי פרט. (לפי סעיף 51.030.0050 

בדקל)

1.41.2.0100

799,908.00799,908.00799,908.00799,908.00 נטיעהנטיעהנטיעהנטיעה 41.241.241.241.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

השקיה קטע 34 41.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
5,000.00 50.00 100.00 מ"א צינור פוליתילן בקוטר 90 מ"מ דרג 10 כולל : אספקה, חפירה, התקנה 

במצמדי "פלסאון" - אביזרים שחורים או "פלסים" וכיסוי. ממקור המים 
לראש המערכת.

1.41.3.0010

1,800.00 18.00 100.00 מ"א צינור פוליתילן בקוטר 50 מ"מ דרג .6 כולל: אספקה, חפירה, התקנה 
במצמדי "פלסאון" או "פלסים" וכיסוי.

1.41.3.0020

21,600.00 13.50 1,600.00 מ"א כנ"ל, אולם צינור פוליתילן בקוטר 40 מ"מ דרג 6 1.41.3.0030

1,575.00 10.50 150.00 מ"א כנ"ל, אולם צינור פוליתילן בקוטר 32 מ"מ דרג 6 1.41.3.0040



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 01/03/202034

כתב כמויות למכרז מספר 142/2019
mרק"ל מקטעים 34+35

תת כתב: כללי

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
830.00 8.30 100.00 מ"א כנ"ל, אולם צינור פוליתילן בקוטר 25 מ"מ דרג 6 1.41.3.0050

525.00 5.25 100.00 מ"א כנ"ל, אולם צינור פוליתילן בקוטר 16 מ"מ דרג 6 1.41.3.0060

4,000.00 4.00 1,000.00 מ"א צינור טפטוף אינטגרלי מווסת בקוטר 16 מ"מ. כולל טפטפת בספיקה 2 
ל/ש במרווח 0.5 מ'. המחיר כולל: אספקת חומר, הרכבה , חיבור לקווים 

מחלקים ומנקזים בקוטר 32 מ"מ במצמדי "פלסאון" או ש"ע. מייצבים כל 2
 M16" מ'. (כל הטפטוף יהיה מאותו מפעל). מחברים בין שלוחות הטפטוף

פלסאון" או שווה איכות.

1.41.3.0070

15,664.00 3,916.00 4.00 יח' ארון הגנה מפוליאסטר 2/1250 "אורלייט" בלום או ש"ע מאושר, מידות 
לפי גודל ראש המערכת + 15 ס"מ בכל צד רווח לתחזוקה, כולל סוקל 

תואם עליו יותקן הארון, חבק הגנה ממתכת, יציקת בטון לסוקל, מנעול 
מסטר, וכל העבודות הדרושות להתקנה, ומנעול מסטר.

1.41.3.0080

5,150.00 515.00 10.00 יח' מגוף ברונזה לגינון "1 +  אנטי ואקום 1.41.3.0090

2,688.00 672.00 4.00 יח' מגוף ברונזה לגינון "1.5 + אנטי ואקום. 1.41.3.0100

1,132.00 283.00 4.00 יח' פרט שסתום אויר/ מקטין לחץ 1.41.3.0110

1,575.00 315.00 5.00 יח' פרט בריכת ניקוז לשלוחות טפטוף (ברז שטיפה). 1.41.3.0120

35,000.00 1,400.00 25.00 יח' תא בקרה בקוטר 80 ס"מ עם מכסה בקוטר 60 ס"מ או מרובע לעומס 12.5 
טון עם סמל הרשות, בעטמק עד 1.5 מ' לרבות רצפת חצץ.

1.41.3.0130

350.00 35.00 10.00 יח' טפטוף לעץ -  טבעת מצינור טפטוף אינטגרלי מווסת בקוטר 16 מ"מ. כולל
טפטפת בספיקה 3.5 ל/ש במרווחים 0.3 מ'. מצמדי "פלסאון" או ש"ע. 3 
מייצבים לעץ. לעץ - 10 טפטפות, הצינור בצורת טבעת סביב העץ. אין 

להשתמש בתחיליות, מחברי שן ורוכבים.

1.41.3.0140

5,400.00 45.00 120.00 יח' השקיה עץ במדרכה, מצינור טפטוף 16 מ"מ בהתאם לפרט בחוברת פרטים 
סטנדרטית.

1.41.3.0150

4,050.00 90.00 45.00 יח' ממטירון גיחה דגם MP-1000-2000 של הנטר או ש"ע, כולל פיה תואמת 
לתכנית ההשקיה וחיבור הממטיר למקומו

1.41.3.0160

600.00 40.00 15.00 יח' אל נגר ממטיר/ממטירון בקוטר "1/2 - "3/4 1.41.3.0170

36,000.00 80.00 450.00 מ"א שרוול העשוי מצינור קשיח פי.סי.וי או פוליתילן לרבות אביזרי חיבור דרג
10 רך, קוטר 110 מ"מ כולל חוט ניילון בשרוולים בכבישים.

1.41.3.0180

105,000.00 70.00 1,500.00 מ"א שרוול מצינור פוליתילן קשיח דרג 10 קוטר 90 מ"מ למדרכות. 1.41.3.0190

1,950.00 65.00 30.00 מ"א שרוול מצינור פוליתילן קשיח דרג 6 קוטר 75 מ"מ למדרכות. 1.41.3.0200



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 01/03/202035

כתב כמויות למכרז מספר 142/2019
mרק"ל מקטעים 34+35

תת כתב: כללי

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
10,000.00 10,000.00 1.00 יח' ראש מערכת בקוטר "1/2 ,1  כולל: קווי השקיה אביזרים, מגופים ואביזרי 

חיבור מודולריים בקוטר 50 מ"מ ואת כל העבודות הדרושות להתקנת ראש
מערכת וחיבורו למקור המים וכל העבודות הנוספות להפעלה תקינה של 

המערכת.

1.41.3.0210

17,000.00 8,500.00 2.00 יח' ראש מערכת לטפטוף בקוטר ",1  כולל: קווי השקיה אביזרים, מגופים 
ואביזרי חיבור מודולריים בקוטר 40 מ"מ ואת כל העבודות הדרושות 

להתקנת ראש מערכת וחיבורו למקור המים וכל העבודות הנוספות 
להפעלה תקינה של המערכת.

1.41.3.0220

13,800.00 4,600.00 3.00 יח' ארון לראש מערכת 7382 "אורלייט" בלום  או ש"ע מאושר, מידות לפי 
גודל ראש המערכת + 15 ס"מ בכל צד רווח לתחזוקה, כולל סוקל תואם 
עליו יותקן הארון, חבק הגנה ממתכת, יציקת בטון לסוקל, מנעול מסטר, 

וכל העבודות הדרושות להתקנה, ומנעול מסטר.

1.41.3.0230

30,000.00 10,000.00 3.00 יח' מחשב השקייה דגם אירינט M דגם DC-8 תוצרת "מוטורולה" או "איריסל 
אגם" או ש"ע, כולל בקר, רדיו, אנטנה, מארז, רישוי קשר, מטען, מצבר , 
חיבור לחשמל עמודים או לחילופין תא פוטואלקטרי לטעינה סולארית, 
בארון הגנה מסוג C-54 בעל נעילה כפולה על יציקת בטון או על ארון 

ההשקייה, מסגרת הגנה ממתכת ומנעול תליה, כל האביזרי ם הדרושים 
להפעלה תקינה, אישור חשמלאי מוסמך לחיבורי החשמל, הרכבה ע"י 

היצרן ואחריון היצרן לשנה.

1.41.3.0240

4,800.00 300.00 16.00 יח' סולונואיד D.C  "ברמד" או שווה איכות. כולל אספקה, וחיבור למחשב 
ולראש מערכת קיימים

1.41.3.0250

15,000.00 5,000.00 3.00 יח' התחברות למקור מים בקוטר "1/2 ,1 הזמנת מד המים + תשלום אגרקה 
לחב' "הגיחון", כולל כל החומרים, האביזרים והעבודות הדרושות 

להפעלה.

1.41.3.0260

375.00 25.00 15.00 יח' דיסקית למספור קווי השקיה בגודל 5X2 ס"מ עשויה ממתכת בלתי 
מחלידה ועליה מספור קו השקיה, כולל חיבור למגוף.

1.41.3.0270

900.00 150.00 6.00 יח' שלט מאלומיניום למספור ראש מערכת ומחשב בגודל כ- 10X5 ס"מ. 
עליהם מספר הראש והמחשב, בהתאם להנחיות העיריה. כולל אספקה 

והרכבה

1.41.3.0280

600.00 200.00 3.00 יח'  C-64 תיק תכניות כולל אספקה והרכבה בתוך ארון מחשב ההשקיה מסוג
בלבד

1.41.3.0290

342,364.00342,364.00342,364.00342,364.00 השקיה קטע 34השקיה קטע 34השקיה קטע 34השקיה קטע 34 41.341.341.341.3 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

השקיה קטע 35 41.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
7,500.00 50.00 150.00 מ"א צינור פוליתילן בקוטר 90 מ"מ דרג 10 כולל : אספקה, חפירה, התקנה 

במצמדי "פלסאון" - אביזרים שחורים או "פלסים" וכיסוי. ממקור המים 
לראש המערכת.

1.41.4.0010

1,000.00 20.00 50.00 מ"א צינור פוליתילן בקוטר 63 מ"מ דרג .6 כולל: אספקה, חפירה, התקנה 
במצמדי "פלסאון" או "פלסים" וכיסוי.

1.41.4.0020

15,300.00 18.00 850.00 מ"א כנ"ל אולם צינור פוליתילן בקוטר 50 מ"מ דרג 6 1.41.4.0030

51,300.00 13.50 3,800.00 מ"א כנ"ל, אולם צינור פוליתילן בקוטר 40 מ"מ דרג 6 1.41.4.0040



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 01/03/202036

כתב כמויות למכרז מספר 142/2019
mרק"ל מקטעים 34+35

תת כתב: כללי

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
6,615.00 10.50 630.00 מ"א כנ"ל, אולם צינור פוליתילן בקוטר 32 מ"מ דרג 6 1.41.4.0050

415.00 8.30 50.00 מ"א כנ"ל, אולם צינור פוליתילן בקוטר 25 מ"מ דרג 6 1.41.4.0060

1,575.00 5.25 300.00 מ"א כנ"ל, אולם צינור פוליתילן בקוטר 16 מ"מ דרג 6 1.41.4.0070

6,000.00 4.00 1,500.00 מ"א צינור טפטוף אינטגרלי מווסת בקוטר 16 מ"מ. כולל טפטפת בספיקה 2 
ל/ש במרווח 0.3 מ'. המחיר כולל: אספקת חומר, הרכבה, חיבור לקווים 

מחלקים ומנקזים בקוטר 32 מ"מ במצמדי "פלסאון" או ש"ע. מייצבים כל 2
 M16" מ'. (כל הטפטוף יהיה מאותו מפעל). מחברים בין שלוחות הטפטוף

פלסאון" או שווה איכות.

1.41.4.0080

13,600.00 4.00 3,400.00 מ"א צינור טפטוף אינטגרלי מווסת בקוטר 16 מ"מ. כולל טפטפת בספיקה 2 
ל/ש במרווח 0.5 מ'. המחיר כולל: אספקת חומר, הרכבה , חיבור לקווים 

מחלקים ומנקזים בקוטר 32 מ"מ במצמדי "פלסאון" או ש"ע. מייצבים כל 2
 M16" מ'. (כל הטפטוף יהיה מאותו מפעל). מחברים בין שלוחות הטפטוף

פלסאון" או שווה איכות.

1.41.4.0090

19,580.00 3,916.00 5.00 יח' ארון הגנה מפוליאסטר 2/1250 "אורלייט" בלום או ש"ע מאושר, מידות 
לפי גודל ראש המעכת + 15 ס"מ בכל צד רווח לתחזוקה, כולל סוקל תואם

עליו יותקן הארון, חבק הגנה ממתכת, יציקת בטון לסוקל, מנעול מסטר, 
וכל העבודות הדרושות להתקנה, ומנעול מסטר.

1.41.4.0100

5,150.00 515.00 10.00 יח' מגוף ברונזה לגינון "1 +  אנטי ואקום 1.41.4.0110

10,752.00 672.00 16.00 יח' מגוף ברונזה לגינון "1.5 + אנטי ואקום. 1.41.4.0120

1,415.00 283.00 5.00 יח' פרט שסתום אויר/ מקטין לחץ 1.41.4.0130

3,150.00 315.00 10.00 יח' פרט בריכת ניקוז לשלוחות טפטוף (ברז שטיפה). 1.41.4.0140

49,000.00 1,400.00 35.00 יח' תא בקרה בקוטר 80 ס"מ עם מכסה בקוטר 60 ס"מ או מרובע לעומס 12.5 
טון עם סמל הרשות, בעטמק עד 1.5 מ' לרבות רצפת חצץ.

1.41.4.0150

1,400.00 35.00 40.00 יח' טפטוף לעץ -  טבעת מצינור טפטוף אינטגרלי מווסת בקוטר 16 מ"מ. כולל
טפטפת בספיקה 3.5 ל/ש במרווחים 0.3 מ'. מצמדי "פלסאון" או ש"ע. 3 
מייצבים לעץ. לעץ - 10 טפטפות, הצינור בצורת טבעת סביב העץ. אין 

להשתמש בתחיליות, מחברי שן ורוכבים.

1.41.4.0160

13,500.00 45.00 300.00 יח' השקיה עץ במדרכה, מצינור טפטוף 16 מ"מ בהתאם לפרט בחוברת פרטים 
סטנדרטית.

1.41.4.0170

1,350.00 90.00 15.00 יח' ממטירון גיחה דגם MP-1000-2000 של הנטר או ש"ע, כולל פיה תואמת 
לתכנית ההשקיה וחיבור הממטיר למקומו

1.41.4.0180

600.00 40.00 15.00 יח' אל נגר ממטיר/ממטירון בקוטר "1/2 - "3/4 1.41.4.0190



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 01/03/202037

כתב כמויות למכרז מספר 142/2019
mרק"ל מקטעים 34+35

תת כתב: כללי

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
92,000.00 80.00 1,150.00 מ"א שרוול העשוי מצינור קשיח פי.סי.וי או פוליתילן לרבות אביזרי חיבור דרג

10 רך, קוטר 110 מ"מ כולל חוט ניילון בשרוולים בכבישים.
1.41.4.0200

245,000.00 70.00 3,500.00 מ"א שרוול מצינור פוליתילן קשיח דרג 10 קוטר 90 מ"מ למדרכות. 1.41.4.0210

6,500.00 65.00 100.00 מ"א שרוול מצינור פוליתילן קשיח דרג 6 קוטר 75 מ"מ למדרכות. 1.41.4.0220

30,000.00 10,000.00 3.00 יח' ראש מערכת בקוטר "1/2 ,1  כולל: קווי השקיה אביזרים, מגופים ואביזרי 
חיבור מודולריים בקוטר 50 מ"מ ואת כל העבודות הדרושות להתקנת ראש
מערכת וחיבורו למקור המים וכל העבודות הנוספות להפעלה תקינה של 

המערכת.

1.41.4.0230

25,500.00 8,500.00 3.00 יח' ראש מערכת לטפטוף בקוטר ",1  כולל: קווי השקיה אביזרים, מגופים 
ואביזרי חיבור מודולריים בקוטר 40 מ"מ ואת כל העבודות הדרושות 

להתקנת ראש מערכת וחיבורו למקור המים וכל העבודות הנוספות 
להפעלה תקינה של המערכת.

1.41.4.0240

13,800.00 4,600.00 3.00 יח' ארון לראש מערכת 7382 "אורלייט" בלום  או ש"ע מאושר, מידות לפי 
גודל ראש המערכת + 15 ס"מ בכל צד רווח לתחזוקה, כולל סוקל תואם 
עליו יותקן הארון, חבק הגנה ממתכת, יציקת בטון לסוקל, מנעול מסטר, 

וכל העבודות הדרושות להתקנה, ומנעול מסטר.

1.41.4.0250

60,000.00 10,000.00 6.00 יח' מחשב השקייה דגם אירינט M דגם DC-8 תוצרת "מוטורולה" או "איריסל 
אגם" או ש"ע, כולל בקר, רדיו, אנטנה, מארז, רישוי קשר, מטען, מצבר , 
חיבור לחשמל עמודים או לחילופין תא פוטואלקטרי לטעינה סולארית, 
בארון הגנה מסוג C-54 בעל נעילה כפולה על יציקת בטון או על ארון 

ההשקייה, מסגרת הגנה ממתכת ומנעול תליה, כל האביזרי ם הדרושים 
להפעלה תקינה, אישור חשמלאי מוסמך לחיבורי החשמל, הרכבה ע"י 

היצרן ואחריון היצרן לשנה.

1.41.4.0260

10,500.00 300.00 35.00 יח' סולונואיד D.C  "ברמד" או שווה איכות. כולל אספקה, וחיבור למחשב 
ולראש מערכת קיימים

1.41.4.0270

30,000.00 5,000.00 6.00 יח' התחברות למקור מים בקוטר "1/2 ,1 הזמנת מד המים + תשלום אגרקה 
לחב' "הגיחון", כולל כל החומרים, האביזרים והעבודות הדרושות 

להפעלה.

1.41.4.0280

750.00 25.00 30.00 יח' דיסקית למספור קווי השקיה בגודל 5X2 ס"מ עשויה ממתכת בלתי 
מחלידה ועליה מספור קו השקיה, כולל חיבור למגוף.

1.41.4.0290

1,800.00 150.00 12.00 יח' שלט מאלומיניום למספור ראש מערכת ומחשב בגודל כ- 10X5 ס"מ. 
עליהם מספר הראש והמחשב, בהתאם להנחיות העיריה. כולל אספקה 

והרכבה

1.41.4.0300

1,200.00 200.00 6.00 יח'  C-64 תיק תכניות כולל אספקה והרכבה בתוך ארון מחשב ההשקיה מסוג
בלבד

1.41.4.0310

5,000.00 5,000.00 1.00 יח' פרט מז"ח - (מונע זרימה חוזרת) בקוטר "1/2 1 . כולל  אביזרי חיבור 
והרכבה בראש מערכת. המחיר כולל את כל העבודות הדרושות להתקנת 
המז"ח, כולל בדיקה ואישור. לפני ביצוע הסעיף יש לקבל אישור ממנהל 

הפרויקט, במידה והסעיף לא יבוצע הקבלן לא יוכל לבוא בדרישות 
כספיות

1.41.4.0320



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 01/03/202038

כתב כמויות למכרז מספר 142/2019
mרק"ל מקטעים 34+35

תת כתב: כללי

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
5,000.00 5,000.00 1.00 יח' משאבת דשן "1 הידראולית מסוג MixRite-TF-5-002 תוצרת תפן או ש"ע. 

כולל אספקה והרכבה בראש המערכת. לפני ביצוע הסעיף יש לקבל 
אישור ממנהל הפרויקט, במידה והסעיף לא יבוצע הקבלן לא יוכל לבוא 

בדרישות כספיות.

1.41.4.0330

736,252.00736,252.00736,252.00736,252.00 השקיה קטע 35השקיה קטע 35השקיה קטע 35השקיה קטע 35 41.441.441.441.4 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

2,228,615.502,228,615.502,228,615.502,228,615.50 גינון והשקיהגינון והשקיהגינון והשקיהגינון והשקיה 41414141 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

ריהוט רחוב 42 פרק:

תת פרק 42.0 42.1 תת פרק:

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

מחירי ריהוט חוץ, מתקנים ,פרגולות, וכל המפורטים בפרק זה, כוללים 
הרכבת המתקנים ועיגונם בקרקע.

תת פרק 42.0תת פרק 42.0תת פרק 42.0תת פרק 42.0 42.142.142.142.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

ריהוט רחוב 42.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
93,600.00 1,200.00 78.00 יח' .C5 מתקן קשירה לאופניים, לפי סטנדרט ירושלים. פרט 1.42.2.0010

112,000.00 2,800.00 40.00 יח' ספסל contour שלושה מקומות לפי סטנדרט ירושלים, כולל מאחז יד. לפי 
.C11 פרט

1.42.2.0020

84,000.00 3,500.00 24.00 יח' ספסל תבור  מעגל RG-13-280 של ולפמן או ש"ע כל יחדה 1/4 מעגל 
כולל הובלה והתקנה

1.42.2.0030

19,162.00 871.00 22.00 יח' אשפתון רותם 75 תוצרת שחם אריכא או ש"ע גמר ,9918 מרקם כורכרי 
בהירמק"ט 3485 דקל .100 לפי פרט ,C21 בתוספת מכסה מונע נבירה

1.42.2.0040

35,000.00 3,500.00 10.00 יח' ברזיה דגם אביב תוצרת שחם אריכא או ש"ע לפי בחירת אדריכל. לפי 
.C3 פרט

1.42.2.0050

12,000.00 1,200.00 10.00 יח' תוספת מתקן שתיה לכלבים לברזיית אביב תוצרת שחם אריכא או ש"ע. 1.42.2.0060

400,000.00 50,000.00 8.00 יח' פח טמון דגם מירה 5 מ"ק תוצרת חברת אלון או ש"ע. כולל חפירה 
D13 והתקנה. בתיאום עם מחלקת התברואה בעיריית ירושלים. לפי פרט

1.42.2.0070

755,762.00755,762.00755,762.00755,762.00 ריהוט רחובריהוט רחובריהוט רחובריהוט רחוב 42.242.242.242.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

755,762.00755,762.00755,762.00755,762.00 ריהוט רחובריהוט רחובריהוט רחובריהוט רחוב 42424242 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

שערים וגידור 44 פרק:

שערים 44.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 01/03/202039

כתב כמויות למכרז מספר 142/2019
mרק"ל מקטעים 34+35

תת כתב: כללי

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
42,000.00 750.00 56.00 יח' אספקה והתקנת מחסום רכב מפלדה מגולוונת וצבועה, לפי סטנדרט 

C41 עיריית ירושלים. כולל מחזיר אור, ייסוד בטון. לפי פרט
1.44.1.0010

42,000.0042,000.0042,000.0042,000.00 שעריםשעריםשעריםשערים 44.144.144.144.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

גידור מקטע 34 44.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
56,000.00 8,000.00 7.00 יח' עמוד מחסום ביטחוני קבוע בקוטר "8 ובגובה עד 100 ס"מ מעל פני הקרקע

Fix" 8 דגםK מגולוון וצבוע, עומק יסוד 50 ס"מ לפחות, עומד ברמת נגיפה
68PAS כדוגמת "ב.ג. אילנית" או ש"ע. עומד בסטנדרט "bollard

1.44.2.0010

369,600.00 280.00 1,320.00 מ"א גדרות איסכורית כולל תפיסת חזקה,  קטע -34מיד עם כניסת הקבלן 
לאתר, הקבלן יבנה, יתקן ויחזק גדר אסכורית לגובה 4 מטר לתפיסת 

השטח בהתאם לתנאי השטח ובגבולות המגרש, והכל לפי חוקי הבטיחות, 
הוראות המפקח ו/או כל רשות מוסמכת.הקבלן מתחייב לתחזק את הגדר 
כולה במשך כל זמן ביצוע העבודה, לרבות חידושה והעתקתה מעת לעת 

על פי הצורך ולמסור אותה למזמין במצב תקין בעת מסירת 
העבודה.הסדרת תפיסת השטח תעשה בליווי מודד מוסמך וסימון ע"ג 

תכניות לרבות שמירת מעבר הולכי רגל תקני, גדר איסכורית זו תשמש גם 
לשילוט ממותג.

1.44.2.0020

425,600.00425,600.00425,600.00425,600.00 גידור מקטע 34גידור מקטע 34גידור מקטע 34גידור מקטע 34 44.244.244.244.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

גידור מקטע 35 44.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
224,000.00 8,000.00 28.00 יח' עמוד מחסום ביטחוני קבוע בקוטר "8 ובגובה עד 100 ס"מ מעל פני הקרקע

Fix" 8 דגםK מגולוון וצבוע, עומק יסוד 50 ס"מ לפחות, עומד ברמת נגיפה
68PAS כדוגמת "ב.ג. אילנית" או ש"ע. עומד בסטנדרט "bollard

1.44.4.0010

604,800.00 280.00 2,160.00 מ"א גדרות איסכורית כולל תפיסת חזקה קטע -35מיד עם כניסת הקבלן לאתר, 
הקבלן יבנה, יתקן ויחזק גדר אסכורית לגובה 4 מטר לתפיסת השטח 
בהתאם לתנאי השטח ובגבולות המגרש, והכל לפי חוקי הבטיחות, 

הוראות המפקח ו/או כל רשות מוסמכת.הקבלן מתחייב לתחזק את הגדר 
כולה במשך כל זמן ביצוע העבודה, לרבות חידושה והעתקתה מעת לעת 

על פי הצורך ולמסור אותה למזמין במצב תקין בעת מסירת 
העבודה.הסדרת תפיסת השטח תעשה בליווי מודד מוסמך וסימון ע"ג 

תכניות לרבות שמירת מעבר הולכי רגל תקני. גדר איסכורית זו תשמש גם 
לשילוט ממותג.

1.44.4.0020

828,800.00828,800.00828,800.00828,800.00 גידור מקטע 35גידור מקטע 35גידור מקטע 35גידור מקטע 35 44.444.444.444.4 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

1,296,400.001,296,400.001,296,400.001,296,400.00 שערים וגידורשערים וגידורשערים וגידורשערים וגידור 44444444 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

סלילת כבישים ורחבות 51 פרק:

עבודות הכנה ופירוק- אדריכלות 51.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
10,000.00 10.00 1,000.00 מ"ר חישוף השטח לעומק של עד 20 ס"מ ועירומו עד לשימוש חוזר בשטחי 

שיקום נופי. כולל ניקוי פסולת והורדת צמחיה.
1.51.1.0010

31,635.00 333.00 95.00 יח' כריתת עצים שהיקף גזעם נמדד בגובה 1.0 מ' מעל פני הקרקע הינו מעל 
60 ס"מ ומתחת ל 90 ס"מ וגובהם עד 6.0 מ' (לפי סעיף 51.010.0033 

בדקל)

1.51.1.0020



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 01/03/202040

כתב כמויות למכרז מספר 142/2019
mרק"ל מקטעים 34+35

תת כתב: כללי

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
23,427.00 1.71 13,700.00 מ"ר ריסוס שטחים בחומר הדברה לקטילת שורשי צמחיה ועשבי בר בשטחי 

ריצוף(לפי סעיף 51.010.0060 בדקל)
1.51.1.0030

3,163.50 1.71 1,850.00 מ"ר ריסוס השטח בחומר הדברה לקטילת שושרי צמחייה ועשבי בר בשטחי 
גינון (לפי סעיף 51.010.0060 בדקל)

1.51.1.0040

68,225.5068,225.5068,225.5068,225.50 עבודות הכנה ופירוק- אדריכלותעבודות הכנה ופירוק- אדריכלותעבודות הכנה ופירוק- אדריכלותעבודות הכנה ופירוק- אדריכלות 51.151.151.151.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

עבודות עפר- קונס' 51.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
102,488.40 29.40 3,486.00 מ"ק חפירה למבני גשרים וקירות תמך. 1.51.2.0010

245,548.80 66.15 3,712.00 מ"ק מילוי מובא למבני גשרים וקירות תמך (חומר א) 1.51.2.0020

348,037.20348,037.20348,037.20348,037.20 עבודות עפר- קונס'עבודות עפר- קונס'עבודות עפר- קונס'עבודות עפר- קונס' 51.251.251.251.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

שכבות מצע ותשתיות אגו"מ- קונס' 51.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
25,756.50 115.50 223.00 מ"ק מצע סוג א'. 1.51.3.0010

25,756.5025,756.5025,756.5025,756.50 שכבות מצע ותשתיות אגו"מ- קונס'שכבות מצע ותשתיות אגו"מ- קונס'שכבות מצע ותשתיות אגו"מ- קונס'שכבות מצע ותשתיות אגו"מ- קונס' 51.351.351.351.3 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

עבודות הכנה ופירוק מקטע 34 51.10 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
500.00 50.00 10.00 מ"ק פינוי פסולת (של אחרים) הקיימת באתר - לפני תחילת עבודות הקבלן 

בשטח. הפינוי למקום שפך מאושר ע"י הרשויות לכמות כוללת מעל 20 
מ"ק, למרחק של עד 15 ק"מ מהאתר. המחיר כולל העמסה ואינו כולל 

תשלום אגרות

1.51.10.0010

900.00 90.00 10.00 מ"ק אגרה לפסולת סילוק פסולת מהאתר כולל הובלה והטמנה באתר מאושר 
תשלום נגד קבלות כמפורט

1.51.10.0020

2,280.00 380.00 6.00 יח' פירוק תאי ניקוז 1.51.10.0030

2,430.00 270.00 9.00 יח' פירוק תא קליטה 2 רשתות 1.51.10.0040

3,240.00 162.00 20.00 מ"ק תוספת לסעיפי פירוק תאי קליטה או תאי בקרה עבור מילוי הבור 
בתערובת CLSM במקום מילוי בשכבות חול/מצע מהודק

1.51.10.0050

2,376.00 792.00 3.00 יח' הגבהה או הנמכת תאי ניקוז עד קוטר 180 ס"מ לגובה עד 30 ס"מ, לרבות 
פירוק והחזרת התקרה והמכסה

1.51.10.0060

9,625.00 55.00 175.00 מ"א פירוק צינור ניקוז מבטון עד 60 ס"מ 1.51.10.0070



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 01/03/202041

כתב כמויות למכרז מספר 142/2019
mרק"ל מקטעים 34+35

תת כתב: כללי

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
18,000.00 180.00 100.00 מ"א ניקוי מובל ניקוז קיים ובדיקת תקינות 1.51.10.0080

21,708.00 16.20 1,340.00 מ"ר פירוק מיסעת אספלט/בטון בעובי כלשהו כולל פינוי 1.51.10.0090

132,660.00 11.00 12,060.00 מ"ר קרצוף מיסעת אספלט קיים בכל עובי כולל פינוי 1.51.10.0100

42,840.00 15.30 2,800.00 מ"א פירוק אבני שפה ופינויין 1.51.10.0110

3,060.00 15.30 200.00 מ"ר פירוק ריצוף אבנים משתלבות כולל פינוי 1.51.10.0120

3,159.00 35.10 90.00 מ"א פירוק גדר רשת מסוג כלשהו ופינויה 1.51.10.0130

6,480.00 90.00 72.00 יח' פירוק עמוד מחסום לרכב מיצקת ברזל או מבטון טרום בקוטר 30 ס"מ 
ובגובה עד  1.0 מ', לרבות מילוי הבור

1.51.10.0140

15,552.00 72.00 216.00 מ"א הריסת קיר גדר עם ציפוי אבן בעובי כולל של עד 35 ס"מ ובגובה עד 1.5 
מ', לרבות פירוק הביסוס ופינוי כולל מתקנים צמודים

1.51.10.0150

1,050.00 150.00 7.00 יח' פירוק ספסלי גן עם בסיס יצקת ברזל, לשימוש חוזר 1.51.10.0160

20,000.00 20,000.00 קומפלט1.00 פירוק מבנה זמני של כ - 90 מטר מ"ר כולל מתקנים צמודים 1.51.10.0170

320.00 80.00 4.00 יח' פירוק אשפתון לשימוש חוזר 1.51.10.0180

8,910.00 81.00 110.00 יח' פירוק עמוד עם תמרור (על עמוד אחד) לרבות פירוק היסוד ופינוי 1.51.10.0190

9,240.00 2,310.00 4.00 יח' פירוק זהיר מבנה תחנת אוטובוס 1.51.10.0200

22,000.00 220.00 100.00 מ"ר חספוס עדין של אספלט 1.51.10.0210

2,400.00 12.00 200.00 מ"א CD + צילום קו ניקוז בקטרים שונים ס"מ במצלמת וידאו והפקת דו"ח 1.51.10.0220

328,730.00328,730.00328,730.00328,730.00 עבודות הכנה ופירוק מקטע 34עבודות הכנה ופירוק מקטע 34עבודות הכנה ופירוק מקטע 34עבודות הכנה ופירוק מקטע 34 51.1051.1051.1051.10 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

עבודות עפר מקטע 34 51.20 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,750.00 35.00 50.00 מ"ק חפירה ומילוי בחומר מקומי העומד בקריטריונים לפי דו"ח תכן מבנה 

לרבות פיזור והידוק מבוקר (מצעים קיימים כמצע ג' - שימוש חלקי)
1.51.20.0010



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 01/03/202042

כתב כמויות למכרז מספר 142/2019
mרק"ל מקטעים 34+35

תת כתב: כללי

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
147,000.00 49.00 3,000.00 מ"ק מילוי מובא מחומר מסוג ,A-2-4 לרבות פיזור והידוק מבוקר להחלפת 

קרקע
1.51.20.0020

270.00 5.40 50.00 מ"ק הידוק מבוקר של מילוי 1.51.20.0030

67,500.00 4.50 15,000.00 מ"ר הידוק מבוקר של קרקע יסוד מקורית (הידוק שתית) 1.51.20.0040

660,000.00 60.00 11,000.00 מ"ק חפירה/חציבה ופינוי החומר לאתר מאושר כולל תשלום אגרה 1.51.20.0050

876,520.00876,520.00876,520.00876,520.00 עבודות עפר מקטע 34עבודות עפר מקטע 34עבודות עפר מקטע 34עבודות עפר מקטע 34 51.2051.2051.2051.20 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מצעים ותשתיות מקטע 34 51.30 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
403,650.00 117.00 3,450.00 מ"ק מצע סוג א' לרבות פיזור והידוק מבוקר, המצע יסופק ממחצבה מאושרת. 1.51.30.0010

187,200.00 72.00 2,600.00 מ"ק מצע מחומר נברר (סוג ג'), לרבות פיזור והידוק מבוקר 1.51.30.0020

590,850.00590,850.00590,850.00590,850.00 מצעים ותשתיות מקטע 34מצעים ותשתיות מקטע 34מצעים ותשתיות מקטע 34מצעים ותשתיות מקטע 34 51.3051.3051.3051.30 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

עבודות אספלט מקטע 34 51.40 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
7,087.50 2.25 3,150.00 מ"ר צפוי יסוד באימולסיה ביטומית בשיעור של 1 ליטר/מ''ר (עבור תחום 

המסילה העתידית) - אופציונאלי
1.51.40.0010

10,957.50 2.25 4,870.00 מ"ר ציפוי יסוד באימולסיה ביטומית בשיעור של 1 ליטר/מ''ר עבור כבישים 1.51.40.0020

30,242.70 2.07 14,610.00 מ"ר ציפוי מאחה 0.25 ליטר למ"ר 1.51.40.0030

197,235.00 40.50 4,870.00 מ"ר שכבה מקשרת  מאספלט בעובי 5 ס"מ מתערובת עם אבן דולומיט גודל 
מקסימלי 19 מ"מ ("3/4), ביטומן PG, 68-10 לרבות פיזור והידוק

1.51.40.0040

219,150.00 45.00 4,870.00 מ"ר שכבה מקשרת  מאספלט בעובי 6 ס"מ מתערובת עם אבן דולומיט גודל 
מקסימלי 25 מ"מ ("1), ביטומן PG, 68-10 לרבות פיזור והידוק

1.51.40.0050

110,565.00 35.10 3,150.00 מ"ר שכבה אספלט אופציונלית מעל רצועת רכבת בעובי 4 ס"מ מתעורבת עם 
אבן דולמיט גודל מקסימלי 19 מ"מ ("1), ביטומן PG 68-10 , לרבות פיזור 

הידוק

1.51.40.0060

318,240.00 46.80 6,800.00 מ"ר שכבה נושאת עליונה בעובי 5 ס"מ מתערובת אספלטית מבנית-S (תא"מ) 
למניעת חיכוך עם אבן גס בזלתי גרגיר מקסימלי 19 מ"מ ("3/4), ביטומן 

PG 70-10 , לרבות פיזור והידוק

1.51.40.0070

218,663.00 44.90 4,870.00 מ"ר  PG68-10 בעובי 5 ס"מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי וביטומן S 25 - תא"מ
לרבות פיזור והידוק

1.51.40.0080



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 01/03/202043

כתב כמויות למכרז מספר 142/2019
mרק"ל מקטעים 34+35

תת כתב: כללי

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,000.00 40.00 50.00 מ"א התחברות לאספלט קיים 1.51.40.0090

1,114,140.701,114,140.701,114,140.701,114,140.70 עבודות אספלט מקטע 34עבודות אספלט מקטע 34עבודות אספלט מקטע 34עבודות אספלט מקטע 34 51.4051.4051.4051.40 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

תאי בקרה - תפיסה (קולטנים)-קטע 34 51.64 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
44,352.00 2,464.00 18.00 יח' תא קליטה ראשי במידות 80/50 ס"מ ובעומק 1.25 מ' ללא אבן שפה 

מיצקת, מס' רשתות 1 ומסגרת ממין 250C (25 טון)
1.51.64.0010

34,650.00 1,650.00 21.00 יח' תוספת לתא קליטה ראשי עבור תא קליטה אמצעי/סופי במידות 80/50 
ס"מ ובעומק פנים 0.45 מ', ללא אבן שפה מיצקת, מס' רשתות 1 ומסגרת 

ממין 250C (25 טון)

1.51.64.0020

79,002.0079,002.0079,002.0079,002.00 תאי בקרה - תפיסה (קולטנים)-קטע 34תאי בקרה - תפיסה (קולטנים)-קטע 34תאי בקרה - תפיסה (קולטנים)-קטע 34תאי בקרה - תפיסה (קולטנים)-קטע 34 51.6451.6451.6451.64 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

ריצוף וציפוי מאבן- קטע 34 51.72 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
6,875.00 137.50 50.00 מ"ר ריצוף אבן (ריפ ראפ) בתעלות ובמעברים אופציונלי 1.51.72.0010

6,875.006,875.006,875.006,875.00 ריצוף וציפוי מאבן- קטע 34ריצוף וציפוי מאבן- קטע 34ריצוף וציפוי מאבן- קטע 34ריצוף וציפוי מאבן- קטע 34 51.7251.7251.7251.72 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

תמרור ושילוט מקטע 34 51.81 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
8,262.00 306.00 27.00 יח' E.G עמוד מגולוון כולל תמרור מסוג עירוני, דרגה 1.51.81.0010

1,485.00 135.00 11.00 יח' תמרור מסוג עירוני דרגה E G ללא עמוד 1.51.81.0020

9,747.009,747.009,747.009,747.00 תמרור ושילוט מקטע 34תמרור ושילוט מקטע 34תמרור ושילוט מקטע 34תמרור ושילוט מקטע 34 51.8151.8151.8151.81 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

עבודות סימון וצביעה מקטע 34 51.82 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,309.00 1.87 700.00 מ"א קו ניתוב ברוחב 10 ס"מ בצבע חד רכיבי גוון לבן/צהוב/כתום כולל 

אחראיות ל-6 חודשים
1.51.82.0010

4,114.00 18.70 220.00 מ"ר צביעת שטחים בצבע חד רכיבי לבן/צהוב (קוביות קווי עצירה איי תנועה 
פסים למעבר חציה וחצים) כולל אחריות ל-12

1.51.82.0020

5,428.50 3.85 1,410.00 מ"א צביעת אבני שפה 1.51.82.0030

10,851.5010,851.5010,851.5010,851.50 עבודות סימון וצביעה מקטע 34עבודות סימון וצביעה מקטע 34עבודות סימון וצביעה מקטע 34עבודות סימון וצביעה מקטע 34 51.8251.8251.8251.82 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

עבודות הכנה ופירוק מקטע 35 51.83 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 01/03/202044

כתב כמויות למכרז מספר 142/2019
mרק"ל מקטעים 34+35

תת כתב: כללי

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
500.00 50.00 10.00 מ"ק פינוי פסולת (של אחרים) הקיימת באתר - לפני תחילת עבודות הקבלן 

בשטח. הפינוי למקום שפך מאושר ע"י הרשויות לכמות כוללת מעל 20 
מ"ק, למרחק של עד 15 ק"מ מהאתר. המחיר כולל העמסה ואינו כולל 

תשלום אגרות

1.51.83.0010

900.00 90.00 10.00 מ"ק אגרה לפסולת סילוק פסולת מהאתר כולל הובלה והטמנה באתר מאושר 
תשלום נגד קבלות כמפורט

1.51.83.0020

4,320.00 360.00 12.00 יח' פירוק תא קליטה 2 רשתות 1.51.83.0030

1,809.00 603.00 3.00 יח' הגבהה או הנמכת תאי ניקוז לגובה עד 30 ס"מ, לרבות פירוק והחזרת 
התקרה והמכסה

1.51.83.0040

918.00 459.00 2.00 יח' הגבהת תא קליטה 2 רשתות לגובה עד 30 ס"מ 1.51.83.0050

11,000.00 55.00 200.00 מ"א פירוק צינור ניקוז מבטון 60 ס"מ 1.51.83.0060

32,400.00 162.00 200.00 מ"א ניקוי מובל קיים בקוטר 60 ס"מ ובדיקת תקינותו 1.51.83.0070

30,780.00 16.20 1,900.00 מ"ר פירוק מיסעת אספלט בכל עובי 1.51.83.0080

203,500.00 11.00 18,500.00 מ"ר קרצוף מיסעת אספלט בכל עובי כולל פינוי 1.51.83.0090

65,790.00 15.30 4,300.00 מ"א פירוק אבני שפה מכל סוג ופינויין 1.51.83.0100

131,580.00 15.30 8,600.00 מ"ר פירוק ריצוף אבנים משתלבות כולל פינוי 1.51.83.0110

31,320.00 36.00 870.00 מ"א פירוק גדר מפרופילי פלדה או רשתות פלדה מרותכת בגובה עד 2 מ' כולל
יסוד

1.51.83.0120

41,040.00 72.00 570.00 מ"א פירוק חלקי של קיר עם ציפוי אבן בעובי כולל של עד 35 ס"מ ובגובה עד 
1.5 מ', לרבות פירוק הביסוס. לפרק עד למתחת מפלס ריצוף

1.51.83.0130

1,620.00 81.00 20.00 יח' פירוק עמוד עם תמרור (על עמוד אחד), לרבות פירוק יסוד 1.51.83.0140

6,000.00 60.00 100.00 מ"ק חפירות לגישוש מערכות תת קרקעיות 1.51.83.0150

11,550.00 2,310.00 5.00 יח' פירוק זעיר מבנה תחנת אוטובוס 1.51.83.0160

22,000.00 220.00 100.00 מ"ר חספוס עדין של אספלט 1.51.83.0170

2,400.00 12.00 200.00 מ"א CD + צילום קו ניקוז בקטרים שונים ס"מ במצלמת וידאו והפקת דו"ח 1.51.83.0180



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 01/03/202045

כתב כמויות למכרז מספר 142/2019
mרק"ל מקטעים 34+35

תת כתב: כללי

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

599,427.00599,427.00599,427.00599,427.00 עבודות הכנה ופירוק מקטע 35עבודות הכנה ופירוק מקטע 35עבודות הכנה ופירוק מקטע 35עבודות הכנה ופירוק מקטע 35 51.8351.8351.8351.83 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

עבודות עפר מקטע 35 51.84 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
14,000.00 35.00 400.00 מ"ק חפירה ומילוי בחומר מקומי העומד בקריטריונים לפי דו"ח תכן מבנה 

לרבות פיזור והידוק מבוקר (מצעים קיימים כמצע ג' - שימוש חלקי)
1.51.84.0010

25,200.00 72.00 350.00 מ"א הריסות קיר גדר עם ציפויי אבן בעובי כולל של 35 ס"מ בגובה עד 1.5 
מטר לרבות ביסוס ופינויי כולל של מתקנים נלווים

1.51.84.0020

18,000.00 120.00 150.00 מ"א הריסות קיר גדר עם ציפויי אבן בעובי כולל של 35 ס"מ בגובה בין 1.5 
מטר עד 3 מטר לרבות ביסוס ופינויי כולל של מתקנים נלווים

1.51.84.0030

10,800.00 180.00 60.00 מ"א הריסות קיר גדר עם ציפויי אבן בעובי כולל של 35 ס"מ בגובה בין 3 מטר 
עד 6 מטר לרבות ביסוס ופינויי כולל של מתקנים נלווים

1.51.84.0040

39,200.00 49.00 800.00 מ"ק מילוי מובא מחומר מסוג A-2-4 לרבות פיזור והידוק מבוקר 1.51.84.0050

2,160.00 5.40 400.00 מ"ק הידוק מבוקר של מילוי 1.51.84.0060

18,000.00 4.50 4,000.00 מ"ר עיבוד מבוקר של קרקע יסוד מקורית (עיבוד שתית) עד 20 ס"מ כמפורט 
במפרט

1.51.84.0070

152,000.00 8.00 19,000.00 מ"ר עיבוד מבוקר של קרקע יסוד מקורית(עיבוד שתית) עד 40 ס"מ כמפורט 
במפרט

1.51.84.0080

48,000.00 12.00 4,000.00 מ"ר עיבוד מבוקר של קרקע יסוד מקורית (עיבוד ותשתית) עד 60 ס"מ כמפורט 
במפרט

1.51.84.0090

1,194,000.00 60.00 19,900.00 מ"ק חפירה/חציבה ופינוי עפר לאתר מאושר כולל תשלום אגרה 1.51.84.0100

1,521,360.001,521,360.001,521,360.001,521,360.00 עבודות עפר מקטע 35עבודות עפר מקטע 35עבודות עפר מקטע 35עבודות עפר מקטע 35 51.8451.8451.8451.84 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מצעים ותשתיות מקטע 35 51.85 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,053,000.00 117.00 9,000.00 מ"ק מצע סוג א' לרבות פיזור והידוק מבוקר, המצע יסופק ממחצבה מאושרת. 1.51.85.0010

288,000.00 72.00 4,000.00 מ"ק מצע מחומר נברר (סוג ג'), לרבות פיזור והידוק מבוקר (למקרה הצורך) 1.51.85.0020

1,341,000.001,341,000.001,341,000.001,341,000.00 מצעים ותשתיות מקטע 35מצעים ותשתיות מקטע 35מצעים ותשתיות מקטע 35מצעים ותשתיות מקטע 35 51.8551.8551.8551.85 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

עבודות אספלט מקטע 35 51.86 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 01/03/202046

כתב כמויות למכרז מספר 142/2019
mרק"ל מקטעים 34+35

תת כתב: כללי

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
27,000.00 2.25 12,000.00 מ"ר ציפוי יסוד באימולסיה ביטומית בשיעור של 1 ליטר/מ''ר עבור כבישים 1.51.86.0010

13,500.00 2.25 6,000.00 מ"ר ציפוי יסוד באימולסיה ביטומית בשיעור של 1 ליטר/מ''ר עבור רכבת 1.51.86.0020

49,680.00 2.07 24,000.00 מ"ר ציפוי מאחה באימולסיה ביטומית בשיעור של 0.5 ליטר/מ''ר 1.51.86.0030

486,000.00 40.50 12,000.00 מ"ר שכבה מקשרת  מאספלט בעובי 5 ס"מ מתערובת עם אבן דולומיט גודל 
מקסימלי 19 מ"מ ("3/4), ביטומן PG, 68-10 לרבות פיזור והידוק

1.51.86.0040

540,000.00 45.00 12,000.00 מ"ר שכבה מקשרת  מאספלט בעובי 6 ס"מ מתערובת עם אבן דולומיט גודל 
מקסימלי 25 מ"מ ("1), ביטומן PG, 68-10 לרבות פיזור והידוק

1.51.86.0050

210,600.00 35.10 6,000.00 מ"ר שכבה אספלט אופציונלית מעל רצועת רכבת בעובי 4 ס"מ מתעורבת עם 
אבן דולמיט גודל מקסימלי 19 מ"מ ("1), ביטומן PG 68-10 , לרבות פיזור 

הידוק

1.51.86.0060

702,000.00 46.80 15,000.00 מ"ר שכבה נושאת עליונה בעובי 5 ס"מ מתערובת אספלטית מבנית-S (תא"מ) 
למניעת חיכוך עם אבן גס בזלתי גרגיר מקסימלי 19 מ"מ ("3/4), ביטומן 

PG 70-10 , לרבות פיזור והידוק

1.51.86.0070

4,000.00 40.00 100.00 מ"ר התחברות לאספלט קיים 1.51.86.0080

2,032,780.002,032,780.002,032,780.002,032,780.00 עבודות אספלט מקטע 35עבודות אספלט מקטע 35עבודות אספלט מקטע 35עבודות אספלט מקטע 35 51.8651.8651.8651.86 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

תאי בקרה - תפיסה (קולטנים) מקטע 35 51.87 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
73,920.00 2,464.00 30.00 יח' תא קליטה ראשי במידות 80/50 ס"מ ובעומק 1.25 מ' ללא אבן שפה 

מיצקת, מס' רשתות 1 ומסגרת ממין 250C (25 טון)
1.51.87.0010

59,400.00 1,650.00 36.00 יח' תוספת לתא קליטה ראשי עבור תא קליטה אמצעי/סופי במידות 80/50 
ס"מ ובעומק פנים 0.45 מ', ללא אבן שפה מיצקת, מס' רשתות 1 ומסגרת 

ממין 250C (25 טון)

1.51.87.0020

133,320.00133,320.00133,320.00133,320.00 תאי בקרה - תפיסה (קולטנים) מקטע 35תאי בקרה - תפיסה (קולטנים) מקטע 35תאי בקרה - תפיסה (קולטנים) מקטע 35תאי בקרה - תפיסה (קולטנים) מקטע 35 51.8751.8751.8751.87 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

תמרור ושילוט מקטע 35 51.88 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
8,262.00 306.00 27.00 יח' E.G עמוד מגולוון כולל תמרור מסוג עירוני, דרגה 1.51.88.0010

810.00 135.00 6.00 יח' תמרור איסורים והגבלות זוהר מחזיר אור מסוג עירוני, דרגת .E.G , ללא 
עמוד

1.51.88.0020

9,072.009,072.009,072.009,072.00 תמרור ושילוט מקטע 35תמרור ושילוט מקטע 35תמרור ושילוט מקטע 35תמרור ושילוט מקטע 35 51.8851.8851.8851.88 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

צביעה וסימון דרכים מקטע 35 51.89 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 01/03/202047

כתב כמויות למכרז מספר 142/2019
mרק"ל מקטעים 34+35

תת כתב: כללי

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,836.25 4.95 775.00 מ"א צביעת קווים בעובי 12 עד 15 ס"מ 1.51.89.0010

410.40 5.40 76.00 מ"א צביעת קווים בעובי 30 ס"מ 1.51.89.0020

7,568.55 4.95 1,529.00 מ"א צביעת קווים ברוחב 12 ס"מ או 15 ס"מ בצבע צהוב מלא/מקווקו 1.51.89.0030

604.80 21.60 28.00 מ"ר צביעת איי תנועה (קווים בעובי 20 ס"מ) 1.51.89.0040

14,671.80 23.40 627.00 מ"ר צביעת מעברי חציה (קווים בעובי 50 ס"מ) 1.51.89.0050

2,059.20 23.40 88.00 מ"ר צביעת קו עצירה (קו בעובי 50 ס"מ) 1.51.89.0060

1,900.80 29.70 64.00 יח' צביעת חץ בודד 1.51.89.0070

567.00 37.80 15.00 יח' צביעת חץ כפול 1.51.89.0080

19,200.00 6.00 3,200.00 מ"א צביעת אבני שפה 1.51.89.0090

50,818.8050,818.8050,818.8050,818.80 צביעה וסימון דרכים מקטע 35צביעה וסימון דרכים מקטע 35צביעה וסימון דרכים מקטע 35צביעה וסימון דרכים מקטע 35 51.8951.8951.8951.89 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

9,146,513.209,146,513.209,146,513.209,146,513.20 סלילת כבישים ורחבותסלילת כבישים ורחבותסלילת כבישים ורחבותסלילת כבישים ורחבות 51515151 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

קווי ניקוז 57 פרק:

מילוי תעלות- קטע 34 57.26 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
144,000.00 360.00 400.00 מ"ק מילוי מעל צינורות ניקוז בתערובות CLSM עם תוספת חומר להתקשות 

מהירה (עד 4 שעות) בשפיכה חופשית ללא תפסנות
1.57.26.0010

144,000.00144,000.00144,000.00144,000.00 מילוי תעלות- קטע 34מילוי תעלות- קטע 34מילוי תעלות- קטע 34מילוי תעלות- קטע 34 57.2657.2657.2657.26 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

צינורות PVC ופוליאתילן- קטע 34 57.32 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
9,450.00 189.00 50.00 מ"א  SDR-17, "מריפלקס" PE-100 תיעול מסוג H.D.P.E צינורות פוליאתילן

דרג 10 או ש"ע, קוטר 160 מ"מ, מיוצרים לפי ת"י ,5392/4427 לא כולל 
ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות 

חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר

1.57.32.0010

13,716.00 1,143.00 12.00 מ"א  SDR-17, "מריפלקס" PE-100 תיעול מסוג H.D.P.E צינורות פוליאתילן
דרג 10 או ש"ע, קוטר 500 מ"מ, מיוצרים לפי ת"י ,5392/4427 לא כולל 
ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק מעל 2.25 מ' ועד 2.75 מ', 

לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר

1.57.32.0020



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 01/03/202048

כתב כמויות למכרז מספר 142/2019
mרק"ל מקטעים 34+35

תת כתב: כללי

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
25,164.00 2,097.00 12.00 מ"א  SDR-17, "מריפלקס" PE-100 לתיעול מסוג H.D.P.E צינורות פוליאתילן

דרג 10 או ש"ע, קוטר  710מ"מ, מיוצרים לפי ת"י ,5392/4427 לא כולל 
ספחים למעט מחברים מונחים בקרקע בעומק מעל 2.25 מ' ועד 2.75 מ', 
לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר.המשמש כשרוול לצינור 

HDPE בקוטר 500 מ"מ

1.57.32.0030

48,330.0048,330.0048,330.0048,330.00 צינורות PVC ופוליאתילן- קטע 34צינורות PVC ופוליאתילן- קטע 34צינורות PVC ופוליאתילן- קטע 34צינורות PVC ופוליאתילן- קטע 34 57.3257.3257.3257.32 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

שוחות בקרה עגולות מחוליות טרומיות- קטע 34 57.42 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
14,850.00 4,950.00 3.00 יח' שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון לפי ת"י 658 

בקוטר פנימי 125 ס"מ עם תקרה בינונית ומכסה ב.ב. קוטר 50 ס"מ ממין 
125B (12.5 טון), שלבי דריכה וכל האביזרים, לרבות שני קידוחי פתחים 

"910F-" לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי עם אטם חדירה מסוג
 F200" 910" ואטימה בין החוליות מסוג "איטופלסט" א וCS" או

פרו-סטיק" או ש"ע, בעומק עד 1.75 מ' לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר

1.57.42.0010

5,580.00 5,580.00 1.00 יח' שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון לפי ת"י 658 
בקוטר פנימי 150 ס"מ עם תקרה בינונית ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ ממין 

400D (40 טון), שלבי דריכה/סולם וכל האביזרים, לרבות שני קידוחי 
פתחים לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי עם אטם חדירה מסוג 
 F200" 910" ואטימה בין החוליות מסוג "איטופלסט " אוCS" 910" אוF-"

פרו-סטיק" או ש"ע, בעומק  2.25 מ' ועד 2.75 מ' לרבות עבודות חפירה 
ומילוי חוזר

1.57.42.0020

20,430.0020,430.0020,430.0020,430.00 שוחות בקרה עגולות מחוליות טרומיות- קטע 34שוחות בקרה עגולות מחוליות טרומיות- קטע 34שוחות בקרה עגולות מחוליות טרומיות- קטע 34שוחות בקרה עגולות מחוליות טרומיות- קטע 34 57.4257.4257.4257.42 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

תוספות לשוחות בקרה- קטע 34 57.43 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,592.00 864.00 3.00 יח' תוספת לשוחה מבטון בקוטר 125 ס"מ עבור תקרה כבדה ומכסה ב.ב. 

בקוטר 50 ס"מ ממין 400D (40 טון) במקום ממין 125B (12.5 טון)
1.57.43.0010

2,592.002,592.002,592.002,592.00 תוספות לשוחות בקרה- קטע 34תוספות לשוחות בקרה- קטע 34תוספות לשוחות בקרה- קטע 34תוספות לשוחות בקרה- קטע 34 57.4357.4357.4357.43 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

צינורות מבטון מזוין- קטע 34 57.51 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
50,400.00 504.00 100.00 מ"א צינורות מבטון מזוין לפי ת"י 27 סוג 1 דגם "מגנוקריט - M" או 

"הידרוטייל" או ש"ע עם אטם מובנה תיקני על ה"נקבה" דרג 3 קוטר 40 
ס"מ מונחים בקרקע בעומק עד 25.1 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול

(עד לחצי גובה הצינור) ומילוי חוזר

1.57.51.0010

342,000.00 684.00 500.00 מ"א צינורות מבטון מזוין לפי ת"י 27 סוג 1 דגם "מגנוקריט - M" או 
"הידרוטייל" או ש"ע עם אטם מובנה תיקני על ה"נקבה" דרג 3 קוטר 50 

ס"מ מונחים בקרקע בעומק מעל 75.1 מ' ועד 2.25 מ', לרבות עבודות 
חפירה, עטיפת חול (עד לחצי גובה הצינור) ומילוי חוזר

1.57.51.0020

21,825.00 873.00 25.00 מ"א צינורות מבטון מזוין לפי ת"י 27 סוג 1 דגם "מגנוקריט - M" או 
"הידרוטייל" או ש"ע עם אטם מובנה תיקני על ה"נקבה" דרג 3 קוטר 60 

ס"מ מונחים בקרקע בעומק מעל 75.1 מ' ועד 2.25 מ', לרבות עבודות 
חפירה, עטיפת חול (עד לחצי גובה הצינור) ומילוי חוזר

1.57.51.0030

414,225.00414,225.00414,225.00414,225.00 צינורות מבטון מזוין- קטע 34צינורות מבטון מזוין- קטע 34צינורות מבטון מזוין- קטע 34צינורות מבטון מזוין- קטע 34 57.5157.5157.5157.51 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 01/03/202049

כתב כמויות למכרז מספר 142/2019
mרק"ל מקטעים 34+35

תת כתב: כללי

שוחות בקרה מרובעות מחוליות טרומיות- קטע 34 57.62 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
13,618.00 6,809.00 2.00 יח' שוחות בקרה מלבניות מחוליות טרומיות במידות פנים 100/100 ס"מ, עם 

תא שיקוע ומכסה ב.ב. קוטר 50 ס"מ ממין 400D (40 טון), שלבי דריכה 
וכל האביזרים, בעומק מעל 1.25 מ' ועד 1.75 מ', לרבות עבודות חפירה 

ומילוי חוזר

1.57.62.0010

19,035.00 6,345.00 3.00 יח' שוחות בקרה מלבניות מחוליות טרומיות במידות פנים 100/120 ס"מ, עם 
תא שיקוע ומכסה ב.ב. קוטר 50 ס"מ ממין 400D (40 טון), שלבי דריכה 

וכל האביזרים, בעומק מעל 1.25 מ' ועד 1.75 מ', לרבות עבודות חפירה 
ומילוי חוזר

1.57.62.0020

59,040.00 7,380.00 8.00 יח' שוחות בקרה מלבניות מחוליות טרומיות במידות פנים 100/120 ס"מ, עם 
תא שיקוע ומכסה ב.ב. קוטר 50 ס"מ ממין 400D (40 טון), שלבי דריכה 

וכל האביזרים, בעומק מעל 1.75 מ' ועד 2.25 מ', לרבות עבודות חפירה 
ומילוי חוזר

1.57.62.0030

8,595.00 8,595.00 1.00 יח' שוחה 120/140 עומק 2.25-2.75 1.57.62.0040

26,820.00 13,410.00 2.00 יח' שוחות בקרה מלבניות מחוליות טרומיות במידות פנים 150/150 ס"מ, עם 
תא שיקוע ומכסה ב.ב. קוטר 50 ס"מ ממין 400D (40 טון), שלבי דריכה 

וכל האביזרים, בעומק מעל 2.25 מ' ועד 2.75 מ', לרבות עבודות חפירה 
ומילוי חוזר

1.57.62.0050

31,320.00 15,660.00 2.00 יח' שוחות בקרה מלבניות מחוליות טרומיות במידות פנים 150/180 ס"מ, עם 
תא שיקוע ומכסה ב.ב. קוטר 50 ס"מ ממין 400D (40 טון), שלבי דריכה 

וכל האביזרים, בעומק מעל 2.25 מ' ועד 2.75 מ', לרבות עבודות חפירה 
ומילוי חוזר

1.57.62.0060

4,140.00 1,035.00 4.00 יח' מכסה שבכת רשת סטנדרט (עגולה) עם מסגרת מברזל יציקה, לתא ניקוז 
קיים, בקוטר 50 ס"מ ממין D400 (40 טון)

1.57.62.0070

162,568.00162,568.00162,568.00162,568.00 שוחות בקרה מרובעות מחוליות טרומיות- קטע 34שוחות בקרה מרובעות מחוליות טרומיות- קטע 34שוחות בקרה מרובעות מחוליות טרומיות- קטע 34שוחות בקרה מרובעות מחוליות טרומיות- קטע 34 57.6257.6257.6257.62 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

עטיפות בטון- קטע 34 57.63 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
5,292.00 441.00 12.00 מ"ק עטיפת בטון ב-20 מכל סוג בעובי 15 ס"מ לפחות סביב צינור לרבות ברזל 

זיון (במשקל 60 ק"ג למ"ק).
1.57.63.0010

5,292.005,292.005,292.005,292.00 עטיפות בטון- קטע 34עטיפות בטון- קטע 34עטיפות בטון- קטע 34עטיפות בטון- קטע 34 57.6357.6357.6357.63 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מילוי תעלות- קטע 35 57.64 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
288,000.00 360.00 800.00 מ"ק מילוי מעל צינורות ניקוז בתערובות CLSM עם תוספת חומר להתקשות 

מהירה (עד 4 שעות) בשפיכה חופשית ללא תפסנות
1.57.64.0010

288,000.00288,000.00288,000.00288,000.00 מילוי תעלות- קטע 35מילוי תעלות- קטע 35מילוי תעלות- קטע 35מילוי תעלות- קטע 35 57.6457.6457.6457.64 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

צינורות פוליאתילן- קטע 35 57.65 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
13,230.00 189.00 70.00 מ"א  PE-100 לתיעול עבור ניקוז הרכבת מסוג H.D.P.E צינורות פוליאתילן

"מריפלקס" ,SDR-17 דרג 10 או ש"ע, קוטר 160 מ"מ, מיוצרים לפי ת"י 
,5392/4427 לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 

1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר

1.57.65.0010



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 01/03/202050

כתב כמויות למכרז מספר 142/2019
mרק"ל מקטעים 34+35

תת כתב: כללי

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
6,120.00 612.00 10.00 מ"א צינור HDPE קוטר 330 מ"מ עומק עד 1.25 1.57.65.0020

13,590.00 1,359.00 10.00 מ"א  SDR-17, "מריפלקס" PE-100 לתיעול מסוג H.D.P.E צינורות פוליאתילן
דרג 10 או ש"ע, קוטר 560 מ"מ, מיוצרים לפי ת"י ,5392/4427 לא כולל 

ספחים למעט מחברים, בעומק מעל 2.25 ועד 2.75 מ', לרבות עבודות 
חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר

1.57.65.0030

24,975.00 1,665.00 15.00 מ"א  SDR-17, "מריפלקס" PE-100 לתיעול מסוג H.D.P.E צינורות פוליאתילן
דרג 10 או ש"ע, קוטר 630 מ"מ, מיוצרים לפי ת"י ,5392/4427 לא כולל 
ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק מעל 2.75 מ' ועד 3.25 מ', 

לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר

1.57.65.0040

26,550.00 2,655.00 10.00 מ"א צינורות פוליאתילן H.D.P.E לביוב ותיעול מסוג PE-100 "מריפלקס" 
,SDR-17 דרג 10 או ש"ע, קוטר 800 מ"מ, מיוצרים לפי ת"י ,5392/4427 

לא כולל ספחים למעט מחברים, בעומק מעל 2.25 מ' ועד 2.75 מ', לרבות 
 HDPE עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר המשמש כשרוול לצינור

בקוטר 560 מ"מ

1.57.65.0050

43,200.00 2,880.00 15.00 מ"א צינורות פוליאתילן H.D.P.E לביוב ותיעול מסוג PE-100 "מריפלקס" 
,SDR-17 דרג 10 או ש"ע, קוטר 900 מ"מ, מיוצרים לפי ת"י ,5392/4427 

לא כולל ספחים למעט מחברים, המשמש כשרוול לצינור ניקוז בקוטר 630 
מ"מ HDPE עומק מעל 2.75 מ' ועד 3.25 מ', לרבות עבודות חפירה, 

עטיפת חול ומילוי חוזר

1.57.65.0060

127,665.00127,665.00127,665.00127,665.00 צינורות פוליאתילן- קטע 35צינורות פוליאתילן- קטע 35צינורות פוליאתילן- קטע 35צינורות פוליאתילן- קטע 35 57.6557.6557.6557.65 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

שוחות עגולות מחוליות טרומיות- קטע 35 57.66 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
19,800.00 4,950.00 4.00 יח' שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון לפי ת"י 658 

בקוטר פנימי 125 ס"מ עם תקרה בינונית ומכסה ב.ב. קוטר 50 ס"מ ממין 
125B (12.5 טון), שלבי דריכה וכל האביזרים, לרבות שני קידוחי פתחים 

"910F-" לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי עם אטם חדירה מסוג
 F200" 910" ואטימה בין החוליות מסוג "איטופלסט" א וCS" או

פרו-סטיק" או ש"ע, בעומק עד 1.75 מ' לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר

1.57.66.0010

22,230.00 11,115.00 2.00 יח' שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון לפי ת"י 658 
בקוטר פנימי 150 ס"מ עם תקרה כבדה ומכסה ב.ב. קוטר 50 ס"מ ממין 
400D (40 טון), שלבי דריכה/סולם וכל האביזרים, לרבות שני קידוחי 

פתחים לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי עם אטם חדירה מסוג 
 F200" 910" ואטימה בין חוליות מסוג "איטופלסט" אוCS" 910" אוF-"

פרו-סטיק" או ש"ע, בעומק מעל 2.75 מ' ועד 3.25 מ' לרבות עבודות 
חפירה ומילוי חוזר

1.57.66.0020

42,030.0042,030.0042,030.0042,030.00 שוחות עגולות מחוליות טרומיות- קטע 35שוחות עגולות מחוליות טרומיות- קטע 35שוחות עגולות מחוליות טרומיות- קטע 35שוחות עגולות מחוליות טרומיות- קטע 35 57.6657.6657.6657.66 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

תוספות לשוחות בקרה- קטע 35 57.67 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,456.00 864.00 4.00 יח' תוספת לשוחה מבטון בקוטר 125 ס"מ עבור תקרה כבדה ומכסה ב.ב. 

בקוטר 50 ס"מ ממין 400D (40 טון) במקום ממין 125B (12.5 טון)
1.57.67.0010

3,456.003,456.003,456.003,456.00 תוספות לשוחות בקרה- קטע 35תוספות לשוחות בקרה- קטע 35תוספות לשוחות בקרה- קטע 35תוספות לשוחות בקרה- קטע 35 57.6757.6757.6757.67 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

צינורות מבטון מזוין- קטע 35 57.68 תת פרק:



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 01/03/202051

כתב כמויות למכרז מספר 142/2019
mרק"ל מקטעים 34+35

תת כתב: כללי

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
100,800.00 504.00 200.00 מ"א צינורות מבטון מזוין לפי ת"י 27 סוג 1 דגם "מגנוקריט - M" או 

"הידרוטייל" או ש"ע עם אטם מובנה תיקני על ה"נקבה" דרג 3 קוטר 40 
ס"מ מונחים בקרקע בעומק עד 25.1 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול

(עד לחצי גובה הצינור) ומילוי חוזר

1.57.68.0010

197,100.00 657.00 300.00 מ"א צינורות מבטון מזוין לפי ת"י 27 סוג 1 דגם "מגנוקריט - M" או 
"הידרוטייל" או ש"ע עם אטם מובנה תיקני על ה"נקבה" דרג 3 קוטר 50 

ס"מ מונחים בקרקע בעומק מעל 1.25 מ' ועד 1.75 מ', לרבות עבודות 
חפירה, עטיפת חול (עד לחצי גובה הצינור) ומילוי חוזר

1.57.68.0020

547,200.00 684.00 800.00 מ"א צינורות מבטון מזוין לפי ת"י 27 סוג 1 דגם "מגנוקריט - M" או 
"הידרוטייל" או ש"ע עם אטם מובנה תיקני על ה"נקבה" דרג 3 קוטר 50 

ס"מ מונחים בקרקע בעומק מעל 1.75 מ' ועד 2.25 מ', לרבות עבודות 
חפירה, עטיפת חול (עד לחצי גובה הצינור) ומילוי חוזר

1.57.68.0030

16,920.00 846.00 20.00 מ"א צינורות מבטון מזוין לפי ת"י 27 סוג 1 דגם "מגנוקריט - M" או 
"הידרוטייל" או ש"ע עם אטם מובנה תיקני על ה"נקבה" דרג 3 קוטר 60 

ס"מ מונחים בקרקע בעומק מעל 25.1 מ' ועד 1.75 מ', לרבות עבודות 
חפירה, עטיפת חול (עד לחצי גובה הצינור) ומילוי חוזר

1.57.68.0040

69,840.00 873.00 80.00 מ"א צינורות מבטון מזוין לפי ת"י 27 סוג 1 דגם "מגנוקריט - M" או 
"הידרוטייל" או ש"ע עם אטם מובנה תיקני על ה"נקבה" דרג 3 קוטר 60 

ס"מ מונחים בקרקע בעומק מעל 75.1 מ' ועד 2.25 מ', לרבות עבודות 
חפירה, עטיפת חול (עד לחצי גובה הצינור) ומילוי חוזר

1.57.68.0050

931,860.00931,860.00931,860.00931,860.00 צינורות מבטון מזוין- קטע 35צינורות מבטון מזוין- קטע 35צינורות מבטון מזוין- קטע 35צינורות מבטון מזוין- קטע 35 57.6857.6857.6857.68 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

שוחות בקרה מרובעות מחוליות טרומיות- קטע 35 57.69 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
6,809.00 6,809.00 1.00 יח' שוחות בקרה מלבניות מחוליות טרומיות במידות פנים 100/100 ס"מ, עם 

תא שיקוע ומכסה ב.ב. קוטר 50 ס"מ ממין 400D (40 טון), שלבי דריכה 
וכל האביזרים, בעומק מעל 1.25 מ' ועד 1.75 מ', לרבות עבודות חפירה 

ומילוי חוזר

1.57.69.0010

69,740.00 6,974.00 10.00 יח' שוחות בקרה מלבניות מחוליות טרומיות במידות פנים 100/120 ס"מ, עם 
תא שיקוע ומכסה ב.ב. קוטר 50 ס"מ ממין 400D (40 טון), שלבי דריכה 

וכל האביזרים, בעומק מעל 1.25 מ' ועד 1.75 מ', לרבות עבודות חפירה 
ומילוי חוזר

1.57.69.0020

223,425.00 8,937.00 25.00 יח' שוחות בקרה מלבניות מחוליות טרומיות במידות פנים 100/120 ס"מ, עם 
תא שיקוע ומכסה ב.ב. קוטר 50 ס"מ ממין 400D (40 טון), שלבי דריכה 

וכל האביזרים, בעומק מעל 1.75 מ' ועד 2.25 מ', לרבות עבודות חפירה 
ומילוי חוזר

1.57.69.0030

62,640.00 15,660.00 4.00 יח' שוחות בקרה מלבניות מחוליות טרומיות במידות פנים 150/180 ס"מ, עם 
תא שיקוע ומכסה ב.ב. קוטר 50 ס"מ ממין 400D (40 טון), שלבי דריכה 

וכל האביזרים, בעומק עד 75.2 ועד 3.25 מ', לרבות עבודות חפירה ומילוי
חוזר

1.57.69.0040

2,070.00 1,035.00 2.00 יח' מכסה שכבת רשת סטנדרט (עגולה) עם מסגרת מברזל יציקה, לתא ניקוז 
קיים, בקוטר 50 ס"מ ממין D400) 40 טון)

1.57.69.0050

364,684.00364,684.00364,684.00364,684.00 שוחות בקרה מרובעות מחוליות טרומיות- קטע 35שוחות בקרה מרובעות מחוליות טרומיות- קטע 35שוחות בקרה מרובעות מחוליות טרומיות- קטע 35שוחות בקרה מרובעות מחוליות טרומיות- קטע 35 57.6957.6957.6957.69 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

דיפון- קטע 35 57.70 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
5,670.00 189.00 30.00 מ"ר ריצוף אבן (ריפ ראפ) בתעלות 1.57.70.0010



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 01/03/202052

כתב כמויות למכרז מספר 142/2019
mרק"ל מקטעים 34+35

תת כתב: כללי

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

5,670.005,670.005,670.005,670.00 דיפון- קטע 35דיפון- קטע 35דיפון- קטע 35דיפון- קטע 35 57.7057.7057.7057.70 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

עטיפות- קטע 35 57.71 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
6,615.00 441.00 15.00 מ"ק עטיפת בטון ב-20 מכל סוג בעובי 15 ס"מ לפחות סביב צינור לרבות ברזל 

זיון (במשקל 60 ק"ג למ"ק).
1.57.71.0010

6,615.006,615.006,615.006,615.00 עטיפות- קטע 35עטיפות- קטע 35עטיפות- קטע 35עטיפות- קטע 35 57.7157.7157.7157.71 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

2,567,417.002,567,417.002,567,417.002,567,417.00 קווי ניקוזקווי ניקוזקווי ניקוזקווי ניקוז 57575757 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

חומרים לעבודות בטון 82 פרק:

בטון מובא 82.10 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
165,780.00 276.30 600.00 מ"ק CLSM - (Materials  Controlled Low Strength) תערובת 1.82.10.0010

165,780.00165,780.00165,780.00165,780.00 בטון מובאבטון מובאבטון מובאבטון מובא 82.1082.1082.1082.10 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

165,780.00165,780.00165,780.00165,780.00 חומרים לעבודות בטוןחומרים לעבודות בטוןחומרים לעבודות בטוןחומרים לעבודות בטון 82828282 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עיריית ירושלים תחנות אוטובוס 83 פרק:

תחנת אוטובוס מקטע 34 83.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
31,200.00 31,200.00 1.00 יח' תחנת BRT 4 מ' 1.83.1.0010

18,900.00 18,900.00 1.00 יח' שלט זמן אמת PIS סולארי 1.83.1.0020

5,100.00 5,100.00 1.00 יח' PIS עמוד לשלט 1.83.1.0030

55,200.0055,200.0055,200.0055,200.00 תחנת אוטובוס מקטע 34תחנת אוטובוס מקטע 34תחנת אוטובוס מקטע 34תחנת אוטובוס מקטע 34 83.183.183.183.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

תחנת אוטובוס מקטע 35 83.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
124,800.00 31,200.00 4.00 יח' תחנת BRT 4 מ' 1.83.2.0010

75,600.00 18,900.00 4.00 יח' שלט זמן אמת PIS סולארי 1.83.2.0020

20,400.00 5,100.00 4.00 יח' PIS עמוד לשלט 1.83.2.0030

220,800.00220,800.00220,800.00220,800.00 תחנת אוטובוס מקטע 35תחנת אוטובוס מקטע 35תחנת אוטובוס מקטע 35תחנת אוטובוס מקטע 35 83.283.283.283.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 01/03/202053

כתב כמויות למכרז מספר 142/2019
mרק"ל מקטעים 34+35

תת כתב: כללי

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

276,000.00276,000.00276,000.00276,000.00 עיריית ירושלים תחנות אוטובוסעיריית ירושלים תחנות אוטובוסעיריית ירושלים תחנות אוטובוסעיריית ירושלים תחנות אוטובוס 83838383 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

כללי 84 פרק:

שוחות וכבלים 84.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
35,000.00 5,000.00 7.00 יח' ( c-43(400X300X200 תיבת מדידה וחלוקת זרם 1.84.1.0010

22,400.00 3,200.00 קומפלט7.00 התקנת תא ייחוס טמון קבוע עם כבל PE/ AWG HMW 14# בתוך שרוול 
מגן

1.84.1.0020

600.00 120.00 5.00 יח' ?6A-0.01 שאנט 1.84.1.0030

150.00 150.00 1.00 יח' 0.001?25A- שאנט 1.84.1.0040

450.00 9.00 50.00 מ"א 1X10mm² NYA הנחת כבל חשמלי 1.84.1.0050

1,748.00 38.00 46.00 מ"א 1X50mm² NYA הנחת כבל חשמלי 1.84.1.0060

1,960.00 49.00 40.00 מ"א הנחת שרוול מגן מסוג יק"ע 13 בקוטר 75 מ"מ לפי סטנדרט בזק עם שכבת 
8mm סיליקור פנימית כולל חוט ניילון שזור

1.84.1.0070

260.00 10.00 26.00 מ"א צינור פוליאתילן PE-100 קוטר 32 מ"מ דרגה 6 1.84.1.0080

960.00 20.00 48.00 מ"א צינור פוליאתילן PE-100 קוטר 63 מ"מ דרגה 6 1.84.1.0090

375.00 25.00 15.00 מ"א צינור פוליאתילן PE-100 קוטר 75 מ"מ דרגה 6 1.84.1.0100

2,000.00 250.00 8.00 נקודה תא בטון עבור חיבור כבלי חשמל לצינור 1.84.1.0110

63,000.00 9,000.00 7.00 יח' התקנת תיבת מדידה וחלוקת זרם  C-43(400X300X200 ) בתוך שוחה 1.84.1.0120

12,600.00 1,800.00 7.00 פרט התקנת אלקטרודת הארקה כולל בדיקת שמישות לפני כיסוי 1.84.1.0130

6,000.00 750.00 8.00 נקודה הנחת כבל חשמלי 1X10 לטובת חיבור צינור מתכת כולל שיקום ציפוי 1.84.1.0140

10,800.00 1,350.00 8.00 נקודה הנחת כבל חשמלי1X50 לטובת חיבור צינור מתכת כולל שיקום ציפוי 1.84.1.0150

1,050.00 150.00 7.00 נקודה חיבור כבל חשמל 14# ממ"ר ללוח של תיבת חלוקת ובקרת זרם 1.84.1.0160



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 01/03/202054

כתב כמויות למכרז מספר 142/2019
mרק"ל מקטעים 34+35

תת כתב: כללי

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,520.00 180.00 14.00 נקודה חיבור כבל חשמל 10 ממ"ר ללוח של תיבת חלוקת ובקרת זרם 1.84.1.0170

2,100.00 210.00 10.00 נקודה חיבור כבל חשמל 50 ממ"ר ללוח של תיבת חלוקת ובקרת זרם 1.84.1.0180

33,800.00 200.00 169.00 מ"א חפירת תעלה וכיסוי 1.84.1.0190

2,808.00 36.00 78.00 מ"א כבל חשמלי 14# בתוך צינור פוליאתלן בקוטר 32mm מונח בתעלה 1.84.1.0200

5,520.00 120.00 46.00 מ"א 63mm ²50 בתוך צינור פוליאתלן בקוטרmm ²10וmm שני כבלים חשמליים
מונח בתעלה

1.84.1.0210

100.00 50.00 2.00 מ"א 63mm ²10 בתוך צינור פוליאתלן בקוטרmm ²10וmm שני כבלים חשמליים
מונח בתעלה

1.84.1.0220

2,205.00 147.00 15.00 מ"א צינור פוליאתילן קוטר 75 מ"מ מונח בתעלה 1.84.1.0230

6,000.00 750.00 8.00 יח' תא בטון עבור חיבור כבלי חשמל לצינור 1.84.1.0240

900.00 450.00 2.00 יח' התקנת כבלי גישור על שסתומי קווי מים בקוטר "4 כולל ריתוכים ועלות 
כבלי חשמל

1.84.1.0250

525.00 525.00 1.00 יח' התקנת כבלי גישור על שסתומי קווי מים בקוטר "6 כולל ריתוכים ועלות 
כבלי חשמל

1.84.1.0260

3,780.00 630.00 6.00 יח' התקנת כבלי גישור על שסתומי קווי מים בקוטר "8 כולל ריתוכים ועלות 
כבלי חשמל

1.84.1.0270

2,100.00 700.00 3.00 יח' התקנת כבלי גישור על שסתומי קווי מים בקוטר "10 כולל ריתוכים ועלות
כבלי חשמל

1.84.1.0280

600.00 600.00 1.00 יח' התקנת כבלי גישור על שסתומי קווי מים עבור כל קוטר אחר שלא צוין 
מקודם כולל ריתוכים ועלות כבלי חשמל (בממוצע)

1.84.1.0290

222,311.00222,311.00222,311.00222,311.00 שוחות וכבליםשוחות וכבליםשוחות וכבליםשוחות וכבלים 84.184.184.184.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

צובר גז 84.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
140,000.00 20,000.00 7.00 יח' העתקה של צוברי גז והעברתם לשטח מוסכם ומתואם לכל אורך התוואי 

של הפרויקט. העבודה כוללת את כל העבודות שיידרשו לצורך ההעתקה 
והחזרת המצב לקדמותו, כולל תאום מול חברת הגז וגורמים ככל שיידרש,

תשלומי אגרות בהתאם לצורך וקבלת כל האישורים הנדרשים.

1.84.2.0010

140,000.00140,000.00140,000.00140,000.00 צובר גזצובר גזצובר גזצובר גז 84.284.284.284.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מיכל סולר 84.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 01/03/202055

כתב כמויות למכרז מספר 142/2019
mרק"ל מקטעים 34+35

תת כתב: כללי

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
140,000.00 20,000.00 7.00 יח' העתקה של מיכלי סולר והעברתם לשטח מוסכם ומתואם לכל אורך 

התוואי של הפרויקט.  העבודה כוללת את כל העבודות שיידרשו לצורך 
ההעתקה והחזרת המצב לקדמותו, כולל תאום מול גורמים, תשלומי 

אגרות בהתאם לצורך וקבלת כל האישורים הנדרשים.

1.84.3.0010

140,000.00140,000.00140,000.00140,000.00 מיכל סולרמיכל סולרמיכל סולרמיכל סולר 84.384.384.384.3 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

בור תשליך 84.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
5,000.00 5,000.00 1.00 יח' אספקה והתקנה תא עגול מחוליות טרומיות בקוטר פנימי 100 ס"מ ועומק 

2 מ' כולל שלבי ירידה, מכסה ברזל יציקה בקוטר 60 ס"מ ממין  
125B(12.5 טון) כולל עבודות חפירה ומילוי חוזר

1.84.4.0010

5,000.005,000.005,000.005,000.00 בור תשליךבור תשליךבור תשליךבור תשליך 84.484.484.484.4 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

507,311.00507,311.00507,311.00507,311.00 כלליכלליכלליכללי 84848484 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

קונסטרוקציה- יסודות OCS מקטע 34 88 פרק:

תת פרק 1 88.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,605.00 535.00 3.00 מ"ק בטון רזה יצוק מתחת לאלמנטים מבניים 1.88.2.0010

33,600.00 960.00 35.00 מ"ק טבלת יסוד מבטון ב- 30 במידות כלשהן (פלטת יסוד רדוד + עמוד יסוד) 1.88.2.0020

25,250.00 1,010.00 25.00 מ"ק ראשי כלונסאות מבטון ב- 30 בחתכים כלשהם 1.88.2.0030

300.00 15.00 20.00 מ"א 10X10 רולקות בטון ב- 30 משולשות במידות 1.88.2.0040

1,925.00 35.00 55.00 מ"ק תוספת עבור בטון ב- 40 במקום ב- 30 1.88.2.0050

19,200.00 320.00 60.00 מ"ק CLSM 1.88.2.0060

54,600.00 4,200.00 13.00 טון מוטות זיון מצולעים רתיכים מסוג פ- 400W לזיון בטון לפי ת"י /4466חלק 
,3 בכל הקטרים והארכים

1.88.2.0070

136,480.00136,480.00136,480.00136,480.00 תת פרק 1תת פרק 1תת פרק 1תת פרק 1 88.288.288.288.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

תת פרק 1 88.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,740.00 34.00 110.00 מ"ר איטום פני הבטון ברכיבים הבאים במגע עם הקרקע בסביבה שאינה 

משתכת - מריחת פריימר ושתי שכבות ביטומן, כמפורט בפרק/תת פרק 
19.02.04.05

1.88.5.0010



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 01/03/202056

כתב כמויות למכרז מספר 142/2019
mרק"ל מקטעים 34+35

תת כתב: כללי

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

3,740.003,740.003,740.003,740.00 תת פרק 1תת פרק 1תת פרק 1תת פרק 1 88.588.588.588.5 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

תת פרק 5 88.19 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
17,568.00 18.30 960.00 ק"ג M33 ברגי עיגון לבטון 1.88.19.0010

1,281.00 18.30 70.00 ק"ג M36 ברגי עיגון לבטון 1.88.19.0020

11,775.00 15,700.00 0.75 טון קונסטרוקציית פלדה מגולוונת וצבועה בצבע יסוד מפחים ופרופילים 
שונים

1.88.19.0030

30,624.0030,624.0030,624.0030,624.00 תת פרק 5תת פרק 5תת פרק 5תת פרק 5 88.1988.1988.1988.19 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

תת פרק 1 88.23 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
56,000.00 280.00 200.00 מ"א כלונס אנכי קדוח בשיטת ההקשה (Micro-Pile) בטון ב- 30 יצוק באתר 

בקוטר 45 ס"מ
1.88.23.0010

10,500.00 525.00 20.00 מ"א כלונס אנכי קדוח בשיטת ההקשה (Micro-Pile) בטון ב- 30 יצוק באתר 
בקוטר

1.88.23.0020

1,200.00 6.00 200.00 מ"א תוספת מחיר לכל סוגי הכלונסאות בקוטר 45 ס"מ עבור שימוש בבטון ב- 
40 במקום ב- 30

1.88.23.0030

230.00 11.50 20.00 מ"א תוספת מחיר לכל סוגי הכלונסאות בקוטר 60 ס"מ עבור שימוש בבטון ב- 
40 במקום ב- 30

1.88.23.0040

67,930.0067,930.0067,930.0067,930.00 תת פרק 1תת פרק 1תת פרק 1תת פרק 1 88.2388.2388.2388.23 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

תת פרק 2 88.51 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,480.00 28.00 160.00 מ"ק חפירה למבני גשרים וקירות תמך 1.88.51.0010

1,890.00 63.00 30.00 מ"ק מילוי מובא למבני גשרים וקירות תמך 1.88.51.0020

6,370.006,370.006,370.006,370.00 תת פרק 2תת פרק 2תת פרק 2תת פרק 2 88.5188.5188.5188.51 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

245,144.00245,144.00245,144.00245,144.00 קונסטרוקציה- יסודות OCS מקטע 34קונסטרוקציה- יסודות OCS מקטע 34קונסטרוקציה- יסודות OCS מקטע 34קונסטרוקציה- יסודות OCS מקטע 34 88888888 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

קונסטרוקציה- יסודות OCS מקטע 35 89 פרק:

תת פרק 001 89.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,070.00 535.00 2.00 מ"ק בטון רזה יצוק מתחת לאלמנטים מבניים 1.89.2.0010



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 01/03/202057

כתב כמויות למכרז מספר 142/2019
mרק"ל מקטעים 34+35

תת כתב: כללי

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
19,200.00 960.00 20.00 מ"ק טבלת יסוד מבטון ב- 30 במידות כלשהן (פלטת יסוד רדוד + עמוד יסוד) 1.89.2.0020

60,600.00 1,010.00 60.00 מ"ק ראשי כלונסאות מבטון ב- 30 בחתכים כלשהם 1.89.2.0030

2,800.00 35.00 80.00 מ"ק תוספת עבור בטון ב- 40 במקום ב- 30 1.89.2.0040

48,000.00 320.00 150.00 מ"ק CLSM 1.89.2.0050

109,200.00 4,200.00 26.00 טון מוטות זיון מצולעים רתיכים מסוג פ- 400W לזיון בטון לפי ת"י /4466חלק 
,3 בכל הקטרים והאורכים

1.89.2.0060

240,870.00240,870.00240,870.00240,870.00 תת פרק 001תת פרק 001תת פרק 001תת פרק 001 89.289.289.289.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

תת פרק 10 89.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,380.00 34.00 70.00 מ"ר איטום פני הבטון ברכיבים הבאים במגע עם הקרקע בסביבה שאינה 

משתכת - מריחת פריימר ושתי שכבות ביטומן, כמפורט בפרק/תת פרק 
19.02.04.05

1.89.5.0010

2,380.002,380.002,380.002,380.00 תת פרק 10תת פרק 10תת פרק 10תת פרק 10 89.589.589.589.5 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

תת פרק 5 89.19 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
30,581.00 577.00 53.00 ק"ג אספקה והתקנת ברגי יסוד לעמוד חשמול - 4-8 ברגי יסוד בקטרים מקסימ' 

של M-40 מרותכים ומגולוונים בכלוב כולל 3 אומים ודיסקיות, כולל לוח 
עיגון ותבנית פלדה ליציקה מדוייקת של הברגים, כולל ביצוע הארקת 
יסוד ע"י ריתוך ברזלי הזיון וכלוב ברגי היסוד כולל יציאת פס מפלדה 

מגולוונת מרותך עבור הארקת יסוד, כולל אספקה והתקנת שרוולים וצינור
שרשורי, הכל בהתאם למפרט ולתכניות

1.89.19.0010

30,581.0030,581.0030,581.0030,581.00 תת פרק 5תת פרק 5תת פרק 5תת פרק 5 89.1989.1989.1989.19 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

תת פרק 1 89.23 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
114,800.00 280.00 410.00 מ"א כלונס אנכי קדוח בשיטת ההקשה (Micro-Pile) בטון ב- 30 יצוק באתר 

בקוטר 45 ס"מ
1.89.23.0010

47,250.00 525.00 90.00 מ"א כלונס אנכי קדוח בשיטת ההקשה (Micro-Pile) בטון ב- 30 יצוק באתר 
בקוטר 60 ס"מ

1.89.23.0020

2,460.00 6.00 410.00 מ"א תוספת מחיר לכל סוגי הכלונסאות בקוטר 45 ס"מ עבור שימוש בבטון ב- 
40 במקום ב- 30

1.89.23.0030

1,035.00 11.50 90.00 מ"א תוספת מחיר לכל סוגי הכלונסאות בקוטר 60 ס"מ עבור שימוש בבטון ב- 
40 במקום ב- 30

1.89.23.0040

165,545.00165,545.00165,545.00165,545.00 תת פרק 1תת פרק 1תת פרק 1תת פרק 1 89.2389.2389.2389.23 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 01/03/202058

כתב כמויות למכרז מספר 142/2019
mרק"ל מקטעים 34+35

תת כתב: כללי

תת פרק 20 89.51 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,480.00 28.00 160.00 מ"ק חפירה למבני גשרים וקירות תמך 1.89.51.0010

1,260.00 63.00 20.00 מ"ק מילוי מובא למבני גשרים וקירות תמך 1.89.51.0020

5,740.005,740.005,740.005,740.00 תת פרק 20תת פרק 20תת פרק 20תת פרק 20 89.5189.5189.5189.51 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

445,116.00445,116.00445,116.00445,116.00 קונסטרוקציה- יסודות OCS מקטע 35קונסטרוקציה- יסודות OCS מקטע 35קונסטרוקציה- יסודות OCS מקטע 35קונסטרוקציה- יסודות OCS מקטע 35 89898989 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

הקצב 90 פרק:

הקצב רג'י 90.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
620,895.00 1.00 קומפלט620,895.00 הקצב רג'י - באישור מפקח ועפ"י סעיפי דקל מתאימים לאחר 15% 

הנחה.מובהר כי הנחת המכרז לא תחול על סעיף זה, ישולם בהתאם 
להוראת המפקח בהתאם לתנאי החוזה, לפי מחירון דקל וללא רווח קבלני 

נוסף.

1.90.2.0010

620,895.00620,895.00620,895.00620,895.00 הקצב רג'יהקצב רג'יהקצב רג'יהקצב רג'י 90.290.290.290.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

הסדרי תנועה 90.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,600,016.79 135,849.69 26.50 יח' הסדרי תנועה זמניים כולל הסדרי תנועה זמניים המבוצעים בלילות וכולל 

מתכנן תנועה וצוותי בטיחות כולל מפקח וכולל כל הציוד הנדרש לביצוע 
העבודות. המחיר כולל בין היתר .1 העתקות, החזקה של ההסדר ככל 

שיידרש .2 יועץ תנועה לתכנון ואישור ככל שיידרש בפרויקט. הקבלן יביא
בחשבון כי באישורים העקרוניים אשר יינתנו ע"י מש טרת ישראל ועיריית 

יחרושלים לפני תחילת ביצוע על התכניות שיציג הקבלן לאישור 
הגרומים, יכולים לחול שינויים כתוצאה מבעיות תנועה ומסיבות אחרות 
כלשהן, לפני תחלית ביצוע העבודה ובמהלכה, ועל כן הוא יידרש מעת 

לעת לתכנן, לאשר ולבצע עדכונים בתכניות ובאופן יישומן בשטח 
בהתאמה. הכול כלול לרבות יועץ תחזוקה.

1.90.3.0010

3,600,016.793,600,016.793,600,016.793,600,016.79 הסדרי תנועההסדרי תנועההסדרי תנועההסדרי תנועה 90.390.390.390.3 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

הגנה מפני זרמים טועים 90.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
100,000.00 100,000.00 קומפלט1.00 מיגון כבלים לצורך הגנה מפני זרמים תועים על קונסטרוקציית גשר שרה, 

"OPB -ברחוב ירמיהו על פי הנחיית המתכנן
1.90.4.0010

100,000.00100,000.00100,000.00100,000.00 הגנה מפני זרמים טועיםהגנה מפני זרמים טועיםהגנה מפני זרמים טועיםהגנה מפני זרמים טועים 90.490.490.490.4 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

4,320,911.794,320,911.794,320,911.794,320,911.79 הקצבהקצבהקצבהקצב 90909090 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

41,086,911.8941,086,911.8941,086,911.8941,086,911.89 כלליכלליכלליכללי 1111 סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:
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עבודות בטון באתר 2 פרק:

עבודות בטון יצוק באתר 2.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
7,770.00 555.00 14.00 מ"ק בטון רזה יצוק מתחת לאלמנטים מבניים 2.2.1.0010

34,075.00 1,175.00 29.00 מ"ק קורות ראש מבטון ב-30  בחתכים כלשהם, יצוקות במפלס עליון קירות 
חפורים (''Slurry'') או כלונסאות

2.2.1.0020

60,000.00 1,500.00 40.00 מ"ק קירות ציפוי מבטון ב-30 בעוביים כלשהם, יצוקות כנגד כלונסאות 
וביניהם (העובי לחישוב הינו אך ורק העובי התיאורטי המסומן בתוכניות 

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

2.2.1.0030

120,000.00 1,000.00 120.00 מ"ק מרצפי בטון ומשטחי בטון ב-30 בעוביים כלשהם. 2.2.1.0040

7,900.00 1,580.00 5.00 מ"ק עמודי בטון ב-30 בחתך עגול בקטרים בין 40-70 ס"מ. 2.2.1.0050

1,465.00 1,465.00 1.00 מ"ק עמודי בטון ב-30 בחתך מלבני בחתכים כלשהם. 2.2.1.0060

24,225.00 1,425.00 17.00 מ"ק תקרות מבטון ב-30 בעובי 20 ס''מ 2.2.1.0070

75,350.00 1,370.00 55.00 מ"ק תקרות מבטון ב-30 בעובי 25 ס''מ 2.2.1.0080

101,640.00 1,155.00 88.00 מ"ק תקרות מבטון ב-30 בעובי 40 ס''מ 2.2.1.0090

84,000.00 1,400.00 60.00 מ"ק קירות מבטון ב-30 בעובי 20 ס"מ 2.2.1.0100

14,300.00 1,300.00 11.00 מ"ק קירות מבטון ב-30 בעובי 30 ס"מ 2.2.1.0110

105,825.00 1,245.00 85.00 מ"ק קירות מבטון ב-30 בעובי 40 ס"מ 2.2.1.0120

18,907.00 37.00 511.00 מ"ק תוספת מחיר עבור בטון ב-40 במקום ב-30 2.2.1.0130

447,200.00 4,300.00 104.00 טון מוטות פלדה מצולעים רתיכים פ- 500W לזיון בטון ל/4466חלק ,3 בכל 
הקטרים והאורכים

2.2.1.0140

6,975.00 15.50 450.00 מ"ר לוחות פוליסטרן מוקצף P-30 בעובי 2 ס"מ באלמנטים שונים 2.2.1.0150

1,109,632.001,109,632.001,109,632.001,109,632.00 עבודות בטון יצוק באתרעבודות בטון יצוק באתרעבודות בטון יצוק באתרעבודות בטון יצוק באתר 2.12.12.12.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

1,109,632.001,109,632.001,109,632.001,109,632.00 עבודות בטון באתרעבודות בטון באתרעבודות בטון באתרעבודות בטון באתר 2222 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עבודות איטום 5 פרק:

עבודות איטום 5.1 תת פרק:
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
23,625.00 25.00 945.00 מ"ר איטום פני הבטון ברכיבים הבאים במגע עם הקרקע בסביבה שאינה 

משתכת - מריחת פריימר ושתי שכבות ביטומן, כמפורט בפרק/תת פרק 
,19.02.04.05 אבל בעובי 4 מ"מ

2.5.1.0010

27,300.00 650.00 42.00 מ"ק יציקת מדה לשיפועים מבטון ב-20. 2.5.1.0020

50,925.0050,925.0050,925.0050,925.00 עבודות איטוםעבודות איטוםעבודות איטוםעבודות איטום 5.15.15.15.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

50,925.0050,925.0050,925.0050,925.00 עבודות איטוםעבודות איטוםעבודות איטוםעבודות איטום 5555 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

נגרות אומן ומסגרות פלדה 6 פרק:

פתחים לחדר המיישרים (רקטיפייר) 6.20 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
30,000.00 30,000.00 קומפלט1.00 יחידת רפפה בגודל כולל של  450X230 ס"מ. היחידה כוללת דלת דו 

כנפית אטומה ומבודדת במידות  225X230 ס"מ ופתח מעל הדלת במידות 
 95X191 230 ס"מ שכולל חלון ממונע אוטומטי לשחרור עשן במידותX95

ס"מ וחלק קבוע עם פתחים במידות 95X93 ס"מ, כולל חלקים קבועים, 
משקוף, פרופילים, אביזרי נעילה כגון צילינדר ומנעול, ידיות וכ ל הנדרש 
להשלמת העבודה. צבע וגוון לפי בחירת האדריכל. נדרש אישור האדריכל

SHOP DRAWING. על

2.6.20.0010

26,100.00 8,700.00 קומפלט3.00 יחידת רפפה קבועה במידות 450X320 ס"מ עם רצועה אטומה בגובה 20 
ס"מ בתחתית היחידה, כולל חלקים קבועים, משקוף, פרופילים, עמודים 

תומכים וכל אשר נדרש. נדרשת אפשרות פירוק וחיבור בחזרה של היחידה 
בזמן הכנסת הציוד. צבע וגוון לפי בחירת האדריכל. נדרש אישור 

.'Shop Drawings' האדריכל על

2.6.20.0020

11,600.00 11,600.00 קומפלט1.00 יחידת רפפה קבועה, אטומה ומבודדת, במידות 450X320 ס"מ, כולל חלון 
ממונע אוטומטי לשחרור עשן במידות 57X66 ס"מ בחלק עליון ופתח מפוח,
כולל חלקים קבועים, משקוף, פרופילים, עמודים תומכים וכל אשר נדרש. 

 Shop' צבע וגוון לפי בחירת האדריכל. נדרש אישור האדריכל על
.'Drawings

2.6.20.0030

11,600.00 11,600.00 קומפלט1.00 יחידת רפפה במידות 450X320 ס"מ עם רצועה אטומה בגובה 20 ס"מ 
 225X140 בתחתית היחידה, הכוללת דלת רפפה נפתחת לצד אחד במידות
ס"מ, יחידה קבועה בצד הדלת במידות 230X90 ס"מ, ויחידה עילית קבועה

במידות 230X90 ס"מ, כולל חלקים קבועים, משקוף, פרופילים, אביזרי 
נעילה כגון צילינדר ומנעול, ידיות, עמודים תומכים וכל האשר נדרש 
לסיום העבודות .צבע וגוון לפי האדריכל. נדרש אישור האדריכל על 

.'Shop Drawings'

2.6.20.0040

79,300.0079,300.0079,300.0079,300.00 פתחים לחדר המיישרים (רקטיפייר)פתחים לחדר המיישרים (רקטיפייר)פתחים לחדר המיישרים (רקטיפייר)פתחים לחדר המיישרים (רקטיפייר) 6.206.206.206.20 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

פתחים לחדר השנאים (טרפו) 6.21 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
24,000.00 12,000.00 2.00 יח' יחידת רפפה הכוללת יחידה קבועה בגודל 450/180 ס"מ כולל חלקים 

קבועים, משקוף, אביזרי נעילה, ידיות, עמודים קבועים וכל הנדרשץ צבע 
וגוון לפי בחירת האדריכל לחדר שנאים (טרפו) לפי פרט פתח

2.6.21.0010

6,000.00 6,000.00 1.00 יח' יחידת רפפה במידות 450/140 הכוללת דלת רפפה בגודל 140/225 ס"מ 
כולל חלקים קבועים, משקוף, אביזרי נעילה, ידיות, עמודים קבועים וכל 

הנדרשץ צבע וגוון לפי בחירת האדריכל לחדר שנאים (טרפו) לפי פרט 
פתח

2.6.21.0020
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

30,000.0030,000.0030,000.0030,000.00 פתחים לחדר השנאים (טרפו)פתחים לחדר השנאים (טרפו)פתחים לחדר השנאים (טרפו)פתחים לחדר השנאים (טרפו) 6.216.216.216.21 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

109,300.00109,300.00109,300.00109,300.00 נגרות אומן ומסגרות פלדהנגרות אומן ומסגרות פלדהנגרות אומן ומסגרות פלדהנגרות אומן ומסגרות פלדה 6666 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

חשמל 8 פרק:

הגבלת שדה מגנטי 8.41 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
פרק מיגון קרינה ELF הערות ופירוט החומרים וההדגשים כפי שמצורף 

בתכניות ובמפרט המצורף על הקבלן נסיון מוכח של מעל 7 שנים בתחום 
המיגון והסיכוך. עדיפות לקבלן בעל הסמכה תקף ל-ISO בהתקנת מיסוך 
לשדות מגנטיים\תאלמ"ג. על הקבלן להגיש ליועץ הקרינה תוכנית מיגון 
טרם תחילת הביצוע הכוללת: שרטוט השטחים בהם יותקן הסיכ וך כולל 
מידות וסוג החומר בציון מספר השכבות. מיקום הארקת משטחי הפלדה 

לצורך רציפות חשמלית עפ"י חוק החשמל. תעודת  בדיקת איכות של 
המוצר חתומה ע"י מבקר האיכות של היצרן לכל אחד מחומרי הסיכוך 

בהם ישתמש הקבלן. תחילת העבודה ע"י הקבלן המבצע תחל רק לאחר 
אישורו בכתב של יועץ הקרינה. באחריות הקבלן המבצע ועל חשבו

הקבלן המבצע יתן אחריות לפרק זמן של כ-5 שנים לפחות למיגון (בהנחה 
ותשתית החשמל נשארת בתצורתה, ובהתאם לסקר התארוטי).

הקבלן יעביר 5 ממליצים שונים מפרוייקטים דומים, בעלי ערך כספי דומה 
או יותר.

אישור סופי לסיום עבודת הקבלן המבצע ינתן ע"י יועץ הקרינה בגמר 
ביצוע העבודה

המבצע להנפיק על חשבונו בסיום ביצוע המיגון וחשמול המבנה, דוח 
קרינה ע"י מודד קרינה מוסמך להוכחת הורדת השטף המגנטי בכל החללים
בבית ספר המוגדרים כשהייה רציפה לרמה המומלצת ע"י המשרד להגנת 
הסביבה, באזורי שהייה, עמדות עבודה, הקרינה לא תעלה באף מקום על 

4 מיליגאוס.

כל החומרים יהיו בהתאם לרשום במפרט ויסופקו ע"י ספק מוכר ויאושרו 
ע"י מתכנן החשמל.

הכמויות מתייחסות לשכבות של החומר בהתאם למצוין בסעיף ובתכניות 
לעיל.

192,000.00 480.00 400.00 מ"א פלדת שנאים/סיליקון (Non oriented silicon steel) במספר שכבות של 
לוחות בעובי 0.50 מ"מ עד לעובי כולל מינימאלי של 1.75 מ"מ (5 שכבות 

מודבקות זו לזו הכוללות שכבת בידוד גלווני על מנת לייצר התנגדות 
Non:מקסימלית ). פלדת סיליקון בעלת תכונות מתועדות של הפירוט הבא
Oriented, Fully Processed ובעל חדירות מגנטיתיחס ית של לפחות 5000 

כולל אישורי פרמביוליות של הפלדה ממעבדה מוסמכת ו/או של היצרן, 
דרישת סף לארץ היצור של הפלדה תהיה אירופה או צפון אמריקה אך 

בכל מקרה לא מהמזרח הרחוק. על הקבלן להגיש אישור מקור ארץ היצור 
של החומר ו/או חשבון ספק תואםציפוי לקה - בידוד לפלדת שנאים משני 

צידי הפלדה. הערה לסעיף - חיבור האל ומ

2.8.41.0080

חיפוי כגון תקרות וקירות לנישת לוחות חשמלבהתאם למפרט ותכניות.

152,000.00 380.00 400.00 מ"ר לוחות אלומיניום המותקנת בכיוון המקור הפולט.  שיכבה זו מתבצעת ע"י
שימוש בלוחות אלומיניום בעלי מוליכות חשמלית גבוהה מסוג -1050 0 

או שוות ערך. שכבה אחת עובי שכבה תהיה 4 מ"מ לפחות. התנגדות 
סגולית של לא יותר מ -  /10X4 8- ?m על הקבלן להגיש אישורי מוליכות 

חשמלית של האלומיניום ושל מקור הייצור.

2.8.41.0110



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 01/03/202062

כתב כמויות למכרז מספר 142/2019
mרק"ל מקטעים 34+35

תת כתב: מבנה מיישרים ושנאים מקטע 35

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
48,000.00 120.00 400.00 מ"ר PVC בין יריעות הפלדה המגנטית לבין יריעות האלומניום יותקן בידוד 

PVC מעכב בעירה בעובי של 2 מ"מ בעת התקנת הלוחות לקיר, לצורך 
מניעת קשר גלווני בין שתי המתכות ועידוד השיתוך(קורוזיה)בין המתכות 

הללו. יש להשתמש בברגים מבודדים .

2.8.41.0120

לוחות הפלדה והאלומיניום יחוברו להארקת המבנה ע"י מוליך נחושת 
מבודד בחתך 10 ממ"ר. כלול במחיר.

392,000.00392,000.00392,000.00392,000.00 הגבלת שדה מגנטיהגבלת שדה מגנטיהגבלת שדה מגנטיהגבלת שדה מגנטי 8.418.418.418.41 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

חשמל -שונות 8.99 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,500.00 3,500.00 קומפלט1.00 הארקת מבנה לפי חוק החשמל 2.8.99.0010

3,800.00 3,800.00 קומפלט1.00 הארקה וחיבור כל הציוד והאביזרים כתיים לפס הארקה. 2.8.99.0020

7,300.007,300.007,300.007,300.00 חשמל -שונותחשמל -שונותחשמל -שונותחשמל -שונות 8.998.998.998.99 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

399,300.00399,300.00399,300.00399,300.00 חשמלחשמלחשמלחשמל 8888 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עבודות טיח 9 פרק:

טיח פנים 9.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
97,500.00 75.00 1,300.00 מ"ר טיח פנים שתי שכבות סרגל בשני כיוונים, על שטחים אנכיים ועל תקרה 

(לחדר הטכני)
2.9.1.0010

13,300.00 35.00 380.00 מ"א חיזוק כל פינות הטיח בזוויתני XPM רשת מגולוונת מצופים פי.וי.סי. לכל 
האורך, גם בפינות אנכיות וגם באופקיות על פי פרטים, תכניות ומפרט 

טכני

2.9.1.0020

110,800.00110,800.00110,800.00110,800.00 טיח פניםטיח פניםטיח פניםטיח פנים 9.19.19.19.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

110,800.00110,800.00110,800.00110,800.00 עבודות טיחעבודות טיחעבודות טיחעבודות טיח 9999 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

צביעה 11 פרק:

עבודות צביעה 11.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
52,000.00 40.00 1,300.00 מ"ר צביעת קירות עמודים ותקרות בצבע "סופרקריל 2000" או ש"ע על טיח 

פנים לרבות שכבת צבע יסוד טמבורפיל או ש"ע ושלוש שכבות סופרקריל 
2000 או ש"ע (לפי הנחיות ISEG - לחדר המיישרים) ולחדר הטרפו

2.11.1.0010



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 01/03/202063

כתב כמויות למכרז מספר 142/2019
mרק"ל מקטעים 34+35

תת כתב: מבנה מיישרים ושנאים מקטע 35

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
57,500.00 115.00 500.00 מ"ר צביעת רצפות בטון ו-10 ס"מ תחתונים של על גבי רצפת בטון מוחלק 

ורצועה ברוחב 10 ס"מ של הקירות, הצמודה לרצפה, יש ליישם 3 שכבות 
צבע אפוקסי לעובי כולל של 350 מיקרון:שכבת יסוד אפיקטלק SL של 
חברת טמבור או ש"ע. 1 ליטר ל- 6 מ"ר.שכבת ביניים אקופוקסי 80 של 

1 RAL. חברת טמבור או ש"ע בגוון בהיר המבוקש ע"י אדריכל לפי קטלוג
ליטר ל- 5 מ"ר.שכבה עליונה טמגלס PE משי של חברת טמבור או ש"ע 

בגוון זהה לשכבת הביניים. 1 ליטר ל- 8 מ"ר.הכנת השטח ויישום בהתאם 
להוראות היצרן.במקרה ויש צורך בהחלקה ויישור הבטון, יש לבצע מריחת

שפכטל אפוקסי מאסטר ברייס 4000 של חברת טמבור או ש"ע, או מדה 
מתפלסת FL 70 של חברת טמבור או ש"ע.יישום על הק

2.11.1.0020

מ"ר ירות ע"ג טיח צמנטי (ובכל מקרה לא ע"ג שפכטל אמריקאי).המחיר כולל 
אספקה ועבודה. (לפי הנחיות EGIS לחדר מיישרים)

2.11.1.0030

109,500.00109,500.00109,500.00109,500.00 עבודות צביעהעבודות צביעהעבודות צביעהעבודות צביעה 11.111.111.111.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

109,500.00109,500.00109,500.00109,500.00 צביעהצביעהצביעהצביעה 11111111 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עבודות אבן 14 פרק:

חיפוי קירות 14.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
45,600.00 380.00 120.00 מ"ר חיפוי קירות בטון בלוחות אבן נסורה בעובי 5 ס"מ בגוון ובעיבוד 

תלטיש/טובזה, לפי בחירת מתכנן, כולל אבן טרפזית גובה מינמלי 15 ס"מ,
מקסימלי 45 ס"מ. הביצוע בקיבוע רטוב, לרבות רשת זיון, עוגנים, עיבוד 
מישקים ומילויים. לפי פרט DG18/DG22 (לפי סעיף 14.01.8150 בנת"י)

2.14.1.0010

45,600.0045,600.0045,600.0045,600.00 חיפוי קירותחיפוי קירותחיפוי קירותחיפוי קירות 14.114.114.114.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

45,600.0045,600.0045,600.0045,600.00 עבודות אבןעבודות אבןעבודות אבןעבודות אבן 14141414 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

ביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוס 23 פרק:

ביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוס 23.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
109,220.00 635.00 172.00 מ"א כלונס אנכי קדוח בשיטת ההקשה (Micropile ) מבטון ב-30 יצוק באתר 

בקוטר 80 ס"מ
2.23.1.0010

419,725.00 815.00 515.00 מ"א כלונס אנכי קדוח בשיטת ההקשה (MICRO-PILE) בטון ב-30 יצוק באתר 
בקוטר 90 ס"מ

2.23.1.0020

2,941.20 17.10 172.00 מ"א תוספת מחיר לכל סוגי הכלונסאות בקוטר 80 ס''מ עבור שימוש בבטון 
ב-40 במקום ב-30

2.23.1.0030

11,124.00 21.60 515.00 מ"א תוספת מחיר לכל סוגי הכלונסאות בקוטר 90 ס''מ עבור שימוש בבטון 
ב-40 במקום ב-30

2.23.1.0040

543,010.20543,010.20543,010.20543,010.20 ביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוסביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוסביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוסביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוס 23.123.123.123.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

543,010.20543,010.20543,010.20543,010.20 ביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוסביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוסביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוסביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוס 23232323 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

גינון והשקיה 41 פרק:

הכשרת קרקע 41.10 תת פרק:



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 01/03/202064

כתב כמויות למכרז מספר 142/2019
mרק"ל מקטעים 34+35

תת כתב: מבנה מיישרים ושנאים מקטע 35

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
216,000.00 900.00 240.00 מ"ר גג ירוק על פי "רב נוי" או ש"ע, כולל כל שכבות הטוף, מגבילי שורשים, 

שכבת ניקוז וכו', דישון איטי תמס פעמיים בשנה, לא כולל חיבורי מים 
וחשמל

2.41.10.0010

216,000.00216,000.00216,000.00216,000.00 הכשרת קרקעהכשרת קרקעהכשרת קרקעהכשרת קרקע 41.1041.1041.1041.10 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

216,000.00216,000.00216,000.00216,000.00 גינון והשקיהגינון והשקיהגינון והשקיהגינון והשקיה 41414141 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עבודות סלילה 51 פרק:

עבודות עפר 51.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
39,000.00 26.00 1,500.00 מ"ק חפירה למבני גשרים וקירות תמך. 2.51.2.0010

39,000.0039,000.0039,000.0039,000.00 עבודות עפרעבודות עפרעבודות עפרעבודות עפר 51.251.251.251.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

שכבות מצע ותשתיות אגו"מ 51.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
12,250.00 98.00 125.00 מ"ק מצע סוג א'. 2.51.3.0010

12,250.0012,250.0012,250.0012,250.00 שכבות מצע ותשתיות אגו"משכבות מצע ותשתיות אגו"משכבות מצע ותשתיות אגו"משכבות מצע ותשתיות אגו"מ 51.351.351.351.3 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

51,250.0051,250.0051,250.0051,250.00 עבודות סלילהעבודות סלילהעבודות סלילהעבודות סלילה 51515151 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עבודות איטום 99 פרק:

איטום 99.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
27,600.00 120.00 230.00 מ"ר איטום רצפת המבנה ע"י מערכת איטום מיריעות ביטומניות SBS מיוחדות

נדבקות לבטון מסוג PRE-B (פזקר), בעובי 5 מ"מ (או במערכת ירעות 
שו"ע עפ"י האמור במפרט הטכני), לרבות ביצוע כל פרטי החפיפות, 

ההתחברויות, וכל הדרוש לביצוע מערכת איטום מושלמת. ביצוע מערכת 
האיטום על פי הטופוגרפיה של הרצפה אופקית/בשיפוע/אנכית, כו לל כל

העיבודים, החפיות, איטום חדירות של קוצים, השלמות ותיקונים סביב 
צנרת חודרת, איטום והתקנה בטפסנות בהיקף הרצפה, וכל האמור במפרט 

הטכני ובפרטים.

2.99.1.0010

20,400.00 170.00 120.00 מ"ר איטום קירות מרתף וקירות מבנה בקרקע מבטון יצוק בחפירה פתוחה ע"י 
התזה של לטקס ביטומני, דו רכיבי, מסוג "פלקסיגום" או שו"ע. ההתזה 

תבוצע בשכבות של עד 4 מ"מ, ובעובי כולל של 7 מ"מ (מדוד ביבש). 
המחיר כולל הכנות שטח, ביצוע שכבות פרימר (חומר ללא המקשה), 

שכבות האיטום, סה"כ 6 מעברים, לרבות תיקונים והשלמות בחומר 
ביטומני דו רכיבי מתאים, הכל עפ"י המפורט במפרט הטכני המיוחד 

ובפרטים. סה"כ 50% מהכמות

2.99.1.0020

15,600.00 130.00 120.00 מ"ר איטום קירות מרתף וקירות מבנה בקרקע מבטון יצוק בחפירה פתוחה ע"י 
התזה של חומר איטום ביטומני, דו רכיבי, מסוג "נאפופלקס פרופיטק 2" 

או שו"ע. ההתזה תבוצע בשתי שכבות לפחות, ובעובי כולל של 4 מ"מ 
(מדוד ביבש), לרבות יישום רשת אינטרגלס בין השכבות. המחיר כולל גם 
הכנות שטח וביצוע שכבות פרימר, וכולל תיקונים והשלמ ות, הכל עפ"י 

המפורט במפרט הטכני המיוחד. סה"כ 50% מהכמות.

2.99.1.0030



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 01/03/202065

כתב כמויות למכרז מספר 142/2019
mרק"ל מקטעים 34+35

תת כתב: מבנה מיישרים ושנאים מקטע 35

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
800.00 80.00 10.00 מ"ר השלמת האיטום בספי כניסה באמצעות מריחות של ביטומן אלסטומרי דו 

רכיבי מסוג "אלסטומיקס מהיר ייבוש" או "מסטיגום ספיד" או שו"ע, 
במספר שכבות ובעובי כולל של 4 מ"מ (מדוד ביבש), לרבות ביצוע פריימר

מתאים והכנת שטח, הכל כאמור במפרט הטכני ובפרטים

2.99.1.0040

8,750.00 35.00 250.00 מ"ר שכבה מקשרת לפני איטום גגות אטומים ביריעות ביטומניות, על גבי 
הפריימר, ע"י מריחות של ביטומן חם מסוג 105/25 , בעובי 2 מ"מ לפחות 

ועד להחלקת פני השטח

2.99.1.0050

25,000.00 100.00 250.00 מ"ר S.B.S איטום גגות בשתי שכבות של יריעות ביטומניות משופרות בפולימר
,בעובי ,4 מ"מ סוג ,M כ"א. היריעות מולחמות בכל שטחן לתשתית לרבות

כל עבודות ההכנה, הפריימר וכל האמור במפרט הטכני המיוחד.

2.99.1.0060

2,500.00 10.00 250.00 יח' תוספת לאיטום ביריעות עובי 4 מ"מ, עבור יריעות המכילות חומר נגד 
שורשים. התוספת עבור 2 שכבות היריעות אשר יכילו את החומר, המדידה

לשטח האיטום הכולל שתי שכבות עם החומר.

2.99.1.0070

700.00 70.00 10.00 יח' איטום במריחות ביטומניות המכילות חומר נגד שורשים כגון "מסטיגן" של
חברת "ביטום" או שו"ע בעובי 4  מ"מ (מדוד ביבש). המערכת עמידה בפני

שורשים מיושמת ב- 3 שכבות לפחות. לרבות הכנת שטח וביצוע פרימר 
בהתאם להוראות יצרן והמפרט הטכני המיוחד

2.99.1.0080

1,200.00 400.00 3.00 מ"ר איטום חדירות צנרת בגגות, רצפות וקירות שאטומים במערכת איטום 
מיריעות ביטומניות או מערכת אחרת מתאימה, בקוטר עד "6 כולל כל 
העיבודים, הספקה והתקנה של אביזר איטום חרושתי מסוג "דלמר" או 
שו"ע עם שרוול מנאופרן ושוליים מיריעה ביטומנית מולחמת אל גוף 

האביזר במפעל. כולל חווק נירוסטה, וסרט איטום בוטילי, הכל כאמור 
במפרט ובפרטים.

2.99.1.0090

900.00 300.00 3.00 יח' איטום חדירות צנרת כנ"ל, אך עבור קירות ואזורים אטומים במערכות 
איטום המיושמות במריחות/התזות, ע"י אביזר חרושתי כנ"ל, אך עם 

שוליים מיריעת "קרדי" או יריעה שו"ע, המאפשרת התחברות לממברנת 
האיטום.

2.99.1.0100

600.00 200.00 3.00 מ"ק איטום חדירת אלומות צנרת ע"י אביזר פח מגולוון צבוע בתנור או פלב"מ,
מותקן ביציקה/לאחר היציקה הכולל לוח בעובי 3 מ"מ מרותך במפעל, 
אטום למים, עם קנים מרותכים למעברי הצנרת, ושוליים רחבים לצורך 

התחברות האיטום, הכל כאמור במפרט הטכני. המדידה לפי כמות 
השרוולים החודרים דרך האיטום.

2.99.1.0110

720.00 120.00 6.00 מ"א איטום בתוך שרוולי צנרת (בין צנרת העוברת בשרוול) ע"י החדרה של 
משחת אטימה מסוג STOPAQ או שו"ע לעומק 10 ס"מ, לרבות ניקוי 

והכנת שטח, פרופיל גיבוי המוחדר בלחץ לפני משחת האטימה, וסגירה 
בחומר צמנטי רך מהיצרן מעל

2.99.1.0120

600.00 200.00 3.00 מ"א איטום חדירת אלמות צנרת או וגם צנרת בודדת שלא ניתן להרכיב עליה 
אביזר חרושתי, ע"י יציקת פוליאוריתן ביטומני דו רכיבי, 100% מוצקים, 
לתוך תבנית זמנית, בעובי 4 ס"מ ובחפיפה לאיטום מסביב, הכל כאמור 

במפרט הטכני. המחיר ליציקה.

2.99.1.0130

15,000.00 750.00 20.00 מ"א יצירת שיפועים לאיטום בגגות ע"י בטון ב- ,30 ביצוע השיפועים בעזרת 
שבלונות (סרגלים) וסרגלי אלומיניום, לקבלת שיפועים אחידים.

2.99.1.0140

15,000.00 750.00 20.00 מ"ר הגנה על האיטום ביריעות ביטומניות ע"י שכבת בטון ב- 30 עם שיפועים, 
בעובי 6 ס"מ לפחות, לרבות זיון מצולע רשת קוטר 6 מ"מ כל 15 ס"מ.

2.99.1.0150
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תת כתב: מבנה מיישרים ושנאים מקטע 35

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,800.00 120.00 15.00 מ"ר הגנה על האיטום בספי כניסה ע"י יציקת השלמה מבטון חרושתי מתאים 

בעל חוזק סופי גבוה, בעובי מינימלי של 5 ס"מ וברוחב מינימלי של 25 
ס"מ, לרבות הוספת אגרגטים בהתאם לצורך עפ"י הוראות היצרן, כדוגמת 

"סיקה גראוט 214" או שו"ע

2.99.1.0160

2,500.00 250.00 10.00 מ"ר איטום התחברויות בין מבנים וכן התחברות לקונסטרוקציות קלות וכן 
 EPDM סביב משקופי פתחים ע"י מערכת הכוללת רצועות של יריעות

ברוחב 20 ס"מ מודבקות לתשתית בכל שטחן בדבק עבה. המערכת מחברת 
"פואניקס" המשווק ע"י "פישמן טכנולוגיות" או מערכת טרלבורג מחברת 

"דבטק" או שו"ע. עובי היריעות 1.2 מ"מ לרבות תשתית לאיטום מפח 
מכופף. מגולוון בעובי 0.70 מ"מ.

2.99.1.0170

3,150.00 45.00 70.00 מ"ר אספקה והתקנה של סרגל אלומיניום שטוח בחתך 40X3 מעוגן בדיבלים 
מסוג עוגן חץ (FB) כל 15 ס"מ

2.99.1.0180

2,925.00 45.00 65.00 מ"ר אספקה והתקנה של פרופיל אלומיניום מכופף משני צדדיו בחתך 7/30/5 , 
עובי 1.5 מ"מ לפחות לקיבוע יריעות, מחובר לקיר/ מעקה ע"י בורגי דיבל

פלב"מ "5/16 כל 20 ס"מ, לרבות אטימה בין הסרגל לקיר במסטיק 
פוליאוריתני מסוג "סיקהפלקס 11FC" או שו"ע, הכל כאמור במפרט 

והפרטים

2.99.1.0190

6,000.00 25.00 240.00 מ"ר יריעות פוליאתילן שחור HDPE בעובי 0.5 מ"מ 2.99.1.0200

3,600.00 15.00 240.00 מ"ר ארג גיאוטכני במשקל 200 גר/מ"ר 2.99.1.0210

13,200.00 60.00 220.00 מ"ר  (extruded) XPS בידוד תרמי על גגות ע"י פלטות פוליסטרן משוך
התנגדות תרמית אופיינית r=0.31 לפחות לכל 1 ס"מ עובי, משקל 30 ק"ג 

למ"ק לפחות, בעובי 6 ס"מ.

2.99.1.0220

25,000.00 100.00 250.00 מ"ר הגנה על האיטום ע"י יריעה פלסטית להגנה בפני שורשים מסוג גנסטופ 
80 (גנרון) או WSB-100  או שו"ע, כולל הלחמה כפולה של החפיות, וכל 

הדרוש לקבלת הגנה שלמה כאמור במפרט ובפרטים.

2.99.1.0230

1,500.00 50.00 30.00 מ"ר לבד חזק מסוג SSM-45 משווק ע"י "רב נוי" או שו"ע, לשמירה על היריעה
הפלסטית משורשים שנשברים

2.99.1.0240

195,045.00195,045.00195,045.00195,045.00 איטוםאיטוםאיטוםאיטום 99.199.199.199.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

195,045.00195,045.00195,045.00195,045.00 עבודות איטוםעבודות איטוםעבודות איטוםעבודות איטום 99999999 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

2,940,362.202,940,362.202,940,362.202,940,362.20 מבנה מיישרים ושנאים מקטע 35מבנה מיישרים ושנאים מקטע 35מבנה מיישרים ושנאים מקטע 35מבנה מיישרים ושנאים מקטע 35 2222 סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:
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תת כתב: עבודות הגיחון עדכון 24/9/2019

קווי מים - עבודות מים (פרק 57) 1 פרק:

הנחת קווי מים מפלדה 1.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מחירי הנחת צינור המונח בקרקע כוללים (1) את עבודות החפירה ו/או 
החציבה בכל סוגי הקרקע, סילוק החומר החפור לאתר שפיכה מאושר, 

אספקה, פיזור והידוק של שומשו ומצע סוג א' בכל עומק התעלה עד 
שכבת האספלט-הכל לפי פרט. (2) פזור הצינורות,חיתוכם,ריתוכם או 

הברגתם (כולל התאמות), מעבר מכשולים ע"י ריתוכים אלכסוניים ו/א ו 
יצירת למדים. צביעת צינקרומט בהברגות. (3) כל החיבורים וההתחברויות

לקו החדש יבוצעו בעזרת אביזרים חרושתיים בלבד. (4) שטיפת הקו 
בספוג, ביצוע טסט לחץ, חיטוי, תיקון והשלמת ציפוי חיצוני,פנימי ותיקון 

ראשים.

65,175.00 237.00 275.00 מ"א הנחת צנור פלדה בריתוך "3 עומק עד 1.5 מ' 3.1.1.0020

39,200.00 280.00 140.00 מ"א הנחת צנור פלדה בריתוך "4 עומק עד 1.5 מ' 3.1.1.0030

121,440.00 368.00 330.00 מ"א הנחת צנור פלדה בריתוך "6 עומק עד 1.5 מ' 3.1.1.0040

197,800.00 460.00 430.00 מ"א הנחת צנור פלדה בריתוך "8 עומק עד 1.5 מ' 3.1.1.0050

623,700.00 495.00 1,260.00 מ"א הנחת צנור פלדה בריתוך "10 עומק עד 2.0 מ' 3.1.1.0060

13,000.00 520.00 25.00 מ"א הנחת צנור פלדה בריתוך "12 עומק עד 2.0 מ' 3.1.1.0070

2,785.00 557.00 5.00 מ"א הנחת צנור פלדה בריתוך "14 עומק עד 2.0 מ' 3.1.1.0080

13,080.00 654.00 20.00 מ"א הנחת צנור פלדה בריתוך "16 עומק עד 2.0 מ' 3.1.1.0090

73,605.00 701.00 105.00 מ"א הנחת צנור פלדה בריתוך "20 עומק עד 2.5 מ' 3.1.1.0100

663,570.00 909.00 730.00 מ"א הנחת צינור פלדה בריתוך "32 בעומק של עד 3.0 מ 3.1.1.0110

13,750.00 55.00 250.00 מ"א תוספת מחיר לקו מים עד "8 כולל, עבור כל 0.5 מ' עומק חפירה נוסף 3.1.1.0120

24,000.00 60.00 400.00 מ"א תוספת מחיר לקו מים "10 עד "16 כולל, עבור כל 0.5 מ' עומק חפירה 
נוסף

3.1.1.0130

4,680.00 117.00 40.00 מ"א תוספת מחיר לקו מים מעל  "16 עבור כל 0.5 מ' עומק חפירה נוסף 3.1.1.0140

10,800.00 36.00 300.00 מ"א פרוק צנורות בכל קוטר בהחזרתם למחסן של תאגיד 3.1.1.0150

7,050.00 47.00 150.00 מטע התחברות צינור חדש לקיים (כולל ניקוז) 3.1.1.0160
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תת כתב: עבודות הגיחון עדכון 24/9/2019

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
6,800.00 68.00 100.00 מ"ר צביעת צנרת בצבעים מותאמים לבטון או לפלדה 3.1.1.0170

25,200.00 84.00 300.00 מ"א הנחת קו זמני מפוליאטילן מצולב דרג 10 קוטר חיצוני 63 מ"מ (כולל 
ביצוע הארקה)

3.1.1.0180

1,905,635.001,905,635.001,905,635.001,905,635.00 הנחת קווי מים מפלדההנחת קווי מים מפלדההנחת קווי מים מפלדההנחת קווי מים מפלדה 1.11.11.11.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

עבודות עפר 1.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
10,600.00 53.00 200.00 מ"ק חפירת בורות בעומק 0.00-4.00 מ' (מילוי במצע סוג א') 3.1.2.0010

700,000.00 250.00 2,800.00 מ"ק תוספת למילוי חפירה ב- CLSM במקום מצע סוג א' 3.1.2.0020

1,320.00 66.00 20.00 מ"ק אספקה ופיזור אדמת גן מסוג טרה רוזה בשכבות של עד 30 ס"מ 3.1.2.0030

711,920.00711,920.00711,920.00711,920.00 עבודות עפרעבודות עפרעבודות עפרעבודות עפר 1.21.21.21.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

התקנה והרכבת אביזרים 1.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
22,050.00 49.00 450.00 מטע הרכבת אביזר 3.1.3.0010

3,870.00 18.00 215.00 מטע פרוק אביזר 3.1.3.0020

29,600.00 37.00 800.00 מטע ריתוך צינור פלדה 3.1.3.0030

16,800.00 21.00 800.00 מטע חיתוך צינור פלדה 3.1.3.0040

6,320.00 158.00 40.00 יח' פתיחת חור בקיר 3.1.3.0050

1,764.00 98.00 18.00 יח' הרכבת ב.כ.א 3.1.3.0060

400.00 40.00 10.00 מטע אטום קו בפלטה או כיפה 3.1.3.0070

5,000.00 100.00 50.00 מטע הרכבת שסתום אויר ומגוף 3.1.3.0080

3,400.00 85.00 40.00 מטע הרכבת קלפטה לצנור נקוז 3.1.3.0090

1,295.00 259.00 5.00 יח' אספקת מגבה לתמיכה 3.1.3.0100
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תת כתב: עבודות הגיחון עדכון 24/9/2019

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,275.00 131.00 25.00 יח' הרכבת עמוד סימון מצנור "4 3.1.3.0110

10,500.00 300.00 קומפלט35.00 הכנה לחיבור מד מים ראשי/דירתי בכל קוטר 3.1.3.0120

4,200.00 300.00 קומפלט14.00 הכנה לחיבור ראש מערכת השקיה 3.1.3.0130

9,000.00 1,500.00 קומפלט6.00 ניתוק והעתקת מערכת מדידה קיימת כולל חיתוך צינורות ריתוך, ניקוז קו 
מים וכל העבודות הנדרשות.

3.1.3.0140

117,474.00117,474.00117,474.00117,474.00 התקנה והרכבת אביזריםהתקנה והרכבת אביזריםהתקנה והרכבת אביזריםהתקנה והרכבת אביזרים 1.31.31.31.3 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

תאים 1.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
27,412.00 623.00 44.00 יח' אספקה והתקנה תא מגופים עגול בטון מזוין טרומי קוטר 50 ס"מ 3.1.4.0010

2,028.00 676.00 3.00 יח' אספקה והתקנה תא מגופים עגול בטון מזוין טרומי קוטר 60 ס"מ 3.1.4.0020

2,200.00 1,100.00 2.00 יח' אספקה והתקנה תא בקרה בקוטר 1.25 מ' 3.1.4.0030

9,000.00 7,500.00 1.20 מ"ר אספקה והתקנה תא מרובע מבטון טרומי מזויין במידות 120X100 עד עומק
2.0 מ'

3.1.4.0040

33,075.00 7,500.00 4.41 מ"ר אספקה תא מרובע מבטון טרומי מזוין במידות 210X210 עד עומק 2.0 מ' 
כולל תחתית ותקרה, 2 מכסים ו-2 סולמות

3.1.4.0050

40,950.00 7,500.00 5.46 מ"ר אספקה והתקנה מרובע טרומי במידות 210X260 עד עומק  2.0 מ' כולל 
תחתית תקרה ,שתי מכסים כבדים ו-2 סולמות

3.1.4.0060

67,500.00 7,500.00 9.00 מ"ר אספקת תא מרובע טרומי מזוין במידות 300X300 עד עומק 2.0 מ' כולל 
תחתית תקרה ,שתי מכסים כבדים ו-2 סולמות (עומק תא 3.0 מ')

3.1.4.0070

67,500.00 7,500.00 9.00 מ"ר אספקה תא מרובע מבטון טרומי מזוין במידות 300X300 עד עומק 2.0 מ' 
כולל תחתית תקרה ,שתי מכסים כבדים ו-2 סולמות (עמוק תא 4.0 מ')

3.1.4.0080

3,000.00 300.00 10.00 יח' תוספת העמקה לתא עגול לכל 0.5 ס"מ מעל 1.5 מטר עומק 3.1.4.0090

3,240.00 450.00 7.20 מ"ר תוספת העמקת תא מרובע 120X100 מחליות טרוליות על כל 25 ס"מ מעל 
2 מטר עומק

3.1.4.0100

3,960.00 450.00 8.80 מ"ר תוספת העמקת תא מרובע 210X210 ס"מ מחליות טרוליות על כל 25 ס"מ 
מעל 2 מטר עומק

3.1.4.0110

9,828.00 450.00 21.84 מ"ר תוספת העמקת תא מרובע 210X260 ס"מ מחליות טרוליות על כל 25 ס"מ 
מעל 2 מטר עומק

3.1.4.0120



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 01/03/202070

כתב כמויות למכרז מספר 142/2019
mרק"ל מקטעים 34+35

תת כתב: עבודות הגיחון עדכון 24/9/2019

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
16,200.00 450.00 36.00 מ"ר תוספת העמקת תא מרובע 300X300 ס"מ מחליות טרוליות על כל 25 ס"מ 

(תא בעומק 3.0 מ')
3.1.4.0130

32,400.00 450.00 72.00 יח' תוספת העמקת תא מרובע 300X300 ס"מ מחליות טרוליות על כל 25 ס"מ 
(תא בעומק 4.0 מ')

3.1.4.0140

6,300.00 2,100.00 3.00 מ"ר אספקת והתקנת גומחה מבטון טרומי לחיבור חשמל 3.1.4.0150

19,500.00 750.00 26.00 יח' פירוק מסגרת ומכסה בכל קוטר 3.1.4.0160

344,093.00344,093.00344,093.00344,093.00 תאיםתאיםתאיםתאים 1.41.41.41.4 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

ריצופים, גדרות ואספלטים 1.6 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
252,000.00 72.00 3,500.00 מ"ר תקון אספלט זמני (חם)  בכביש עובי 5 ס"מ. 3.1.6.0010

76,000.00 95.00 800.00 מ"ר תקון אספלט בכביש עובי 8 ס"מ. 3.1.6.0020

38,700.00 129.00 300.00 מ"ר תקון אספלט בכביש עובי 12 ס"מ. 3.1.6.0030

18,600.00 62.00 300.00 מ"ר תקון אספלט במדרכה עובי 4 ס"מ. 3.1.6.0040

28,500.00 95.00 300.00 מ"ר תקון אספלט בשטח קטן 5 ס"מ. 3.1.6.0050

4,675.00 187.00 25.00 מ"ר רצוף/תקון מרצפות גרנוליט כולל אספקה. 3.1.6.0060

3,475.00 139.00 25.00 מ"ר רצוף/תקון אבן משתלבת כולל אספקה. 3.1.6.0070

3,200.00 160.00 20.00 מ"ק הריסת מבני בטון, אבנים וכו' 3.1.6.0080

20,000.00 100.00 200.00 מ"א התקנה/תקון אבני שפה כולל אספקה. 3.1.6.0090

445,150.00445,150.00445,150.00445,150.00 ריצופים, גדרות ואספלטיםריצופים, גדרות ואספלטיםריצופים, גדרות ואספלטיםריצופים, גדרות ואספלטים 1.61.61.61.6 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

עבודות בטון 1.7 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
61,830.00 687.00 90.00 מ"ק ביצוע עטיפת בטון מזוין סביב צנור פלדה 3.1.7.0010

4,580.00 458.00 10.00 מ"ק יציקת בטון ב-30 3.1.7.0020



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 01/03/202071

כתב כמויות למכרז מספר 142/2019
mרק"ל מקטעים 34+35

תת כתב: עבודות הגיחון עדכון 24/9/2019

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
5,500.00 550.00 10.00 מ"ק הובלת ויציקת בטון מזוין למטרה כלשהיא 3.1.7.0030

71,910.0071,910.0071,910.0071,910.00 עבודות בטוןעבודות בטוןעבודות בטוןעבודות בטון 1.71.71.71.7 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

עבודות בתאים מיוחדים 1.8 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,704.00 98.00 48.00 ש"ע עבודת מחפר J.C.B או מקביל 3.1.8.0010

12,000.00 250.00 48.00 ש"ע עבודת צוות ריתוך או אנסטלציה 3.1.8.0020

137,500.00 275.00 500.00 מ"ק תוספת מחיר לחפירה "בידיים" 3.1.8.0030

5,184.00 54.00 96.00 ש"ע עבודת פועל לא מקצועי 3.1.8.0040

159,388.00159,388.00159,388.00159,388.00 עבודות בתאים מיוחדיםעבודות בתאים מיוחדיםעבודות בתאים מיוחדיםעבודות בתאים מיוחדים 1.81.81.81.8 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

חומרים 1.9 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
296.00 296.00 1.00 יח' "PN-16 TRS2 מגוף טריז גומי 3.1.9.0010

1,014.00 338.00 3.00 יח' "PN-16 TRS3 מגוף טריז גומי 3.1.9.0020

3,422.25 380.25 9.00 יח' "PN-16 TRS4 מגוף טריז גומי 3.1.9.0030

8,861.30 632.95 14.00 יח' "PN-16 TRS6 מגוף טריז גומי 3.1.9.0040

8,449.00 844.90 10.00 יח' "PN-16 TRS8 מגוף טריז גומי 3.1.9.0050

12,590.90 1,259.09 10.00 יח' "PN-16 TRL10 מגוף טריז גומי 3.1.9.0060

4,943.37 1,647.79 3.00 יח' "PN-16 TRL12 מגוף טריז גומי 3.1.9.0070

5,750.00 5,750.00 1.00 יח' מגוף טריז "16 ת"י PN-16 אטמ' 3.1.9.0080

28,300.00 28,300.00 1.00 יח' מגוף פרפר "20 ת"י PN-16 אטמ' כולל מפעיל חשמלי 3.1.9.0090

111,600.00 55,800.00 2.00 יח' מגוף פרפר "32 ת"י PN-16 אטמ' כולל מפעיל חשמלי 3.1.9.0100



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 01/03/202072

כתב כמויות למכרז מספר 142/2019
mרק"ל מקטעים 34+35

תת כתב: עבודות הגיחון עדכון 24/9/2019

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
30.00 15.00 2.00 יח' אוגן "2 ת"י ,60 לחץ עבודה 15 אטמ' 3.1.9.0110

90.00 15.00 6.00 יח' אוגן "3 ת"י ,60 לחץ עבודה 15 אטמ' 3.1.9.0120

396.00 22.00 18.00 יח' אוגן "4 ת"י ,60 לחץ עבודה 15 אטמ' 3.1.9.0130

1,244.60 44.45 28.00 יח' אוגן "6 ת"י ,60 לחץ עבודה 16 אטמ' 3.1.9.0140

1,128.00 56.40 20.00 יח' אוגן "8 ת"י ,60 לחץ עבודה 16 אטמ' 3.1.9.0150

1,128.00 56.40 20.00 יח' אוגן "10 ת"י ,60 לחץ עבודה 16 אטמ' 3.1.9.0160

827.70 137.95 6.00 יח' אוגן "12 ת"י ,60 לחץ עבודה 16 אטמ' 3.1.9.0170

420.00 210.00 2.00 יח' אוגן "16 ת"י ,60 לחץ עבודה 16 אטמ' 3.1.9.0180

804.00 402.00 2.00 יח' אוגן "20 ת"י ,60 לחץ עבודה 16 אטמ' 3.1.9.0190

10,600.00 2,650.00 4.00 יח' אוגן "32 ת"י ,60 לחץ עבודה 16 אטמ' 3.1.9.0200

19,250.00 70.00 275.00 מ"א צנור פלדה בקוטר "3 ע.ד. "5/32 עם ציפוי בטון מבפנים ועטיפת בטון + 
טריו 4 לפי ת"י 530

3.1.9.0210

10,920.00 78.00 140.00 מ"א צנור פלדה בקוטר "4 ע.ד. "5/32 עם ציפוי בטון מבפנים ועטיפת בטון + 
טריו 4 לפי ת"י 530

3.1.9.0220

37,950.00 115.00 330.00 מ"א צנור פלדה בקוטר "6 ע.ד. "5/32 עם ציפוי בטון מבפנים ועטיפת בטון + 
טריו 4 לפי ת"י 530

3.1.9.0230

65,790.00 153.00 430.00 מ"א צנור פלדה בקוטר "8 ע.ד. "5/32 עם ציפוי בטון מבפנים ועטיפת בטון + 
טריו 4 לפי ת"י 530

3.1.9.0240

262,080.00 208.00 1,260.00 מ"א צנור פלדה בקוטר "10 ע.ד. "5/32 עם ציפוי בטון מבפנים ועטיפת בטון + 
טריו 4 לפי ת"י 530

3.1.9.0250

8,875.00 355.00 25.00 מ"א צנור פלדה בקוטר "12 ע.ד. "5/32 עם ציפוי בטון מבפנים ועטיפת בטון + 
טריו 4 לפי ת"י 530

3.1.9.0260

2,100.00 420.00 5.00 מ"א צנור פלדה בקוטר "14 ע.ד. "3/16 עם ציפוי בטון מבפנים ועטיפת בטון + 
טריו 4 לפי ת"י 530

3.1.9.0270

52,500.00 500.00 105.00 מ"א צנור פלדה בקוטר "20 ע.ד. "1/4 עם ציפוי בטון מבפנים ועטיפת בטון + 
טריו 4 לפי ת"י 530

3.1.9.0280

1,314,000.00 1,800.00 730.00 מ"א צנור פלדה בקוטר "32 ע.ד. "1/4 עם ציפוי בטון מבפנים ועטיפת בטון + 
טריו 4 לפי ת"י 530

3.1.9.0290



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 01/03/202073

כתב כמויות למכרז מספר 142/2019
mרק"ל מקטעים 34+35

תת כתב: עבודות הגיחון עדכון 24/9/2019

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,600.00 1,600.00 1.00 יח' "2 PN-16 שסתום אויר משולב 3.1.9.0300

3,120.00 3,120.00 1.00 יח' "3 PN-16 שסתום אויר משולב 3.1.9.0310

8,500.00 4,250.00 2.00 יח' "4 PN-16 שסתום אויר משולב 3.1.9.0320

36,360.00 12,120.00 3.00 יח' "6 PN-16 שסתום אויר משולב 3.1.9.0330

640.00 160.00 4.00 יח' מנומטר קוטר השעון ",4 תחום לחצים 0-25 אטמ' 3.1.9.0340

7,749.00 430.50 18.00 יח' מתקן שבירה להידרנט 3.1.9.0350

13,513.50 750.75 18.00 יח' 3"X4" הידרנט כפול 3.1.9.0360

975.00 325.00 3.00 יח' 8"X10" מעביר  ריתוך מבוטן 3.1.9.0370

500.00 250.00 2.00 יח' 6"X3" מעביר  ריתוך מבוטן 3.1.9.0380

1,100.00 1,100.00 1.00 יח' 16"X20" מעביר  ריתוך מבוטן 3.1.9.0390

1,000.00 1,000.00 1.00 יח' 14"X20" מעביר  ריתוך מבוטן 3.1.9.0400

6,000.00 3,000.00 2.00 יח' 24"X32" מעביר  ריתוך מבוטן 3.1.9.0410

2,056,417.622,056,417.622,056,417.622,056,417.62 חומריםחומריםחומריםחומרים 1.91.91.91.9 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

5,811,987.625,811,987.625,811,987.625,811,987.62 קווי מים - עבודות מים (פרק 57)קווי מים - עבודות מים (פרק 57)קווי מים - עבודות מים (פרק 57)קווי מים - עבודות מים (פרק 57) 1111 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

קווי ביוב - הערות כלליות 2 פרק:

הערות כלליות 2.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1) במסגרת עלות העבודה של כל הסעיפים דלהלן, וללא תמורה נוספת 

מצד המזמין, הקבלן יהיה אחראי על תכנון הסדרי התנועה כולל אישורם 
בעיריית ירושלים/מועצה מקומית ומשטרת ישראל.

2) במסגרת עלות העבודה של כל הסעיפים דלהלן, וללא תמורה נוספת 
מצד המזמין, הקבלן יעמיד לצורך ביצוע העבודה את כל הציוד, ויבצע את
כל העבודות של אספקת, הובלת, התקנת, והעברת הסדרי התנועה, לרבות

מחסומי מיניגרד, גדרות רשת מכל הסוגים, לוחות פלדה לכיסוי תעלות 
ובורות, התקנת והזזת שילוט, תמרורים, גשרונים למעבר ה ולכי רגל, 

סימוני דרך זמנים, נצנצים וכל הציוד הנדרש להבטחת הבטיחות והסדרי 
התנועה במקום העבודה.



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 01/03/202074

כתב כמויות למכרז מספר 142/2019
mרק"ל מקטעים 34+35

תת כתב: עבודות הגיחון עדכון 24/9/2019

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3) לא תשולם כל תוספת בגין עבודות בשעות לילה, עבודות בסמטאות 

ו/או עבודה בכבישים עם תנועה סואנת.

הערות כלליותהערות כלליותהערות כלליותהערות כלליות 2.12.12.12.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

אספקת מכסים 2.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
25,650.00 950.00 27.00 יח' אספקה והובלה לשטח מכסה בקוטר 60 ס"מ לעומס 40 טון דגם חברת 

הגיחון
3.2.2.0010

25,650.0025,650.0025,650.0025,650.00 אספקת מכסיםאספקת מכסיםאספקת מכסיםאספקת מכסים 2.22.22.22.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

25,650.0025,650.0025,650.0025,650.00 קווי ביוב - הערות כלליותקווי ביוב - הערות כלליותקווי ביוב - הערות כלליותקווי ביוב - הערות כלליות 2222 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

קווי ביוב - חפירת תעלות לצנרת ביוב 3 פרק:

חפירת תעלות לצנרת ביוב "-8"6 3.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
16,660.00 68.00 245.00 מ"א חפירת תעלה בעומק 1.51-2.00 מ' לקווי ביוב בקוטר "-8"6 3.3.1.0010

26,100.00 90.00 290.00 מ"א חפירת תעלה בעומק 2.01-2.50 מ' לקווי ביוב בקוטר "-8"6 3.3.1.0020

3,375.00 135.00 25.00 מ"א חפירת תעלה בעומק 2.51-3.00 מ' לקווי ביוב בקוטר "-8"6 3.3.1.0030

12,000.00 100.00 120.00 מ"א תוספת מחיר לקו ביוב עד "8 כולל, עבור כל 0.5 מ' עומק חפירה נוסף 3.3.1.0040

58,135.0058,135.0058,135.0058,135.00 חפירת תעלות לצנרת ביוב "-8"6חפירת תעלות לצנרת ביוב "-8"6חפירת תעלות לצנרת ביוב "-8"6חפירת תעלות לצנרת ביוב "-8"6 3.13.13.13.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

חפירת תעלות לצנרת "-20"10 3.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,200.00 80.00 15.00 מ"א חפירת תעלה בעומק 1.51-2.00 מ' לקווי ביוב בקוטר "-20"10 3.3.2.0010

864.00 108.00 8.00 מ"א חפירת תעלה בעומק 2.01-2.50 מ' לקווי ביוב בקוטר "-20"10 3.3.2.0020

7,344.00 153.00 48.00 מ"א חפירת תעלה בעומק 3.01-3.50 מ' לקווי ביוב בקוטר "-20"10 3.3.2.0030

4,896.00 306.00 16.00 מ"א חפירת תעלה בעומק 3.51-4.00 מ' לקווי ביוב בקוטר "-20"10 3.3.2.0040

3,660.00 122.00 30.00 מ"א תוספת מחיר לקו ביוב "10 עד "20 כולל, עבור כל 0.5 מ' עומק חפירה 
נוסף

3.3.2.0050

17,964.0017,964.0017,964.0017,964.00 חפירת תעלות לצנרת "-20"10חפירת תעלות לצנרת "-20"10חפירת תעלות לצנרת "-20"10חפירת תעלות לצנרת "-20"10 3.23.23.23.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 01/03/202075

כתב כמויות למכרז מספר 142/2019
mרק"ל מקטעים 34+35

תת כתב: עבודות הגיחון עדכון 24/9/2019

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

76,099.0076,099.0076,099.0076,099.00 קווי ביוב - חפירת תעלות לצנרת ביובקווי ביוב - חפירת תעלות לצנרת ביובקווי ביוב - חפירת תעלות לצנרת ביובקווי ביוב - חפירת תעלות לצנרת ביוב 3333 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

קווי ביוב - אספקת צינורות והובלתם 4 פרק:

PVC אספקה והובלת צנרת 4.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,125.00 25.00 45.00 מ"א אספקת והובלת צנור PVC עבה בקוטר "6 3.4.1.0010

16,480.00 32.00 515.00 מ"א אספקת והובלת צנור PVC עבה בקוטר "8 3.4.1.0020

3,500.00 50.00 70.00 מ"א אספקת והובלת צנור PVC עבה בקוטר "10 3.4.1.0030

21,105.0021,105.0021,105.0021,105.00 PVC אספקה והובלת צנרתPVC אספקה והובלת צנרתPVC אספקה והובלת צנרתPVC אספקה והובלת צנרת 4.14.14.14.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

HDPE אספקת, הובלת והנחת צנרת 4.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
7,500.00 300.00 25.00 מ"א אספקת, הובלת והשחלת צינור HDPE בקוטר 200 מ"מ בשרוול 3.4.3.0010

9,600.00 640.00 15.00 מ"א אספקת, הובלת והשחלת צינור HDPE בקוטר 225 מ"מ בשרוול 3.4.3.0020

22,500.00 750.00 30.00 מ"א אספקת, הובלת והשחלת צינור HDPE בקוטר 250 מ"מ בשרוול 3.4.3.0030

25,125.00 1,005.00 25.00 מ"א SDR-17 בקוטר 400 מ"מ HDPE  אספקה, הובלת והנחת צנור 3.4.3.0040

17,625.00 1,175.00 15.00 מ"א SDR-17 בקוטר 450 מ"מ HDPE  אספקה, הובלת והנחת צנור 3.4.3.0050

41,250.00 1,375.00 30.00 מ"א SDR-17 בקוטר 500 מ"מ HDPE  אספקה, הובלת והנחת צנור 3.4.3.0060

123,600.00123,600.00123,600.00123,600.00 HDPE אספקת, הובלת והנחת צנרתHDPE אספקת, הובלת והנחת צנרתHDPE אספקת, הובלת והנחת צנרתHDPE אספקת, הובלת והנחת צנרת 4.34.34.34.3 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

144,705.00144,705.00144,705.00144,705.00 קווי ביוב - אספקת צינורות והובלתםקווי ביוב - אספקת צינורות והובלתםקווי ביוב - אספקת צינורות והובלתםקווי ביוב - אספקת צינורות והובלתם 4444 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

קווי ביוב - הנחת צינורות והרכבתם 5 פרק:

הנחת צנרת PVC והרכבתה 5.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,700.00 60.00 45.00 מ"א הנחת צנור PVC בקוטר "6 עם עטיפת שומשום 3.5.1.0010

46,350.00 90.00 515.00 מ"א הנחת צנור PVC בקוטר "8 עם עטיפת שומשום 3.5.1.0020



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 01/03/202076

כתב כמויות למכרז מספר 142/2019
mרק"ל מקטעים 34+35

תת כתב: עבודות הגיחון עדכון 24/9/2019

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
6,860.00 98.00 70.00 מ"א הנחת צנור PVC בקוטר "10 עם עטיפת שומשום 3.5.1.0030

55,910.0055,910.0055,910.0055,910.00 הנחת צנרת PVC והרכבתההנחת צנרת PVC והרכבתההנחת צנרת PVC והרכבתההנחת צנרת PVC והרכבתה 5.15.15.15.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

55,910.0055,910.0055,910.0055,910.00 קווי ביוב - הנחת צינורות והרכבתםקווי ביוב - הנחת צינורות והרכבתםקווי ביוב - הנחת צינורות והרכבתםקווי ביוב - הנחת צינורות והרכבתם 5555 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

קווי ביוב - מפלים לתאי ביקורת 6 פרק:

מפל "-8"6 6.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,050.00 810.00 5.00 יח' מפל בקוטר "-8"6 בגובה 0.01-1.00 מ' 3.6.1.0010

4,050.004,050.004,050.004,050.00 מפל "-8"6מפל "-8"6מפל "-8"6מפל "-8"6 6.16.16.16.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

4,050.004,050.004,050.004,050.00 קווי ביוב - מפלים לתאי ביקורתקווי ביוב - מפלים לתאי ביקורתקווי ביוב - מפלים לתאי ביקורתקווי ביוב - מפלים לתאי ביקורת 6666 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

קווי ביוב - תאי בקרה 7 פרק:

תאי בקרה 1.00 מ' 7.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
33,000.00 2,200.00 15.00 יח' ת.ב. בקוטר 1.00 מ' בעומק 1.51-2.00 מ' 3.7.1.0010

31,500.00 3,150.00 10.00 יח' ת.ב. בקוטר 1.00 מ' בעומק 2.01-2.50 מ' 3.7.1.0020

14,000.00 3,500.00 4.00 יח' ת.ב. בקוטר 1.00 מ' בעומק 2.51-3.00 מ' 3.7.1.0030

78,500.0078,500.0078,500.0078,500.00 תאי בקרה 1.00 מ'תאי בקרה 1.00 מ'תאי בקרה 1.00 מ'תאי בקרה 1.00 מ' 7.17.17.17.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

תאי בקרה 1.25 מ' 7.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
14,400.00 3,600.00 4.00 יח' ת.ב. בקוטר 1.25 מ' בעומק 2.51-3.00 מ' 3.7.2.0010

7,720.00 3,860.00 2.00 יח' ת.ב. בקוטר 1.25 מ' בעומק 3.01-3.50 מ' 3.7.2.0020

22,120.0022,120.0022,120.0022,120.00 תאי בקרה 1.25 מ'תאי בקרה 1.25 מ'תאי בקרה 1.25 מ'תאי בקרה 1.25 מ' 7.27.27.27.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

תאי בקרה 1.50 מ' 7.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
24,000.00 12,000.00 2.00 יח' ת.ב. בקוטר 1.5 מ' בעומק 4.51-5.00 מ' 3.7.3.0010

24,000.0024,000.0024,000.0024,000.00 תאי בקרה 1.50 מ'תאי בקרה 1.50 מ'תאי בקרה 1.50 מ'תאי בקרה 1.50 מ' 7.37.37.37.3 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 01/03/202077

כתב כמויות למכרז מספר 142/2019
mרק"ל מקטעים 34+35

תת כתב: עבודות הגיחון עדכון 24/9/2019

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

124,620.00124,620.00124,620.00124,620.00 קווי ביוב - תאי בקרהקווי ביוב - תאי בקרהקווי ביוב - תאי בקרהקווי ביוב - תאי בקרה 7777 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

קווי ביוב - תיקוני תאי בקרה 8 פרק:

תיקוני תאי בקרה 8.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,430.00 810.00 3.00 יח' התחברות בקוטר "-8"6 לתא בקרה קיים 3.8.1.0010

900.00 900.00 1.00 יח' התחברות בקוטר "-14"10 לתא בקרה קיים 3.8.1.0020

500.00 250.00 2.00 יח' החלפה/התאמת מכסה ת.ב. לרום אספלט 3.8.1.0030

900.00 450.00 2.00 יח' הגבהת/הנמכת תא בקרה 3.8.1.0040

12,000.00 1,200.00 10.00 יח' בניית תא ביוב חדש על קו ביוב קיים 3.8.1.0050

16,730.0016,730.0016,730.0016,730.00 תיקוני תאי בקרהתיקוני תאי בקרהתיקוני תאי בקרהתיקוני תאי בקרה 8.18.18.18.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

16,730.0016,730.0016,730.0016,730.00 קווי ביוב - תיקוני תאי בקרהקווי ביוב - תיקוני תאי בקרהקווי ביוב - תיקוני תאי בקרהקווי ביוב - תיקוני תאי בקרה 8888 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

קווי ביוב  - עבודות שונות 9 פרק:

עבודות נוספות 9.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,950.00 65.00 30.00 מ"א בניה/תקון אבני שפה 3.9.1.0010

1,200.00 60.00 20.00 מ"ק אספקת, הובלת ופזור אדמת גן 3.9.1.0020

13,750.00 550.00 25.00 מ"ק הובלת ויציקת בטון מזוין למטרה כלשהיא 3.9.1.0030

354,000.00 300.00 1,180.00 מ"ק תוספת CLSM למילוי בורות ותעלות (בהתאם לאישור הגיחון/המפקח 
מראש)

3.9.1.0040

9,900.00 450.00 22.00 יח' פירוק תא בקרה קיים ומילוי CLSM במקום, והחזרת המכסה למחסן 
הגיחון

3.9.1.0050

5,200.00 650.00 8.00 מ"ר הכנה, אספקה והרכבה של שילוט הפרויקט 2x2 בגובה 1.20 מ' כולל 
עמודים וביסוס

3.9.1.0060

386,000.00386,000.00386,000.00386,000.00 עבודות נוספותעבודות נוספותעבודות נוספותעבודות נוספות 9.19.19.19.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

386,000.00386,000.00386,000.00386,000.00 קווי ביוב  - עבודות שונותקווי ביוב  - עבודות שונותקווי ביוב  - עבודות שונותקווי ביוב  - עבודות שונות 9999 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

קווי ביוב - תיקוני גדרות ורצפות 10 פרק:

תיקוני גדרות ורצפות 10.1 תת פרק:



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 01/03/202078

כתב כמויות למכרז מספר 142/2019
mרק"ל מקטעים 34+35

תת כתב: עבודות הגיחון עדכון 24/9/2019

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,500.00 15.00 100.00 מ"ר בניה/תקון גדר רשת/תיל 3.10.1.0010

22,000.00 40.00 550.00 מ"ר אספקת והצבת גדר איסכורית בגובה עד 2.5 מטר 3.10.1.0020

2,000.00 100.00 20.00 מ"ר בניה/תקון רצפת אבן, מרצפות, בטון 3.10.1.0030

1,500.00 150.00 10.00 מ"א בניה/תקון מדרגות בטון או אבן 3.10.1.0040

27,000.0027,000.0027,000.0027,000.00 תיקוני גדרות ורצפותתיקוני גדרות ורצפותתיקוני גדרות ורצפותתיקוני גדרות ורצפות 10.110.110.110.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

27,000.0027,000.0027,000.0027,000.00 קווי ביוב - תיקוני גדרות ורצפותקווי ביוב - תיקוני גדרות ורצפותקווי ביוב - תיקוני גדרות ורצפותקווי ביוב - תיקוני גדרות ורצפות 10101010 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

קווי ביוב - עבודות אספלט 11 פרק:

עבודות אספלט 11.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
26,400.00 44.00 600.00 מ"ר ביצוע שכבת אספלט נושאת עליונה, כולל אספקת חומרים, בעובי 5 ס"מ 

לפחות כולל קרצוף וריסוס והחזרת סימני צבע על אספלט ו/או אבני 
שפה, הכל בהתאם למפרט שפ"ע

3.11.1.0010

26,400.0026,400.0026,400.0026,400.00 עבודות אספלטעבודות אספלטעבודות אספלטעבודות אספלט 11.111.111.111.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

26,400.0026,400.0026,400.0026,400.00 קווי ביוב - עבודות אספלטקווי ביוב - עבודות אספלטקווי ביוב - עבודות אספלטקווי ביוב - עבודות אספלט 11111111 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

6,699,151.626,699,151.626,699,151.626,699,151.62 עבודות הגיחון עדכון 24/9/2019עבודות הגיחון עדכון 24/9/2019עבודות הגיחון עדכון 24/9/2019עבודות הגיחון עדכון 24/9/2019 3333 סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 01/03/202079

כתב כמויות למכרז מספר 142/2019
mרק"ל מקטעים 34+35

תת כתב: שצ''פ אלקנה

ריהוט רחוב 42 פרק:

תת פרק 42.0 42.1 תת פרק:

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

מחירי ריהוט חוץ, מתקנים ,פרגולות, וכל המפורטים בפרק זה, כוללים 
הרכבת המתקנים ועיגונם בקרקע.

תת פרק 42.0תת פרק 42.0תת פרק 42.0תת פרק 42.0 42.142.142.142.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

סככות ורשתות צל 42.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
23,400.00 390.00 60.00 מ"ר סככה מרשת צל למפתחים גדולים. הרשת עשויה מחוט פוליטאתילן 

בצפיפות גבוהה. האריג אינו נרקב ודוחה עובש, הצללה 91-98% עמידה 
בפני .U.V הרשת עשויה מחומרים מעכבי בעירה לפי ת"י 5093 דגם 

"ברידג'" דוגמת "סככות ראשון" או ש"ע לרבות קונסטרוקציה מתכת 
בגובה 8 מ' ללא עמוד מרכזי. הרשת מאושרת ע"י משרד החינוך, משרד 

הברי אות וכיבוי אש להתקנה בסביבות ילדים ומבוגרים.מחיר יסוד לרשת-
165 ש"ח/מ"ר

4.42.2.0010

23,400.0023,400.0023,400.0023,400.00 סככות ורשתות צלסככות ורשתות צלסככות ורשתות צלסככות ורשתות צל 42.242.242.242.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

משטחי בלימה למתקני משחק 42.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
74,800.00 680.00 110.00 מ"ר משטח בטיחותי דגם "peblle flex" תוצרת חברת "pebble fle" או ש"ע 

לאזורי משחק בשטחים פתוחים, עשוי מגרגרים טרמו פלסטיים ועמיד 
לאורך זמן. אינו נבקע או נסדק עקב חשיפה לשמש, ללא שימוש בגוון 

BA16 שחור. צבע וגוון לפי בחירת אדריכל. לפי פרט

4.42.3.0010

74,800.0074,800.0074,800.0074,800.00 משטחי בלימה למתקני משחקמשטחי בלימה למתקני משחקמשטחי בלימה למתקני משחקמשטחי בלימה למתקני משחק 42.342.342.342.3 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מתקני משחק 42.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
368,256.00 368,256.00 1.00 יח'  ELE קוד  EDGEW\ EN 1176PLASTIC SLIDE מתקן משחקים

500105-3713 של נ.ע. לבה או ש"ע
4.42.4.0010

368,256.00368,256.00368,256.00368,256.00 מתקני משחקמתקני משחקמתקני משחקמתקני משחק 42.442.442.442.4 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

ריהוט רחוב 42.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
8,400.00 2,800.00 3.00 יח' ספסל contour שלושה מקומות לפי סטנדרט ירושלים, כולל מאחז יד. לפי 

.C11 פרט
4.42.5.0010

8,400.008,400.008,400.008,400.00 ריהוט רחובריהוט רחובריהוט רחובריהוט רחוב 42.542.542.542.5 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

474,856.00474,856.00474,856.00474,856.00 ריהוט רחובריהוט רחובריהוט רחובריהוט רחוב 42424242 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

474,856.00474,856.00474,856.00474,856.00 שצ''פ אלקנהשצ''פ אלקנהשצ''פ אלקנהשצ''פ אלקנה 4444 סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:
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עבודות הכנה, עפר, גידור ודרכי גישה 1 פרק:

עבודות הכנה ופירוק 1.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
33,000.00 1,100.00 30.00 יח' העתקה ושתילה מחדש של עץ בוגר קיים בקוטר גזע מעל 20 ס"מ ובגובה 

מעל 3 מ' בתחום הרשות או לפי דרישת רט"ג למרחק עד 20 ק"מ מהאזור, 
כולל כל ההכנות הנדרשות לשתילה מחדש וכל הנדרש ע"פ מפרט 

אגרונום.

5.1.1.0010

13,500.00 300.00 45.00 יח' שמירה על עצים קיימים לשימור כולל גידור במרחק 3 מטר רדיוס מהעץ, 
שילוט וגיזום במידת הצורך. לפי תוכנית שימור עצים ולפי הנחיות 

אגרונום.

5.1.1.0020

24,500.00 350.00 70.00 יח' כריתת עצים וכולל עקירת שורשים וסילוקם מהשטח לאתר מורשה לפי 
מפרט מיוחד.

5.1.1.0030

9,180.00 85.00 108.00 מ"ר פירוק זהיר של מסלעה/טרסה ארכיאולוגית, לצורך שימוש חוזר באתר, 
מיון הסלעים ואחסנתם במקום מגודר באתר עם שילוט לפי הנחיות המפקח

ורשות העתיקות.

5.1.1.0040

9,400.00 9,400.00 קומפלט1.00 תשלום בגין תיאומים וקבלת היתרים 5.1.1.0050

89,580.0089,580.0089,580.0089,580.00 עבודות הכנה ופירוקעבודות הכנה ופירוקעבודות הכנה ופירוקעבודות הכנה ופירוק 1.11.11.11.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

עבודות עפר 1.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מחיר הסעיפים כוללים פינוי וסילוק כל החומר/פסולת/צמחיה לאתר 

שפיכה מאושר במרחק כלשהו ובאישור המפקח, כולל כל תשלומי אגרות 
במידת הצורךמחיר ע"ע כולל הובלה והעברה לשטחי מילוי ו/או לאתר 
שפיכה מאושר בכל מרחק שיידרש מגבולות הביצוע של הפרויקט, כולל 

מיון, ניפוי ופיזור החומר בשכבות ובאישור המפקח. כולל כל תשלומי 
אגרות למינהם.כול העבודות כוללות הכנת דרכי גישה זמניות לכל צורך 
ופינויים לאחר השלמת ביצוע עבודות בשטח.ביצוע חפירות בתוך המערות
כולל בין היתר שבירת תיקרות במידת הצורך, בעמצאות בגר עם פטיש או 

ע"י JCB עם פטיש הידראולי וכף נפתח, ללא תשלום נוסף על כך.כול 
העבודות חפירות כוללות חפירה ידנית ככל שידרש וחתכיב

130,000.00 4.00 32,500.00 מ"ר חישוף בשטחי הדרכים ומגרשים, כולל ניקוי פסולת, פינוי בולדרים 
והורדת צמחיה לרבות פינוי וסילוק לאתר מורשה ולכל מרחק. החישוף 

יעשה תוך פגיעה מינימלית בקרקע הטבעית. העבודה תבוצע בפיקוח 
צמוד של רשות העתיקות ונציג הלכתי בעזרת מחפרון על גלגלים בלבד 

עם כף אחורית ללא שיניים (JCB או שווה ערך עם כף של 60 ס"מ). ה 
מחיר כולל אגרות.

5.1.2.0020

1,710,000.00 60.00 28,500.00 מ"ק חפירה עדינה בשטחי הדרכים ומגרשים. החפירה תבוצע באמצעות מחפרון
על גלגלים בלבד עם כף אחורית ללא שיניים (JCB או שו"ע עם כף של 60

ס"מ) ו/או בעבודת ידיים. החפירה תבוצע בשלבים ועד לעומק  בו ימצא 
סלע קשה, או בהתאם להנחיות נציג הלכה ורשות העתיקות. החומר 

הנחפר יפונה מהאתר לאתר שפיכה מאושר כחוק במרחק כלשהו מג בולות
הביצוע, המחיר כולל תשלומי אגרות בגין הטמנת עודפי עפר ופסולת 

בשטח מאושר כחוק. על הקבלן להגיש את כל האישורים והמסמכים עבור 
הפינוי.

5.1.2.0030

2,800.00 4.00 700.00 מ"ק הידוק רגיל של מילוי מעודפי חפירה בשטחים בשכבות בעובי עד 20 ס"מ 
לאחר הידוק ולרבות הידוק באמצעות מכבש רגלי כבש במידת הצורך. 

בהתאם למפרטים.

5.1.2.0040

800.00 4.00 200.00 מ"ר יישור והידוק שטחים (שתית) בבקרה מלאה לאחר חפירה/חישוף. בהתאם 
למפרטים.

5.1.2.0050
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
900.00 4.50 200.00 מ"ר אספקה ופריסה יריעות גיאוטכניות לא ארוגות פוליאסטר/פוליפרופילן 

במשקל 200 ג"ר למ"ר באריזת גליל ברוחב 2.5 מ"ר ואורך 100 מ', ההנחה 
לאחר חישוף (שמשולם בסעיף לעיל) ולאחר הידוק (שמשולם בסעיף 

לעיל).

5.1.2.0060

18,000.00 20.00 900.00 מ"ק מילוי מעפר מקומי משטחי חפירה באתר או במקום המרוחק עד 15 ק"מ 
ממנו, שנחפר במסגרת חוזה אחר, מפוזר בשכבות בעובי מקס' של 15 ס"מ 

לאחר ההידוק בהידוק מבוקר לכל דרגת צפיפות נדרשת לפי המפרט 
הכללי פרק 51 (המחיר כולל מיון, ניפוי, העמסה, הובלה לאיזורי המילוי, 
פיזור בשכבות והידוק מבוקר).הערה: מילוי מעפר מקומי לא לצורך הכנת 

הדרכים  הזמניות, שכלולות במחיר החפירה.

5.1.2.0070

1,862,500.001,862,500.001,862,500.001,862,500.00 עבודות עפרעבודות עפרעבודות עפרעבודות עפר 1.21.21.21.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

גידור ודרכי גישה 1.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
14,000.00 17.50 800.00 מ"א אספקה, התקנת ואחזקת גדר רשת פלסטית ("כתומה") בגובה 1.20 מ' 

כולל עמודים מזוויתנים מפלדה בגובה 1.8 מ' במרווחים של כל 4 מ' 
וכולל כל החיזוקים הנדרשים, המחיר כולל תחזוקת הגדר במהלך כל 

תקופת הביצוע ועד למסירת הפרוייקט.

5.1.3.0010

27,600.00 138.00 200.00 מ"א אספקה, התקנת ואחזקת גדר רשת מרותכת מגולוונת 65X55 מ"מ בגובה 
1.20 מ' על גבי 3 חוטי מתיחה כולל צינורות מגלוונים בקוטר 2'' כל 2 מ',
וכל החיזוקים הנדרשים להתקנה מושלמת, מעוגנת בקרקע או בקיר בטון. 

כולל שילוט בטיחות בגודל 20X30 ס"מ כל 30 מ', המחיר כולל תחזוקת 
הגדר במהלך כל תקופת הביצוע ועד למסירת הפרוייקט .

5.1.3.0020

28,400.00 142.00 200.00 מ"א גדר איסכורית בגובה 2 מ' ובעובי 0.8 מ"מ כולל חיזוקים ועמודים 
מצינורות מגולבנים בקוטר "3 ע.ד 3.25 מ"מ כל 3 מ' מעוגנים בקרקע 

ביסודות בטון ב-20 במידות של לפחות 30/30/40 ס"מ, המחיר כולל 
תחזוקת הגדר במהלך כל תקופת הביצוע ועד למסירת הפרוייקט.

5.1.3.0030

50,000.00 12,500.00 4.00 יח' אספקה והתקנת שער דו כנפי דגם "דו כנפי ערן" או ש"ע באישור המזמין 
במידות 600/200 ס"מ, מסגרת מפרופיל 60/60/2 מ"מ, לרבות עמודים 

מפרופיל 150/150/4 מ"מ, אזניים ומנעול תליה מתוצרת רב בריח או ש"ע, 
בריחים ויסודות בטון במידות 70/70/90 ס"מ, המחיר כולל תחזוקת השער 

במהלך כל תקופת הביצוע ועד למסירת הפרוייקט.

5.1.3.0040

6,450.00 129.00 50.00 מ"ק מצע סוג א' מפוזר ומהודק בשכבות בעובי  20 ס"מ ובהידוק מבוקר לרמה 
של 100% לפי מודיפייד אאשטו. בהתאם למפרטים.

5.1.3.0050

5,040.00 42.00 120.00 מ"ר אספלט תצ"א 25 בעובי 5 ס"מ עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן
PG68-10

5.1.3.0060

600.00 3.00 200.00 מ"ר ריסוס ביטומני יסוד בשיעור 1 ליטר/מ"ר 5.1.3.0070

132,090.00132,090.00132,090.00132,090.00 גידור ודרכי גישהגידור ודרכי גישהגידור ודרכי גישהגידור ודרכי גישה 1.31.31.31.3 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

2,084,170.002,084,170.002,084,170.002,084,170.00 עבודות הכנה, עפר, גידור ודרכי גישהעבודות הכנה, עפר, גידור ודרכי גישהעבודות הכנה, עפר, גידור ודרכי גישהעבודות הכנה, עפר, גידור ודרכי גישה 1111 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

מבנים הלכתיים, עבודות ייצוב ועבודות תימוך 2 פרק:

מבנים הלכתיים 2.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הקמת מבנה הלכתי כולל, בטון רזה ב-,20 מוטות פלדה מצולעים לזיון 

הבטונים לפי ת"י 4466 חלק 3 בכל הקטרים ואורכים, מרצפי בטון ב-30 
בעוביים שונים, השלמת יציקה מבטון ב-30 בין אלמנטי בטון טרום ובין 
אלמטי בטון טרום לקורות מעקה, מייתדים בקוטר 25 קדוחים ומודבקים 

בדבק רכיבי לסלע, קורות היקיפיות יציקות מעל מרצף ה בטון, כולל 
תוספת מחיר עבור ב-40 במקום ב-30 ועבור גמר בטון מוחלקים בעזרת 
הליקופטר, מצע מיריעות פוליאתילן בעובי 0.3 מ"מ מתחת למרצפים, 

אלמנטים מבטון טרום מזוין -40 (לתקרה בשני שורות) לפי חתך ח' לפתרון 
טומאת כוהנים לרבות בליטות משופעות וקיטומים, כולל אספקה והרכבה,

קירות בנייה מבלוקי בטון בעובי 20 ס"מ ב

750,000.00 2,500.00 300.00 מ"ר טיפול והקמת מבנה הלכתי למערת קבורה ו/או קבר שהתגלה באתר 
(כולל כל ההערות מפורטות מעל),התשלום לפי שטח במ"ר של פני 

המשטח העליון של המבנה ההלכתי.

5.2.1.0020

על הקבלן לקחת בחשבון כי את האלמנטים המיוחדים של מבני הקבורהיש
להזמין בחברות לייצור אלמנטים טרומיים המאושרים על ידי חברת אתרא 
קדישא כדוגמאת "אקרשטיין" ו - "רדימיקס", וכשמדובר במבנים הלכתיים

עם לוח"דים ניתן להזמין בכל חברה לייצור לוחות בטון מתועשות

12,500.00 1,250.00 10.00 יח' הספקה והתקנת צינורות פלדה מגולוונים וצבועים בקוטר 8" לאוורור 
מבני הגנה על מערות קבורה מכופף בצורת "מקל סבא" או בכל צורה 

אחרת במידה ותידרש, כולל כל הכנות הדרושות, השלמת היציקת בטון 
מסביב לפתחים וגמר מושלם, לפי הפרט, כול עבודות בהתאם להנחיות 

המפקח ובתאום מלא מול נציגים הלכתיים.

5.2.1.0040

107,100.00 63.00 1,700.00 מ"א קידוח בקוטר 3" לצורך איתור גבולות מנהרה או קבר. כולל הכנת דרכי 
גישה למכונות קידוח ולכל הציוד הנדרש. המחיר כולל סימון ומדידת 

גבולות המערות או הקברים שימצאו בשטח ע"י מודד מוסמך מטעם 
הקבלן.

5.2.1.0050

869,600.00869,600.00869,600.00869,600.00 מבנים הלכתייםמבנים הלכתייםמבנים הלכתייםמבנים הלכתיים 2.12.12.12.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

עבודות ייצוב 2.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
8,460.00 282.00 30.00 מ"א ביצוע כלונסאות קוטר 45 ס"מ ובעומק של עד 15 מ' כולל קידוחים בכל 

השיטות, הכנסת זיון, יציקת בטון ב-40 כולל כל העבודות הנדרשות 
לביצוע, המחיר כולל אספקת והובלת כל החומרים והאביזרים הדרושים 

לביצוע לרבות ברזל ושרוולי קרטון ב-3 מ' העליונים ביציקת כלונס.

5.2.2.0010

17,000.00 1,700.00 10.00 מ"ק בטון מותז מסוג ב 20 בעובי 10 ס"מ על משטחים מיועדים  לייצוב 5.2.2.0020

200,000.00 400.00 500.00 מ"ק מילוי חללים בתערובת CLSM (בחנ"מ) בעלת חוזק גבוה 5.2.2.0030

225,460.00225,460.00225,460.00225,460.00 עבודות ייצובעבודות ייצובעבודות ייצובעבודות ייצוב 2.22.22.22.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

עבודות תימוך 2.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
29,800.00 745.00 40.00 מ"ק קירות תומכים (כובד) לפי המפרטים. סוג הבטון ב-.20  כולל: יסוד, עיבוד 

ראש קיר מבטון עם פאזות, מילוי  נברר בגב הקיר, נקזים, קשירת האבנים,
כיחול, כל עב' החפירה הדרושות וכל יתר העבודות לצורך ביצוע הקיר.

5.2.3.0010



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 01/03/202083

כתב כמויות למכרז מספר 142/2019
mרק"ל מקטעים 34+35

תת כתב: אתרא קדישא

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
72,000.00 1,800.00 40.00 מ"ק קירות "רגל" / קירות תומכים מבטון מזויין ללא חיפוי אבן. כולל יסוד, 

מילוי נברר בגב הקיר, נקזים, עבודות עפר, זיון הקיר וכל העבודות 
והחומרים הדרושים לצורך ביצוע הקיר עד גובה פני פיתוח עליונים 

מתוכננים.

5.2.3.0020

15,680.00 224.00 70.00 מ"ק מסלעה קונסטרוקטיבית 5.2.3.0030

325.00 325.00 1.00 מ"ק בטון מובא ב-20 כולל יציקה וכל הנדרש בהתאם למפרטים 5.2.3.0040

70.00 70.00 1.00 מ"ר כוורת גאותא/גאווב בהתאם למפרטי היצרן ודרישת אתרא קדישא 5.2.3.0050

117,875.00117,875.00117,875.00117,875.00 עבודות תימוךעבודות תימוךעבודות תימוךעבודות תימוך 2.32.32.32.3 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

1,212,935.001,212,935.001,212,935.001,212,935.00 מבנים הלכתיים, עבודות ייצוב ועבודות תימוךמבנים הלכתיים, עבודות ייצוב ועבודות תימוךמבנים הלכתיים, עבודות ייצוב ועבודות תימוךמבנים הלכתיים, עבודות ייצוב ועבודות תימוך 2222 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

3,297,105.003,297,105.003,297,105.003,297,105.00 אתרא קדישאאתרא קדישאאתרא קדישאאתרא קדישא 5555 סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:


