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06/02/2020 מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 1עמוד: חסוי

20/2019מכרז מספר :

חפירה ודיפון

דן בן עמרם מנהל פרוייקט: 52,387,591.60 אומדן (ללא מע"מ):

חניון בייט 987 פרוייקט:

בצוע 2

ריכוז למכרז

- חפירה ודיפון 1 תת כתב:

סה"כ נושא

21,507,417.20 עבודות עפר 1.1.1 תת פרק:

21,507,417.20עבודות חפירה 1.1 סה"כ לפרק:

4,296,400.00 עבודות בטון יצוק באתר 1.2.1 תת פרק:

4,296,400.00עבודות בטון יצוק באתר 1.2 סה"כ לפרק:

99,100.00 עמודי תאורה, זרועות, גופי תאורה וקופסאות חיבור 1.8.1 תת פרק:

1,480.00 בדיקות ואישורים 1.8.2 תת פרק:

104,480.11 תאורה זמנית 1.8.3 תת פרק:

11,080.06 רמזורים 1.8.5 תת פרק:

216,140.17מתקני חשמל 1.8 סה"כ לפרק:

17,400.00 חפירות 1.18.1 תת פרק:

48,300.00 צנרת ושוחות 1.18.2 תת פרק:

65,700.00תשתיות תקשורת - בזק 1.18 סה"כ לפרק:

6,888,000.00 קידוח כלונסאות 1.23.1 תת פרק:

6,888,000.00כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר 1.23 סה"כ לפרק:

143,000.00 עבודות פירוק והריסה 1.24.1 תת פרק:

143,000.00עבודות פירוק והריסה 1.24 סה"כ לפרק:

5,166,400.00 עוגני קרקע 1.26.1 תת פרק:

4,681,000.00 ברגי סלע 1.26.2 תת פרק:

9,847,400.00עוגני קרקע 1.26 סה"כ לפרק:

357,460.00 גדר אקוסטית 1.44.1 תת פרק:

357,460.00גידור 1.44 סה"כ לפרק:

97,630.00 עבודות הכנה ופירוק 1.51.1 תת פרק:

30,750.00 מצעים ותשתיות 1.51.3 תת פרק:

128,380.00סלילת כבישים ורחבות 1.51 סה"כ לפרק:

859,999.83 1.60.2 תת פרק:

859,999.83אחזקה והסדרי תנועה לזמן ביצוע 1.60 סה"כ לפרק:

- חפירה ודיפוןסה"כ לתת כתב: 144,309,897.20

- הסדרי תנועה זמניים והעתקת קווי ביוב 2 תת כתב: (אופציונלי)

סה"כ נושא

עמודי תאורה, זרועות, גופי תאורה וקופסאות חיבור 2.8.1 תת פרק:

בדיקות ואישורים 2.8.2 תת פרק:

תאורה זמנית 2.8.3 תת פרק:

רמזורים 2.8.5 תת פרק:

מתקני חשמל 2.8 סה"כ לפרק:

חפירות 2.18.1 תת פרק:

תשתיות תקשורת - בזק 2.18 סה"כ לפרק:



סה"כ נושא

עבודות פירוק והריסה 2.24.1 תת פרק:

עבודות פירוק והריסה 2.24 סה"כ לפרק:

ריצוף באבנים משתלבות 2.40.53 תת פרק:

אבני שפה וגן, אבני תיחום 2.40.54 תת פרק:

פיתוח נופי 2.40 סה"כ לפרק:

עבודות הכנה ופירוק 2.51.1 תת פרק:

עבודות עפר 2.51.2 תת פרק:

מצעים ותשתיות 2.51.3 תת פרק:

עבודות אספלט 2.51.4 תת פרק:

עבודות ניקוז ומניעת סחף 2.51.5 תת פרק:

תמרור ושילוט 2.51.8 תת פרק:

תאי בקרה - תפיסה (קולטנים) 2.51.64 תת פרק:

ייצוב, חיפוי ודיפון תעלות ומדרונות 2.51.71 תת פרק:

סלילת כבישים ורחבות 2.51 סה"כ לפרק:

קווי ביוב 2.57.1 תת פרק:

קווי ביוב 2.57 סה"כ לפרק:

- הסדרי תנועה זמניים והעתקת קווי ביובסה"כ לתת כתב: לפני הנחה:2

 הנחה:100.000%

סה"כ לאחר הנחה

- הקצבים 3 תת כתב:

סה"כ נושא

הקצבים 3.60.1 תת פרק:

הקצבים 3.60 סה"כ לפרק:

400,000.00 עבודות רג'י 3.90.1 תת פרק:

400,000.00עבודות רג'י 3.90 סה"כ לפרק:

- הקצביםסה"כ לתת כתב: 3400,000.00

קיר תומך תחמ"ש 4 תת כתב:

סה"כ נושא

1,276,275.00 עבודות עפר 4.1.1 תת פרק:

1,276,275.00עבודות עפר 4.1 סה"כ לפרק:

2,024,069.40 יסודות ומסדים 4.2.1 תת פרק:

2,024,069.40עבודות בטון יצוק באתר 4.2 סה"כ לפרק:

1,936,050.00 הריסה ותיקונים באתר - הכמויות למדידה 4.23.1 תת פרק:

1,936,050.00כלונסאות 4.23 סה"כ לפרק:

500.00 עבודות פירוק והריסה 4.24.1 תת פרק:

500.00עבודות פירוק והריסה 4.24 סה"כ לפרק:

2,440,800.00 עוגני קרקע 4.26.1 תת פרק:

2,440,800.00עוגני קרקע 4.26 סה"כ לפרק:

קיר תומך תחמ"שסה"כ לתת כתב: 47,677,694.40

52,387,591.60סה"כ לכל כתב הכמויות:



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 3עמוד: 06/02/2020 חסוי

20/2019כתב כמויות למכרז מספר 
mחפירה ודיפון

תת כתב: - חפירה ודיפון

עבודות חפירה 1 פרק:

עבודות עפר 1.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
21,406,767.20 65.00 329,334.88 מ"ק חפירה וחציבה לכל עומק שיידרש בהתאם לתוכניות והנחיות מנה"פ.

המחיר כולל חציבה וחפירה גם במקומות קטנים ו/או בסמוך לרכיבים
קיימים (עצים לשימור, מבנים קיימים) סמוך לצנרת קיימת, לכביש וכו',

החפירה כוללת עבודה בשלבים ובמועדים שונים ופינוי לאתר מורשה
ותשלום כל האגרות. החפירה והפינוי כוללים גם אלמנטי בטון/בר זל

המתגלים במהלך החפירה וכל אלמנט תת קרקעי בתחום העבודה.
העבודה כוללת ביצוע דרכי גישה ורמפות ירידה וסילוקן בגמר העבודה.

העבודה כוללת ניוד חומר באתר ע"פ דרישת מנה"פ. המדידה בהפרש
שבין המפה הטופוגרפית לאחר ביצוע הפירוקים ובין המפלסים המסומנים

 בתוכניות. החפירה כוללת גם כל מה שלא נכלל בסעיף פירוקים בפר

1.1.1.0010

מ"ק 1.1.1.0020 לעיל ואין עבורו סעיף ייעודי.24

94,500.00 150.00 630.00 מ"ק ) ובשטחים מוגבלים כוללtop-downחפירה וחציבה מתחת תקרה קיימת (
פינוי לאתר מורשה.

1.1.1.0030

6,150.00 30.00 205.00 מ"ר  מוד.א.א.ש.הו. העבודה מתחת תקרה98%הידוק השתית לצפיפות של 
 מטר מכלונסאות ורכיבי בטון אחרים על ידי1.50קיימת. הידוק בטווח 

כלים קלים כגון ג'פקה.

1.1.1.0040

21,507,417.20 עבודות עפר 1.1 סה"כ לתת פרק:

21,507,417.20 עבודות חפירה 1 סה"כ לפרק:

עבודות בטון יצוק באתר 2 פרק:

עבודות בטון יצוק באתר 2.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
90,000.00 150.00 600.00 מ"ר  מ"מ, כולל עיגון לסלע לפי והנחיות3 בעובי 40/40רשת פלדה מגולוונת 

מנה"פ. מיקום והיקף פריסת הרשת  על פי הנחיית יועץ הקרקע. המדידה
לפי שטח מחופה (ללא חפיפות). העבודה כוללת גם פירוק ופינוי הרשת

באזורים שיוגדרו ע"י מנה"פ

1.2.1.0010

198,900.00 1,300.00 153.00 מ"ק  במידות שונות על גבי הכלונסאות לרבות החציבה30קורת ראש מבטון ב-
הדרושה בכלונסאות. הזיון נמדד בנפרד.

1.2.1.0020

307,500.00 1,500.00 205.00 מ"ק  ס"מ תמוכה בחלקה על כלונסאות דיפון100 בעובי כ 40תקרת בטון ב-
(קוצים וסיתות נישות ישולמו בנפרד)

1.2.1.0030

200,000.00 400.00 500.00 מ"ר 20 יצוקים בקטעים כנגד הסלע בעובי מינימלי של 30קירות בטון פנלים ב-
 ס"מ. הביצוע במקומות בהם יורה המפקח.

1.2.1.0040

680,000.00 340.00 2,000.00 מ"ר , בעובי מינימלי כנגד הסלע. ההתזה תתבצע לאחר30קיר בטון מותז, ב-
השלמת ביצוע ברגי סלע והרשתות אשר יתומחרו בנפרד.

1.2.1.0045

2,641,500.00 4,500.00 587.00 טון 500ברזל  לזיון הבטון - מצולע וברזל רתיך. סוג הפלדה פ- 1.2.1.0050

21,000.00 60.00 350.00 יח'  או ש"ע. המחירhilty hy 200קידוח ועיגון קוצים בכלונסאות דיפון עם 
כולל את הזיון.

1.2.1.0060

157,500.00 315.00 500.00 מ"ק )clsmבטון בעל חוזק מבוקר נמוך ( 1.2.1.0070



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 4עמוד: 06/02/2020 חסוי

20/2019כתב כמויות למכרז מספר 
mחפירה ודיפון

תת כתב: - חפירה ודיפון

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

4,296,400.00 עבודות בטון יצוק באתר 2.1 סה"כ לתת פרק:

4,296,400.00 עבודות בטון יצוק באתר 2 סה"כ לפרק:

מתקני חשמל 8 פרק:

עמודי תאורה, זרועות, גופי תאורה וקופסאות חיבור 8.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
15,900.00 53.00 300.00 מ"א 71 ס"מ וברוחב מ- 150חפירת תעלה לצנרת תקשורת מכל סוג בעומק עד 

 ס"מ בתחתיתה ,באמצעות כל כלי מכאני שיידרש לרבות120עד 
40חופר-תעלות או בעבודת ידיים, בכל סוגי הקרקע כולל ריפוד וכיסוי 

ס"מ חול, הנחת סרט סימון תיקני, ומילוי החפירה במצע מהודק בשכבות,
החזרת השטח לקדמותו וסילוק עודפי חפירה.

1.8.1.0010

16,800.00 42.00 400.00 מ"א 4.2 עובי דופן 10, דרג 8 קשיח בקוטר ''P.V.Cאספקה והתקנה של צינור 
 מ''מ, וחיבורים אטומים בין8מ''מ, עם חוט משיכה מניילון שזור בקוטר 

הצינורות.

1.8.1.0020

5,670.00 270.00 21.00 יח'  מ', כולל18החלפת גופי תאורה על עמוד תאורה קיים מפלדה בגובה עד 
מגש, פנסים וכל מרכיביו, כולל פירוק הציוד הישן  והעברתו למקום

שיורה מנה''פ.

1.8.1.0030

7,560.00 360.00 21.00 יח'  מ', כולל זרועות, פנסים וכל18פרוק עמוד תאורה קיים מפלדה בגובה עד 
 מרכיביו, כולל פירוק חיבורי חשמל וכבל ההזנה ובידודם, והעברתו 

למקום שיורה מנה''פ.

1.8.1.0040

6,700.00 335.00 20.00 מ"ק  נוסף להגנת צנרת מעל מכשול ו/או לכל מקום שיידרש20יציקת בטון ב-
(לפי דרישת מנה''פ)

1.8.1.0050

450.00 225.00 2.00 יח'  ו-BC2מגש מחומר פלסטי כבה מאליו לפנס אחד, כולל מהדקים מדגם 
BC3 ממ"ר כל35 תוצרת כפר מנחם, בהתאם לנדרש, לכבלים בחתך עד 

אחד, כולל פס למבטיחים חצי אוטומטיים ופס לחיבורי הארקה, כולל
 עם כיסוי,10KA ,2X10ACמבטיח חצי אוטומטי דו קוטבי עם ניתוק אפס 

 ממ"ר לכל3x1.5כולל חיווט וחיבור הפנסים עם המגש באמצעות כבל 
פנס.

1.8.1.0060

3,120.00 260.00 12.00 יח'  ו-BC2מגש מחומר פלסטי כבה מאליו לשני פנסים, כולל מהדקים מדגם 
BC3 ממ"ר כל35 תוצרת כפר מנחם, בהתאם לנדרש, לכבלים בחתך עד 

אחד, כולל פס למבטיחים חצי אוטומטיים ופס לחיבורי הארקה, כולל שני
 עם10KA ,2X10AC מבטיחים חצי אוטומטי דו קוטבי עם ניתוק אפס 

 ממ"ר3x1.5כיסוי, כולל חיווט וחיבור הפנסים עם המגש באמצעות כבל 
לכל פנס.

1.8.1.0070

42,900.00 1,650.00 26.00 יח'  מאושר ע"י המתכנן, עשויSchreder, תוצרת MC-3גוף תאורת רחוב מדגם 
,IP66 בעל דרגת אטימות תא אופטי PMMA מיציקת אלומיניום וכיסוי 

, מפזר אור עם זכוכית מחוסמת עמידה בהלם טרמי. ציוד1289רפלקטור 
 ואט התואם לתפעול תקין של הנורה הנדרשת250הפעלה לנורות נל"ג  

מורכב על גבי מגש נשלף.

1.8.1.0080

עמודי תאורה, זרועות, גופי תאורה וקופסאות חיבור99,100.00 8.1 סה"כ לתת פרק:

בדיקות ואישורים 8.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 5עמוד: 06/02/2020 חסוי

20/2019כתב כמויות למכרז מספר 
mחפירה ודיפון

תת כתב: - חפירה ודיפון

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,480.00 1,480.00 קומפלט1.00 בדיקת המתקן החשמלי לתאורה זמנית על ידי מהנדס חשמל בודק מוסמך,

כולל תיקון הליקויים במידה ויתגלו עד לקבלת אישור הבודק לתקינות
המתקן החשמלי לפי חוק החשמל, מסירת תעודת רישום ובדיקה של

המתקן עם תוצאות הבדיקה ואישור לחיבור המתקן למתח.

1.8.2.0010

1,480.00 בדיקות ואישורים 8.2 סה"כ לתת פרק:

תאורה זמנית 8.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,000.00 1,000.00 קומפלט3.00 התחברות מתקן התאורה הזמנית למרכזית תאורה, או לגנרטור, או לעמוד

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

3 עם מהדקים, CIהחיבורים והמהדקים, כולל אספקה והתקנת קופסת 
30MA רגישות 4X25MA, מימסר פחת 10KA ,25A-Cמא"זים מגושרים 

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

חשמל.

1.8.3.0010

1,480.00 1,480.00 קומפלט1.00 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.

1.8.3.0020

100,000.11 4,761.91 21.00 חודש  וואט דגם275 בהספק LEDאחזקה חודשית של עמודי תאורה זמניים, פנסי 
 5119 TECEOאו שו"ע. כולל התקנה, אספקה, כולל העתקות לפי 

הצורך, כולל עמודים, בטונדות, כבלים וכולל תכנון.

1.8.3.0030

104,480.11 תאורה זמנית 8.3 סה"כ לתת פרק:

רמזורים 8.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,150.00 43.00 50.00 מ"א 71 ס"מ וברוחב מ-100חפירת תעלה לצנרת תקשורת מכל סוג בעומק עד 

 ס"מ בתחתיתה, באמצעות כל כלי מכאני שיידרש לרבות120עד 
40חופר-תעלות או בעבודת ידיים, בכל סוגי הקרקע כולל ריפוד וכיסוי 

ס"מ חול, הנחת סרט סימון תיקני, ומילוי החפירה במצע מהודק בשכבות,
החזרת השטח לקדמותו וסילוק עודפי חפירה.

1.8.5.0010

1,600.06 1,600.06 קומפלט1.00  של "ענבר" או שווה איכות מאושר, על יסוד בטוןFGI "0ארון דגם "
בצמוד למנגנון רמזורים חדש עבור יחידת ממשק לתאום ובקרה.

1.8.5.0020

2,080.00 2,080.00 קומפלט1.00 בסיס בטון אליו יותקן ויחוזק ארון המנגנון, הארקת יסוד פס הארקה
)40X4 מ"מ עם עליה לפס הארקה בלוח ע"י פס ברזל מגולוון (12מברזל 

מ"מ.

1.8.5.0030

2,800.00 28.00 100.00 מ"א  מושחל בצנרת בין המנגנון לבין רמזור אוN2XYX2.5+1X4 +12*1.5כבל 
2.5 ממ"ר, מוליך אפס בחתך 1.5תמרור.מוליכי פאזות בחתך 

1.8.5.0040

90.00 9.00 10.00 מ"א  בגוון ירוק צהוב,P.V.C ממ"ר עם מעטה 25מוליך הארקה מנחושת בחתך 
מושחל בצנרת שפורטה בנפרד או/ו מונח בקרקע.

1.8.5.0050

325.00 325.00 1.00 יח' פירוק עמוד רמזור רגיל מוגבה או עם הכנה לזרוע שוט, כולל פירוק יסוד
בטון והעברתם למקום שיורה מנהל הפרויקט.

1.8.5.0060

735.00 735.00 1.00 יח' הובלה והתקנת עמוד רמזור רגיל או  מוגבה מפירוק, כולל ביצוע יסוד
20מבטון ב-

1.8.5.0070
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20/2019כתב כמויות למכרז מספר 
mחפירה ודיפון

תת כתב: - חפירה ודיפון

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,300.00 26.00 50.00 מ"א 4.2 עובי דופן 10, דרג 4 קשיח בקוטר ''P.V.Cאספקה והתקנה של צינור 

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

1.8.5.0080

11,080.06 רמזורים 8.5 סה"כ לתת פרק:

216,140.17 מתקני חשמל 8 סה"כ לפרק:

תשתיות תקשורת - בזק 18 פרק:

חפירות 18.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
12,900.00 43.00 300.00 מ"א 71 ס"מ וברוחב מ-100חפירת תעלה לצנרת תקשורת מכל סוג בעומק עד 

 ס"מ בתחתיתה, באמצעות כל כלי מכאני שיידרש לרבות120עד 
40חופר-תעלות או בעבודת ידיים, בכל סוגי הקרקע כולל ריפוד וכיסוי 

ס"מ חול, הנחת סרט סימון תיקני, ומילוי החפירה במצע מהודק בשכבות,
החזרת השטח לקדמותו וסילוק עודפי חפירה.

1.18.1.0010

4,500.00 90.00 50.00 מ"א חפירות וגישוש לאיתור וגילוי תשתיות תת קרקעיות בעומק כלשהו,
ס"מ מעל התשתית20לצורך ביצוע הגנת בטון בעובי 

1.18.1.0015

17,400.00 חפירות 18.1 סה"כ לתת פרק:

צנרת ושוחות 18.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
46,800.00 26.00 1,800.00 מ"א  מ''מ, עם חוט משיכה4.2 עובי דופן 10, דרג 4 קשיח בקוטר ''P.V.Cצינור 

 מ''מ, וחיבורים אטומים בין הצינורות.8 מניילון שזור בקוטר 
1.18.2.0010

1,500.00 750.00 קומפלט2.00 1.18.2.0020 קנים.12 קנים עד וכולל 7חדירה לתאים קיימים עם צנרת חדשה מ-

48,300.00 צנרת ושוחות 18.2 סה"כ לתת פרק:

65,700.00 תשתיות תקשורת - בזק 18 סה"כ לפרק:

כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר 23 פרק:

קידוח כלונסאות 23.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
5,572,000.00 280.00 19,900.00 מ"א  מטר.30 ס"מ לדיפון בעומקים עד 45 בקוטר 30כלונסאות מיקרופיילים ב-

המחיר כולל בין היתר קידוח, הכנסת הזיון, ויציקה . הזיון נמדד בנפרד.
המדידה לפי אורך כולל של קידוח יצוק. (עבור התמוטטות קרקע ומילוי

בטון ישולם עבור מילוי הבטון על פי הסעיף המתאים ועבור הכלונס
ישולם פעם אחת לפי מ"א יצוק עם זיון)

1.23.1.0010

540,000.00 300.00 1,800.00 מ"א  ס"מ בעומק50 קידוח בשיטה הסיבובית ויציקה קוטר 30כלונסאות בטון ב-
 מ' (באזורי מילוי באישור המפקח)15 עד 

1.23.1.0020

275,000.00 550.00 500.00 מ"ק  במערות או בסדקים בין הכלונסאות. המדידה רק עבור30בטון יתר ב-
 מהנפח התיאורטי של הכלונס.150%הכמות שמעבר ל-

1.23.1.0030
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20/2019כתב כמויות למכרז מספר 
mחפירה ודיפון

תת כתב: - חפירה ודיפון

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
165,000.00 550.00 300.00 מ"ק 1.23.1.0040 בקדח כלונס עקב התמוטטות קרקע20מילוי בטון ב 

336,000.00 420.00 800.00 מ"א  מטר.20 ס"מ לדיפון בעומקים עד 60 בקוטר 40כלונסאות מיקרופיילים ב-
המחיר כולל בין היתר קידוח, הכנסת הזיון ויציקה. הזיון נמדד בנפרד.

המדידה לפי אורך כולל של קידוח יצוק. (עבור התמוטטות קרקע ומילוי
בטון ישולם עבור מילוי הבטון על פי הסעיף המתאים ועבור הכלונס

ישולם פעם אחת לפי מ"א יצוק עם זיון )

1.23.1.0050

6,888,000.00 קידוח כלונסאות 23.1 סה"כ לתת פרק:

6,888,000.00 סאות קדוחים ויצוקים באתר כלונ 23 סה"כ לפרק:

עבודות פירוק והריסה 24 פרק:

עבודות פירוק והריסה 24.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הערה: עבודות הפירוק כוללות בין היתר פינוי הפסולת לאתר שפך

מאושר, לרבות תשלום כל האגרות.

140,000.00 140,000.00 קומפלט1.00 פירוק כל הקיים בשטח הפרויקט ובין היתר גם: שוחות, פילרים, אספלט,
צמחיה מכל הסוגים, אבני שפה, ריצופים, מדרגות, גדרות, מעקות,

עמודים, עמודי תאורה, מחסומים, מבנים קיימים, מסלעות, קירות תומכים
 מכל סוג, ניסור אספלטים, חישוף השטח וכדומה. המדידה קומפלט עבור
כל הפירוקים שיידרשו בכל שטח הפר ויקט (בשטח החפירה והדיפון) ע"פ

הנחיות מנה"פ.

1.24.1.0020

3,000.00 100.00 30.00 יח'  מ"ק בכלונסאות ללא פגיעה בזיון0.05סיתות נישות במידות שונות עד  
קיים

1.24.1.0030

143,000.00 עבודות פירוק והריסה 24.1 סה"כ לתת פרק:

143,000.00 עבודות פירוק והריסה 24 סה"כ לפרק:

עוגני קרקע 26 פרק:

עוגני קרקע 26.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
אורך ברגי הסלע והעוגנים ייקבע ע"י חישוב של הקבלן שיאושר ע"י

 מטר. אורך בורג6המהנדס ויועץ הקרקע. אורך שורש עוגן  בסלע לפחות 
 מטר. אין תוספת עבור שינוי3 מטר מינימום וחדירה בסלע לפחות 6

באורכים, שינויים במיקום, בקצב ובזווית וכ"ו. המחיר כולל דייס בטון עד
 פעמיים נפח הקדח. ברגי סלע יבוצעו ממוטות מצולעים או דיוידאג

בכפוף לאישור מנה"פ. יש להקפיד בביצוע ובתכנון על הימנעות מנזקים
לקירות שכנים, צנרת ותשתיות קיימות וכדומה. הקבלן יהיה אחראי
לקבלת האישורים המתאימים מכל הרשויות לשם ביצוע כלונסאות

ועוגנים ללא תמורה נוספת וללא עיכוב בלו"ז. המחיר כולל את פרט
העיגון כולל פלטקות, דייס וכל הדרוש לפרט מושלם. הקבלן

4,950,000.00 5,000.00 990.00 יח' 1.26.1.0020 טון60עוגני קרקע קבועים לכח שרות 

60,000.00 6,000.00 10.00 יח' 1.26.1.0030 טון60עוגני קרקע מפייבר גלאס לכח שרות 

103,400.00 4,700.00 22.00 יח' 1.26.1.0040 טון45עוגני קרקע קבועים לכח שרות 
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20/2019כתב כמויות למכרז מספר 
mחפירה ודיפון

תת כתב: - חפירה ודיפון

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
53,000.00 5,300.00 10.00 יח' 1.26.1.0050 טון45עוגני קרקע מפייבר גלאס לכח שרות 

5,166,400.00 עוגני קרקע 26.1 סה"כ לתת פרק:

ברגי סלע 26.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,216,000.00 3,200.00 380.00 יח'  טון, כולל פלטקת15 מ"מ לכח עבודה של 32ברגי סלע קבועים בקוטר 

עיגון
1.26.2.0010

1,092,000.00 2,800.00 390.00 יח'  טון, ללא פלטת עיגון15 מ"מ לכח עבודה של 32ברגי סלע קבועים בקוטר 
 (עבור קירות פנלים וקירות בטון מותז)

1.26.2.0015

76,000.00 3,800.00 20.00 יח'  טון, כולל15 מ"מ לכח עבודה של 32ברגי סלע מפייבר גלאס בקוטר 
פלטקה

1.26.2.0020

1,695,000.00 750.00 2,260.00 מ"א  עבור העוגנים לרבות היציקה בין2UPN300זוג קורות מפרופילי פלדה 
הפרופילים לכלונסאות הדיפון.

1.26.2.0030

113,000.00 50.00 2,260.00 מ"א 2UPN300פירוק קורות  1.26.2.0033

225,000.00 15,000.00 15.00 טון תימוך כלונסאות באמצעות אלמנטי פלדה לחוצים ("סטראטים" בחתכים
שונים, כולל עבודות ריתוך, פלטקות מכל סוג וכל פרטי החיבור לבטון

ודיוס במידת הצורך.

1.26.2.0035

4,000.00 500.00 8.00 יח' חיזוק ותימוך פינות הדיפון במסגרות מפרופילי פלדה שונים לפי הנחיית
המפקח. המדידה לפי קומפלט של פינה.

1.26.2.0040

80,000.00 800.00 100.00 מ"ק הזרקת יתר של דייס צמנט בברגי סלע ועוגנים. התשלום רק עבור נפח
הדייס שמעבר לפעמיים נפח הקדח

1.26.2.0050

30,000.00 30,000.00 קומפלט1.00 סקר גיאופיזי בתחתית החפירה בהתאם להנחיות יועץ הקרקע 1.26.2.0060

150,000.00 2,500.00 60.00 יח'  מטר לאיתור חללים על פי הנחיות יועץ20קידוחי "ואגון דריל" לעומק 
הקרקע

1.26.2.0070

4,681,000.00 ברגי סלע 26.2 סה"כ לתת פרק:

9,847,400.00 עוגני קרקע 26 סה"כ לפרק:

גידור 44 פרק:

גדר אקוסטית 44.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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20/2019כתב כמויות למכרז מספר 
mחפירה ודיפון

תת כתב: - חפירה ודיפון

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
120,000.00 600.00 200.00 מ"א  מ' כולל קונסטרוקצית פלדה4תכנון וביצוע של גדר אקוסטית בגובה 

לתמיכת הפאנלים. הפאנלים מורכבים מקונסטרוקציית "סנדוויץ" משני
 מ''מ לפחות של חומר בולע50 מ''מ. בין הלוחות 2-1.5לוחות פח בעובי 

 ק''ג/מ''ק, עמיד בפני תנאי80רעש, למשל - צמר סלעים במשקל סגולי כ-
 עם תומכים25%חוץ. הצד הפנימי, לכיוון מקור הרעש, יהיה מחורר כ- 

נגד שקיעת החומר ועם פרופילי פלדה לחיזוק. המחיר כולל עלויות תכנון.

1.44.1.0010

32,000.00 16,000.00 2.00 יח'  מ"מ0.5שילוט מקטע עבודות תדמיתי (שלט פרטי קבלן) ע"ג פח מגלוון 
(על פי המפרט הטכני) דו צדדי כולל קונסטרוקציה רגלי ברזל ותשתית

 ס"מ (ייתכנו שלטים במידות אחרות)366/250יציקת בטון באדמה מידה 
כולל מיתוג חזית השלט . המחיר כולל הדפסה, הפקה והתקנה

1.44.1.0020

149,660.00 70.00 2,138.00 מ"ר מיתוג חזיתי באמצעות מדבקת ויניל מודפסת פרוצס עמידה לתנאי חוץ
)UV מ"מ ע"ב מסגרת ברזל.1) ומיועדת להתקנה ע"ג גדר פח מגלוון 

 מ' גובה כולל2.4, 2 מ"א שלב 480, 0+1 מ"א בשלב 330מבוסס על גדר 
 מ"ר למיתוג התחשיב בסעיף זה כולל2,138 סטיית מידות. סה"כ 10%

עלות הפקה והתקנה של מיתוג חזיתי בלבד ע"ג מדבקה כמפורט. התחשיב
 אינו כולל את הקמת תשתית הגדר המבוצעת על ידי הקבלן

1.44.1.0030

900.00 180.00 5.00 יח' 1.44.1.0040 ס"מ50/100שילוט שירותי ע"ג פיוויסי 

10,000.00 2,500.00 4.00 יח' שילוט הכוונה 1.44.1.0050

44,900.00 2,245.00 20.00 חודש תחזוקה ואחזקת מיתוג גידור קבוע (כולל תחזוקה, בקרה ופיקוח, החלפת
לוחו, החלפת רשתות הזזת לוחות ניקיון)

1.44.1.0060

357,460.00 גדר אקוסטית 44.1 סה"כ לתת פרק:

357,460.00 גידור 44 סה"כ לפרק:

סלילת כבישים ורחבות 51 פרק:

עבודות הכנה ופירוק 51.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
60,000.00 300.00 200.00 יח' עקירת/ כריתת עצים מכל סוג 1.51.1.0240

750.00 150.00 5.00 יח' עקירת גדמי עצים מכל סוג 1.51.1.0280

23,800.00 1,400.00 17.00 יח'  ס"מ), לאתר מחוץ לשטח העבודה עליו40העתקת עצים (עד קוטר גזע 
יורה המפקח כולל השקייה לפי המפרט הטכני

1.51.1.0289

5,355.00 315.00 17.00 יח'  (לאחר חפירה ו"אירגוז" בית השורשים) מעקב2אקלום עץ בוגר מגודל 
 חודשים, פעם בשבוע לפחות4והשקיה למשך 

1.51.1.0296

300.00 60.00 5.00 יח' תוספת מחיר עבור קשירת ענפים מובילים ברצועות קשירה (לפי מין העץ
והנחיית מנה"פ)

1.51.1.0297

3,825.00 225.00 17.00 יח' תוספת מחיר להעתקת עצי זית, לרבות השהייה זמנית באתר העבודה עד
שתילה במקומו החילופי (באתר העבודה או בתחום הרשות המקומית)

1.51.1.0298

3,600.00 120.00 30.00 יח' גידור זמני סביב עצים קיימים לפי הפירוט במפרט המיוחד 1.51.1.0325
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20/2019כתב כמויות למכרז מספר 
mחפירה ודיפון

תת כתב: - חפירה ודיפון

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

97,630.00 עבודות הכנה ופירוק 51.1 סה"כ לתת פרק:

מצעים ותשתיות 51.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
30,750.00 150.00 205.00 מ"ק 98% ס"מ לצפיפות של 20÷15מצע סוג א' מהודק בשכבות של 

 מטר1.50מוד.א.ש.הו. העבודה מתחת תקרה קיימת. הידוק בטווח 
מכלונסאות ורכיבי בטון אחרים על ידי כלים קלים כגון ג'פקה.

1.51.3.0010

30,750.00 מצעים ותשתיות 51.3 סה"כ לתת פרק:

128,380.00 סלילת כבישים ורחבות 51 סה"כ לפרק:

אחזקה והסדרי תנועה לזמן ביצוע 60 פרק:

60.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
60,000.00 5,000.00 12.00 חודש תחזוקה ואחזקה חודשית של כל האתר עד מסירתו לקבלן שלב ב' 1.60.2.0100

הערה - במחיר הסדרי תנועה זמניים מגולם תשלום חודשי לביצוע הקמה
ולתחזוקה של גדרות הולכי רגל , הקבלן לא יקבל תוספות במידה והחליט
 לשנות את הסדרי התנועה המופיעים במסמכי המכרז. על הקבלן להשלים

 את שלושת הסדרי התנועה הזמניים האחרונים מול עיריית ירושלים
ומשטרת ישראל. המחיר של ההסדרים כולל גם את תכנון ההסדרים כולל

את המתכננים ואישורם מול הרשויות הנדרשות (עיריית ירושלים ומשטרת
 ישראל). הסעיף כולל אביזרי נגישות נכים בהתאם להנחיות עיריית

ירושלים, כולל גדרות בטיחות, גדרות ירושלים, תמרור, שילוט, צביעה
וכו'

38,095.23 38,095.23 1.00 חודש 1.60.2.0120 מחולק בחלקים שווים לפי מס' חודשי ביצוע0הסדר תנועה זמני שלב 

152,380.92 38,095.23 4.00 חודש 1.60.2.0130 מחולק בחלקים שווים לפי מס' חודשי ביצוע1הסדר תנועה זמני שלב 

609,523.68 38,095.23 16.00 חודש 1.60.2.0140 מחולק בחלקים שווים לפי מס' חודשי ביצוע2הסדר תנועה זמני שלב 

859,999.83 60.2 סה"כ לתת פרק:

859,999.83 אחזקה והסדרי תנועה לזמן ביצוע 60 סה"כ לפרק:

44,309,897.20 - חפירה ודיפון 1 סה"כ לתת כתב:
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20/2019כתב כמויות למכרז מספר 
mחפירה ודיפון

תת כתב: - הסדרי תנועה זמניים והעתקת קווי ביוב

מתקני חשמל 8 פרק:

עמודי תאורה, זרועות, גופי תאורה וקופסאות חיבור 8.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 270.00 23.00 יח'  מ', כולל18החלפת גופי תאורה על עמוד תאורה קיים מפלדה בגובה עד 

מגש, פנסים וכל מרכיביו, כולל פירוק הציוד הישן  והעברתו למקום
שיורה מנה''פ.

2.8.1.0010

לא לחישוב !!! 360.00 11.00 יח'  מ', כולל זרועות, פנסים וכל18פרוק עמוד תאורה קיים מפלדה בגובה עד 
 מרכיביו, כולל פירוק חיבורי חשמל וכבל ההזנה ובידודם, והעברתו 

למקום שיורה מנה''פ.

2.8.1.0020

לא לחישוב !!! 335.00 20.00 מ"ק  נוסף להגנת צנרת מעל מכשול ו/או לכל מקום שיידרש20יציקת בטון ב-
(לפי דרישת מנה''פ)

2.8.1.0030

לא לחישוב !!! 225.00 6.00 יח'  ו-BC2מגש מחומר פלסטי כבה מאליו לפנס אחד, כולל מהדקים מדגם 
BC3 ממ"ר כל35 תוצרת כפר מנחם, בהתאם לנדרש, לכבלים בחתך עד 

אחד, כולל פס למבטיחים חצי אוטומטיים ופס לחיבורי הארקה, כולל
 עם כיסוי,10KA ,2X10ACמבטיח חצי אוטומטי דו קוטבי עם ניתוק אפס 

 ממ"ר לכל3x1.5כולל חיווט וחיבור הפנסים עם המגש באמצעות כבל 
פנס.

2.8.1.0040

לא לחישוב !!! 260.00 15.00 יח'  ו-BC2מגש מחומר פלסטי כבה מאליו לשני פנסים, כולל מהדקים מדגם 
BC3 ממ"ר כל35 תוצרת כפר מנחם, בהתאם לנדרש, לכבלים בחתך עד 

אחד, כולל פס למבטיחים חצי אוטומטיים ופס לחיבורי הארקה, כולל שני
 עם10KA ,2X10AC מבטיחים חצי אוטומטי דו קוטבי עם ניתוק אפס 

 ממ"ר3x1.5כיסוי, כולל חיווט וחיבור הפנסים עם המגש באמצעות כבל 
לכל פנס.

2.8.1.0050

לא לחישוב !!! 1,650.00 36.00 יח'  מאושר ע"י המתכנן, עשויSchreder, תוצרת MC-3גוף תאורת רחוב מדגם 
,IP66 בעל דרגת אטימות תא אופטי PMMA מיציקת אלומיניום וכיסוי 

, מפזר אור עם זכוכית מחוסמת עמידה בהלם טרמי. ציוד1289רפלקטור 
 ואט התואם לתפעול תקין של הנורה הנדרשת250הפעלה לנורות נל"ג  

מורכב על גבי מגש נשלף.

2.8.1.0060

עמודי תאורה, זרועות, גופי תאורה וקופסאות חיבור 8.1 סה"כ לתת פרק:

בדיקות ואישורים 8.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 1,480.00 קומפלט1.00 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.

2.8.2.0010

בדיקות ואישורים 8.2 סה"כ לתת פרק:

תאורה זמנית 8.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 1,000.00 קומפלט2.00 התחברות מתקן התאורה הזמנית למרכזית תאורה, או לגנרטור, או לעמוד

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

3 עם מהדקים, CIהחיבורים והמהדקים, כולל אספקה והתקנת קופסת 
30MA רגישות 4X25MA, מימסר פחת 10KA ,25A-Cמא"זים מגושרים 

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

חשמל.

2.8.3.0010
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תת כתב: - הסדרי תנועה זמניים והעתקת קווי ביוב

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 1,480.00 קומפלט1.00 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.

2.8.3.0020

לא לחישוב !!! 13.00 18,000.00 יח' אספקה, התקנה,כולל העתקה במידת הצורך 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 עיל י
עם תייל נושא מפלדה עד העמוד הבא) ללילה אחד של הפעלה. המדידה

לפי שדה/לילה (הציוד בבעלות הקבלן)

2.8.3.0030

לא לחישוב !!! 3,000.00 תח' תצפית22.00 אחזקה חודשית של מתקן התאורה כולל העתקות והחלפת גופים לעמודים 2.8.3.0040

תאורה זמנית 8.3 סה"כ לתת פרק:

רמזורים 8.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 43.00 50.00 מ"א 71 ס"מ וברוחב מ-100חפירת תעלה לצנרת תקשורת מכל סוג בעומק עד 

 ס"מ בתחתיתה, באמצעות כל כלי מכאני שיידרש לרבות120עד 
40חופר-תעלות או בעבודת ידיים, בכל סוגי הקרקע כולל ריפוד וכיסוי 

ס"מ חול, הנחת סרט סימון תיקני, ומילוי החפירה במצע מהודק בשכבות,
החזרת השטח לקדמותו וסילוק עודפי חפירה.

2.8.5.0010

לא לחישוב !!! 1,600.00 קומפלט1.00  של "ענבר" או שווה איכות מאושר, על יסוד בטוןFGI "0ארון דגם "
בצמוד למנגנון רמזורים חדש עבור יחידת ממשק לתאום ובקרה.

2.8.5.0020

לא לחישוב !!! 2,080.00 קומפלט1.00 בסיס בטון אליו יותקן ויחוזק ארון המנגנון, הארקת יסוד פס הארקה
)40X4 מ"מ עם עליה לפס הארקה בלוח ע"י פס ברזל מגולוון (12מברזל 

מ"מ.

2.8.5.0030

לא לחישוב !!! 28.00 100.00 מ"א  מושחל בצנרת בין המנגנון לבין רמזור אוN2XYX2.5+1X4 +12*1.5כבל 
2.5 ממ"ר, מוליך אפס בחתך 1.5תמרור.מוליכי פאזות בחתך 

2.8.5.0040

לא לחישוב !!! 9.00 10.00 מ"א  בגוון ירוק צהוב,P.V.C ממ"ר עם מעטה 25מוליך הארקה מנחושת בחתך 
מושחל בצנרת שפורטה בנפרד או/ו מונח בקרקע.

2.8.5.0050

לא לחישוב !!! 325.00 1.00 יח' פירוק עמוד רמזור רגיל מוגבה או עם הכנה לזרוע שוט, כולל פירוק יסוד
בטון והעברתם למקום שיורה מנהל הפרויקט.

2.8.5.0060

לא לחישוב !!! 735.00 1.00 יח' הובלה והתקנת עמוד רמזור רגיל או  מוגבה מפירוק, כולל ביצוע יסוד
20מבטון ב-

2.8.5.0070

לא לחישוב !!! 26.00 50.00 מ"א 4.2 עובי דופן 10, דרג 4 קשיח בקוטר ''P.V.Cאספקה והתקנה של צינור 
 מ''מ, וחיבורים אטומים בין8מ''מ, עם חוט משיכה מניילון שזור בקוטר 

הצינורות.

2.8.5.0080

רמזורים 8.5 סה"כ לתת פרק:

מתקני חשמל 8 סה"כ לפרק:

תשתיות תקשורת - בזק 18 פרק:

חפירות 18.1 תת פרק:
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 90.00 120.00 מ"א חפירות גישוש לאיתור וגילוי תשתיות תת קרקעיות בעומק כלשהו, לצורך

 ס"מ מעל התשתית20 ביצוע הגנת בטון בעובי 
2.18.1.0010

חפירות 18.1 סה"כ לתת פרק:

תשתיות תקשורת - בזק 18 סה"כ לפרק:

עבודות פירוק והריסה 24 פרק:

עבודות פירוק והריסה 24.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! הערה: עבודות הפירוק כוללות בין היתר פינוי הפסולת לאתר שפך

מאושר, לרבות תשלום כל האגרות.

לא לחישוב !!! 110,000.00 קומפלט1.00 פירוק כל הקיים בשטח הפרויקט ובין היתר גם: שוחות, פילרים, אספלט,
עצים שאינם להעתקה, צמחיה מכל הסוגים, אבני שפה, ריצופים, מדרגות,

 גדרות, מעקות, עמודים, עמודי תאורה, מחסומים, מבנים קיימים,
מסלעות, קירות תומכים מכל סוג, ניסור אספלטים, חישוף השטח וכדומה.

 המדידה קומפלט עבור כל הפירוקים שיידרשו בכל שטח הפר ויקט
(בשטח הסדרי התנועה) ע"פ הנחיות מנה"פ.

2.24.1.0020

עבודות פירוק והריסה 24.1 סה"כ לתת פרק:

עבודות פירוק והריסה 24 סה"כ לפרק:

פיתוח נופי 40 פרק:

ריצוף באבנים משתלבות 40.53 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 119.00 350.00 מ"ר  ס"מ10/10 ס"מ, רבועיות במידות 6ריצוף באבנים משתלבות בעובי 

 ס"מ (לא כולל מצע) גוון אפור5לרבות חול 
2.40.53.0010

ריצוף באבנים משתלבות 40.53 סה"כ לתת פרק:

אבני שפה וגן, אבני תיחום 40.54 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 87.00 760.00 מ"א  ס"מ, לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון17/25/100אבן שפה לכביש במידות 

אפור
2.40.54.0010

לא לחישוב !!! 28.00 1,030.00 מ"א תוספת לאבן שפה עבור הנחת אבן בצד כביש קיים או מדרכה קיימת,
לרבות חפירה ומצע (אם נדרש) עבור הרכבת אבני שפה, יסוד ותיקון

 ס"מ). פירוק אבן שפה10אספלט או בטון לאורך האבן שפה (ברוחב עד 
נמדד בנפרד

2.40.54.0020

לא לחישוב !!! 87.00 270.00 מ"א  ס"מ לרבות יסוד ומשענת23/23/100אבן אי תנועה משופעת, במידות 
בטון, גוון אפור

2.40.54.0030

לא לחישוב !!! 450.00 2.00 יח' 2.40.54.0040 מ"ר2יציקת קצה/ראש אי תנועה מבטון מזוין בשטח עד 

לא לחישוב !!! 136.00 60.00 מ"א  ס"מ, לרבות25/25/50אבן שפה עטרה לאי תנועה דגם "חריש" במידות 
יסוד ומשענת בטון, גווני אפור

2.40.54.0050
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20/2019כתב כמויות למכרז מספר 
mחפירה ודיפון

תת כתב: - הסדרי תנועה זמניים והעתקת קווי ביוב

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

י שפה וגן, אבני תיחום אבנ 40.54 סה"כ לתת פרק:

פיתוח נופי 40 סה"כ לפרק:

סלילת כבישים ורחבות 51 פרק:

עבודות הכנה ופירוק 51.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 450.00 2.00 יח'  ס"מ לכל גובה (ללא פירוק תקרה),80התאמת גובה תאי מים עד קוטר 

כולל פרוק והרכבה מחדש של מכסה או רשת קיימים
2.51.1.0010

לא לחישוב !!! 2,000.00 4.00 יח'  ס"מ לכל גובה, לרבות פירוק והחזרת80הגבהה או הנמכת תא עד קוטר 
התקרה והמכסה

2.51.1.0020

לא לחישוב !!! 700.00 50.00 מ"ק הריסת קיר תומך קיים מבטון מזויין עם ציפוי אבן, לרבות היסוד 2.51.1.0030

לא לחישוב !!! 18.00 3,900.00 מ"ר 2.51.1.0040 ס"מ20 ועד 8פירוק מיסעת אספלט/בטון בעובי מעל 

לא לחישוב !!! 12.00 1,600.00 מ"ר 2.51.1.0050 מ"ר1,000קרצוף מסעת אספלט קיים לשטח מעל 

עבודות הכנה ופירוק 51.1 סה"כ לתת פרק:

עבודות עפר 51.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 44.00 20.00 מ"ק חפירת תעלות פתוחות מעובדות. 2.51.2.0010

לא לחישוב !!! 65.00 200.00 מ"ק חפירה/חציבה לרבות העמסה, הובלה ופיזור באתר העבודה 2.51.2.0020

לא לחישוב !!! 30.00 200.00 מ"ק חפירת מצע ותשתית קיימים ושימוש חוזר במיטב החומר החפור 2.51.2.0030

לא לחישוב !!! 75.00 11,300.00 מ"ק מילוי מובא מחומר נברר (סוג ג'), לרבות פיזור והידוק רגיל 2.51.2.0040

לא לחישוב !!! 5.00 7,000.00 מ"ר הידוק מבוקר של קרקע יסוד מקורית (הידוק שתית) 2.51.2.0050

עבודות עפר 51.2 סה"כ לתת פרק:

מצעים ותשתיות 51.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 145.00 1,600.00 מ"ק מצע סוג א', לרבות פיזור והידוק מבוקר, המצע יסופק ממחצבה מאושרת 2.51.3.0010

מצעים ותשתיות 51.3 סה"כ לתת פרק:
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20/2019כתב כמויות למכרז מספר 
mחפירה ודיפון

תת כתב: - הסדרי תנועה זמניים והעתקת קווי ביוב

עבודות אספלט 51.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 1.80 3,400.00 מ"ר 2.51.4.0010 ליטר/מ"ר1ציפוי יסוד באימולסיה ביטומית בשיעור של 

לא לחישוב !!! 1.40 3,400.00 מ"ר 2.51.4.0020 ליטר/מ"ר0.25ציפוי מאחה באימולסיה ביטומית בשיעור של 

לא לחישוב !!! 55.00 3,400.00 מ"ר  ס"מ מתערובת עם7שכבה נושאת תחתונה בכבישים מבטון אספלט בעובי 
, לרבות פיזורPG 68-10 מ"מ, ביטומן 25 אבן דולומיט גודל מקסימלי 

והידוק

2.51.4.0030

לא לחישוב !!! 44.00 3,400.00 מ"ר  ס"מ מתערובת עם אבן דולומיט4שכבה מקשרת מבטון אספלט בעובי 
, לרבות פיזור והידוקPG 70-10), ביטומן 3/4 מ"מ ("19גודל מקסימלי 

2.51.4.0040

עבודות אספלט 51.4 סה"כ לתת פרק:

עבודות ניקוז ומניעת סחף 51.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 22.00 400.00 מ"ר 2.51.5.0010 גר'/מ"ר, לרבות עיגון500יריעות גיאוטכניות מבד לא ארוג במשקל 

עבודות ניקוז ומניעת סחף 51.5 סה"כ לתת פרק:

תמרור ושילוט 51.8 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 1.70 3,400.00 מ"א  ס''מ בצבע לבן/צהוב/כתום חד-רכיבי אלקידי או10קו ניתוב ברוחב 

 חודשים6אקרילי, כולל אחריות ל-
2.51.8.0010

לא לחישוב !!! 15.20 500.00 מ"ר צביעת שטחים בצבע לבן/צהוב/כתום (''קוביות'', קווי-עצירה,
 ס"מ וחיצים)30איי-תנועה, פסים למעבר חציה, קווי ניתוב ברוחב 

 חודשים6חד-רכיבי אלקידי או אקרילי, כולל אחריות ל-

2.51.8.0020

לא לחישוב !!! 26.00 250.00 מ"ר הסרה מכנית של סימונים בצבע חד רכיבי מסוג כלשהו ובמקום כלשהו,
 ס"מ מכל צד באמצעות התזת2.5ברוחב של הפס הקיים בתוספת של 

כדוריות-פלדה (כולל מחיקת חצים בודדים וכפולים מחושבים בהתאם
 במפרט)51.32.08.01לטבלה מס' 

2.51.8.0030

לא לחישוב !!! 33.00 60.00 יח' אספקת חומרים וצביעת חץ בודד בצבע מיוחד לכבישים. 2.51.8.0040

לא לחישוב !!! 42.00 5.00 יח' אספקת חומרים וצביעת חץ כפול בצבע מיוחד לכבישים. 2.51.8.0050

לא לחישוב !!! 24.00 800.00 מ"ר 2.51.8.0060 ס"מ20אספקה חומרים וצביעת איי  בצבע מיוחד לכבישים קווים ברוחב 

לא לחישוב !!! 150.00 300.00 יח' אספקה והתקנת תמרור מחזיר אור מסוג עירוני, ללא עמוד 2.51.8.0070
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20/2019כתב כמויות למכרז מספר 
mחפירה ודיפון

תת כתב: - הסדרי תנועה זמניים והעתקת קווי ביוב

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 870.00 60.00 מ"ר  (לפי תדרגה רבH.I.2אספקה והתקנת שלט, זוהר מחזיר אור דרגה 

עוצמה), מפח אלומיניום, לרבות חיבור, ללא מסגרת, בעובי לפי תכנית,
לרבות מסגרת וחיבור וללא עמוד.

2.51.8.0080

לא לחישוב !!! 210.00 120.00 יח' אספקה והתקנת עמוד מגולוון עבור תמרור, מראה או שלט הכוונה קוטר
, כולל יסוד ופקק בחלק העליון3"

2.51.8.0090

לא לחישוב !!! 185.00 200.00 יח' תושבת גומי 2.51.8.0100

לא לחישוב !!! 33.00 70.00 יח'   לפי10/10אספקה והתקנת מחזרי עור מסוג עיני חתול מפלסטיק בגדל 
פרט עירית י-ם

2.51.8.0110

לא לחישוב !!! 650.00 530.00 מ"א  ומעלה,W2 עם רוחב פעיל T3מעקות בטיחות ניידים מדרגת בטיחות 
המחיר כולל את כל פרטי החיבור הנדרשים לרבות אלמנטי קצה

2.51.8.0120

לא לחישוב !!! 175.00 1,400.00 מ"א  מ"מ0.8 מ' מגולוון וצבוע בתנור מפח מכופף חדש בעובי 2גדר בגובה 
כדוגמת איסכורית, כולל עמודים

2.51.8.0130

לא לחישוב !!! 140.00 80.00 מ"א אספקה והתקנה גדר רשת מגולוונת, כהחלפה לגדרות שמפרקים בקירות
חצרות הבתים, כולל עמודים וחיזוק

2.51.8.0140

לא לחישוב !!! 5,650.00 4.00 יח' שער דו כנפי לרכב 2.51.8.0150

לא לחישוב !!! 90.00 7.00 יח' פירור עמוד עם תמרור/שלוט (על עמוד אחד), לרבות פירוק יסוד 2.51.8.0160

לא לחישוב !!! 110.00 4.00 יח' פירוק  תמרור/שלוט עם שני עמודים, לרבות פירוק יסוד 2.51.8.0170

לא לחישוב !!! 220.00 6.00 יח' פירוק והתקנת תמרור/שלוט עם שני עמודים, לרבות יסוד חדש 2.51.8.0180

תמרור ושילוט 51.8 סה"כ לתת פרק:

תאי בקרה - תפיסה (קולטנים) 51.64 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 2,040.00 2.00 יח' 80/50תוספת לתא קליטה ראשי עבור תא קליטה אמצעי/סופי במידות 

 ומסגרת1 מ', לרבות אבן שפה מיצקת, מס' רשתות 0.45ס"מ ובעומק פנים 
MD-2 טון) C250) 25 ממין 

2.51.64.0010

לא לחישוב !!! 2,250.00 2.00 יח' 76/37תוספת לתא קליטה ראשי עבור תא קליטה אמצעי/סופי במידות 
 ומסגרת ממין1 מ', ללא אבן שפה, מס' רשתות 0.51ס"מ ובעומק פנים 

C250) 25 (טון MD-22

2.51.64.0020

לא לחישוב !!! 8,700.00 2.00 יח' 2.51.64.0030 מ'2.5 ס"מ בעומק עד 100/120תא בקרה במידות 

תאי בקרה - תפיסה (קולטנים) 51.64 סה"כ לתת פרק:

ייצוב, חיפוי ודיפון תעלות ומדרונות 51.71 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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20/2019כתב כמויות למכרז מספר 
mחפירה ודיפון

תת כתב: - הסדרי תנועה זמניים והעתקת קווי ביוב

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 56.00 200.00 מ"ר  תאים למ"ר),40 ס"מ (10ייצוב מדרונות בכוורות גיאוטכניות בגובה 

לרבות חיבור בין הרצועות, עיגון ומילוי באדמה גננית
2.51.71.0010

לא לחישוב !!! 110.00 200.00 מ"ר  תאים למ"ר),40 ס"מ (10ייצוב מדרונות בכוורות גיאוטכניות בגובה 
, בגוון צבעוני על20לרבות חיבור בין הרצועות, עיגון ומילוי בבטון ב-

בסיס מלט אפור לרבות חגורת בטון וזיון

2.51.71.0020

ייצוב, חיפוי ודיפון תעלות ומדרונות 51.71 סה"כ לתת פרק:

סלילת כבישים ורחבות 51 סה"כ לפרק:

קווי ביוב 57 פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! ) מסגרת עלות  העבודה של כל הסעיפים דלהלן, וללא תמורה נוספת1

מצד המזמין, הקבלן יעמיד לצורך ביצוע העבודה את כל הציוד, ויבצע את
 כל העבודות של ההספקה ההובלה, ההתקנה של הסדרי התנוע. לרבות
מחסומי מיניגרד, גדרות רשת מכל הסוגים. לוחות פלדה לכיסוי תעלות

ובורות, התקנת והזזת שילוט. תמרורים, גשרונים למעבר הולכי רגל,
סימוני דרך זמניים, נצבים וכל הציוד הנדרש להבטחת הבטיחות והסדרי

)  לא תשולם כל תוספת בגין עבודות בשעות2התנועה במקום העבודה. 
לילה, עבודות בסמטאות ו/או עבודה בכבישים עם תנועה סואנת.

לא לחישוב !!! התיאור בכתב הכמויות הינו תיאור תמציתי ואינו משקף את מכלול
העבודות והדרישות בין שהסעיף מתאר עבודה/פעולה בודדת או מס'

עבודות ופעולות אחודות לביצוע העבודה. העבודות ותכולת העבודות בין
 שבתשלום ובין שאינם בתשלום יבוצעו ע"פ ובהתאם להוראת המפרט

הכללי של הגיחון במהדורתו העדכנית והמפרט המיוחד לעבודה זו.
בהעדר הוראה מפורשת, על הקבלן לקבל הנחיות מהמפקח.

קווי ביוב 57.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 380.00 קומפלט4.00  ס"מ ע"י טיח ואיטום צמנטי,100תיקון בטון פגום בשוחה קיימת עד קוטר 

 לרבות תיקון קירות וסתימת מרווח בבטון בין תקרת שוחה קיימת לחוליה
 עליונה

2.57.1.0010

לא לחישוב !!! 660.00 10.00 מ"א " אוM דגם "מגנוקריט - 1 סוד 27צינורות מבטון מזוין לפי ת"י 
 ס"מ40 קוטר 5"הידרוטייל" או ש"ע עם אטם תיקני על ה"זכר" דרג 

 מ'2.75 מ' ועד 2.25מונחים בקרקע בעומק מעל 

2.57.1.0020

לא לחישוב !!! 840.00 90.00 מ"א " אוM דגם "מגנוקריט - 1 סוד 27צינורות מבטון מזוין לפי ת"י 
 ס"מ50 קוטר 5"הידרוטייל" או ש"ע עם אטם תיקני על ה"זכר" דרג 

 מ'2.75 מ' ועד 2.25מונחים בקרקע בעומק מעל 

2.57.1.0030

לא לחישוב !!! 1,000.00 קומפלט1.00 120/100שוחות בקרה מרובעות מחוליות טרומיות במידות פנים קוטר 
 טון), שלביD400) 40 ס"מ ממין 50ס"מ, עם תא שיקוע ומכסה ב.ב. קוטר 

 מ', לרבות עבודות חפירה ומילוי1.25דריכה וכל האביזרים, בעומק עד 
חוזר

2.57.1.0040

לא לחישוב !!! 770.00 קומפלט1.00  ס"מ לתא ניקוז קיים, לרבות על עבודות החפירה,40חיבור קו ניקוז קוטר 
עבודות החיבור, עיבוד המתעל וכל החומרים הדרושים, מותקן מושלם

2.57.1.0050



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 18עמוד: 06/02/2020 חסוי

20/2019כתב כמויות למכרז מספר 
mחפירה ודיפון

תת כתב: - הסדרי תנועה זמניים והעתקת קווי ביוב

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 820.00 קומפלט1.00  ס"מ לתא ניקוז קיים, לרבות על עבודות החפירה,50חיבור קו ניקוז קוטר 

עבודות החיבור, עיבוד המתעל וכל החומרים הדרושים, מותקן מושלם
2.57.1.0060

לא לחישוב !!! 160.00 30.00 מ"ק מילוי תעלות בחול דיונות בשכבות בהידוק ובהרטבה מעל ריפוד וכיסוי
הצינור ועד לתחתית מבנה הכביש

2.57.1.0070

לא לחישוב !!! 430.00 30.00 מ"ק  (פיוליט בחוזק נמוך מבוקר)CLSMמילוי תעלות או בורות בתערובת 
בשפיכה חופשית ללא טפסנות

2.57.1.0080

לא לחישוב !!! אספקת מכסי ביוב

לא לחישוב !!! 750.00 3.00 יח'  טון דגם חברת40 ס"מ לעומס 60אספקה והובלה לשטח מכסה בקוטר 
הגיחון

2.57.1.0100

לא לחישוב !!! חפירת תעלות

לא לחישוב !!! 600.00 80.00 מ"א 2.57.1.0120 ס"מ25-50 מ' לביוב בקוטר 4.51-5.00חפירת תעלה בעומק 

לא לחישוב !!! 300.00 265.00 מ"א  (תוספת להעמקת תעלה עד0.50תוספת מחיר לסעיף חפירת תעלה לכל 
 ס"מ25-50 מ' לביוב בקוטר 5.01 מ') מעומק 7.0

2.57.1.0130

לא לחישוב !!! PVCאספקת צינורות והובלת צנרת 

לא לחישוב !!! 400.00 75.00 מ"א 2.57.1.0150 ס"מ45 עבה בקוטר PVCאספקה והובלה של צינור 

לא לחישוב !!! 100.00 75.00 מ"א  ס"מ עבור דרג45תוספת מחיר לסעיף אספקת והובלת צינור בקוטר 
PVC10

2.57.1.0160

לא לחישוב !!! PVCהנחת צינורות 

לא לחישוב !!! 180.00 75.00 מ"א 2.57.1.0180 ס"מ עם עטיפת ח/ש45 בקוטר PVCהנחת צינור 

לא לחישוב !!! מפלים לתאי בקרה

לא לחישוב !!! 500.00 3.00 יח' 2.57.1.0200 מ'1.01-2.00 ס"מ בגובה 15-20מפל בקוטר 

לא לחישוב !!! תאי בקרה

לא לחישוב !!! 22,550.00 3.00 יח' 2.57.1.0220 מ'7.0 מ' בעומק עד 1.50ת.ב. בקוטר 

לא לחישוב !!! תיקוני תאי בקרה



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 19עמוד: 06/02/2020 חסוי

20/2019כתב כמויות למכרז מספר 
mחפירה ודיפון

תת כתב: - הסדרי תנועה זמניים והעתקת קווי ביוב

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 60,000.00 2.00 יח'  ס"מ לתא בקרה קיים (כולל הטיית קו או שאיבה40-50התחברות בקוטר 

זמנית וטיפול במתעלים)
2.57.1.0240

לא לחישוב !!! 800.00 2.00 מ"א הגבהת/הנמכת  תא בקרה 2.57.1.0250

לא לחישוב !!! עבודות שונות

לא לחישוב !!! 132.00 500.00 מ"ק אספקה, פיזור והידוק של מצע סוג א' 2.57.1.0270

לא לחישוב !!! 800.00 32.00 מ"ק 2.57.1.0280 למטרה כלשהיא30הובלה ויציקת בטון מזוין ב-

לא לחישוב !!! 350.00 400.00 מ"ק   למילוי בורות ותעלות (בהתאם לאישור הגיחון/המפקחCLSMתוספת 
מראש)

2.57.1.0290

לא לחישוב !!! חפירה/חציבה כללית

לא לחישוב !!! 65.00 1,350.00 מ"ק חפירה/ חציבה כללית (לא של תעלות) לכל עומק 2.57.1.0310

לא לחישוב !!! מערכת דיפון תעלות

לא לחישוב !!! 9,600.00 75.00 מ"א "SBHתכנון וביצוע מערכת תמיכה כבדה לעבודות דיפון תעלות כדוגמת "
" תוצרת גרמניה משווק ע"ח חב' "אביSLIDE RAIL SHORING מסוג "

 מ', לרבות6 מ' עד 2 מ' ברוחב מ-8קון תשתיות בע"מ" או שו"ע, בעומק 
פועל מקצועי להדרכה בזמן הרכבה ופירוק המערכת- מחיר השכרה עד

2חודש כולל הובלה לאתר. (המדידה בציר התעלה למ"א הכוללת די פון 
דפנות התעלה)

2.57.1.0350

לא לחישוב !!! כלונסאות

לא לחישוב !!! 280.00 80.00 מ"א  ס"מ45 קידוח ויציקה קוטר 30כלונסאות בשיטת המיקרופיילים בטון ב-
 מ'18 מ' ועד 12בעומק מעל 

2.57.1.0370

לא לחישוב !!! 4,500.00 3.00 טון זיון כולל לכלונסאות 2.57.1.0380

לא לחישוב !!! 1,300.00 4.00 מ"ק 2.57.1.0390 במידות שונות30ראשי כלונסאות בטון ב-

לא לחישוב !!! שרוולי פלדה

לא לחישוב !!! 840.00 60.00 מ"א אספקה (בלבד) של צינורות פלדה שחורים ללא
GB28, קוטר "1/4ציפוי פנימי וללא עטיפה חיצונית, עובי דופן "

2.57.1.0410

קווי ביוב 57.1 סה"כ לתת פרק:

קווי ביוב 57 סה"כ לפרק:



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 20עמוד: 06/02/2020 חסוי

20/2019כתב כמויות למכרז מספר 
mחפירה ודיפון

תת כתב: - הסדרי תנועה זמניים והעתקת קווי ביוב

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

יים והעתקת קווי ביוב - הסדרי תנועה זמנ 2 סה"כ לתת כתב:



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 21עמוד: 06/02/2020 חסוי

20/2019כתב כמויות למכרז מספר 
mחפירה ודיפון

תת כתב: - הקצבים

הקצבים 60 פרק:

הקצבים 60.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 40,000.00 תח' תצפית22.00 תשלום חודשי להסדרי תנועה זמניים למשך תקופת הביצוע כולל צביעה

וסימון דרכים, מעקות בטיחות, גידור, תמרור, אביזרי בטיחות, שילוט
וצוותי אבטחה.

3.60.1.0010

הקצבים 60.1 סה"כ לתת פרק:

הקצבים 60 סה"כ לפרק:

עבודות רג'י 90 פרק:

עבודות רג'י 90.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
400,000.00 400,000.00 1.00 מחצבה עבודות רג'י 3.90.1.0010

400,000.00 עבודות רג'י 90.1 סה"כ לתת פרק:

400,000.00 עבודות רג'י 90 סה"כ לפרק:

400,000.00 - הקצבים 3 סה"כ לתת כתב:



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 22עמוד: 06/02/2020 חסוי

20/2019כתב כמויות למכרז מספר 
mחפירה ודיפון

תת כתב: קיר תומך תחמ"ש

עבודות עפר 1 פרק:

עבודות עפר 1.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,276,275.00 65.00 19,635.00 מ"ק חפירה וחציבה לכל עומק שיידרש בהתאם לתוכניות והנחיות מנה"פ.

המחיר כולל חציבה וחפירה גם במקומות קטנים ו/או בסמוך לרכיבים
קיימים (עצים לשימור, מבנים קיימים)  סמוך לצנרת קיימת, לכביש וכו',

החפירה כוללת עבודה בשלבים ובמועדים שונים ופינוי לאתר מורשה
ותשלום כל האגרות. החפירה והפינוי כוללים גם אלמנטי בטון/ ברזל

המתגלים במהלך החפירה וכל אלמנט תת קרקעי בתחום העבודה.העבודה
 כוללת ביצוע דרכי גישה ורמפות ירידה וסילוקן בגמר העבודה. העבודה
כוללת ניוד חומר באתר ע"פ דרישת מנה"פ. המדידה בהפרש שבין המפה

הטופוגרפית לאחר ביצוע הפירוקים ובין המפלסים המסומנים בתוכניות. 
החפירה כוללת גם כל מה שלא נכלל בסעיף פירוקים לע

4.1.1.0010

1,276,275.00 עבודות עפר 1.1 סה"כ לתת פרק:

1,276,275.00 עבודות עפר 1 סה"כ לפרק:

עבודות בטון יצוק באתר 2 פרק:

יסודות ומסדים 2.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
91,050.00 150.00 607.00 מ"ר מ"מ כולל עיגון לסלע ו/או3מ"מ בעובי 40/40רשת פלדה מגולוונת 

לכלונסאות הדיפון לפי הנחיות מנה"פ ויועץ הקרקע.  מיקום והיקף
פריסת הרשת  על פי הנחיית יועץ הקרקע. המדידה לפי שטח מחופה (ללא

 חפיפות). העבודה כוללת גם פירוק ופינוי הרשת באזורים שיוגדרו ע"י
מנה"פ

4.2.1.0015

167,050.00 1,300.00 128.50 מ"ק  במידות שונות על גבי הכלונסאות לרבות30קורת ראש מבטון ב – 
החציבה הדרושה. הזיון נמדד בנפרד.

4.2.1.0025

257,100.00 1,500.00 171.40 מ"ק  בחתכים שונים לעוגנים קבועים, בהתאם לתכניות40קורות מבטון ב-
לרבות קידוח ועיגון הקוצים לכלונסאות. הזיון נמדד בנפרד.

4.2.1.0035

1,125,000.00 4,500.00 250.00 טון 500ברזל  לזיון הבטון - מצולע וברזל רתיך. סוג הפלדה פ- 4.2.1.0045

314,440.00 1,400.00 224.60 מ"ק  בעוביים כלשהם, יצוקות כנגד כלונסאות30קירות ציפוי מותזים מבטון ב-
 וביניהם (העובי לחישוב הינו אך ורק העובי התיאורטי המסומן בתוכניות

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

4.2.1.0055

17,323.40 37.00 468.20 מ"ק 30 במקום ב-4 דרגת חשיפה 40תוספת מחיר עבור בטון ב- 4.2.1.0065

2,145.00 33.00 65.00 יח' 4.2.1.0075 מ'0.8 מ' עד 0.51 ובאורך מ- 4 בקוטר "P.V.Cנקזים בקירות בטון מצינור 

1,625.00 25.00 65.00 יח' 4.2.1.0085 עבור כיס חצץ בגב הקיר4תוספת מחיר לנקזים בקוטר "

48,336.00 60.00 805.60 מ"א  מ''מ, לרבות  עטיפה בבד75נקז אנכי כולל צינור שרשורי  מחורר בקוטר 
גיאוטכני

4.2.1.0095

2,024,069.40 יסודות ומסדים 2.1 סה"כ לתת פרק:



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 23עמוד: 06/02/2020 חסוי

20/2019כתב כמויות למכרז מספר 
mחפירה ודיפון

תת כתב: קיר תומך תחמ"ש

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

2,024,069.40 עבודות בטון יצוק באתר 2 סה"כ לפרק:

כלונסאות 23 פרק:

הריסה ותיקונים באתר - הכמויות למדידה 23.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
55,000.00 550.00 100.00 מ"ק  במערות או בסדקים בכלונסאות. המדידה רק עבור הכמות30בטון יתר ב-

 מהנפח התיאורטי של הכלונס.150%שמעבר ל 
4.23.1.0050

242,000.00 550.00 440.00 מ"ק  בקדח כלונס עקב התמוטטות קרקע ומילוי לכלונסאות20מילוי בטון ב 
בשיטה הסיבובית

4.23.1.0060

1,204,980.00 420.00 2,869.00 מ"א  מטר.20 ס"מ לדיפון בעומקים עד 60 בקוטר 40כלונסאות מיקרופיילים ב-
המחיר כולל בין היתר  קידוח ,הכנסת הזיון, ויציקה . הזיון נמדד בנפרד.
המדידה לפי אורך כולל של קידוח יצוק. (עבור התמוטטות קרקע ומילוי

בטון ישולם עבור מילוי הבטון על פי הסעיף המתאים ועבור הכלונס
ישולם פעם אחת לפי מ"א יצוק עם זיון )

4.23.1.0070

434,070.00 315.00 1,378.00 מ"א  ס''מ60 בקוטר 40כלונס אנכי בשיטה הסיבובית יצוק באתר מבטון ב-
 מטר. המחיר כולל בין היתר  קידוח ,הכנסת הזיון,20לדיפון בעומקים עד 

ויציקה . הזיון נמדד בנפרד. המדידה לפי אורך כולל של קידוח יצוק.
(עבור התמוטטות קרקע ומילוי בטון ישולם עבור מילוי הבטון על פי

הסעיף המתאים ועבור הכלונס ישולם פעם אחת לפי מ"א יצוק עם זיון )

4.23.1.0080

1,936,050.00 ים באתר - הכמויות למדידה הריסה ותיקונ 23.1 סה"כ לתת פרק:

1,936,050.00 כלונסאות 23 סה"כ לפרק:

עבודות פירוק והריסה 24 פרק:

עבודות פירוק והריסה 24.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
500.00 100.00 5.00 יח'  מ"ק בכלונסאות ללא פגיעה בזיון0.05סיתות נישות במידות שונות עד  

קיים
4.24.1.0010

500.00 עבודות פירוק והריסה 24.1 סה"כ לתת פרק:

500.00 עבודות פירוק והריסה 24 סה"כ לפרק:

עוגני קרקע 26 פרק:

עוגני קרקע 26.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
56,000.00 7,000.00 8.00 יח'  מכח הנעילה המתוכנן300%ביצוע עוגני קרקע ( עוגני ניסיון) עד הרס או 

 ובהתאם לדו"ח הקרקע.
4.26.1.0060

2,120,000.00 5,300.00 400.00 יח'  טון באורך חופשי כלשהו ובאורך45עוגני קרקע קבועים לכח שרות עד 
כולל כלשהו.

4.26.1.0070

252,800.00 320.00 790.00 מ"ק 4.26.1.0080 בתעלות, באזורי חפירה, וכיוצא בזהclsmמילוי 
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20/2019כתב כמויות למכרז מספר 
mחפירה ודיפון

תת כתב: קיר תומך תחמ"ש

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
12,000.00 800.00 15.00 מ"ק הזרקת יתר של דייס צמנט בברגי סלע ועוגנים. התשלום רק עבור נפח

הדייס שמעבר לפעמיים נפח הקדח
4.26.1.0090

2,440,800.00 עוגני קרקע 26.1 סה"כ לתת פרק:

2,440,800.00 עוגני קרקע 26 סה"כ לפרק:

7,677,694.40 קיר תומך תחמ"ש 4 סה"כ לתת כתב:


