
15/03/2020 מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ
1עמוד: 

192/2019מכרז מספר :

 כיתות24בי"ס למצטיינים בית חנינא - 

ארד הנדסה מנהל פרוייקט: 36,811,774.60 אומדן (ללא מע"מ):

ביס למצטיינים בית חנינא 1894 פרוייקט:

תכנון 1

ריכוז למכרז

בית הספר 1 תת כתב:

סה"כ נושא

74,055.00 עבודות עפר 1.1.1 תת פרק:

74,055.00עבודות עפר 1.1 סה"כ לפרק:

8,027,597.00 עבודות בטון יצוק באתר 1.2.1 תת פרק:

8,027,597.00עבודות בטון יצוק באתר 1.2 סה"כ לפרק:

368,100.00 עבודות בנייה 1.4.1 תת פרק:

368,100.00עבודות בנייה 1.4 סה"כ לפרק:

1,032,830.00 עבודות איטום 1.5.1 תת פרק:

1,032,830.00עבודות איטום 1.5 סה"כ לפרק:

284,576.00 דלתות עץ למוסדות חינוך 1.6.1 תת פרק:

64,606.50 ארונות מטבח, משטחי עבודה ודלפקים 1.6.20 תת פרק:

158,754.00 דלתות פלדה וארונות למערכות 1.6.31 תת פרק:

145,424.00 דלתות פלדה חסינות אש 1.6.33 תת פרק:

9,827.40 תריסי )רפפות( לאיוורור/שחרור עשן מפלדה 1.6.40 תת פרק:

96,798.00 סורגי פלדה 1.6.51 תת פרק:

46,512.00 מעקות פלדה 1.6.52 תת פרק:

33,660.00 מאחזי יד ופסי הגנה מפלדה 1.6.55 תת פרק:

840,157.90נגרות אומן ומסגרות פלדה 1.6 סה"כ לפרק:

60,000.00 צינורות פלדה מגולוונים 1.7.11 תת פרק:

78,575.00 צינורות פלסטיים 1.7.12 תת פרק:

1,836.00 ברזים, שסתומים ומסננים 1.7.21 תת פרק:

4,170.00 ספחים מגולוונים 1.7.23 תת פרק:

5,060.00 R-PPספחים וברזים "פולירול" מפוליפרופילן  1.7.26 תת פרק:

128,710.00 צינורות למערכת נקזים 1.7.31 תת פרק:

20,388.00 מחסומי רצפה ותעלות ניקוז 1.7.34 תת פרק:

84,405.00 אסלות, מיכלי הדחה ומשתנות 1.7.41 תת פרק:

58,682.00 כיורים וקערות 1.7.42 תת פרק:

31,942.00 ברזים וסוללות 1.7.45 תת פרק:

54,830.00 משטחי שיש )אבן(, משטחי "אבן קיסר", ומשטחים אקריליים 1.7.46 תת פרק:

12,640.00 ניקוז מי גשמים 1.7.50 תת פרק:

19,128.00 מיכלי מים 1.7.80 תת פרק:

37,492.00 עמדות וציוד לכיבוי אש בתוך הבניין 1.7.85 תת פרק:

5,736.00 דודי מים חמים 1.7.90 תת פרק:

2,990.00 איטום מעברים נגד אש 1.7.95 תת פרק:

606,584.00מתקני תברואה 1.7 סה"כ לפרק:

123,050.00 מובילים 1.8.1 תת פרק:

110,715.00 כבלים 1.8.2 תת פרק:

1,020.00 חציבות וקידוחים 1.8.3 תת פרק:

293,194.00 מתח נמוך 1.8.4 תת פרק:



סה"כ נושא

263,696.00 לוחות חשמל 1.8.5 תת פרק:

142,623.00 אביזרים 1.8.6 תת פרק:

9,590.00 הארקות 1.8.7 תת פרק:

709,391.00 גופי תאורה 1.8.8 תת פרק:

596,162.00 נקודות חשמל ותקשורת 1.8.9 תת פרק:

258,647.00 תקשורת ומולטימדיה 1.8.11 תת פרק:

59,775.00 עבודות פיתוח אזור בית ספר בלבד 1.8.20 תת פרק:

2,567,863.00מתקני חשמל 1.8 סה"כ לפרק:

490,580.00 טיח פנים 1.9.11 תת פרק:

44,622.00 טיח גבס וטיח לממ"ד 1.9.13 תת פרק:

132,790.00 טיח חוץ 1.9.21 תת פרק:

667,992.00עבודות טיח 1.9 סה"כ לפרק:

1,261,072.80 ריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה 1.10.31 תת פרק:

131,037.00 ריצוף באריחי שיש 1.10.32 תת פרק:

335,160.00 חיפוי קירות באריחי גרניט פורצלן 1.10.50 תת פרק:

1,727,269.80עבודות ריצוף וחיפוי 1.10 סה"כ לפרק:

290,193.00 צבע פנים 1.11.11 תת פרק:

33,208.00 צבע חוץ 1.11.12 תת פרק:

323,401.00עבודות צביעה 1.11 סה"כ לפרק:

855,446.00 רשימת אלומיניום 1.12.1 תת פרק:

563,703.00 CRGחיפוי קירות ותקרות בקסטות אלומיניום, משרביות מ- 1.12.91 תת פרק:

418,897.00 חיפוי קירות באריחי "טרקוטה"" 1.12.92 תת פרק:

22,100.00 מעקות ומאחזי יד מאלומיניום 1.12.98 תת פרק:

1,860,146.00עבודות אלומיניום 1.12 סה"כ לפרק:

2,072,300.00 עבודות אבן 1.14.1 תת פרק:

2,072,300.00עבודות אבן 1.14 סה"כ לפרק:

1,057,743.00 ציוד מיזוג אוויר ואיוורור 1.15.1 תת פרק:

359,636.20 מערכת פיזור אוויר ותעלות 1.15.2 תת פרק:

28,050.00 מפוחי אוורור 1.15.3 תת פרק:

35,190.00 אוורור מעבדות 1.15.4 תת פרק:

322,239.00 מערכות אוורור וסינון אוויר למרחבים מוגנים ולמקלטים 1.15.70 תת פרק:

0.511,802,858.20מתקני מיזוג אווירתת פרק  1.15 סה"כ לפרק:

3,420.00 בידוד אם שרוולי "וידופלקס" 1.16.52 תת פרק:

3,420.00מתקני הסקה 1.16 סה"כ לפרק:

187,000.00 למעלית נוסעים 1.17.1 תת פרק:

חמש שנות שרות לאחר תקופת האחריות 1.17.2 תת פרק:

187,000.00 - מעליות71פרק  1.17 סה"כ לפרק:

73,525.00 מסבך פלדה 1.19.1 תת פרק:

73,525.00תכנון וביצוע מסבך פלדה 1.19 סה"כ לפרק:

39,618.00 מחיצות גבס וחיפוי פנים לקירות 1.22.11 תת פרק:

62,207.00 תקרות אלומיניום ופח מגולוון 1.22.22 תת פרק:

481,120.00 תקרות פריקות מאריחי פיברגלס 1.22.23 תת פרק:

220,275.00 תקרות גבס, ספוג ופתחי שירות 1.22.25 תת פרק:

330,854.00 סגירות אנכיות ואופקיות מגבס 1.22.26 תת פרק:

14,238.00 תוספות לתקרות אקוסטיות וקירות גבס 1.22.28 תת פרק:

62,220.00 מערכת מחיצות לשרותים ומקלחות 1.22.41 תת פרק:

300,034.70 מחיצות  אקוסטיות 1.22.43 תת פרק:

1,510,566.70רכיבים מתועשים בבניין 1.22 סה"כ לפרק:

1,206,100.00 כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר 1.23.1 תת פרק:

1,206,100.00כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר 1.23 סה"כ לפרק:

2,856.00 שילוט 1.29.1 תת פרק:

7,480.00 שילוט וסימון מרחבים מוגנים וממ"דים 1.29.30 תת פרק:

10,336.00שילוט והכוונה בבניינים 1.29 סה"כ לפרק:

38,786.00 ציוד שירותים ושירותי נכים 1.30.1 תת פרק:

124,770.00 ציוד כיתות 1.30.60 תת פרק:

163,556.00ריהוט וציוד מורכב בבנין 1.30 סה"כ לפרק:

66,300.00 צנרת ניקוז 1.51.62 תת פרק:



סה"כ נושא

66,300.00סלילת כבישים ורחבות 1.51 סה"כ לפרק:

6,800.00 עטיפת בטון לצינורות 1.57.20 תת פרק:

6,800.00קווי מים, ביוב ותיעול 1.57 סה"כ לפרק:

269,328.00 מסגרות פלדה 1.59.40 תת פרק:

30,522.00 מתקני אוורור וסינון 1.59.50 תת פרק:

15,950.00 מתקני תברואה 1.59.70 תת פרק:

315,800.00מרחבים מוגנים ומקלטים 1.59 סה"כ לפרק:

בית הספרסה"כ לתת כתב: 125,514,557.60

פיתוח ונוף 2 תת כתב:

סה"כ נושא

29,100.00 עבודות עפר 2.1.1 תת פרק:

29,100.00עבודות עפר 2.1 סה"כ לפרק:

169,456.00 עבודות בטון יצוק באתר 2.2.1 תת פרק:

169,456.00עבודות בטון יצוק באתר 2.2 סה"כ לפרק:

55,910.00 צינורות פלסטיים 2.7.12 תת פרק:

55,910.00מתקני תברואה 2.7 סה"כ לפרק:

59,658.00 ושלים ופיקוע העיריה אין לבצע עבודות ללא אישור של מפקח העיריה 2.8.1 תת פרק:

7,697.00 עמודים וזרועות לתאורה חוץ 2.8.2 תת פרק:

37,959.00 אביזרי תאורה 2.8.3 תת פרק:

55,955.00 עבודות פיתוח בזק וחברת חשמל 2.8.20 תת פרק:

93,625.00 עבודות פיתוח מגרש ספורט 2.8.30 תת פרק:

254,894.00מתקני חשמל בית ספר בית חנינה מצטיינים פיתוח כביש 2.8 סה"כ לפרק:

140,400.00 טיח חוץ 2.9.21 תת פרק:

140,400.00טיח 2.9 סה"כ לפרק:

480,100.00 חיפוי קירות בלוחות אבן )טבעי ותעשייתי( 2.14.1 תת פרק:

34,000.00 תוספות למחירי החיפויים בקירות 2.14.2 תת פרק:

190,470.00 ריצוף משטחים באבן 2.14.3 תת פרק:

704,570.00עבודות אבן 2.14 סה"כ לפרק:

1,359,480.00 מיקרופיילים )כלונסאות בקדיחת הקשה( 2.23.41 תת פרק:

374,040.00 פלדת זיון 2.23.99 תת פרק:

1,733,520.00כלונסאות ואלמנטי סלארי, לביסוס מבנים ולדיפון 2.23 סה"כ לפרק:

216,920.00 קורות פלדה לעוגני קרקע קבועים 2.26.40 תת פרק:

216,920.00עוגני קרקע 2.26 סה"כ לפרק:

26,860.00 מתקן ספורט 2.30.23 תת פרק:

26,860.00מתקני ספורט 2.30 סה"כ לפרק:

2,805.00 מתקן חניה לאופנים 2.40.2 תת פרק:

16,800.00 טריבונות 2.40.4 תת פרק:

791,886.00 ריצוף באבנים משתלבות 2.40.5 תת פרק:

66,200.00 אבני גן 2.40.6 תת פרק:

27,500.00 עבודות מיוחדות 2.40.7 תת פרק:

471,600.00 מדרגות וחגורות בטון 2.40.52 תת פרק:

575,227.00 קירות תומכים מבטון ובלוקי בטון 2.40.61 תת פרק:

294,800.00 קירות כובד וגדרות בטון 2.40.70 תת פרק:

2,246,818.00פיתוח נופי 2.40 סה"כ לפרק:

20,400.00 עיבוד הקרקע ואדמת גינון 2.41.1 תת פרק:

85,545.00 נטיעה 2.41.2 תת פרק:

13,414.00 אביזרים לראש בקרה 2.41.3 תת פרק:

1,648.00 מחשבים ובקרי השקיה 2.41.4 תת פרק:

21,920.00 צנרת השקיה 2.41.5 תת פרק:

15,504.00 שלוחות טפטוף 2.41.6 תת פרק:

10,116.00 ראשי מערכת 2.41.7 תת פרק:

168,547.00גינון והשקיה 2.41 סה"כ לפרק:

227,290.00 21תת פרק  2.42.1 תת פרק:

35,190.00 ספסלים, שולחנות וביתנים 2.42.2 תת פרק:

7,848.00 מחסומים לרכב ומתקני חנייה לאופניים 2.42.3 תת פרק:

8,568.00 אשפתונים ומסתורי כביסה 2.42.4 תת פרק:



סה"כ נושא

8,432.00 ברזיה 2.42.5 תת פרק:

64,400.00 סככות ורשתות צל 2.42.7 תת פרק:

8,908.00 ברזיות 2.42.42 תת פרק:

360,636.00ריהוט חוץ 2.42 סה"כ לפרק:

118,680.00 מעקה 2.44.1 תת פרק:

33,150.00 שערים 2.44.2 תת פרק:

151,830.00מעקות 2.44 סה"כ לפרק:

34,622.00 2.51.1 עב' כנה ופירוק01תת-פרק  תת פרק:

2,358,000.00 2.51.2 עב' עפר02תת-פרק  תת פרק:

160,000.00 2.51.3 מצעים03תת-פרק  תת פרק:

96,550.00 2.51.4 אספלט04תת-פרק  תת פרק:

155,720.00 תעלות 2.51.5 תת פרק:

1,612.00 סימון ותמרור 2.51.9 תת פרק:

2,806,504.00עבודות הכנה ופירוק 2.51 סה"כ לפרק:

326,550.00 בטון מותז 2.54.30 תת פרק:

663,340.00 ברגי סלע 2.54.50 תת פרק:

361,600.00 דיפון בבטון מזוין 2.54.60 תת פרק:

1,351,490.00עבודות מינהור 2.54 סה"כ לפרק:

35,360.00 צינורות פלדה 2.57.11 תת פרק:

12,914.00 מגופים, "גמל" מים 2.57.21 תת פרק:

10,047.00 שסתומים ומסננים 2.57.22 תת פרק:

5,592.00 ברזי כיבוי אש )הידרנטים( מחוץ לבניין 2.57.26 תת פרק:

75,400.00 2.57.32 ופוליאתילןC.V.Pצינורות  תת פרק:

240,121.00 שוחות בקרה עגולות מחוליות טרומיות 2.57.42 תת פרק:

2,278.00 מפלים 2.57.46 תת פרק:

1,105.00 חיבור צינורות ביוב לשוחות קיימות 2.57.47 תת פרק:

143,700.00 צינורות פוליפרופילן ופוליאתילן מחוזקים בפלדה 2.57.53 תת פרק:

526,517.00קווי מים, ביוב ותיעול 2.57 סה"כ לפרק:

2,500.00 אבני שפה 2.98.20 תת פרק:

2,500.00אבן שפה 2.98 סה"כ לפרק:

פיתוח ונוףסה"כ לתת כתב: 210,946,472.00

חדר טרפו 3 תת כתב:

סה"כ נושא

300.00 עבודות עפר 3.1.1 תת פרק:

300.00עבודות עפר 3.1 סה"כ לפרק:

159,700.00 עבודות בטון יצוק באתר 3.2.1 תת פרק:

159,700.00עבודות בטון יצוק באתר 3.2 סה"כ לפרק:

38,256.00 עבודות איטום 3.5.1 תת פרק:

38,256.00עבודות איטום 3.5 סה"כ לפרק:

113,475.00 עבודות אבן 3.14.1 תת פרק:

113,475.00עבודות אבן 3.14 סה"כ לפרק:

39,014.00 כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר 3.23.1 תת פרק:

39,014.00כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר 3.23 סה"כ לפרק:

חדר טרפוסה"כ לתת כתב: 3350,745.00

36,811,774.60סה"כ לכל כתב הכמויות:

% הנחה:

36,811,774.60 סה"כ לאחר הנחה

___________________ שם הקבלן וחתימתו: ___________ תאריך:



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 5עמוד: 15/03/2020

192/2019כתב כמויות למכרז מספר 
m כיתות24בי"ס למצטיינים בית חנינא - 

תת כתב: בית הספר

עבודות עפר 1 פרק:

עבודות עפר 1.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
8,250.00 75.00 110.00 מ"ק חפירה ו/או חציבה לקורות יסוד וראשי כלונסאות במידות שונות. לרבות

 ס"מ ו/או סילוקZ1520מילוי חוזר ממיטב העפר מהודק בשכבות של 
למקום שפך מאושר. המדידה נ ללא מרחבי עבודה וללא שיפועי חפירה.

1.1.1.010.00 (0010)

45,500.00 26.00 1,750.00 מ"ר 1.1.1.020.00 ס"מ.2-1 ס"מ, אגרגט גודל «20שכבת חצץ בעובי  (0020)

12,240.00 102.00 120.00 מ"א 5ניקוז יסודות כולל: הנחת בד גאוטכני על הבטון, צינור שרשורי בקוטר "
15 גרם/מ"ר, מילוי חצץ (ג'וזיה) בעובי 500עטוף בבד גיאוטכני במשקל  

 מ"מ על החצץ0.3ס"מ מסביב הצינוחתבד גיאוטכני על החצץ, ניילון 
 בשיפוע לקבלת הצינור השרשורי של15ומילוי מרווח העבודה בבטון ב-

ניקוז היסודות.  הצינור תמיד מתחת לתחתית רצפ ת הבטון.

1.1.1.030.00 (0030)

1,300.00 5.00 260.00 מ"ר 1.1.1.040.00 מוד.א.א.ש.הו.%98הידוק השתית לצפיפות של  (0040)

6,765.00 123.00 55.00 מ"ק %98 ס"מ לצפיפות של Z1520מצע סוג א' מהודק בשכבות של 
מוד.א.ש.הו.

1.1.1.050.00 (0050)

74,055.00 עבודות עפר 1.1 סה"כ לתת פרק:

74,055.00 עבודות עפר 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
. מחירי היחידה כוללים2 אלא אם צויין אחרת. 30. סוג הבטון ב-1הערות: 

.118 ביצוע כל הנידרש לקבלת דרגת חשיפת הבטון על פי תקן ישראלי  
. מחירי היחידה כולםביצוע היציקות בשיפועים ובקשתות כמפורט3

בתוכניות.

77,000.00 44.00 1,750.00 מ"ר  ס"מ מתחת למרצפי בטון וקורות יסוד, לרבות בטון5מצע בטון רזה בעובי 
 רזה בצידי קורות יסוד. (המדידה בהיטל אופקי)

1.2.1.010.00 (0020)

12,250.00 7.00 1,750.00 מ"ר  מ"מ מתחת למרצפי בטון, פרושים0.3מצע יריעות פוליאתילן בעובי 
 ס"מ. המדידה נטו.20בחפיות של 

1.2.1.020.00 (0030)

83,700.00 54.00 1,550.00 מ"ר 1.2.1.030.00 ס"מ מתחת למרצפי בטון וקורות יסוד.25מצע ארגזי פוליביד בגובה  (0040)

38,080.00 1,190.00 32.00 מ"ק ראשי כלונסאות במידות שונות. 1.2.1.040.00 (0050)

53,520.00 892.00 60.00 מ"ק קורות יסוד במידות שונות כמפורט בתוכניות לרבות בליטות ומגרעות. 1.2.1.050.00 (0060)

50,960.00 196.00 260.00 מ"ר  ס"מ, לרבות כל התפרים כגון: תפר דמה,15מרצפי בטון מונחים בעובי 
תפרי עבודה, תפרים סופיים, תפרים הקפיים, תפרים בהיקף עמודים

וקירות וכו'.

1.2.1.060.00 (0070)
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
225,400.00 196.00 1,150.00 מ"ר 1.2.1.070.00 ס"מ.25מרצפי בטון בעובי  (0080)

92,000.00 230.00 400.00 מ"ר 1.2.1.080.00 ס"מ.30מרצפי בטון בעובי  (0090)

108,375.00 1,275.00 85.00 מ"ק עמודי בטון במידות חתך שונות לרבות בליטות ומגרעות. 1.2.1.090.00 (0100)

9,432.00 1,572.00 6.00 מ"ק  ס"מ, יצוקים בתבניות פלדה לקבלת פני70עמודי בטון עגולים בקוטר 
בטון חלק.

1.2.1.100.00 (0110)

4,950.00 1,980.00 2.50 מ"ק  ס"מ, יצוקים בתבניות פלדה לקבלת פני30עמודי בטון עגולים בקוטר 
בטון חלק.

1.2.1.110.00 (0120)

1,094,400.00 1,216.00 900.00 מ"ק 1.2.1.120.00 ס"מ.20קירות בטון בעובי  (0130)

17,220.00 1,148.00 15.00 מ"ק 1.2.1.130.00 ס"מ.25קירות בטון בעובי  (0140)

259,675.00 1,105.00 235.00 מ"ק 1.2.1.140.00 ס"מ.30קירות בטון בעובי  (0150)

183,600.00 1,080.00 170.00 מ"ק 1.2.1.150.00 ס"מ.35קירות בטון בעובי  (0160)

173,910.00 1,054.00 165.00 מ"ק 1.2.1.160.00 ס"מ.40קירות בטון בעובי  (0170)

109,060.00 1,148.00 95.00 מ"ק קורות בטון תחתונות במידות שונות לרבות בליטות ומגרעות. 1.2.1.170.00 (0180)

203,660.00 1,198.00 170.00 מ"ק קורות בטון עליונות ומעקות במידות שונות לרבות בליטות ומגרעות. 1.2.1.180.00 (0190)

9,720.00 243.00 40.00 מ"ר 1.2.1.190.00 ס"מ.20תקרות או גגות בטון בעובי  (0200)

15,840.00 288.00 55.00 מ"ר 1.2.1.200.00 ס"מ.25תקרות או גגות בטון בעובי  (0210)

1,760,400.00 326.00 5,400.00 מ"ר 1.2.1.210.00 ס"מ.30תקרות או גגות בטון בעובי  (0220)

307,700.00 362.00 850.00 מ"ר 1.2.1.220.00 ס"מ.35תקרות או גגות בטון בעובי  (0230)

142,715.00 391.00 365.00 מ"ר 1.2.1.230.00 ס"מ.40תקרות או גגות בטון בעובי  (0240)

171,190.00 323.00 530.00 מ"ר  ס"מ, לרבות50=8+35+7, בעובי כולל של Iתקרות צלעות מצולבות בחתך 
 מילוי בבלוקי קלקר - בטון מייקו.

1.2.1.240.00 (0250)

147,560.00 476.00 310.00 מ"ק  ק"ג/מ"ק, בעובי מינימאלי1200שיפועים בגג מבטקל במשקל מרחבי של 
 ס"מ .6/6 ס"מ, לרבות החלקה כהכנה לאיטום ורולקות בטון 4של 

1.2.1.250.00 (0260)
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
86,700.00 1,445.00 60.00 מ"ק מדרגות בטון במידות שונות לרבות משטחי ביניים, משטחים משופעים,

משולשי בטון, בליטות מגרעות, החלקת הבטון וכו'.
1.2.1.260.00 (0270)

11,560.00 1,156.00 10.00 מ"ק בסיסי בטון מלבניים במידות שונות   לרבות בליטות ומגרעות קיטום
 ק"ג1פינות, יצירת שטחי בטון חשוף, החלקת פני הבטון בתוספת של «

צמנט למ"ר וכו'. הכל קומפלט.

1.2.1.270.00 (0280)

3,400.00 3,400.00 קומפלט1.00 פיגום בפיר המעלית לפי תוכנית יצרן המעלית לרבות פרוק בגמר
העבודה.

1.2.1.280.00 (0290)

2,720.00 680.00 4.00 יח' ביטון משקופים של דלתות פיר המעלית. 1.2.1.290.00 (0300)

4,200.00 42.00 100.00 מ"ק תוספת מחיר עבור מוסף אטימה קריסטלי בכמות לפי הוראות היצרן. 1.2.1.300.00 (0310)

95,940.00 36.00 2,665.00 מ"ק .30  במקום ב-40תוספת מחיר עבור בטון ב- 1.2.1.310.00 (0320)

18,785.00 1,105.00 17.00 מ"ק משולשי בטון לטריבונות, במידות שונות, לרבות החלקת הבטון. 1.2.1.320.00 (0330)

76,500.00 850.00 90.00 מ"ק 1.2.1.330.00 ס"מ.Z80200קירות בטון בעובי  (0340)

38,675.00 15,470.00 2.50 טון  מעוגנים בבטון, לרבות פלטקות,RHS200/200/16עמודי פלדה מסוג 
קוצים מרותכים, גילוון, צביעה וכו'.

1.2.1.340.00 (0350)

51,000.00 12,750.00 4.00 טון , לרבות פלטקות, קוצים מרותכים,t=6/"30עמודים מצינורות פלדה בקוטר 
 גילוון, צביעה וכו'.

1.2.1.350.00 (0360)

2,285,800.00 4,156.00 550.00 טון מוטות פלדה עגולים ומצולעים רתיכים  ורשתות פלדה מרותכות, מסוג
, בקטרים ובאורכים שונים, לזיון הבטון.400פ-

1.2.1.360.00 (0370)

8,027,597.00 עבודות בטון יצוק באתר 2.1 סה"כ לתת פרק:

8,027,597.00 עבודות בטון יצוק באתר 2 סה"כ לפרק:

עבודות בנייה 4 פרק:

עבודות בנייה 4.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
121,600.00 128.00 950.00 מ"ר  ס"מ לרבות חגורות בטון10 חורים) בעובי 3מחיצות בלוקי בטון חלולים (

אופקיות, אנכיות, הקפיות, שטרבות, זיון החגורות, עיגון לקיים באמצעות
 קוצים וכו'.

1.4.1.010.00 (0010)

246,500.00 170.00 1,450.00 מ"ר  ס"מ לרבות חגורות בטון20 חורים) בעובי 4קירות בלוקי בטון חלולים (
אופקיות, אנכיות, הקפיות, שטרבות, זיון החגורות, עיגון לקיים באמצעות

 קוצים וכו'.

1.4.1.020.00 (0020)

368,100.00 עבודות בנייה 4.1 סה"כ לתת פרק:

368,100.00 עבודות בנייה 4 סה"כ לפרק:
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עבודות איטום 5 פרק:

עבודות איטום 5.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
243,200.00 128.00 1,900.00 מ"ר איטום גגות, מרפסות,  ביריעות ביטומניות משוכללות בשתי שכבות

 גרם ארג250 בתוספת S.B.S מ"מ כל שכבה,משופרות בפולימר 5בעובי 
 ס"מ בכל מקום שיידרש, שכבת6/6פוליאסטר למ"ר, לרבות רולקות ון

, איטום בשתי יריעות הגג על גבי המעקות עד לסרגלGS474יסוד 
האלומיניום, איטום רולקות ביריעת חיזוק ויריעת איטום, חיזוקריעות

למעקות בסרגל אלומיניום + סתימה במסטיק, איטום מעברי צנרת  וכל
המפורט במפרט המיוחד. היריעות יהיו בגמר חצץ מוטבע. המדידה פעם

אחת לשתי היריעות ביחבהיטל אופקי בין המעקות.

1.5.1.010.00 (0010)

85,500.00 45.00 1,900.00 מ"ר  ס"מ, מודבקים5 בעובי F-30בידוד תרמי בגגות ע"י פוליסטרן מוקצף 
לתקרת הבטון בביטומן חם.

1.5.1.020.00 (0020)

46,000.00 115.00 400.00 מ"ר  מ"מ, משופרות5איטום קירות ביריעות ביטומניות משוכללות בעובי 
 גרם ארג פוליאסטר למ"ר. לרבות רולקות250 בתוספת S.B.Sבפולימר 

 ס"מ בכל מקום שיידראיטום מעברי צנרת וחיזוק היריעות6/6בטון 
לקירות בסרגל אלומיניום+סתימה במסטיק.

1.5.1.030.00 (0030)

117,000.00 65.00 1,800.00 מ"ר  מ"מ,5איטום רצפה וקורות יסוד ביריעות ביטומניות משוכללות בעובי 
 גרם ארג פוליאסטר למ"ר. לרבות250 בתוספת S.B.Sמשופרות בפולימר 

 ס"מ בכלקום שיידרש, איטום מעברי צנרת. (המדידה6/6רולקות בטון 
בהיטל אופקי)

1.5.1.040.00 (0040)

16,800.00 42.00 400.00 מ"ר  ס"מ מודבקים בביטומן5 בעובי F-30הגנה על איטום קירות בלוחות קלקר 
 חם.

1.5.1.050.00 (0050)

20,400.00 51.00 400.00 מ"ר 1.5.1.060.00 ס"מ, לרבות חומרי מליטה.7הגנה על בידוד קירות בלוקי בטון בעובי  (0060)

13,500.00 75.00 180.00 מ"ר איטום רצפת שטחים רטובים בציפוי ביטומני אלסטומרי מושבח בפולימר
 או אלסטופז לרבות הכנת התשתית,10מסוג אלסטופלקס או מסטיגום 

 ס"מ בכל מקושיידרש, פריימר ביטומני מסוג פז יסוד או6/6רולקות בטון 
 שכבות ציפוי בכמות2 גרם/מ"ר, 300פריימר מסטיגום או ש"ע בכמות של 

"מ, איטום מעברי2 ק"ג/מ"ר לקבלת ציפוי יבש בעובי של 3 כוללת של 
צנרת,איטום קופסאות ביקורת וכל השכבות כנדרש, לרבות איטום על גבי

 ס"מ. הכל קומפלט לפי מפרט היצרן. (המדידה בהיטל25הקירות לגובה 
אופקי ב הקירות)

1.5.1.070.00 (0070)

9,180.00 51.00 180.00 מ"ר  ס"מ כתשתית לאיטום4שיפועים באמצעות מדה בטון בעובי מינימום 
רצפת חדרים רטובים.

1.5.1.080.00 (0080)

7,250.00 58.00 125.00 מ"ר איטום קירות שטחים רטובים על גבס או על בטון או על טיח או על בלוק
מתחת לאריחי קרמיקה או גרניט פורצלן במערכת איטום מסוג מאסטר

WALLאו ש"ע המיוצר על ידיברת פזקר במריחה או בהתזה, לרבות 
 גרם/מ"ר ושתי300 או ש"ע בכמות של WALLפריימר מסוג מאסטר 

 ק"ג/מ"ר לשכבה, לעובי כולל (י)1.5-2 בכמות של WALLשכבות מאסטר 
 מ"מ לרבות הכנת התשתית, איטום מעברי צנרת, רולקות בטון0.8של 
/ ס"מ בכל מקום שיידרש וכל השכבות כנדרש. הכל קומפלט לפי6/6

מפרט היצרן.

1.5.1.090.00 (0090)

294,000.00 49.00 6,000.00 מ"ר איטום קירות מתחת לציפוי אבן, טרקוטה, אלומיניום בחזיתות, בציפוי
" או ש"ע,100צמנטי פולימרי חד רכיבי גמיש מסוג "טורוסיל פלקס 

 ק"ג/מ"ר בשתי שכבות.4בכמות כוללת של 

1.5.1.100.00 (0100)

180,000.00 30.00 6,000.00 מ"ר בידוד מתחת לציפוי אבן ,  טרקוטה ,  אלומיניום  בחזיתות בלוחות
 ס"מ.3רונדופן בעובי 

1.5.1.110.00 (0110)

1,032,830.00 עבודות איטום 5.1 סה"כ לתת פרק:

1,032,830.00 עבודות איטום 5 סה"כ לפרק:
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נגרות אומן ומסגרות פלדה 6 פרק:

דלתות עץ למוסדות חינוך 6.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
17,104.00 4,276.00 4.00 יח'  דלת למוסדות חינוך, חד כנפית מעץ לפתיחה צירית,1דלת לפי פרט נ-

" דוגמת "דלתות6185 ס"מ דגם "אלפא דלתא ת"י 90/210במידות 
 פיאוריטן מוקצף, כולל פרופיל%100שהרבני" או ש"ע עם מילוי 

אלומיניום עם צירים ומנגנון לריסון הכנף, מעטפת הדלת פורמייקה דו
 מ"מ מגולו, מנ עול1.5 מ"מ, קנט בוק גושני, משקוף פח 2.5צדדית בעובי 

צילינדר, ידיות מתכת ואטם היקפי

1.6.1.010.00 (0010)

21,380.00 4,276.00 5.00 יח' * דלת למוסדות חינוך, חד כנפית מעץ לפתיחה צירית,1דלת לפי פרט נ-
" דוגמת "דלתות6185 ס"מ דגם "אלפא דלתא ת"י 95/210במידות 

 ליאוריטן מוקצף, כולל פרופיל%100שהרבני" או ש"ע עם מילוי 
אלומיניום עם צירים ומנגנון לריסון הכנף, מעטפת הדלת פורמייקה דו

 מ"מ מגולן, מ נעול1.5 מ"מ, קנט בוק גושני, משקוף פח 2.5צדדית בעובי 
צילינדר, ידיות מתכת ואטם היקפי

1.6.1.011.00 (0020)

72,692.00 4,276.00 17.00 יח'  דלת למוסדות חינוך, חד כנפית מעץ לפתיחה צירית,2דלת לפי פרט נ-
" דוגמת "דלתות6185 ס"מ דגם "אלפא דלתא ת"י 100/210במידות 

 ליאוריטן מוקצף, כולל פרופיל%100שהרבני" או ש"ע עם מילוי 
אלומיניום עם צירים ומנגנון לריסון הכנף, מעטפת הדלת פורמייקה דו

 מ"מ מגולן, מ נעול1.5 מ"מ, קנט בוק גושני, משקוף פח 2.5צדדית בעובי 
צילינדר, ידיות מתכת ואטם היקפי

1.6.1.012.00 (0030)

145,860.00 4,420.00 33.00 יח'  דלת למוסדות חינוך, חד כנפית מעץ לפתיחה צירית,3דלת לפי פרט נ-
" דוגמת "דלתות6185 ס"מ דגם "אלפא דלתא ת"י 110/210במידות 

 ליאוריטן מוקצף, כולל פרופיל%100שהרבני" או ש"ע עם מילוי 
אלומיניום עם צירים ומנגנון לריסון הכנף, מעטפת הדלת פורמייקה דו

 מ"מ מגולן, מ נעול1.5 מ"מ, קנט בוק גושני, משקוף פח 2.5צדדית בעובי 
צילינדר, ידיות מתכת ואטם היקפי

1.6.1.013.00 (0040)

27,540.00 4,590.00 6.00 יח'  דלת למוסדות חינוך, חד כנפית מעץ לפתיחה צירית,4דלת לפי פרט נ-
" דוגמת "דלתות6185 ס"מ דגם "אלפא דלתא ת"י 130/210במידות 

 ליאוריטן מוקצף, כולל פרופיל%100שהרבני" או ש"ע עם מילוי 
אלומיניום עם צירים ומנגנון לריסון הכנף, מעטפת הדלת פורמייקה דו

 מ"מ מגולן, מ נעול1.5 מ"מ, קנט בוק גושני, משקוף פח 2.5צדדית בעובי 
צילינדר, ידיות מתכת ואטם היקפי

1.6.1.014.00 (0050)

284,576.00 דלתות עץ למוסדות חינוך 6.1 סה"כ לתת פרק:

ארונות מטבח, משטחי עבודה ודלפקים 6.20 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
6,630.00 3,315.00 קומפלט2.00  ס"מ,250/60/90 יחידת ארון מטבח תחתון עשוי סנדוויץ  במידות 5פרט נ-

, סוקל תחתון סנדוויץ.P.Fציפוי פנים מלמין יצוק וציפוי חוץ פורמיקה 
הארון מחולק לפי פרט אדריכל

1.6.20.010.00 (0010)

5,780.00 2,890.00 קומפלט2.00  ס"מ,250/30/60 יחידת ארון מטבח עליון עשוי סנדוויץ במידות 5פרט נ-  
, הארון מחולק לפי פרט אדריכלP.Fציפוי פנים וציפוי חוץ פורמיקה 

1.6.20.110.00 (0020)

2,550.00 2,550.00 1.00 יח'  ס"מ,180/60/90 יחידת ארון מטבח תחתון עשוי סנדוויץ במידות 6פרט נ-
, סוקל תחתון סנדוויץ.P.Fציפוי פנים מלמין יצוק וציפוי חוץ פורמיקה 

הארון מחולק לפי פרט אדריכל

1.6.20.111.00 (0030)

2,295.00 2,295.00 1.00 יח'  ס"מ,180/30/60 יחידת ארון מטבח עליון עשוי סנדוויץ במידות 6פרט נ-
, הארון מחולק לפי פרט אדריכלP.Fציפוי פנים וציפוי חוץ פורמיקה 

1.6.20.112.00 (0040)
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
7,650.00 2,550.00 3.00 יח'  ס"מ,180/60/90  יחידת ארון מטבח תחתון עשוי סיבית במידות 7פרט נ-

, סוקל תחתון סנדוויץ.P.Fציפוי פנים מלמין יצוק וציפוי חוץ פורמיקה 
הארון מחולק לפי פרטאדריכל

1.6.20.113.00 (0050)

39,701.50 586.00 67.75 מ"א 60 עשוי מלוחות "פנוליק" (טרספה) ברוחב 9 נ-8משטחי עבודה פרטים נ-
 מ"מ, אנטי ונדליזם ועמידים בפני שריטות ושחיקה, מים13ס"מ ובעובי 

ולחות, לרבות קונזולותמיכה/רגלי תמיכה מתכווננות

1.6.20.1100.00 (0060)

64,606.50 ות מטבח, משטחי עבודה ודלפקים ארונ 6.20 סה"כ לתת פרק:

דלתות פלדה וארונות למערכות 6.31 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
14,875.00 2,125.00 7.00 יח'  ס"מ ומשקוף פח110/210 - דלת חד כנפית מפח מגולוון במידות 6פריט מ-

 מ"מ, הכנף מורכבת משני לוחות פלדה מגולוונים עם1.5מגולוון בעובי 
 או צביעה בתנור,P.V.Cמילוי פוליאוריטן אומרסלעים, לרבות ציפוי 

מנעול צילינדר וידיות מתכת

1.6.31.026.00 (0010)

4,420.00 2,210.00 2.00 יח'  ס"מ ומשקוף פח120/210 - דלת חד כנפית מפח מגולוון במידות 7פריט מ-
 מ"מ, הכנף מורכבת משני לוחות פלדה מגולוונים עם1.5מגולוון בעובי 

 או צביעה בתנור,P.V.Cמילוי פוליאוריטן אומרסלעים, לרבות ציפוי 
מנעול צילינדר וידיות מתכת

1.6.31.027.00 (0020)

9,180.00 2,295.00 4.00 יח'  ס"מ ומשקוף110/210* - דלת חד כנפית מפח מגולוון במידות 10פריט מ-
 מ"מ, הכנף מורכבת משני לוחות פלדה מגולוונים1.5פח מגולוון בעובי 

 או צביעה בתנור,P.V.Cעם מילוי פוליאוריטן צמר סלעים, לרבות ציפוי 
מנעול צילינדר וידיות מתכת

1.6.31.033.00 (0030)

16,660.00 8,330.00 2.00 יח' , פתיחה צירית במידות25דלת רפפות דו כנפית מפח מגולוון לפי פרט מ-
 ס"מ עם שתי רפפות משולבות בחלק התחתון והעליון של הדלת260/210

ומילוי פוליאוריטן או צמלעים, צביעה בתנור ומשקוף פח מגולוון וצבוע
 מ"מ, מנעול צילינדר וידיות מתכת1.5בעובי 

1.6.31.078.00 (0040)

48,790.00 595.00 82.00 מ"ר  מ"מ1.25דלתות לארונות מערכות מפח מגולוון לפי פרטי אדריכל, בעובי 
 מ"מ לרבות משקוף צבוע, סוגר קפיצי שקוע עם נעילה במפתח1.5 או 

מאסטר וגמר צבע בתנור, מכבות בנישה בנויה .

1.6.31.510.00 (0050)

8,330.00 8,330.00 1.00 יח' 18 לפי פרט מ-360/210ויטרינת פלדה וזכוכית במידות  1.6.31.511.00 (0060)

8,755.00 8,755.00 1.00 יח' 19 לפי פרט מ-330/240ויטרינת פלדה וזכוכית במידות  1.6.31.512.00 (0070)

15,912.00 15,912.00 1.00 יח' 20 לפי פרט מ-600/240ויטרינת פלדה וזכוכית במידות  1.6.31.513.00 (0080)

19,380.00 19,380.00 1.00 יח' 21 לפי פרט מ-480/396ויטרינת פלדה וזכוכית במידות  1.6.31.514.00 (0090)

5,568.00 5,568.00 1.00 יח' 32 לפי פרט מ-240/210ויטרינת פלדה וזכוכית במידות  1.6.31.515.00 (0100)

6,884.00 3,442.00 2.00 יח' 33 לפי פרט מ-120-130/210-240ויטרינת פלדה וזכוכית במידות  1.6.31.516.00 (0110)

158,754.00 דלתות פלדה וארונות למערכות 6.31 סה"כ לתת פרק:
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דלתות פלדה חסינות אש 6.33 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
5,440.00 2,720.00 2.00 יח' ,1212 דק' לפי ת"י 30 - דלת פלדה חד כנפית חסינת אש ל - 8פריט מ-

 מ"מ, הכנף1.5 ס"מ ומשקוף פלדה מגולוון וצבוע בעובי 110/210במידות 
 מ"מ, מילוי צמר סלעים,1.5מורכבת משני לוחות פלמגולוונים בעובי 

 או צביעה בתנור, לרבות מחזיר שמן, ידיות מתכת ומנעולP.V.Cציפוי 
צילינדר תקני

1.6.33.011.00 (0010)

5,780.00 2,890.00 2.00 יח' ,1212 דק' לפי ת"י 30 - דלת פלדה חד כנפית חסינת אש ל - 9פריט מ-
 מ"מ, הכנף1.5 ס"מ ומשקוף פלדה מגולוון וצבוע בעובי 120/210במידות 

 מ"מ, מילוי צמר סלעים,1.5מורכבת משני לוחות פלמגולוונים בעובי 
 או צביעה בתנור, לרבות מחזיר שמן, ידיות מתכת ומנעולP.V.Cציפוי 

צילינדר תקני

1.6.33.551.00 (0020)

12,240.00 3,060.00 4.00 יח' ,1212 דק' לפי ת"י 30* - דלת פלדה חד כנפית חסינת אש ל - 10פריט מ-
 מ"מ, הכנף1.5 ס"מ ומשקוף פלדה מגולוון וצבוע בעובי 130/210במידות 

 מ"מ, מילוי צמר סלעים,1.5מורכבת משני לוחות פהמגולוונים בעובי 
 או צביעה בתנור, לרבות מחזיר שמן, ידיות מתכת ומנעולP.V.Cציפוי 

צילינדר תקני

1.6.33.552.00 (0030)

33,660.00 3,060.00 11.00 יח' ,1212 דק' לפי ת"י 30 - דלת פלדה חד כנפית חסינת אש ל - 10פריט מ-
 מ"מ, הכנף1.5 ס"מ ומשקוף פלדה מגולוון וצבוע בעובי 130/210במידות 

 מ"מ, מילוי צמר סלעים,1.5מורכבת משני לוחות פהמגולוונים בעובי 
 או צביעה בתנור, לרבות מחזיר שמן, ידיות מתכת ומנעולP.V.Cציפוי 

צילינדר תקני

1.6.33.553.00 (0040)

12,254.00 1,114.00 11.00 יח' 1.6.33.554.00 ס"מ40 - לדלת פלדה חסינת אש עבור צוהר בקוטר 10תוספת לפי פריט מ- (0050)

53,550.00 5,950.00 9.00 יח' ,1212 דק' לפי ת"י 60 - דלת פלדה דו כנפית חסינת אש, ל- 15פריט מ-
 מ"מ, הכנף1.5 ס"מ ומשקוף פלדה מגולוון וצבוע בעובי 240/210במידות 

 מ"מ, מילוי צמר סלעים,1.5מורכבת משני לוחות פהמגולוונים בעובי 
 או צביעה בתנור, לרבות שלושה צירים, מחזיר שמן (ע"ג כלP.V.Cציפוי 

כנף), מתאם סגירת דלת (קרדינטור), ידיותכת ומ נעול צילינדר תקני

1.6.33.555.00 (0060)

22,500.00 1,250.00 18.00 יח' 40/40 - לדלת פלדה חסינת אש עבור צוהר במידות 15תוספת לפי פריט מ-
 ס"מ20/80 ס"מ או 

1.6.33.556.00 (0070)

145,424.00 דלתות פלדה חסינות אש 6.33 סה"כ לתת פרק:

תריסי )רפפות( לאיוורור/שחרור עשן מפלדה 6.40 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
8,976.00 816.00 11.00 מ"ר   תריס (רפפה) קבוע36 , מ-35 , מ-34 , מ-26 , מ-24, מ-22פריטים מ-

 מ"מ, לרבות מסגרת.1.5לאיוורור/שחרור עשן, עשוי מפח מגולוון בעובי 
 מ"1.0 מ"ר ועד 0.5המחיר הינו לתריס בשטחמעל 

1.6.40.085.00 (0010)

851.40 774.00 1.10 מ"ר  תריס (רפפה) קבוע לאיוורור/שחרור עשן, עשוי מפח מגולוון23פריט מ-
 מ"ר1.0 מ"מ, לרבות מסגרת. המחיר הינו לתריס בשטח מעל 1.5בעובי 

1.6.40.090.00 (0020)

9,827.40 תריסי )רפפות( לאיוורור/שחרור עשן מפלדה 6.40 סה"כ לתת פרק:

סורגי פלדה 6.51 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
96,798.00 442.00 219.00 מ"ר  דגם ישר עשוי31, מ-30, מ-29*, מ-28, מ-28סורגים קבועים לפי פרט מ-

 מ"מ, עם חיבורי99-100 מ"מ, במרווחים של 15/15מפרופיל פלדה מרובע 
פטנט ללא ריתוכים, מגלוון וצבוע אפוקסי בתנור

1.6.51.020.00 (0010)

96,798.00 סורגי פלדה 6.51 סה"כ לתת פרק:

מעקות פלדה 6.52 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
46,512.00 612.00 76.00 מ"א  מ' לפי1.3 מעקה פלדה, אופקי או משופע (למהלך מדרגות), בגובה 27מ-

פרט אדריכל (כולל מאחז יד כפול)
1.6.52.012.00 (0010)

46,512.00 מעקות פלדה 6.52 סה"כ לתת פרק:

מאחזי יד ופסי הגנה מפלדה 6.55 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
33,660.00 187.00 180.00 מ"א  - מאחז יד בחדר מדרגות מצינור פלדה מגולוון וצבוע בתנור,16פרט מ-

 לרבות חיזוקים לקיר/מעקה ורוזטות לכיסוי החיבור1 1/2בקוטר "
1.6.55.010.00 (0010)

33,660.00 מאחזי יד ופסי הגנה מפלדה 6.55 סה"כ לתת פרק:

840,157.90 גרות אומן ומסגרות פלדה נ 6 סה"כ לפרק:

מתקני תברואה 7 פרק:

צינורות פלדה מגולוונים 7.11 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,360.00 112.00 30.00 מ"א  עם עטיפה חיצונית פוליאתילן שחול40צינורות פלדה מגולוונים סקדיול 

 כדוגמת "אברות" או ש"ע למים קרים וחמיםAPC GALתלת שכבתי 
, לרבות1מותקנים גלויים או סמויים, מברים בהברגות, קוטר הצינור "

ספחים

1.7.11.520.00 (0010)

3,400.00 170.00 20.00 מ"א  עם עטיפה חיצונית פוליאתילן שחול40צינורות פלדה מגולוונים סקדיול 
 כדוגמת "אברות" או ש"ע למים קרים וחמיםAPC GALתלת שכבתי 

, לרבות2מותקנים גלויים או סמויים, מברים בהברגות, קוטר הצינור "
ספחים

1.7.11.550.00 (0020)

53,240.00 242.00 220.00 מ"א  עם עטיפה חיצונית פוליאתילן שחול40צינורות פלדה מגולוונים סקדיול 
 כדוגמת "אברות" או ש"ע למים קרים וחמיםAPC GALתלת שכבתי 

,3מותקנים גלויים או סמויים מחרים בריתוך ו/או בהברגה, קוטר הצינור "
 לרבות מחברים, ללא ספחים

1.7.11.560.00 (0030)

60,000.00 צינורות פלדה מגולוונים 7.11 סה"כ לתת פרק:

צינורות פלסטיים 7.12 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
29,250.00 65.00 450.00 מ"א  דוגמת "פולירול" תוצרת "חוליות"PP-R  SDR-7.4צינורות פוליפרופילן 

 אטמ', מותקנים גלויים או20או ש"ע, למים קרים וחמים, ללחץ עבודה 
 מ"מ,רבות ספחים20סמויים, קוטר 

1.7.12.1000.00 (0010)



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 13עמוד: 15/03/2020

192/2019כתב כמויות למכרז מספר 
m כיתות24בי"ס למצטיינים בית חנינא - 

תת כתב: בית הספר

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
14,625.00 75.00 195.00 מ"א  דוגמת "פולירול" תוצרת "חוליות" אוPP-R  SDR-6צינורות פוליפרופילן 

 אטמ', מותקנים גלויים או20 ש"ע, למים קרים וחמים, ללחץ עבודה 
 מ"מ, לותספחים25סמויים, קוטר 

1.7.12.1010.00 (0020)

32,040.00 89.00 360.00 מ"א  דוגמת "פולירול" תוצרת "חוליות" אוPP-R  SDR-6צינורות פוליפרופילן 
 אטמ', מותקנים גלויים או20 ש"ע, למים קרים וחמים, ללחץ עבודה 

 מ"מ, לותספחים32סמויים, קוטר 

1.7.12.1020.00 (0030)

2,660.00 133.00 20.00 מ"א  דוגמת "פולירול" תוצרת "חוליות" אוPP-R  SDR-6צינורות פוליפרופילן 
 אטמ', מותקנים גלויים או20 ש"ע, למים קרים וחמים, ללחץ עבודה 

 מ"מ, לותספחים50סמויים, קוטר 

1.7.12.1040.00 (0040)

78,575.00 ורות פלסטיים צינ 7.12 סה"כ לתת פרק:

ברזים, שסתומים ומסננים 7.21 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,836.00 153.00 12.00 יח' , עשויים ברונזה/פליז ללא הרקורד המשולם1ברזים כדוריים קוטר  "

בנפרד
1.7.21.420.00 (0010)

1,836.00 ברזים, שסתומים ומסננים 7.21 סה"כ לתת פרק:

ספחים מגולוונים 7.23 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,960.00 196.00 10.00 יח' , חיבורים בהברגה3 מעלות מגולוונות קוטר "90זויות  1.7.23.070.00 (0010)

2,210.00 221.00 10.00 יח' , חיבורים בהברגה3טע מגולוון קוטר " 1.7.23.361.00 (0020)

4,170.00 ספחים מגולוונים 7.23 סה"כ לתת פרק:

R-PPספחים וברזים "פולירול" מפוליפרופילן  7.26 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,620.00 162.00 10.00 יח'  משולב עם פליזPP-Rברזים כדוריים "פולירול" עשויים פוליפרופילן 

20 מ"מ, ללחץ עבודה 20תוצרת "חוליות" או ש"ע, חיבור בריתוך, קוטר 
אטמ'

1.7.26.010.00 (0010)

2,496.00 208.00 12.00 יח'  משולב עם פליזPP-Rברזים כדוריים "פולירול" עשויים פוליפרופילן 
20 מ"מ, ללחץ עבודה 25תוצרת "חוליות" או ש"ע, חיבור בריתוך, קוטר 

אטמ'

1.7.26.020.00 (0020)

944.00 236.00 4.00 יח'  משולב עם פליזPP-Rברזים כדוריים "פולירול" עשויים פוליפרופילן 
20 מ"מ, ללחץ עבודה 32תוצרת "חוליות" או ש"ע, חיבור בריתוך, קוטר 

אטמ'

1.7.26.030.00 (0030)

5,060.00 R-PPספחים וברזים "פולירול" מפוליפרופילן  7.26 סה"כ לתת פרק:

צינורות למערכת נקזים 7.31 תת פרק:
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192/2019כתב כמויות למכרז מספר 
m כיתות24בי"ס למצטיינים בית חנינא - 

תת כתב: בית הספר

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
24,320.00 76.00 320.00 מ"א )  דוגמת "חוליות" אוH.D.P.Eצינורות פוליאתילן בצפיפות גבוהה (

40"גבריט" או "מובילית" או ש"ע, מותקנים גלויים או סמויים, קוטר 
מ"מ, לרבות ספחים

1.7.31.395.00 (0010)

6,640.00 83.00 80.00 מ"א )  דוגמת "חוליות" אוH.D.P.Eצינורות פוליאתילן בצפיפות גבוהה (
50"גבריט" או "מובילית" או ש"ע, מותקנים גלויים או סמויים, קוטר 

מ"מ, לרבות ספחים

1.7.31.400.00 (0020)

4,250.00 85.00 50.00 מ"א )  דוגמת "חוליות" אוH.D.P.Eצינורות פוליאתילן בצפיפות גבוהה (
63"גבריט" או "מובילית" או ש"ע, מותקנים גלויים או סמויים, קוטר 

מ"מ, לרבות מחברים, ללא סים

1.7.31.410.00 (0030)

93,500.00 110.00 850.00 מ"א ) דוגמת "חוליות" אוH.D.P.Eצינורות פוליאתילן בצפיפות גבוהה (
 מ"מ, לרבות110"גבריט" או "מובילית" או ש"ע, מותקנים סמויים, קוטר 

מופות חשמליות, לרבות מחים, ללא ספחים

1.7.31.430.00 (0040)

128,710.00 צינורות למערכת נקזים 7.31 סה"כ לתת פרק:

מחסומי רצפה ותעלות ניקוז 7.34 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
5,088.00 212.00 24.00 יח' ) עםH.D.P.E מ"מ  מפוליאתילן בצפיפות גבוהה (110/50מחסומי רצפה 

מכסה/רשת פליז
1.7.34.045.00 (0010)

15,300.00 850.00 18.00 מ"א 30 מ"מ ברוחב 1-1.2 (נירוסטה) בעובי 304תעלת ניקוז פתוחה מפלב"מ 
8 מ"מ, יציאה "20 ס"מ, רדיוסים בפינות לא פחות מ-15ס"מ ובגובה 

1.7.34.700.00 (0020)

20,388.00 מחסומי רצפה ותעלות ניקוז 7.34 סה"כ לתת פרק:

אסלות, מיכלי הדחה ומשתנות 7.41 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
31,280.00 782.00 40.00 יח'  לוטם" דוגמת "חרסה" או ש"ע384אסלות תלויות מחרס לבן סוג א' דגם "

עם מיכל הדחה סמוי (נמדד בנפרד), לרבות מושב ומכסה פלסטיק דגם כבד
 וכל החיזוקים

1.7.41.101.00 (0010)

12,580.00 2,516.00 5.00 יח' " דוגמת385"נגיש" - אסלת נכים תלויה מחרס לבן סוג א' דגם "ברקת 
 ס"מ עם מיכל הדחה סמוי46 ס"מ ובגובה 70"חרסה" או ש"ע באורך 

(נמדד בנפרד), לרבות מושב ומהקשיח דגם "פרסה" או ש"ע וכל החיזוקים

1.7.41.170.00 (0020)

25,245.00 561.00 45.00 יח' תוספת לאסלות תלויות ומונובלוק תלוי עם מיכל הדחה גלוי עבור מתקן
לקיבוע לקיר (ריתום), תוצרת "פלאסון" או ש"ע, לרבות אביזרי חיבור

לאסלה

1.7.41.190.00 (0030)

15,300.00 340.00 45.00 יח' מיכל הדחה מפלסטיק דו כמותי עם סיפון, בוכנה, צינור הדחה, ברז זויתי
מצופה כרום וצינורות מפלסטיק משוריין

1.7.41.200.00 (0040)

84,405.00 אסלות, מיכלי הדחה ומשתנות 7.41 סה"כ לתת פרק:

כיורים וקערות 7.42 תת פרק:



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 15עמוד: 15/03/2020

192/2019כתב כמויות למכרז מספר 
m כיתות24בי"ס למצטיינים בית חנינא - 

תת כתב: בית הספר

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,680.00 536.00 5.00 יח' "45"נגיש" - כיורי רחצה מחרס צבעוני סוג א' דוגמת "חרסה" דגם "אלפא 

 ס"מ17 ס"מ ובגובה 34.5 ס"מ, ברוחב 44.5 מעוגל או ש"ע, באורך 
1.7.42.036.00 (0010)

8,988.00 642.00 14.00 יח' 1.7.42.311.00 ס"מ60/40קערות מטבח מחרס לבן סוג א' דגם "גלדור" במידות  (0030)

204.00 68.00 3.00 יח' 1.7.42.500.00 או ש"ע לכיור2סיפון ליפסקי " (0040)

6,656.00 128.00 52.00 יח' " לכיור רחיצה1/4 1סיפון ניקל  1.7.42.550.00 (0050)

38,250.00 6,375.00 6.00 יח' קולר מים מנירוסטה בעמידה כולל פיה למילוי בקבוקים, מתקן נגיש. 1.7.42.551.00 (0060)

1,904.00 476.00 4.00 יח' כיור רחצה מחרס לבן אובלי סוג א' דוגמת "חרסה" דגם "פלמה" או ש"ע 1.7.42.000.00 (0070)

58,682.00 כיורים וקערות 7.42 סה"כ לתת פרק:

ברזים וסוללות 7.45 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
476.00 119.00 4.00 יח'  דוגמת "חמת" או ש"ע,300209 מק"ט 3/4ברז גן או כביסה מהקיר, קוטר "

פיה קצרה קבועה וידית פעמונית, גימור כרום, מותקן מושלם
1.7.45.030.00 (0010)

18,768.00 552.00 34.00 יח' סוללה לכיור בעמידה, עם פיה קצרה מסתובבת מסדרת "אלגרו" מק"ט
 דוגמת "חמת" או ש"ע גימור כרום, ידיות פעמונית, מותקן מושלם300142

לרבות ברזי ניל וכל חומריעזר

1.7.45.145.00 (0020)

7,728.00 552.00 14.00 יח' ר  פיה45סוללה לקערת מטבח בעמידה, עם פיה מסתובבת מסדרת "רותם  
  דוגמת "חמת" או ש"ע, גימור כרום, מותקן900522 ארוכה", מק"ט 

מושלם, לרבות ברזי ניל וכל חריהעזר

1.7.45.162.00 (0030)

4,970.00 994.00 5.00 יח' "נגיש" - סוללה לכיור עם פיה קצרה מסתובבת וידית מרפק להתקנה
 דוגמת "חמת" או ש"ע, גימור כרום, מותקן מושלם301450מהקיר מק"ט 

1.7.45.400.00 (0040)

לא לחישוב !!! 781.00 8.00 יח' 18505" מדגם BROENברז מעבדה למים קרים בעמידה כדוגמת תוצרת "
או ש"ע

1.7.45.000.00 (0050)

31,942.00 ברזים וסוללות 7.45 סה"כ לתת פרק:

משטחי שיש )אבן(, משטחי "אבן קיסר", ומשטחים אקריליים 7.46 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
44,460.00 1,950.00 22.80 מ"א  מ"מ ברוחב עד15משטח מוצק אקרילי דוגמת "אורטגה" או ש"ע בעובי 

 ס"מ סינר10 ס"מ עם כיור רחצה , הגבהה אחורית עם רדיוס ובגובה 65
 ס"מ , לרבות פתחים לברזים ןסבוניות , מדידה , הובלה20קדמי בגובה 

והרכבה .

1.7.46.031.00 (0010)
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192/2019כתב כמויות למכרז מספר 
m כיתות24בי"ס למצטיינים בית חנינא - 

תת כתב: בית הספר

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
10,370.00 850.00 12.20 מ"א ,3350, 9141) דגם 1משטח קוורץ של "אבן קיסר" או ש"ע (קבוצה 

 ס"מ, לרבות עיבוד קנט ישר בעובי65 ס"מ וברוחב עד 2 בעובי 3040,3200
 ס"מ בהתקנה40/60 המשטח עם פאזה עדינה, עיבפתחים לכיור במידות 

תחתונה, לכיור סטנדרט ולברז "פרח" (ברז מהשיש)

1.7.46.000.00 (0020)

משטחי שיש )אבן(, משטחי "אבן קיסר", ומשטחים אקריליים54,830.00 7.46 סה"כ לתת פרק:

ניקוז מי גשמים 7.50 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
12,640.00 790.00 16.00 יח' X"64נקזים (קולטי מי גשמים) לגגות ומרפסות יציאה אופקית קוטר "

U.P.P לרבות גוף עם חיבור שקע תקע וברדס מסוג S-15"דלביט" סדרה 
חוסם עלים

1.7.50.120.00 (0010)

12,640.00 יקוז מי גשמים נ 7.50 סה"כ לתת פרק:

מיכלי מים 7.80 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
8,928.00 1,488.00 6.00 יח' ,3/4  ליטר יציאה "200מיכלי מים עגולים מפוליאתילן לתכולה של 

לרבות מעמד מתכת וברזים
1.7.80.020.00 (0010)

10,200.00 10,200.00 1.00 יח' , לרבות2 ליטר יציאה "3,000מיכלי מים עגולים מפוליאתילן לתכולה של 
 מעמד מתכת וברזים

1.7.80.070.00 (0020)

19,128.00 מיכלי מים 7.80 סה"כ לתת פרק:

עמדות וציוד לכיבוי אש בתוך הבניין 7.85 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
24,388.00 1,742.00 קומפלט14.00 עמדת כיבוי אש תקנית, מותקנת בתוך ארון (הנמדד בנפרד), המותקן  על

 ובאורך2 זרנוקים בקוטר "2 עם מצמד שטורץ, 2קיר, לרבות ברז שריפה "
, ברז2, רב שימושי עם מצמד "2 מ' עם מצמדי שטורמזנק סילון/ריסוס "15

 מ', חיבור לקו30 באורך 3/4, גלגלון עם צינור גמיש קוטר "1כדורי "
המים ושילוט "אש" לזיהוי, מותקן מושלם

1.7.85.012.00 (0010)

6,440.00 230.00 28.00 יח' 1.7.85.050.00 ק"ג6מטפי אבקה יבשה  (0020)

6,664.00 476.00 קומפלט14.00  ס"מ,120/80/30ארון לציוד כיבוי אש מפח עם דלת נועלת, במידות 
 ושני מטפי כיבוי, המשולמים3/4מחובר לקיר (מיועד להתקנת גלגלון "

בנפרד)

1.7.85.230.00 (0030)

37,492.00 עמדות וציוד לכיבוי אש בתוך הבניין 7.85 סה"כ לתת פרק:

דודי מים חמים 7.90 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
5,736.00 1,912.00 3.00 יח'  ליטר עם ציפוי אמאייל פנימי ובידוד פוליאוריתן150דודי מים חמים 

יצוק לרבות כל האביזרים, שסתום אל חוזר ושסתום בטחון ותקופת
 שנים3אחריות של 

1.7.90.040.00 (0010)
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192/2019כתב כמויות למכרז מספר 
m כיתות24בי"ס למצטיינים בית חנינא - 

תת כתב: בית הספר

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

5,736.00 דודי מים חמים 7.90 סה"כ לתת פרק:

איטום מעברים נגד אש 7.95 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
770.00 77.00 10.00 יח' איטום אש במעבר שרוול בקיר או רצפה למשך שעתיים של צינור מחומר

. האיטום יעשה ע"י השמת קולרH.D.P.E או P.V.C כגון: 2פלסטי קוטר "
 בהיקף הצינור2 חלק 931.או ש"ע לפי ת"י JBK COתופח יעודי מסוג "

ARבצד אחד של הקיר, משווק ע"י י.ב. קורמן מערכות מיגון אש בע"מ "

1.7.95.012.00 (0010)

940.00 94.00 10.00 יח' איטום אש במעבר שרוול בקיר או רצפה למשך שעתיים של צינור מחומר
. האיטום יעשה ע"י השמת קולרH.D.P.E או P.V.C כגון: 3פלסטי קוטר "

 בהיקף הצינור בצד2 חלק 931אוש"ע לפי ת"י JBK COתופח יעודי מסוג "
AR אחד של הקיר, משווק ע"י י.ב. קורמן מערכות מיגון אש בע"מ "

1.7.95.013.00 (0020)

1,280.00 128.00 10.00 יח' איטום אש במעבר שרוול בקיר או רצפה למשך שעתיים של צינור מחומר
. האיטום יעשה ע"י השמת קולרH.D.P.E או P.V.C כגון: 4פלסטי קוטר "

 בהיקף הצינור בצד2 חלק 931אוש"ע לפי ת"י JBK COתופח יעודי מסוג "
AR אחד של הקיר, משווק ע"י י.ב. קורמן מערכות מיגון אש בע"מ "

1.7.95.014.00 (0030)

2,990.00 איטום מעברים נגד אש 7.95 סה"כ לתת פרק:

606,584.00 מתקני תברואה 7 סה"כ לפרק:

מתקני חשמל 8 פרק:

מובילים 8.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,500.00 9.00 500.00 מ"א  מ"מ4 מ"מ עם חוט משיכה 20צינורות פלסטיים כפיפים פ"נ בקוטר 

טמונים בקרקע או מותקנים במחיצות ובחציבת תיקרות/קירות בהתקנה
סמויה שאינם כלולים במחיר נקוד

1.8.1.010.00 (0010)

4,200.00 12.00 350.00 מ"א 1.8.1.020.00 מ"מ.25צינורות פלסטיים כנ"ל בקוטר  (0020)

750.00 15.00 50.00 מ"א 1.8.1.030.00 מ"מ.32צינורות פלסטיים כנ"ל בקוטר  (0030)

7,600.00 19.00 400.00 מ"א 1.8.1.040.00 צול.2צינורות פלסטיים כנ"ל בקוטר  (0040)

10,200.00 102.00 100.00 מ"א  מ"מ עם6תעלת כבלים לחשמל  / לתקשורת עשויה מרשת מגולוון בעובי 
 ס"מ, התעלות תלויות מהתקרה. המחירX830 ציפוי קדמיום במידות 

 ס"מ. במחיר100מרחק בין המתלים 3-2כולל מתלים מגולוונים דגם 
התעלה כלולים גם הזוויות, הקשתות, חיבורי התעלות סופיות ירידות

ת מעMFK2ללוחות שכולם יהיו תוצרת יצרן התעלות. המחיר כולל הכנ 
ברים מתאימים בקירות כולל אטימה סביב התעלות נגד אש. יש לקבל

אישור המפקח לפני ההתקנה. גובה התעלה ומיקום סופי יקבע במקום ע"י
 או ישראלוקס או ש"עMFK המפקח. התעלות וציוד העיהיו תוצרת 

מאושר

1.8.1.050.00 (0050)

60,800.00 76.00 800.00 מ"א 1.8.1.060.00 ס"מ.X820תעלות כבלים כנ"ל במידות  (0060)



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 18עמוד: 15/03/2020

192/2019כתב כמויות למכרז מספר 
m כיתות24בי"ס למצטיינים בית חנינא - 

תת כתב: בית הספר

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
6,800.00 68.00 100.00 מ"א 1.8.1.070.00 ס"מ.X810תעלות כבלים כנ"ל במידות  (0070)

22,000.00 110.00 200.00 מ"א  מ"מ סגור עם מכסה וברגים  במידות2תעלות כבלים מפח מגולוון בעובי  
 X1020.ס"מ קבועות על מבנה או תלויות מהתקרה בהתאם למפרט הטכני 

 או ש"ע כוללMFK המחיר כולל חיזוק למבנה"ימתלים מגולוונים תוצרת 
 ס"מ בתוך התעלה לחיזוק הכבלים. המחיר כולל100 כל Zהתקנת פרופיל 

 הכנת מעברים מתאימים בקירות כולל אטימה סביב הלות. יש לקבל
אישור המפקח לפני ההתקנה. גובה ומיקום התעלה ייקבע במקום ע"י

המתכנן.

1.8.1.080.00 (0080)

1,700.00 17.00 100.00 מ"א  מ"מ3 ס"מ בעובי 6 ס"מ ובעומק 12תעלות פלסטיק עם מכסה ברוחב 
 תוצרת "איבוקו" כוללTAקבועות על מבנה או תלויות מהתקרה דגם 

זויות סופיות וכו'. בצבע לפי בחתהאדריכל כמופיע במפרט הטכני.

1.8.1.090.00 (0090)

1,300.00 13.00 100.00 מ"א 1.8.1.100.00 מ"מ.3 ס"מ ובעובי 4 ס"מ בעומק 6תעלות פלסטיק כנ"ל ברוחב  (0100)

1,300.00 26.00 50.00 מ"א אספקה והנחת צינור שרשורי גמיש "קוברה" דו שכבתי עשוי פוליאטילן
שכבה חיצונית שחור שכבה פנימית ירוק, תוצרת ויסמן-פרידמן עם תו תקן

 מ"מ מונח בחפירה מוכנה או ביציקות50.בקוטר 0 ואירופאי 728 ישראלי 
EN50כולל חוט משיכה וסרט סימון תקני 

1.8.1.110.00 (0110)

1,900.00 38.00 50.00 מ"א אספקה והנחת צינור שרשורי גמיש "קוברה" דו שכבתי עשוי פוליאטילן
שכבה חיצונית שחור שכבה פנימית ירוק, תוצרת ויסמן-פרידמן עם תו תקן

 מונח בחפירה מוכנה או ביציקות3.בקוטר ''0 ואירופאי 728 ישראלי 
EN50כולל חוט משיכה וסרט סימון תקני 

1.8.1.120.00 (0120)

123,050.00 מובילים 8.1 סה"כ לתת פרק:

כבלים 8.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
24,480.00 102.00 240.00 מ"א X2404 בחתך  NA2XY אלומניום XLPEהספקה והתקנה של כבלים מסוג 

 מטר החל ממער' מניה בגבול5ממ"ר מושחלים בצינורות כולל סימון כל 
המגרש אל לוח חשמל ראשי כוליבורים בקצוות וכל חומרי העזר

הדרושים.

1.8.2.010.00 (0010)

10,240.00 128.00 80.00 מ"א  ממ"רX704 בחתך  N2XY נחושת XLPEהספקה והתקנה של כבלים מסוג 
מותקן ומחוזק בתעלה ע"י שלות תקניות או מושחלים בצינורות כולל

חיבורים בקצוות וכל חומרי העזרדרושים.

1.8.2.020.00 (0020)

23,040.00 144.00 160.00 מ"א  ממ"רX954 בחתך  N2XY נחושת XLPEהספקה והתקנה של כבלים מסוג 
מותקן ומחוזק בתעלה ע"י שלות תקניות או מושחלים בצינורות כולל

חיבורים בקצוות וכל חומרי העזרדרושים.

1.8.2.030.00 (0030)

6,120.00 51.00 120.00 מ"א  ממ"ר קבועים על מבנה אוX165 בחתך N2XY נחושת XLPEכבלים מסוג 
מונחים על תעלות, או מושחלים בצינורות כולל חיבור בקצוות, ושאינם

כלולים במחיר נקודה או בסעאחר.

1.8.2.040.00 (0040)

16,800.00 42.00 400.00 מ"א 1.8.2.050.00 ממ"ר.X105כבלים כנ"ל בחתך  (0050)

1,500.00 30.00 50.00 מ"א 1.8.2.060.00 ממ"ר.X65כבלים כנ"ל בחתך  (0060)



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 19עמוד: 15/03/2020

192/2019כתב כמויות למכרז מספר 
m כיתות24בי"ס למצטיינים בית חנינא - 

תת כתב: בית הספר

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
400.00 20.00 20.00 מ"א 1.8.2.070.00 ממ"ר.X45כבלים כנ"ל בחתך  (0070)

340.00 17.00 20.00 מ"א 1.8.2.080.00 ממ"ר.X2.55כבלים כנ"ל בחתך  (0080)

300.00 15.00 20.00 מ"א 1.8.2.090.00 ממ"ר.X1.55כבלים כנ"ל בחתך  (0090)

650.00 13.00 50.00 מ"א 1.8.2.100.00 ממ"ר.X1.53כבלים כנ"ל בחתך  (0100)

1,360.00 68.00 20.00 מ"א  ממ"ר מושחלים בצינורות150 בחתך PVCמוליכי נחושת להארקה מבודדי 
 או קבועים למבנה או מונחים בתעלות או על סולמות כולל סימון וחיבור

בקצוות.

1.8.2.110.00 (0110)

11,750.00 47.00 250.00 מ"א 1.8.2.120.00 ממ"ר.70מוליכים כנ"ל בחתך  (0120)

2,050.00 41.00 50.00 מ"א 1.8.2.130.00 ממ"ר.50מוליכים כנ"ל בחתך  (0130)

1,500.00 30.00 50.00 מ"א 1.8.2.140.00 ממ"ר.35מוליכים כנ"ל בחתך  (0140)

750.00 15.00 50.00 מ"א 1.8.2.150.00 ממ"ר.16מוליכים כנ"ל בחתך  (0150)

960.00 12.00 80.00 מ"א 1.8.2.160.00 ממ"ר.10מוליכים כנ"ל בחתך  (0160)

4,200.00 21.00 200.00 מ"א  ממ"ר קבועים על מבנה או מונחים על0.6 זוגות PE 10כבלי טלפון 
סולמות או מושחלים בצינורות כולל חיבור בקצוות וכל חומרי העזר

הדרושים שאינם כלולים במחיר נדה.

1.8.2.170.00 (0170)

2,550.00 51.00 50.00 מ"א  ממ"ר קבועים על0.6 חמישים זוגות PJMBכבלי טלפון להתקנה חיצונית 
מבנה או מונחים על סולמות או מושחלים בצינורות כנ"ל שאינם כלולים

במחיר נקודה.

1.8.2.180.00 (0180)

212.00 212.00 קומפלט1.00  בהתאם לדרישותLS PLUS זוגות 50סרגל מהדקים עבור כבלי טלפון ל- 
בזק. כולל התקנה.

1.8.2.190.00 (0190)

425.00 425.00 קומפלט1.00  זוג מותקן50בלוק פסיסי חיבור מתנתקים לטלפונים כולל אמבטיה כולל 
 כולל סימון וזיהוי ע"פ דרישת בזק.KRONEבתה"ר תוצרת 

1.8.2.200.00 (0200)

1,088.00 272.00 קומפלט4.00  זוג מותקן10בלוק פסיסי חיבור מתנתקים לטלפונים כולל אמבטיה כולל 
 כולל סימון וזיהוי ע"פ דרישת בזק.KRONEבתה"ר תוצרת 

1.8.2.210.00 (0210)

110,715.00 כבלים 8.2 סה"כ לתת פרק:

חציבות וקידוחים 8.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 20עמוד: 15/03/2020

192/2019כתב כמויות למכרז מספר 
m כיתות24בי"ס למצטיינים בית חנינא - 

תת כתב: בית הספר

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,020.00 340.00 קומפלט3.00  בכל סוג של קיר, ריצפה ותקרה4קידוח במקדחת יהלום לקדח בקוטר ''

 קומפ' באישור מהנדס בניין.3 ס"מ, למעבר שרוול ''30בעובי מעל  
 ס"מ כלולים בסעיף30הערה- מעברים בקירות או בתהעד 

הנקודות/צינורות ולא ישולם עבורם בנפרד. יבוצע רק באישור.

1.8.3.010.00 (0010)

1,020.00 חציבות וקידוחים 8.3 סה"כ לתת פרק:

מתח נמוך 8.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מערכות לגילוי אש, כריזה ואינטרקום - כל הציוד המסופק מתאים

" - על הספק לצרף אישורים.2015ל"תאימות לשנת 

מערכת גילוי אש ועשן

11,900.00 11,900.00 קומפלט1.00 הספקה, התקנה, חיבור והפעלה של מרכזיה לגילוי אש ועשן אנלוגית
) קומפ' משולבת במערכת הכריזה של טלפיירADDRESSABLEממוענת (

 כמופיע במפרט הני, עבור כל המבנה. המערכת תכלולADR-3000-S3דגם 
 חוגי בקרה ותתוכנן עם אפשרות הרחבה. הרכזת8 אביזרי כתובת עם 384 

 תכלול ספק כח, מצברי חרום ומטען, יח' בקרה מרכזית, יח'עלה ל כיבוי
RS-232 RS-485אש, יח' להפסקת חשמל בלוח ראשי ובלוח מ"א, ממשק 

כולל פרוטוקול תקשורת להעברת מידע במודם. המערכת תבוצע רק
באישור המזמין בכתב לכלקי המערכת

1.8.4.030.00 (0030)

722.00 722.00 קומפלט1.00 יחידת זיכרון מרכזית המשמשת לדיווח מצב המערכת. 1.8.4.040.00 (0040)

2,384.00 298.00 8.00 יח' יח' הפעלה מכותבת. 1.8.4.050.00 (0050)

53,000.00 212.00 250.00 יח' גלאי עשן אנלוגי מטיפוס אופטי כולל בסיס כמופיע במפרט. 1.8.4.060.00 (0060)

4,080.00 340.00 12.00 יח' גלאי עשן כנ"ל עם צפצפה. 1.8.4.070.00 (0070)

255.00 255.00 1.00 יח' גלאי קצב עליית טמפ' אנלוגי מטיפוס יוניזציה כולל בסיס כמופיע
במפרט.

1.8.4.080.00 (0080)

5,364.00 298.00 18.00 יח' הספקה והתקנה לחצן הפעלה ידני אנלוגי עם ידית משיכה ומפתח
 של טלמכניק אוXAS-E25"לריסט" כמופיע במפרט כדוגמת 

TPB-800ASR.של טלפייר 

1.8.4.090.00 (0090)

1,375.00 55.00 25.00 יח' הספקה והתקנה מנורת סימון למערכת ממוענת. 1.8.4.100.00 (0100)

7,650.00 255.00 30.00 יח' הספקה והתקנה של צופר התראות אור קולי מותקן במבנה כולל חיבור
מושלם וכל חומרי העזר להפעלה תקינה.

1.8.4.110.00 (0110)

510.00 510.00 קומפלט1.00 חייגן אוטומטי כמופיע במפרט. 1.8.4.120.00 (0120)

4,470.00 298.00 15.00 יח' יח' כתובת המקבלת מגע ממערכת ספינקלרים או מערכת אחרת. 1.8.4.130.00 (0130)

2,244.00 187.00 12.00 יח' NOמגנט לדלת אש  1.8.4.140.00 (0140)



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 21עמוד: 15/03/2020

192/2019כתב כמויות למכרז מספר 
m כיתות24בי"ס למצטיינים בית חנינא - 

תת כתב: בית הספר

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
6,800.00 6,800.00 קומפלט1.00 AGWחיווט מושלם לכל מערכת גילוי אש ועשן אנלוגית בכבל דו גידי 

 מפותל מסוכך תקני מושחל בצנרת קיימת (הנמדדת בנפרד) הפעלה#18
מושלמת לשביעות רצון המזמין מפ' לכל המבנה.

1.8.4.150.00 (0150)

680.00 340.00 2.00 יח' ,IP65הספקה והתקנה של צופר התראות  קולי חיצוני בתיבה מוגנת 
מותקן על קיר המבנה כולל חיבור מושלם וכל חומרי העזר להפעלה

תקינה.

1.8.4.160.00 (0160)

2,125.00 2,125.00 קומפלט1.00 תכנון והפעלה קומפ' של מערכות גילוי אש ועשן ומער' כיבוי בהתאם
להנחיות יועץ הבטיחות, מכון התקנים ושירותי כיבוי אש, כמופיע במפרט
 כולל קבלת אישור לתכנוןמכון התקנים וקבלת אישור סופי בגמר העבודה

3 כולל קבלת אישור ממכבי אש. לרבות מסירת תיק הוראות הפעלה ב- 
העתקים והוראות כתובות ליד המערכת ותרגול אנשי המכת כ מופיע

במפרט, כולל שנתיים אחריות למערכת.

1.8.4.170.00 (0170)

21,250.00 4,250.00 קומפלט5.00 מערכת כיבוי אש אוטומטית בארון חשמל ראשי בחדר חשמל כוללת
 ק"ג כולל5 במשקל FM-200מנגנון הפעלה חשמלי וידני, מיכל גז ידידותי 

מערכת הפעלה מכנית, שסתום מחץ, פרסוסטט להתראה על נפילת לחץ,
מפסק לחץ נמוך, שסתום לפריקה מהירה, יציאה לצינור גמיש לחיבור בין

המיכל לצנרת פיזור, כולל נק' פיזור כולל כרטיס כתובתפעלה ולבקרת
נפילת לחץ במיכל ממרכזת גילוי עשן, ועיגון המיכל ליד הלוח.

1.8.4.180.00 (0180)

23,800.00 11,900.00 קומפלט2.00  חלונות24הספקה והתקנה של רכזת לפתיחת חלונות לשיחרור עשן ל 
הכולל רכזת תוצרת מטלפרס עם סוללות גיבוי ולחצנים לפתיחת וסגירת

חלונות יום יומי לעבודה עם מעים לכל בניין בית הספר כולל תיכנון
 ואישור מכון התקנים ומכבה אש וכל הנדרשE90חיווט בכבלים חסיני אש 

 לקבלת המערכת כמופיע במפרט הטכני כולל חיבור לרכזתלוי א ש
והפעלת חלונות לשחרור עשן

1.8.4.190.00 (0190)

22,440.00 680.00 קומפלט33.00 הספקה והתקנה מנגנון פתיחת חלון לשחרור עשן מכל סוג שהוא ע"י קפיץ
 מופעל ע"י סליל מגנטי המקבל הוראות הפעלה מרכזת גילוי עשן תוצרת

 כולל1220מטלפרס כולל התקנה וחיבבחלונות הגג לפי תקן ישראלי 
E90חיווט בכבלים חסיני אש 

1.8.4.200.00 (0200)

מערכת כריזת חרום משולבת

680.00 68.00 קומפלט10.00 מנורה מהבהבת עם שילוט מחוברת קומפ' למערכת כריזה עבור חרשים.
המנורה מופעלת אוט' בשעת שידור הודעות. המחיר כולל חיבור למע'

כריזה והתקנת האביזרים הדרושיהפעלה קומפ'.

1.8.4.220.00 (0220)

48,960.00 204.00 240.00 יח' רמקול תקני להתקנה בתקרה אקוסטית או בתיבה מעל תקרה אקוסטית או
SW 8 בתיבה על הקיר או מוגן מים כמופיע במפרט הטכני, בקוטר ''

אוהם עם שנאי קו. הספק הרמקול4 עכבת סליל FULL RANGEמטיפוס 
 גרם. תחום תדר142 ווט עם מגנט קרמי קבוע שלא יפחת מ- 6-15

 מעלות. הרמקול יתאים להעברת מוסת רק120 הרץ, זווית פיזור 50-15000
 ע באיכות טובה וגם להודעות. המחיר כולל הספקה, התקנה וחיווט

מושלם.

1.8.4.230.00 (0230)

2,040.00 340.00 קומפלט6.00  ווט35הספקה והתקנה של רמקול שופר חיצוני למוסיקה והודעות בהספק 
 מותקן על המבנה כמתואר במפרט.

1.8.4.240.00 (0240)

18,700.00 18,700.00 קומפלט1.00  קומפ' מסוג3 חלק 1220הספקת והתקנת מערכת כריזה משולבת לפי תקן 
" וכל הציוד19טלפייר כחלק איטגרלי ממערכת גילוי אש כולל מסד 

לשידור הודעות ולהשמעת מוסיקמופיע במפרט: כולל מגבר בהספק של
 . בחישוב הכללי יש לקחת בחשבון שסה"כ הספק המגבריםRMS ואט 450

 רזרבה. כל הציוד להעברת הודעותמוסי%30 יספק עבור כל ביה"ס עם 
קה, מגברי ערבל קדם מגברים למיקרופון למע' מוסיקה ולכניסות אחרות,

 , מוניטור, וכל הנדרשDC/ACלוחות מיתוג וחיבורים ובקרה פנל 
להפעלה מושלמת של המערכ

1.8.4.250.00 (0250)
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
6,800.00 6,800.00 קומפלט1.00  מיקרופונים3הספקת והתקנת מערכת כריזה לכל בית הספר קומפ' כולל 

" וכל הציוד לשידור הודעות ולהשמעת מוסיקה19אלחוטיים כולל מסד 
 . בחישוב הכללי ישRMS ואט 450כמופיע במפרט: כולל מגבר בפקשל 

%30לקחת בחשבון שסה"כ הספק המגברים יספק עבור כל ביה"ס עם 
רזרבה. כל הציוד להעברת הודעות ולמוסיקה, מגברי ערבל קדםברים

למיקרופון למע' מוסיקה ולכניסות אחרות, לוחות מיתוג וחיבורים ובקרה
 , מוניטור, וכל הנדרש להפעלה מושלמת של המערכת.(יבוצעDC/ACפנל 

 באישור)

1.8.4.260.00 (0260)

255.00 255.00 קומפלט1.00 הספקה והתקנה של עמדת כריזת חרום בכניסה בתוך תיבה עם זכוכית
וכבל גמיש ושילוט.

1.8.4.270.00 (0270)

1,530.00 765.00 קומפלט2.00 90הספקה והתקנה קומפ' של מערכת אספקת זרם חרום ומטען למשך 
דקות רצופות.

1.8.4.280.00 (0280)

510.00 170.00 3.00 יח' הספקה והתקנה של וסת עוצמה אזורי מטיפוס שנאי משתנה כמתואר
במפרט.

1.8.4.290.00 (0290)

5,950.00 2,975.00 קומפלט2.00 חיווט מושלם לכל מערכת כריזה בכבלי רמקול וכבלי מיקרופון תקניים 
 מפותל מסוכך כולל צנרת אדומה תקנית ותיבותAGW #18בכבל דו גידי 

 לכריזה משולבת ושילוט3 חלק 1220מעבר לפי המפרט  ,הכל לפקן
הפעלה מושלמת לשביעות רצון המזמין קומפ' לכל המתקן

1.8.4.300.00 (0300)

510.00 510.00 קומפלט1.00 הספקת שעון זמן אסטרונומי דיגיטלי כולל תיבת מנגינות, המודיע על
הפסקות וכן לחצני הפעלה ידניים של תיבת המנגינות.

1.8.4.310.00 (0310)

3,060.00 1,530.00 קומפלט2.00 תכנון והפעלה קומפ' של מערכת כריזה משולבת בהתאם להנחיות יועץ
הבטיחות , מכון התקנים ושירותי כיבוי אש, כמופיע במפרט כולל קבלת

אישור לתכנון ממכון התקניםקבלת אישור סופי בגמר העבודה כולל קבלת
 אישור ממכבי אש ותשלום עבור הבדיקות. לרבות תכנות המערכת

 העתקים והוראות כתובות לידערכת3ומסירת תיק הוראות הפעלה ב- 
ותרגול אנשי המערכת כמופיע במפרט, כולל שנתיים אחריות למערכת.

1.8.4.320.00 (0320)

7,225.00 7,225.00 קומפלט1.00 מערכת אינטרקום טלויזיה קומפ' לדיבור ושמיעה וראיה ופתיחה חשמלית
 של דלתות תוצרת קומקס או ש"ע מאושר לפי המפרט הטכני. המערכת

 מונתבשער הכניסה בתוך תיבה חיצוניתIP65כוללת: עמדה חיצונית 
מוגנת מים למניעת ונדלזים החיצוני כולל התקנת מנעול אלקטרומגנט

 עמדה פנימית מקנת בביתן1בשער ובכניסות כולל קודנית ולחצן פתיחה. 
 עמדות שולחניות במזכירות ובמנהל עם שפורפרת דיבור / שמיעה2שומר. 
" ציבעוני לרואיה  ולחצנים לפתיחת הדלת. המנעולים יהיו עם7 ומסך 

 שלטים לפתיחה מרחוק המחיר קומפ' יכלול2מנגנון פתיחהחוסר מתח.  
צנרת וחיווט, ספק כח וכל החומרים והעבודות הדרושות לפי דרישת

העיריה קומפ'. המערכת תתנתק בזמן התראת א

1.8.4.330.00 (0330)

מערכת רעידת אדמה

18,700.00 18,700.00 קומפלט1.00 1.8.4.350.00 חודשים לאחר המסירה24י העזר הדרושים כולל אחזקה ושרות למשך  (0350)

7,225.00 7,225.00 קומפלט1.00 הספקה והתקנה מערכת דו סיטרית לאזור מחסה לפי התוכניות ולפי
דרישת יועץ בטיחות כולל ציוד קצה בכל אזורי המחסה קומפ' כולל

אישור מכון התקנים והתשלומים עבובדיקות. המחיר כולל צנרת חיווט
 חודשים לאחר24והפעלה וכל חומרי העזר הדרושים כולל אחריות למשך 

המסירה

1.8.4.370.00 (0360)

293,194.00 מתח נמוך 8.4 סה"כ לתת פרק:

לוחות חשמל 8.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
 כושרABBהערות:  * כל האביזרים בלוחות יהיו תוצרת שניידר, איטון או 

. * עיין מפרט טכני * יבוצע ע"י יצרן לוחות מאושר ע"י מכוןKA10 ניתוק 
. * הלוחות יבוצעו לפי תקןISO-9002 ואישור 22ת.ת 141 התקנים לת"י 

IEC60439-1 כל הלוחות יהיו מטיפוס * . TTA לוחות SYSTEMכל * .
מקום שכתוב "עד" הכוונה עד ועד בכלל.

2,805.00 2,805.00 1.00 יח' KA50 אמפר כושר ניתוק X6303מפסק זרם חצי אוטומטי לזרם נומינלי 
מצויידים בהגנה תרמית ומגנטית מתכוונת ידית בלתי פריקה, סליל

הפסקה .

1.8.5.020.00 (0020)

2,125.00 2,125.00 1.00 יח' KA36 אמפר כושר ניתוק X4003מפסק זרם חצי אוטומטי לזרם נומינלי 
מצויידים בהגנה תרמית ומגנטית מתכוונת ידית בלתי פריקה, סליל

הפסקה .

1.8.5.030.00 (0030)

1,530.00 1,530.00 1.00 יח' KA25 אמפר כושר ניתוק X2503מפסק זרם חצי אוטומטי לזרם נומינלי 
 ידית בלתיO.L160-250Aמצויידים בהגנה תרמית ומגנטית מתכוונת 

פריקה, סליל הפסקה .

1.8.5.040.00 (0040)

11,560.00 1,445.00 8.00 יח' KA25 אמפר כושר ניתוק X1603מפסק זרם חצי אוטומטי לזרם נומינלי 
 ידית בלתיO.L.80-160Aמצויידים בהגנה תרמית ומגנטית מתכוונת 

פריקה, סליל הפסקה .

1.8.5.050.00 (0050)

9,520.00 1,360.00 7.00 יח' KA36 אמפר כושר ניתוק X1003מפסק זרם חצי אוטומטי לזרם נומינלי 
 ידית בלתיO.L.60-100Aמצויידים בהגנה תרמית ומגנטית מתכוונת 

פריקה, סליל הפסקה .

1.8.5.060.00 (0060)

2,720.00 340.00 8.00 יח' ' מוגנים .C אמפר תלת קוטבי '3*63מאמ"ת להגנת קווים תלת קוטבי  1.8.5.070.00 (0070)

11,920.00 298.00 40.00 יח' ' מוגנים .C אמפר תלת קוטבי '3*40מאמ"ת להגנת קווים תלת קוטבי  1.8.5.080.00 (0080)

16,575.00 255.00 65.00 יח' ' מוגנים .C אמפר תלת קוטבי 'X323מאמ"ת להגנת קווים תלת קוטבי עד  1.8.5.090.00 (0090)

18,000.00 60.00 300.00 יח' ' מוגנים .C אמפר חד קוטבי '32מאמ"ת להגנת קווים חד קוטבי עד  1.8.5.100.00 (0100)

13,260.00 102.00 130.00 יח' מאמ"ת להגנת קווים חד קוטבי כנ"ל כולל ניתוק אפס. 1.8.5.110.00 (0110)

11,900.00 119.00 100.00 יח'  אמפר מוגנים עם כושר ניתוקX102מאמ"ת להגנת קוים דו קוטביים 
KA10.

1.8.5.120.00 (0120)

468.00 468.00 1.00 יח'  או לקבליםAC3 משטר עבודה v220מגענים תלת קוטביים בעלי סליל  
 מגעי זרם לפיקוד מסוגים שונים .2 אמפר בעלי X633לזרם רצוף של  

1.8.5.130.00 (0130)

596.00 298.00 2.00 יח'  או לקבליםAC3 משטר עבודה v220מגענים תלת קוטביים בעלי סליל  
 מגעי זרם לפיקוד מסוגים שונים .2 אמפר בעלי X403לזרם רצוף של  

1.8.5.140.00 (0140)
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21,420.00 238.00 90.00 יח'  או לקבליםAC3 משטר עבודה v220מגענים תלת קוטביים בעלי סליל  

 מגעי זרם לפיקוד מסוגים שונים .2 אמפר בעלי X323לזרם רצוף של עד 
1.8.5.150.00 (0150)

1,692.00 94.00 18.00 יח' .A16 מצבים 4 או 3מפסקי פיקוד בורר פקט  1.8.5.160.00 (0160)

170.00 170.00 1.00 יח'  אמפר כושר3*6 לזרם נומינלי PKZMמפסק זרם חצי אוטומטי לפיקוד 
.KA100ניתוק 

1.8.5.170.00 (0170)

552.00 552.00 1.00 יח' 12 עם ISO או בקר VA100 וולט 230/24שנאי מבדל לפיקוד גילוי אש 
יציאות.

1.8.5.180.00 (0180)

650.00 26.00 25.00 יח' 1.8.5.190.00 רגיל או מודולריLEDמנורות סימון מולטי  (0190)

306.00 51.00 6.00 יח' לחצן תלת קוטבי לנורות סימון. 1.8.5.200.00 (0200)

1,980.00 110.00 18.00 יח' .V220 או V24 אמפר - 16 קטבים 4ממסר פיקוד איכותי  1.8.5.210.00 (0210)

7,140.00 238.00 30.00 יח' .X32A3מנתק בעומס תלת פאזי  1.8.5.220.00 (0220)

340.00 340.00 1.00 יח' .X63A3מנתק בעומס תלת פאזי  1.8.5.230.00 (0230)

2,640.00 110.00 24.00 יח' ממסר צעד. 1.8.5.240.00 (0240)

3,056.00 382.00 8.00 יח' .A דגם A0.03 רגישות X63A4 קטבים 4מפסק פחת  1.8.5.250.00 (0250)

16,796.00 323.00 52.00 יח' .A דגם A0.03 רגישות X40A4 קטבים 4מפסק פחת  1.8.5.260.00 (0260)

748.00 187.00 4.00 יח' .A דגם A0.03 רגישות X40A2 קטבים 2מפסק פחת  1.8.5.270.00 (0270)

102.00 102.00 1.00 יח' .A10 קוטבי כושר ניתוק גבוה 3נתיך  1.8.5.280.00 (0280)

1,870.00 1,870.00 1.00 יח'  קטבים משולב עם הגנה דגם 4 ק"א לפאזה 100מגן מתחי יתר 
PROBLOC BSR50/320) 4+0. (

1.8.5.290.00 (0290)

544.00 272.00 2.00 יח' 1.8.5.300.00 דלי הפסד עם נגדי פריקה.V460 פאזות 3 קוא"ר 10קבלים  (0300)

1,071.00 357.00 3.00 יח' 1.8.5.310.00 דלי הפסד עם נגדי פריקה.V460 פאזות 3 קוא"ר 15קבלים  (0310)

357.00 יח' 1.8.5.320.00 אמפר מותקן בדופן הלוחX325 מוגן מים ת"י CEEשקע תלת פאזי  (0320)
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192/2019כתב כמויות למכרז מספר 
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
272.00 יח' 1.8.5.330.00 אמפר מותקן בדופן הלוחX163 מוגן מים ת"י CEEשקע חד פאזי  (0330)

1,275.00 1,275.00 קומפלט1.00  קבוצות קבלים המופעלים ב-6בקר הספק לווסת כופל הספק אוטומטי ל- 
 כולל משנה זרם עבורו וממסר לניתוק המערכתSOLCON דרגות תוצרת 6

 בזמן פעולת הגנרטור.

1.8.5.340.00 (0340)

196.00 196.00 1.00 יח'  שניות עד מספר שעות0ממסר מחזורי אלקטרוני דיגיטלי מתכוון מ- 
 עם מגע כפול.V220 מתח TELEדוגמת 

1.8.5.350.00 (0350)

4,584.00 382.00 12.00 יח' T610שעון פיקוד דיגיטלי או אנלוגי יומי / שבועי עם רזרווה טבן  1.8.5.360.00 (0360)

1,955.00 1,955.00 1.00 יח' 1.8.5.370.00 עיברית כולל משנה זרם ומהדקי קצר עבורו קומפ'.P130רב מודד סייטק  (0370)

425.00 85.00 5.00 יח' תוספת מגע עזר למאמ"ת. 1.8.5.380.00 (0380)

510.00 102.00 5.00 יח' תוספת סליל הפסקה למאמ"ת. 1.8.5.390.00 (0390)

23,800.00 2,975.00 8.00 מ"ר  בנויSYSTEM לוח T4P מסוג 1419 לפי תקן 1לוח חשמל ראשי מס' 
להעמדה על הרצפה. הארון עם גב בנוי כיחידה שלמה עם מנעולים רב

בריח מפתח אחיד. לוח החשמל כוללנלים, מהדקים, פסי צבירה וכל ציוד
2העזר להרכבת ציוד בלוח. לוח החשמל יבנה מפח פלדה מגולוון בעובי 
מ"מ צבוע בתנור בגוון לפי בחירה, כמופיע בתכניות ובמפרטכני . עומק

 ס"מ. המידה הסופית של הלוח תמדד בשטח בתיאום עם50הלוח 
החשמלאי. המחיר כולל חיווט הלוח, הובלה, התקנה וחיבור מושלמים

 ס"מ וסוקל בטון5כולל כל חומרי העזר הדרום קומפ'.כולל סוקל מתכת 
עבורו

1.8.5.400.00 (0400)

47,600.00 2,380.00 20.00 מ"ר  של בי"ס . בנוי להעמדה עלM דגם 1419לוחות חשמל משניים לפי תקן 
הריצפה מעל סוקל בטון. הארון עם גב בנוי כיחידה שלמה הכולל דלתות

תחתון, דלתות עליון עם מולים רב בריח כולל פנלים פסים וכל ציוד העזר
 מ"מ צבוע2 להרכבת ציוד בלוח. הארון יבנה מפח פלדה מגולוון בעובי 

בתנור בגוון לפי בחירת האדריכל כמופיע בתכניובמפ רט הטכני עומק
 ס"מ. המידה הסופית של הארון תימדד בשטח בתיאום עם40הלוח 

המפקח. המחיר כולל הובלה, התקנה וחיבור וסוקלמתכת וסוקל בטון
עבורו קומפ'.

1.8.5.410.00 (0410)

11,475.00 1,275.00 קומפלט9.00  לחדרי מעבדות/מחשבים . בנויM דגם 1419לוחות חשמל משניים לפי תקן 
 תלוי על הקיר. הארון עם גב בנוי כיחידה שלמה הכולל דלתות תחתון,

דלתות עליון עם מנעוליםבבריח כולל פנלים פסים וכל ציוד העזר
 מ"מ צבוע2להרכבת ציוד בלוח. הארון יבנה מפח פלדה מגולוון בעובי 

בתנור בגוון לפי בחירת האדריכל כמופיע בתכניות ובמט הט כני מידות
 ס"מ הכולל תא לתקשורת עם גב עץ. המידה הסופיתX140X3060הלוח 

של הארון תימדד בשטח בתיאום עם המפקח. המחיר כולל הובלה, התקנה
 וחיבור קומפ'.

1.8.5.420.00 (0420)

3,230.00 3,230.00 קומפלט1.00  אמפר סליל הפסקה וידית בלתי פריקהX6303מפסק זרם חצי אוטומטי 
 עם התקן נעילה במידותIP65מותקן ומחווט קומפ' בלוח חשמל מוגן מים 

X12080ס"מ . המחיר כולל ווט והתקנה ובקר גילוי אש כולל הכבלים 
והצנרת לחיבור הכל לפי דרישת ח"ח.

1.8.5.430.00 (0430)

1,020.00 1,020.00 קומפלט1.00  למערכות מתח נמוך וטלפון להעמדה על1ארון תקשורת ראשי מס' 
 עם מחיצות הפרדה. מבנה הארון עםHIMELהריצפה בנוי מפלדה דוגמת 

 ס"מלתות עם סגירה. המחיר כולל הובלה,X220X3580 במידות 1גב עץ ''
 ס"מ.7התקנה וחיבור וכל חומרי העזר כולל סוקל בטון בעובי 

1.8.5.440.00 (0440)
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192/2019כתב כמויות למכרז מספר 
m כיתות24בי"ס למצטיינים בית חנינא - 

תת כתב: בית הספר

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,295.00 765.00 קומפלט3.00 ארון תקשורת משני למערכות מתח נמוך וטלפון להעמדה על הריצפה בנוי

1 עם מחיצות הפרדה. מבנה הארון עם גב עץ ''HIMEL מפלדה דוגמת 
 ס"מ. דלתוםסגירה. המחיר כולל הובלה, התקנהX210X3060במידות 

 ס"מ.7וחיבור וכל חומרי העזר כולל סוקל בטון בעובי 

1.8.5.450.00 (0450)

1,275.00 1,275.00 קומפלט1.00  ותקשורת לביתן שומר בנוי משתי תיבות1419מבנה ארון חשמל לפי תקן 
צמודות נפרדות עשויות פח מגולוון צבוע אפוקסי (לחשמל במידות

X60X2540ס"מ , לתקשורת במידס"מ)עם שתי דלתות נפרדות, מנעול רב 
בריח עם תא נפרד למהדקים. מותקן על קיר כמופיע במפרט הטכני

גליX40X240ובתוכניות, כולל גב עץ לתקשורת ופסי צבירה והארקה,ס 
מהדקים, חיווט הלוח והפעלה והתקנה מושלמים. המחיר כולל את כל

חומרי העזר הדרושים קומפ'.

1.8.5.460.00 (0460)

263,696.00 לוחות חשמל 8.5 סה"כ לתת פרק:

אביזרים 8.6 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,020.00 34.00 30.00 יח'  ס"מ בדרגתX1515קופסאות משוריינות תקניות עשויות פלסטיק במידות 

 בהתקנה סמוייה או גלוייה שאינו כלול בסעיף נקודות.IP67אטימות 
1.8.6.010.00 (0010)

1,050.00 21.00 50.00 יח' 1.8.6.020.00 ס"מ כולל שקע אנטי ונדל .X1010קופסאות כנ"ל במידות  (0020)

228.00 76.00 3.00 יח' 1.8.6.030.00 ס"מ.X3040קופסאות כנ"ל במידות  (0030)

255.00 255.00 קומפלט1.00 1.8.6.040.00 עם לחצן אדום וירוק לפי התוכנית ע"י יצרן לוחותST/SPתיבת  (0040)

2,125.00 2,125.00 קומפלט1.00 תיאום עם חברת חשמל בדבר כניסת חח"י לבנין בי"ס וביצוע כל 
העבודות הדרושות לחיבור מושלם וקבלת מתח מחח"י. העבודה כוללת

ביצוע איפוס והארקות והעברת בדיקתח"י למתקן עד קבלת מתח מחח"י.
ביצוע כל העבודות בהתאם לדרישות חח"י והתכניות קומפ' בתיאום עם

המפקח.

1.8.6.050.00 (0050)

1,445.00 1,445.00 קומפלט1.00 תיאום עם חברת בזק בדבר כניסת בזק לבנין בי"ס כולל אישור לכל
המתקן והצנרת שביצע הקבלן,כל ההכנות הדרושות וכל חומרי העזר

הדרושים לפי דרישת בזק.

1.8.6.060.00 (0060)

1,530.00 1,530.00 קומפלט1.00 בדיקת המתקן החשמלי ע"י מהנדס בודק לרבות התשלום עבור הבדיקה,
כולל דוח בדיקה ואישור הפעלה, כולל בדיקת מערכת הארקה והגשת דוח

 בדיקה, כולל תיקון כל הליקוםשיתגלו ומסירת המתקן לידי המזמין
והפיקוח קומפ' לשביעות רצון המפקח. יבוצע רק באישור המפקח.

(אופציה)

1.8.6.070.00 (0070)

425.00 425.00 קומפלט1.00  ס"מX40X1040הכנת בסיס בטון לאנטנה על הגג כולל סוקל במידות 
 מ"מ, הכנה36 ליד בסיס בגג בצינורות מגולוונים בקוטר TVויציאת צנרת 

 ווים מגולוונים ביציקהבור המותחנים. (אופציה).3

1.8.6.080.00 (0080)

2,380.00 1,190.00 קומפלט2.00 תיבת תקשורת עם גב בנוי כיחידה שלמה עם דלת ומנעול רב בריח
 ס"מ כוללX80X2560 במידות IP65עשוייה פוליאסטר משוריין מוגנת מים 

" מותקנת על סוקל בטוגבול המגרש לפי דרישת בזק כולל1גב עץ 
התחברות הצנרת לפי דרישת בזק כולל כל העבודות הדרושות. .

1.8.6.090.00 (0090)
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192/2019כתב כמויות למכרז מספר 
m כיתות24בי"ס למצטיינים בית חנינא - 

תת כתב: בית הספר

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
12,920.00 323.00 קומפלט40.00 תיבת שקעים עמוקה קומפ' עם מסגרת לעמדת עבודה במשרדים עשויה

 אמפר גוויס עם16 שקעים לחשמל חד פאזי 6פלסטית בידוד כפול הכולל 
1  וRIT תוצרת RJ-45 CAT7 שקעים תקשורת למחשב 3תריס הגנה,  

 אוCIMA) כולל חיבור , התיבה תוצרת RIT תוצרת RJ-45 CAT7טלפון 
 עם האביזרים תוצרת גוויס , התיבה מותקנתה"טD18ש"ע מאושר דגם 

קומפ' .

1.8.6.100.00 (0100)

2,856.00 238.00 קומפלט12.00 תיבת שקעים בכיתות עמוקה קומפ' עם מסגרת לעמדת עבודה עשויה
 אמפר גוויס עם16 שקעים לחשמל חד פאזי 4פלסטית בידוד כפול הכולל 

 התיבהRIT תוצרת RJ-45 CAT7 שקעים תקשורת למב2תריס הגנה, 
 עם האביזרים תוצרת גוויס ,D14 או ש"ע מאושר דגם CIMAתוצרת 

התיבה מותקנת תחה"ט קומפ' .

1.8.6.110.00 (0110)

13,370.00 382.00 קומפלט35.00 תיבת שקעים בכיתות עמוקה קומפ' עם מסגרת לעמדת עבודה שויה
 אמפר גוויס עם16 שקעים לחשמל חד פאזי 4פלסטית בידוד כפול הכולל 

 או ש"עD20 שקעים תקשורת למחעםהאביזרים תוצרת גווי 1תריס הגנה, 
 כולל חיווט כולל אביזרPL וחיבור התיבה תוצרת CIMAמאושר דגם 

AUX, שקע USB, שקע VGA, שקע HDMI ,שקע RIT תוצרת RJ-45 CAס
כו לל צנרת מהתיבה עד לברקו בתקרה ולרמקולים קומפ' לפי פרט

התקנה, התיבה מותקנת תחה"ט קומפ' .

1.8.6.120.00 (0120)

2,124.00 1,062.00 קומפלט2.00 2תיבת ניסקו קומפ' מוגנת מים עשויה פלסטית בידוד כפול הכולל 
 אמפר כוללX255 אמפר ושקע תלת פאזי 16 לחשמל חד פאזי CEEשקעים 

 מאמתים, מפסק פחת וכל האביזירהדרושים .

1.8.6.130.00 (0130)

85,000.00 340.00 250.00 מ"א  ס"מ מחולקות לחשמל ותקשורת6 ס"מ ובעומק 18תעלות פלסטיק ברוחב 
כולל זויות ומחברים מקוריים של היצרן דגם פלגל כולל התקנים לחיזוק

הכבלים למעבדות מחשבים.

1.8.6.140.00 (0140)

7,650.00 102.00 קומפלט75.00  לחשמל עם מפסק מותקנות על תעלות כבלים למעבדותN4תיבת שקעים 
כולל כל האביזירים הדרושים לפי פרט התקנה .

1.8.6.150.00 (0150)

6,375.00 85.00 קומפלט75.00  מותקן ומחובר בתעלת תקשורת לפיCAT7 RJ45 RITשקע תקשורת כפול 
פרט התקנה .

1.8.6.160.00 (0160)

850.00 850.00 קומפלט1.00 איטום מפני התפשטות אש סביב כבלים לחשמל ולתקשורת במעברים בין
הקירות, במעברים בין הקומות, ובכניסות לארונות חשמל ותקשורת בפני

אש באמצעות חומר איטום דוג.כולל כל המפורט במפרט קומפ' לכל
FLAMASTIKהמבנה 

1.8.6.170.00 (0170)

510.00 510.00 קומפלט1.00  לחשמל, תקשורת ומערכות ביטחוןAS MADEהכנת תיעוד ותיק תוכניות 
ומתח נמוך לפי המפרט הטכני כולל מסירת תוכניות ודיסק באוטוקאד

קומפ'.

1.8.6.180.00 (0180)

510.00 510.00 קומפלט1.00 ביצוע הכנות צנרת וחשמל לכיתה מתוקשבת אקוסטית לרבות רמקולים
FMלפי מפרט של העיריה 

1.8.6.190.00 (0190)

142,623.00 אביזרים 8.6 סה"כ לתת פרק:

הארקות 8.7 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,400.00 3,400.00 קומפלט1.00 מערכת הארקת יסודות קומפ' לכל המבנה כולל ביתן שומר בהתאם

 מעברי תפר, יציאות להארקת המבנה.4271לתכניות ולקובץ התקנות 
 ס"מX440כולל יציאות חוץ, מוליכי חיבור, טבגישור, פס ברזל מגולוון 

וכל העבודות הדרושות להשלמת המתקן וכן יציאה לפס השוואת
פוטנציאלים ראשי בארון חשמל כולל שילוט תקני כולל איפוס עם

 ממ"ר לארון חשמל ראשי ושלט150מוליכאפס ע"י מוליך הארקה מבודד 
 ממ"ר קומפ'.25"איפוס לא לפרק" כולל הארקת תורן אנטנה במוליך 

1.8.7.010.00 (0010)

850.00 425.00 קומפלט2.00  מטר מותקן1 ס"מ באורך 40*4פס השוואת פוטנציאלים מנחושת במידות 
על הקיר בלוח ראשי לרבות כל ברגי החיבור, אומים, דיסקיות פליז,

שילוט וכל חומרי העזר הדרוםלהתקנה. אורך הפס יתאים למס' המוליכים
 מקום שמור.%20 שיש לחבר ועוד 

1.8.7.020.00 (0020)

3,400.00 3,400.00 קומפלט1.00 עבודות קומפ' של הארקת תעלות חשמל ותקשורת, תעלות מ"א ותקרות
 ממ"ר מונח10אקוסטיות בכל הקומות ע"י מוליך הארקה גלוי בחתך 

בתעלות חשמל לכל אורכן. אל המוליחוברו באמצעות מהדק הארקה
 מטר. כולל4 מטר, תקרה אקוסטית כל 3תקני: תעלות חשמל ותקשורת כל 

 שילוט סנדביץ' חרוט "הארקה לא לפרק". נמדד קומפ' לכל המבנה.

1.8.7.030.00 (0030)

1,728.00 144.00 12.00 נקודה  מ"מ23 מ"מ בצינור מריכף 16נקודת חיבור הארקה ע"י מוליך נחושת עד 
חסין אש לאלמנטים מתכתיים כגון צנרת ביוב, ניקוז, צנרת גז, צנרת מים.

כולל ברגי פליז, ניכבל , דיסקיות, מהדקים קנדיים ואומים ושילוט.

1.8.7.040.00 (0040)

212.00 212.00 1.00 נקודה .32 בצינור בקוטר cu50נק' חיבור הארקה כנ"ל ע"י מוליך נחושת מבודד  1.8.7.050.00 (0050)

9,590.00 הארקות 8.7 סה"כ לתת פרק:

גופי תאורה 8.8 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
 או פילפס-לומילדס.  כל גופיCREEכל גופי התאורה יהיו מסוג לד מסוג 

 שנים אחריות.5 או פיליפס עם OSRAMהתאורה כוללים דריברים תוצרת 
 לפי דרישת המתכנן. מחירי ג"ת כוללים אספקה,K4000 גוון האור יהיה 

התקנה וחיבור מושלם כולל נורות בכל גובה ומקום שידרש. כל ג"ת
 בנולחיז וק לתקרה1/4יחוזקו לתקרת בטון ע"י שני מוטות הברגה ''

מונמכת. כל גופי התאורה יהיו עם הגנה נגד שבירה והתנפצות כל גופי
. גופי8995התאורה יהיו בעוצמה ונגז סינוור כמוגדר בתקן ישראלי 

 שנים באתר הלקוח5תאורה לד כוים אחריות ל- 

14,025.00 255.00 55.00 יח' גופי תאורה לד שקוע בתקרה חד צדדיים עם רפלקטור אלומיניום מבריק
 ווט כ"א כדוגמת געשX341עם ציפוי אנודיז להארת לוח כיתה. נורת לד 

 חיזוקים לתקרת2כמופיע במפרט הטכני מותיםשקועים בתקרה כולל 
הבטון.

1.8.8.020.00 (0020)

202,520.00 332.00 610.00 יח'  ס"מ שקוע בתקרהX6060 עם אמבטיה במידות W45גוף תאורה לד 
 לפחות דגם אוסרם של ניסקו.LM4200מונמכת בעוצמה של 

1.8.8.030.00 (0030)

43,520.00 340.00 128.00 יח'  ס"מ שקוע בתקרה מונמכתX6060גוף תאורה לד עם אמבטיה במידות 
 למממ.IP44כנ"ל עם כיסוי פריזמטי אקרילי מוגן 

1.8.8.040.00 (0040)

4,760.00 238.00 20.00 יח' 22 נורות של 2 בנויים מפוליאסטר משוריין IP65גופי תאורה לד הרמטיים 
 ווט כ"א כדוגמת געש סילייט כמופיע במפרט.

1.8.8.050.00 (0050)

97,060.00 230.00 422.00 יח' 1.8.8.060.00 צול פנדה של ניסקו8 קוטר W20ג"ת עגול שקוע בתקרה פנל לד  (0060)

22,100.00 170.00 130.00 יח' IP44 מוגן W16ג"ת עגול שקוע בתקרה כנ"ל לד  1.8.8.070.00 (0070)



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 29עמוד: 15/03/2020

192/2019כתב כמויות למכרז מספר 
m כיתות24בי"ס למצטיינים בית חנינא - 

תת כתב: בית הספר

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
8,415.00 187.00 45.00 יח' IP65 מוגן מים W30ג"ת עגול שקוע בתקרה כנ"ל לד  1.8.8.080.00 (0080)

9,420.00 314.00 30.00 יח' 1.8.8.090.00 של אלקטרוזןW30 סטאר של געש או עדן IP65ג"ת מוגן מים  (0090)

280.00 280.00 1.00 יח' גופי תאורה פלסטיים אוסקר של ניסקו עם מס' ושם רחוב עם נורת לד 
W11.ותא פוטו אלקטרי 

1.8.8.100.00 (0100)

10,285.00 187.00 55.00 יח' ג"ת  עגול או מרובע מותקן חיצוני על התקרה בצבע לפי בחירה עם נורת
 של געש.W22 דגם סנו של ניסקו או דיסקוס לד W25לד 

1.8.8.110.00 (0110)

18,700.00 374.00 50.00 יח' ג"ת דקורטיבי מכל סוג שהוא לפי בחירת אדריכל מותקן בתקרה או בקיר
 ? כולל נורות.400במחיר יסוד עד 

1.8.8.120.00 (0120)

748.00 374.00 2.00 יח'  מותקן במחסנים כימיקליםX28W2" נורת EXג"ת מוגן התפוצצות "
במעבדה .

1.8.8.130.00 (0130)

9,520.00 680.00 14.00 יח'  מסוג פרידום של ניסקו כולל זרועW150 פנס חוץ לד IP65ג"ת מוגן מים 
ואביזרי התקנה.

1.8.8.140.00 (0140)

5,520.00 552.00 10.00 יח'  מסוג פרידום של ניסקו כולל זרועW70 פנס חוץ לד IP65ג"ת מוגן מים 
ואביזרי התקנה.

1.8.8.150.00 (0150)

10,880.00 272.00 40.00 יח'  דגם פרופייל קוLEDג"ת חרום עם שלט יציאה דו צדדי דו תכליתי נורת 
אלקטריק לקיר או שקוע בתקרה אקוסטית.

1.8.8.160.00 (0160)

3,570.00 238.00 15.00 יח' ג"ת חרום כנ"ל חד תכליתי דגם טופז של קו אלקטריק. 1.8.8.170.00 (0170)

35,700.00 238.00 150.00 יח'  מותקן שקוע בתקרה דגםW3ג"ת חרום חד תכליתי עגול נורת לד 
SHIRA1 או SHIRA2.או מוגן מים של אלקטרוזן 

1.8.8.180.00 (0180)

12,240.00 1,020.00 12.00 יח' ג"ת תלוי דגם יורי געש - ספריה 1.8.8.190.00 (0190)

25,520.00 638.00 40.00 יח' 1.8.8.200.00 לומן- כיתות2510 קבוע עגול שקוע בתקרה בעוצמה MOODג"ת  (0200)

4,760.00 595.00 8.00 יח' לומן של געש - מסדרון3250 בעוצמה IP65ג"ת צילנדר גולן מוגן מים 
קומת קרקע

1.8.8.210.00 (0210)

7,728.00 552.00 14.00 יח' וט געש - חוץ קומת קרקע לכיוון20 מוגן מים UP/DWONג"ת קירי 
המגרש

1.8.8.220.00 (0220)

93,500.00 935.00 100.00 יח' 1.8.8.230.00 לומן - מסדרונות1920 של געש בעוצמה POLIARIS 30ג"ת צמוד תקרה  (0230)

20,400.00 1,020.00 20.00 יח'  לומן געש -2900 ס"מ בעוצמה 40ג"ת צמוד תקרה או תלוי לונה בקוטר 
מסדרונות

1.8.8.240.00 (0240)

15,300.00 1,530.00 10.00 יח'  לומן געש -4620 ס"מ בעוצמה 60ג"ת צמוד תקרה או תלוי לונה בקוטר 
מסדרונות קומה א

1.8.8.250.00 (0250)

9,520.00 2,380.00 4.00 יח'  לומן געש -6560 ס"מ בעוצמה 90ג"ת צמוד תקרה או תלוי לונה בקוטר 
מסדרונות קומת א

1.8.8.260.00 (0260)



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 30עמוד: 15/03/2020

192/2019כתב כמויות למכרז מספר 
m כיתות24בי"ס למצטיינים בית חנינא - 

תת כתב: בית הספר

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
23,400.00 468.00 50.00 מ"א  לומן למטר כולל3500ג"ת טופז שקוע בתקרה כפרופיל רציף בעוצמה 

זויות וחיבורים מקוריים - ספריה
1.8.8.270.00 (0270)

709,391.00 גופי תאורה 8.8 סה"כ לתת פרק:

נקודות חשמל ותקשורת 8.9 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הערה: עיין היטב תנאים ודרישות במפרט הטכני.

226,800.00 162.00 1,400.00 נקודה נקודות מאור רגילות. 1.8.9.020.00 (0020)

74,500.00 149.00 500.00 נקודה נקודות מאור ללא מפסק. 1.8.9.030.00 (0030)

2,640.00 110.00 24.00 נקודה נק' לחצן תאורה מואר. 1.8.9.040.00 (0040)

74,800.00 170.00 440.00 נקודה נקודת חיבור כח יחיד. 1.8.9.050.00 (0050)

21,560.00 196.00 110.00 נקודה נקודת חיבור קיר כח כפול בקירות. 1.8.9.060.00 (0060)

696.00 348.00 2.00 נקודה  מוגן מים. כמו נק'CEE סיום בשקע X16A5נקודת חיבור קיר תלת פאזית 
.CEE 5X16A ממ"ר ושקע N2XY 5X2.5ח"ק חד פאזי אולם עם כבל 

1.8.9.070.00 (0070)

7,220.00 722.00 10.00 נקודה נק' למזגן חד פאזי כולל קו פיקוד ללוח, כולל מפסק פקט בגג, כולל תיבת
 הפעלה מזגנית כמופיע במפרט הטכני.

1.8.9.080.00 (0080)

68,000.00 850.00 80.00 נקודה נק' למזגן תלת פאזי כולל קו פיקוד ללוח, כולל מפסק פקט בגג, כולל
תיבת הפעלה מזגנית כמופיע במפרט הטכני.

1.8.9.090.00 (0090)

1,904.00 238.00 8.00 נקודה נק' למפוח שירותים. 1.8.9.100.00 (0100)

3,888.00 144.00 27.00 נקודה נקודה לטלפון. 1.8.9.110.00 (0110)

10,080.00 144.00 70.00 נקודה תחה"ט.RJ45 CAT7נקודה למסוף מחשב סיום שקע מחשב  1.8.9.120.00 (0120)

1,440.00 144.00 10.00 נקודה נקודה לטלויזיה / טל"כ . 1.8.9.130.00 (0130)

340.00 340.00 1.00 נקודה נק' לחצן חרום ראשי. 1.8.9.150.00 (0140)

1,088.00 272.00 4.00 נקודה נק' לדוד מים חמים. 1.8.9.160.00 (0150)

306.00 306.00 קומפלט1.00 אספקה והתקנת תא פוטואלקטרי על קיר חיצוני בתיבה מוגנת מים כולל
 מלוח החשמל.16 בצינור בקוטר N2XY 4X1.5חיווט ע"י כבל 

1.8.9.170.00 (0160)



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 31עמוד: 15/03/2020

192/2019כתב כמויות למכרז מספר 
m כיתות24בי"ס למצטיינים בית חנינא - 

תת כתב: בית הספר

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
53,550.00 119.00 450.00 נקודה  מ"מ16נק' הכנה לגלאי עשן / כריזה / מתח נמוך כוללת מוביל בקוטר 

 מ"מ מתיבת חלוקה עד לאביזר, סיום בקופסא4עם חוט משיכה מניילון 
 עם מכסה בקליט מחוזק יברגים ושלט הכנה לגלאי עשן.55

1.8.9.180.00 (0170)

1,360.00 68.00 20.00 יח' תוספת לנק' עבור אביזר מוגן מים. 1.8.9.190.00 (0180)

15,300.00 153.00 100.00 נקודה .CIMA M-460נק' קו הזנה לחשמל בלבד לתיבת שקעים  1.8.9.200.00 (0190)

13,600.00 136.00 100.00 נקודה .CIMA M-460נק' קו הזנה טלפון ותקשורת בלבד לתיבת שקעים  1.8.9.210.00 (0200)

14,000.00 280.00 50.00 נקודה נק' לחצן חרום לכיתת מחשבים כולל לחצן שבירה תקני. 1.8.9.220.00 (0210)

1,764.00 196.00 9.00 נקודה נק' למפסק מורה לעמדות עבודה בחדר מחשבים. 1.8.9.230.00 (0220)

1,326.00 221.00 6.00 נקודה נק' פעמון כולל מפסק ופעמון. 1.8.9.240.00 (0230)

596,162.00 קודות חשמל ותקשורת נ 8.9 סה"כ לתת פרק:

תקשורת ומולטימדיה 8.11 תת פרק:

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

. כל הסעיפים להלן כוללים אספקה, הובלה, התקנה, חיווט,1הערות: 
חיבור והפעלה מושלמים ושילוט ויבוצעו לפי דרישת המתכנן ואנשי

התקשורת של העיריה ועל פי המפהטכני העדכני לתכנון גני ילדים ובתי
. עבודות הקבלן כוללות זיהוי וניתוב בשטח יחד עם אנשי2ספר. 

. תשתית הטלפוניהיה א3התקשורת עד לפעולה תקינה של כל השרתים. 
. עבודות4חודה כולל שקעים ופנלים כדוגמת תשתית נקודות המחשב. 

.5הקבלן כוללות שלוש שנים אחריות ושירות מיום המסירה לפי המפרט. 
כל עבודות התקשורת כולכבילהיבוצעו אך ורק ע"י קבלן תקשורת יעודי

מאושר ע"י העיריה והמתכנן

180,000.00 10.00 18,000.00 מ"א הספקה והתקנה של כבל לתקשורת אחודה מחשבים/טלפון - גייגה ליין
 שמונה מוליכיםCAT-7 1000MHZ HFFRכפול תוצרת טלדור דגם 

AWG22/24במבנה שזור בעל סיכוך כפוללזוג יסוכך במעטה אלומיניום 
 מושחל בצינורות ו/או מונח בתעלות וחיבור%30תחת סיכוך רשת כללי 

/בשניT/10בקצוות החל מארון תקשורת עד ליח' קצה עם סימון לפי תקן 
הקצוות לרבות בדיקת תקינות הכבלים ודוח מאושר. יש לקבל אישור

ASEהמתכנן לפני הרכישה 

1.8.11.030.00 (0030)

2,550.00 2,550.00 קומפלט1.00  ס"מ כולל80 עומק u36 להתקנת ציוד בגובה 25/19מסד תקשורת ראשי  ''
 כנפיים אטומה עם2 כנפיים / פח אחורית 2 דלת קדמית זכוכית שקופה 
 כל אחד, כולל מסילות התקנה לאומיCFM45מנעול, שני מאווררים בתקת
 חרור%30 מדפים קבועים 2, ערכת הארקה, 19 קפיץ גרמני לציוד בגודל ''

 כולל רגליות פטריות קבועות עם עיגון לריצפה,ניסת כבלים עליונה
ותחתונה קומפ'.

1.8.11.040.00 (0040)

850.00 850.00 קומפלט1.00 U12מסד תקשורת ראשי כנ"ל לטלפוניה בגובה  1.8.11.050.00 (0050)



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 32עמוד: 15/03/2020

192/2019כתב כמויות למכרז מספר 
m כיתות24בי"ס למצטיינים בית חנינא - 

תת כתב: בית הספר

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
7,140.00 2,380.00 קומפלט3.00 X60X5050 במידות u24 להתקנת ציוד בגובה 25/19מסד תקשורת משני  ''

 כנפיים2 כנפיים / פח אחורית 2ס"מ כולל דלת קדמית זכוכית שקופה 
 כל אחד, כולל מסילות התקנהCFM45אטומה עם מנעול, מאוורר פוקת 
, ערכת הארקה, כניסת כבלים עליונה19לאומי קפיץ גרמני לציוד בגודל ''

 קומפ'.

1.8.11.060.00 (0060)

16,830.00 1,870.00 קומפלט9.00  להתקנת25/19מסד תקשורת לכיתות מחשבים או מדעים וטכנולוגיה ''
 ס"מ  כולל דלת קדמית זכוכית שקופהX60X5050 במידות u10ציוד בגובה 

 כל אחד, כוללCFM45 פח אחורית אטומה עם מנעולאוורר בתפוקת 
, ערכת הארקה,19מסילות התקנה לאומי קפיץ גרמני לציוד בגודל ''

כניסת כבלים עליונה קומפ'.

1.8.11.070.00 (0070)

1,530.00 255.00 6.00 יח'  כחול. כולל התקןX32A3 ונורה תקע סיקון A16 שקעים כולל מאמ"ת 6פס 
 והגנת שינוי מתח מותקנים קומפלט בארון.SPIKES למניעת 

1.8.11.080.00 (0080)

1,360.00 340.00 קומפלט4.00  בעל התקן החלקה כדוריu3מדף נשלף ע"י מסילות טלסקופיות בגובה 
LAGERכולל התקן נעילה קפיצי במצב פתוח והתקן נעילה עם סגירת 

60המגירה. המדף יפתח לאורך מלא שתיחתו ויאפשר נשיאה בעומס של 
ק"ג במצב פתוח.

1.8.11.090.00 (0090)

17,000.00 34.00 קומפלט500.00  שני קצוות בכבל גייגה ליין  בארוןCAT-7חיבור מקצועי לפי תקן  
 לרבות שילוט תקני ע"י שילוט סנדוויץ' לפיRJ-45התקשורת וביח' הקצה 

 המפרט.

1.8.11.100.00 (0100)

10,625.00 425.00 קומפלט25.00  מסוככים לפי מפרט לעמידהRJ45 שקעי 24 בנוי, W8פנל ניתוב לקווי 
, כוללRIT תוצרת CAT7, בעל הסמכה לעמידה ב- MHZ1000במהירות 

)WIFIהתקנה, חיווט שילוט וסימון(רשנהלתית+ רשת פדגוגית+רשת 

1.8.11.110.00 (0110)

638.00 638.00 קומפלט1.00  זוג כולל50 מחווט לכבל UTP RJ45 מבואות 50פנל טלפוניה כנ"ל 
שילוט וסימון

1.8.11.120.00 (0120)

1,700.00 85.00 20.00 יח' .U0.5 או u1פנל לניתוב מגשרים (פנל שערות)  1.8.11.130.00 (0130)

5,960.00 298.00 20.00 יח' Lifetime Warranty מנהול אחריות HPE 1920S-24G-2SFPסוויץ מתג 
HPבהתאם לתנאים של 

1.8.11.140.00 (0140)

2,125.00 425.00 5.00 יח'  מנהול אחריותHPE 1920S-24G-POE+370W-2SFP SWITCHסוויץ מתג 
 Lifetime Warranty בהתאם לתנאים של HP

1.8.11.150.00 (0150)

5,364.00 298.00 קומפלט18.00 1.8.11.160.00 כולל רישוי לבקרZoneFlex T310 Ruckusנקודת גישה אלחוטית מדגם  (0160)

300.00 60.00 5.00 יח' .IUפנל עיוור  1.8.11.170.00 (0170)

1,530.00 510.00 קומפלט3.00 הארקת ארון תקשורת או ארון שרתים ופנלים קומפ' לפי המפרט. 1.8.11.180.00 (0180)

1,020.00 1,020.00 קומפלט1.00  חרוט לפנלי תקשורת, לבלוק קורונה, לפנליPVCהכנת שילוט עשוי 
טלפוניה ולכל אביזרי התקשורת בחדר התקשורת ובנקודות קצה

ובשקעים. כולל סימון הכבלים בשני קצויהם. הסימון יבוצע ע"י שרוול
ליפוף שקוף שיכסה פיתקית מודפסת. שרוול ליפוף צבעוני קומפ'.

1.8.11.190.00 (0190)

2,125.00 2,125.00 קומפלט1.00 בדיקה אלקטרונית, אוהמית, חשמלית של כל הקוים, כולל בדיקת רציפות
 הצטלבות, ניחות, אורך, ערב דיבור קרוב / רחוק, התנגדות בעזרת מכשיר

 כוללCAT 7 מהרץ לתקינות הקווים עפ"י תקן 1000 יעודי במהירות 
הפקת דוח כתוב.

1.8.11.200.00 (0200)
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192/2019כתב כמויות למכרז מספר 
m כיתות24בי"ס למצטיינים בית חנינא - 

תת כתב: בית הספר

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

258,647.00 תקשורת ומולטימדיה 8.11 סה"כ לתת פרק:

עבודות פיתוח אזור בית ספר בלבד 8.20 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הכנות לבזק

כל הצנרת בחפירה מוכנה כולל חוט משיכה וסרט סימון תקני לפי מפרט
.08.3 08.2 סעיף ,08

 .1081 עד 1070ראה מפרט בזק לבינוי תשתיות ותקשורת פרקים 

העבודה תבוצע לפי סטנדרטים והנחיות של חברת בזק.

פיקוח ישיר של בזק עח הביצוע .

התאום באחריות הקבלן לרבות תשלום בגין ימי הפיקוח אם ידרש כלול
במחיר היחידה.

4,200.00 42.00 100.00 מ"א  ס"מ ובעומק70חפירה ו/או חציבה בכלים או בידיים תעלת כבלים ברוחב 
 ס"מ בכל סוג של קרקע, לצורך הנחת צינורות כולל חפירה / חציבה100 

 סחול מילוי) הידוק בשכבות, סרט הזהרה מפלסטיק30כולל מילוי בחול (
תקני, החזרת הכביש לקדמותו, סילוק עודפי חפירה למקום שפיכה

מאושר.

1.8.20.070.00 (0070)

6,300.00 30.00 210.00 מ"א  מ"מ מסוג50 כפיף אופיון חדש בזק PVCצנרת לכניסת בזק / טלויזיה 
 ס"מ או ביציקות החל100 מונחים בחפירות בעומק 13.5איכותי י.ק.ע. 

מהתה"ר ב"ס ומתחברים לתוילר / שוחת גוב של בזק בהתאם לדרישות
בזק.

1.8.20.080.00 (0080)

935.00 935.00 קומפלט1.00 95 ס"מ וגובה חוץ 61/61 במידות פנים Pתא בקרה תיקני של "בזק" מס' 
 עם סמל בזק קומפ'B125ס"מ לרבות חפירה וחציבה כולל מכסה מסוג 

1.8.20.090.00 (0090)

1,190.00 1,190.00 קומפלט1.00  ס"מ מפוליאסטר משוריין תוצרת ענברX60X3080ארון "בזק" במידות 
 כולל גב עץ, מנעול רב בריח וידית אמקא לרבות טבעות00חמדיה מסוג 

פיזור ומהדקי קרונה מותקניאמבטיות נירוסטה כולל שירות כנדרש.

1.8.20.100.00 (0100)

1,020.00 קומפלט  גובה כולל70גומחת בטון מתועשת עבור פילר בזק במידות פנים רוחב 
 ס"מ כולל חפירה/חציבה ,זיון ביסוס והובלת והתקנת50 ס"מ עומק 200

גישטל לפי דרישת בזק והמצה

1.8.20.110.00 (0110)

הכנות לחברת חשמל

כל העבודות יבוצעו בתאום ולפי דרישת חברת חשמל.

מידות הגומחות לפילרי חל"ב והרשת תהיינה לפי סטנדרטים של חח"י.
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192/2019כתב כמויות למכרז מספר 
m כיתות24בי"ס למצטיינים בית חנינא - 

תת כתב: בית הספר

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
על הקבלן לוודא עם נציגי חח"י את מידות הגומחות הדרושות בטרם

תחילת העבודה.

כל התיאומים עם חח"י הינם כלולים במחירי יחידה.

8,500.00 85.00 100.00 מ"א  ס"מ ובעומק80חפירה ו/או חציבה בכלים או בידיים תעלת כבלים ברוחב 
 ס"מ בכל סוג של קרקע, לצורך הנחת צינורות כולל חפירה / חציבה100 

 ס"מ חול מילוי) הידוק בשכבות, סרט30ומעבר בקירות כולל מילבחול (
הזהרה מפלסטיק תקני, החזרת הכביש לקדמותו, סילוק עודפי חפירה

למקום שפיכה מאושר.

1.8.20.170.00 (0170)

3,120.00 26.00 120.00 מ"א אספקה והנחת צינור שרשורי גמיש "קוברה" דו שכבתי עשוי פוליאטילן
שכבה חיצונית שחור שכבה פנימית ירוק, תוצרת ויסמן-פרידמן עם תו תקן

 מונח בחפירה מוכנה או ביציקות3.בקוטר ''0 ואירופאי 728 ישראלי 
EN50כולל חוט משיכה וסרט סימון תקני 

1.8.20.180.00 (0180)

9,180.00 51.00 180.00 מ"א  צול כולל חוט6 בקוטר ''10 כפיף מריפלקס דרג PVCצנרת לכניסת חח"י 
 ס"מ או90 מ"מ וסרט סימון תקני מונחים בחפירות בעומק 10משיכה 

ביציקות החל מגבול המגרש לארון מניה ח"ח בהתאם לדרישות ח"ח.
 מיוחדים למניעת חדירת מים לכל קצוות הצנרת, בתאיPVCכולל פקקים 

מעבר ובלוחות כולל התחברות לשוחה תת קרקעית.

1.8.20.190.00 (0190)

51.00 מ"א שרוול מצינור פי.וי.סי. קשיח בחפירה מוכנה עבור כבלי חשמל. הצינור
 מ"מ כולל חבל משיכה וסרט7.7 ועובי דופן לפי דרישת חח"י 6בקוטר ''

סימון תקני .

1.8.20.200.00 (0200)

2,125.00 קומפלט 160גומחת בטון מתועשת עבור פילר מונים או מרכזיה במידות פנים רוחב 
 ס"מ כולל חפירה/חציבה ,זיון ביסוס50 ס"מ עומק 225 גובה כולל 

והובלת והתקנת גישטל לפי ישת חברת חשמל והמועצה

1.8.20.210.00 (0210)

1,870.00 1,870.00 קומפלט1.00 X100X120100 טון במידות 16תא בקרה עשוי בטון עם מכסה כבד עד 
כולל כניסת צנרת ואטימה

1.8.20.220.00 (0220)

24,480.00 102.00 240.00 מ"א X2404 בחתך  NA2XY אלומניום XLPEהספקה והתקנה של כבלים מסוג 
 מטר החל ממער' מניה בגבול5ממ"ר מושחלים בצינורות כולל סימון כל 

המגרש אל לוח חשמל ראשי כוליבורים בקצוות פתיחת מעברים וכל
הדרוש  וכל חומרי העזר הדרושים.

1.8.20.230.00 (0230)

59,775.00 עבודות פיתוח אזור בית ספר בלבד 8.20 סה"כ לתת פרק:

2,567,863.00 מתקני חשמל 8 סה"כ לפרק:

עבודות טיח 9 פרק:

טיח פנים 9.11 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
490,580.00 76.00 6,455.00 מ"ר טיח פנים שתי שכבות סרגל בשני כיוונים על שטחים מישוריים, לרבות

עיבוד מקצועות (פינות) וזוויתנים
1.9.11.010.00 (0010)

490,580.00 טיח פנים 9.11 סה"כ לתת פרק:

טיח גבס וטיח לממ"ד 9.13 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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192/2019כתב כמויות למכרז מספר 
m כיתות24בי"ס למצטיינים בית חנינא - 

תת כתב: בית הספר

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
44,622.00 67.00 666.00 מ"ר  מ"מ, מבוצע10"טיח גבס" לבן לממ"מ ליישור והחלקת קירות פנים בעובי 

 בשתי שכבות.
1.9.13.090.00 (0010)

44,622.00 טיח גבס וטיח לממ"ד 9.13 סה"כ לתת פרק:

טיח חוץ 9.21 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
132,790.00 98.00 1,355.00 מ"ר טיח חוץ על שטחים מישוריים לרבות: הרבצה תחתונה, שכבת טיח

מיישרת ושכבת שליכטה שחורה
1.9.21.010.00 (0010)

132,790.00 טיח חוץ 9.21 סה"כ לתת פרק:

667,992.00 עבודות טיח 9 סה"כ לפרק:

עבודות ריצוף וחיפוי 10 פרק:

ריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה 10.31 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
765,513.00 203.00 3,771.00 מ"ר  ס"מ, מחיר60/60 במידות FULL BODY) באריחי גרניט פורצלן Aריצוף (

R10 ש"ח/מ"ר דרגת שחיקה 80יסוד 
1.10.31.120.00 (0010)

71,145.00 51.00 1,395.00 מ"א )Aפנל לנ"ל ( 1.10.31.121.00 (0020)

176,001.00 203.00 867.00 מ"ר  ס"מ, מחיר60/60 במידות FULL BODY) באריחי גרניט פורצלן Bריצוף (
R10 ש"ח/מ"ר 80יסוד 

1.10.31.122.00 (0030)

103,275.00 153.00 675.00 מ"א )Bפנל לנ"ל ( 1.10.31.123.00 (0040)

18,067.00 203.00 89.00 מ"ר  דרגתFULL BODY*) באריחי גרניט פורצלן לבחירת האדריכל Bריצוף (
 ש"ח/מ"ר80 ס"מ, מחיר יסוד 60/60 במידות R10שחיקה 

1.10.31.124.00 (0050)

30,590.00 230.00 133.00 מ"ר ) באריחי גרניט פורצלן מצוירים, מסודרים ומרוצפים לפי פריסהCריצוף (
FULL BODY ש"ח/מ"ר דרגת100 במידות לבחירת האדריכל , מחיר יסוד 

R10שחיקה 

1.10.31.126.00 (0060)

36,134.00 203.00 178.00 מ"ר  לבחירת האדריכל במידותFULL BODY) באריחי גרניט פורצלן Dריצוף (
R11 ש"ח/מ"ר  דרגת שחיקה 80 ס"מ, מחיר יסוד 30/30

1.10.31.128.00 (0070)

1,530.00 51.00 30.00 מ"א )Dפנל לנ"ל ( 1.10.31.129.00 (0080)

20,300.00 203.00 100.00 מ"ר FULL BODYריצוף מרפסת באריחי גרניט פורצלן לבחירת האדריכל 
 ש"ח/מ"ר80 במידות לבחירת האדריכל, מחיר יסוד R11דרגת שחיקה 

1.10.31.130.00 (0090)

1,091.40 51.00 21.40 מ"א פנל לנ"ל 1.10.31.131.00 (0100)

17,444.00 178.00 98.00 מ"ר  אנטיסליפ במידותFULL BODYריצוף שירותים באריחי גרניט פורצלן 
R11 ש"ח/מ"ר דרגת שחיקה 60 ס"מ, מחיר יסוד 60/60

1.10.31.132.00 (0110)
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192/2019כתב כמויות למכרז מספר 
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תת כתב: בית הספר

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
19,982.40 552.00 36.20 מ"ר נגיש- ריצוף באריחי גרניט פורצלן למשטח אזהרה או פס מוביל במידות

" דוגמת "אלפקס"EASY-GO ס"מ עם תבליט עגולה, צבעוני, דגם "30/30
 ש"ח/יח'43, מחיר יסוד 6חלק 18או ש"ע, לפי דרישות ת"י 

1.10.31.460.00 (0120)

1,261,072.80 יט פורצלן וקרמיקה ריצוף באריחי גרנ 10.31 סה"כ לתת פרק:

ריצוף באריחי שיש 10.32 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
28,314.00 242.00 117.00 מ"ר ריצוף פודסטים באריחי שיש/אבן, במידות לבחירת האדריכל, מחיר יסוד

 ש"ח/מ"ר100
1.10.32.200.00 (0010)

16,128.00 72.00 224.00 מ"א 1.10.32.210.00 ס"מ7,10שיפולי שיש/אבן לריצוף הנ"ל, בגובה  (0020)

86,595.00 251.00 345.00 מ"א  ס"מ ורום ברוחב3 ס"מ ובעובי 30חיפוי מדרגות בשיש/אבן, שלח ברוחב 
 ש"ח/מ"א (לא כולל פרופילי הגנה)140 ס"מ, מחיר יסוד 2 ס"מ ובעובי 12

1.10.32.1008.00 (0030)

131,037.00 ריצוף באריחי שיש 10.32 סה"כ לתת פרק:

חיפוי קירות באריחי גרניט פורצלן 10.50 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
225,720.00 209.00 1,080.00 מ"ר חיפוי קירות מסדרון וחדר מדרגות  באריחי גרניט פורצלן במידות לבחירת

 ש"ח/מ"ר80האדריכל ולפי גליון פריסות , מחיר יסוד 
1.10.50.150.00 (0010)

109,440.00 192.00 570.00 מ"ר חיפוי קירות שירותים באריחי גרניט פורצלן במידות לבחירת האדריכל,
 ש"ח/מ"ר60מחיר יסוד 

1.10.50.151.00 (0020)

335,160.00 חיפוי קירות באריחי גרניט פורצלן 10.50 סה"כ לתת פרק:

1,727,269.80 עבודות ריצוף וחיפוי 10 סה"כ לפרק:

עבודות צביעה 11 פרק:

צבע פנים 11.11 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
6,000.00 15.00 400.00 מ"ר סיוד ב"פוליסיד" (סיד סינטטי) או ש"ע על טיח פנים, בשלוש שכבות 1.11.11.010.00 (0010)

229,056.00 24.00 9,544.00 מ"ר צבע "סופרקריל" או ש"ע על טיח פנים או גבס במריחה או בהתזה, לרבות
 שכבת יסוד "טמבורפיל" או ש"ע ושתי שכבות "סופרקריל" או ש"ע

1.11.11.200.00 (0020)

3,337.00 47.00 71.00 מ"ר צביעת צבע מגוון (גוון כהה/בהיר לבחירת האדריכל) בשטחים קטנים 1.11.11.201.00 (0030)

51,800.00 74.00 700.00 מ"ר צבע "פוליאור" או ש"ע על טיח פנים או גבס, לרבות שכבת יסוד
"בונדרול סופר" או ש"ע,   צבע יסוד ראשון סינטטי ושתי שכבות

"פוליאור" או ש"ע    לרבות שפכטל שתישכבות   להחלקת קירות לפני
הצבע נמדד בנפרד.

1.11.11.301.00 (0040)
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192/2019כתב כמויות למכרז מספר 
m כיתות24בי"ס למצטיינים בית חנינא - 

תת כתב: בית הספר

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

290,193.00 צבע פנים 11.11 סה"כ לתת פרק:

צבע חוץ 11.12 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
33,208.00 28.00 1,186.00 מ"ר צבע "סופרקריל מ.ד" או ש"ע על טיח חוץ חלק במריחה או בהתזה (כושר

 מ"ר/ליטר), לרבות שכבת יסוד "יסוד קושר" ושתי שכבות11-12כיסוי 
"סופרקריל מ.ד" או ש"ע

1.11.12.010.00 (0010)

33,208.00 צבע חוץ 11.12 סה"כ לתת פרק:

323,401.00 עבודות צביעה 11 סה"כ לפרק:

עבודות אלומיניום 12 פרק:

רשימת אלומיניום 12.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
62,872.00 2,168.00 29.00 יח' 1.12.1.001.00 לפי רשימת אלומיניום1פריט א- (0010)

1,700.00 1,700.00 1.00 יח' 1.12.1.002.00 לפי רשימת אלומיניום2פריט א- (0020)

28,050.00 4,675.00 6.00 יח' 1.12.1.003.00 לפי רשימת אלומיניום3פריט א- (0030)

3,060.00 1,530.00 2.00 יח' 1.12.1.004.00 לפי רשימת אלומיניום4פריט א- (0040)

56,112.00 2,338.00 24.00 יח' 1.12.1.005.00 לפי רשימת אלומיניום5פריט א- (0050)

182,942.00 4,462.00 41.00 יח' 1.12.1.006.00 לפי רשימת אלומיניום6פריט א- (0060)

55,080.00 1,530.00 36.00 יח' 1.12.1.007.00 לפי רשימת אלומיניום7פריט א- (0070)

28,560.00 1,785.00 16.00 יח' 1.12.1.008.00 לפי רשימת אלומיניום8פריט א- (0080)

5,100.00 2,550.00 2.00 יח' 1.12.1.009.00 (*)  לפי רשימת אלומיניום8פריט א- (0090)

74,970.00 3,570.00 21.00 יח' 1.12.1.010.00 לפי רשימת אלומיניום9פריט א- (0100)

77,520.00 4,080.00 19.00 יח' * לפי רשימת אלומיניום9פריט א- 1.12.1.011.00 (0110)

60,690.00 1,785.00 34.00 יח' 1.12.1.012.00 לפי רשימת אלומיניום10פריט א- (0120)
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192/2019כתב כמויות למכרז מספר 
m כיתות24בי"ס למצטיינים בית חנינא - 

תת כתב: בית הספר

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,590.00 2,295.00 2.00 יח' * לפי רשימת אלומיניום10פריט א- 1.12.1.013.00 (0130)

56,100.00 850.00 66.00 יח' 1.12.1.014.00 לפי רשימת אלומיניום11פריט א- (0140)

35,700.00 5,100.00 7.00 יח' 1.12.1.015.00 לפי רשימת אלומיניום12פריט א- (0150)

7,310.00 3,655.00 2.00 יח' 1.12.1.016.00 לפי רשימת אלומיניום13פריט א- (0160)

12,750.00 4,250.00 3.00 יח' 1.12.1.017.00 לפי רשימת אלומיניום14פריט א- (0170)

39,950.00 3,995.00 10.00 יח' 1.12.1.018.00 לפי רשימת אלומיניום15פריט א- (0180)

8,160.00 2,040.00 4.00 יח' 1.12.1.019.00 לפי רשימת אלומיניום16פריט א- (0190)

5,780.00 1,445.00 4.00 יח' 1.12.1.020.00 לפי רשימת אלומיניום17פריט א- (0200)

2,210.00 2,210.00 1.00 יח' * לפי רשימת אלומיניום17פריט א- 1.12.1.021.00 (0210)

28,560.00 1,785.00 16.00 יח' 1.12.1.022.00 לפי רשימת אלומיניום (חלון קבוע)18פריט א- (0220)

17,680.00 2,210.00 8.00 יח' 1.12.1.023.00 (*) לפי רשימת אלומיניום  (חלון קיפ)18פריט א- (0230)

855,446.00 רשימת אלומיניום 12.1 סה"כ לתת פרק:

CRGחיפוי קירות ותקרות בקסטות אלומיניום, משרביות מ- 12.91 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
385,203.00 581.00 663.00 מ"ר  מ"מ4חיפוי קירות ע"י קסטות אלומיניום תלת-שכבתיות בעובי 

" או ש"ע צבועETALBOND מ"מ), דוגמת "אלוקובונד" או "0.5+3+0.5(
 ובחלקו נימי פריימר, לרבות קונסטרוקצייתPVDFבחלקו החיצוני בצבע 

אלומיניום מפרופילי אומגה בעלי תעלות ניקוז אנכיות וצמד פרופילי
אלומיניום אופקיים מותאמים להתפשטות הקסטות, בשיטת פרופינעיל ה

 מ"ר1500 מ"ר ועד 500זכר ונקבה ע"ג הקסטות. המחיר לשטח חיפוי מעל 

1.12.91.040.00 (0010)

178,500.00 510.00 350.00 מ"ר 1.12.91.041.00 לפי פרט אדריכלGRCמשרביות מ- (0020)

חיפוי קירות ותקרות בקסטות אלומיניום, משרביות מ-563,703.00 12.91 סה"כ לתת פרק:

חיפוי קירות באריחי "טרקוטה"" 12.92 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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192/2019כתב כמויות למכרז מספר 
m כיתות24בי"ס למצטיינים בית חנינא - 

תת כתב: בית הספר

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
418,897.00 697.00 601.00 מ"ר  מ"מ בשיטת600/200/22חיפוי קירות ע"י אריחי "טרקוטה" במידות 

התלייה היבשה ללא ברגים גלויים, בגוון אדמה טבעי, תוצרת
"CREATONאו ש"ע , לרבות קונסטרוקציאלומיניום אנכית, מסופק ע"י "

 מ"ר ועד500"קבוצת ענק חיפויים" או ש"ע.  המחיר לשטח חיפוי מעל 
 מ"ר1500

1.12.92.040.00 (0010)

418,897.00 חיפוי קירות באריחי "טרקוטה"" 12.92 סה"כ לתת פרק:

מעקות ומאחזי יד מאלומיניום 12.98 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
22,100.00 2,210.00 10.00 מ"א  מ"מ12+12 - מעקה שכולו זכוכית רבודה מחוסמת (ביטחון) 19פריט א-

 מ'1.30בגובה 
1.12.98.105.00 (0010)

22,100.00 מעקות ומאחזי יד מאלומיניום 12.98 סה"כ לתת פרק:

1,860,146.00 עבודות אלומיניום 12 סה"כ לפרק:

עבודות אבן 14 פרק:

עבודות אבן 14.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,917,600.00 408.00 4,700.00 מ"ר חיפוי חזיתות המבנה בשיטה הרטובה, באמצעות לוחות אבן "ביר זית",  

 ס"מ, בגוונים ודוגמאות4בעיבודים שונים, במידות שונות, בעובי מינימום 
 לפי בחירת האדריכל,לרבות שכבת הרבצה, רשת פלדה מגולבנת, חוטים

מנירוסטה, זוויתני פלדה מגולבנים וכו'. הכל קומפלט לפי הפרטים
בתוכניות. המדידה נטו לפי מ"ר הן בשים אופקיי ם, אנכיים, משופעים

ומעוגלים, מישקים, שקעים, חיפוי עמודים וקורות, חשפי פתחים, מזוזות,
אדני חלונות, אבני פינה,בורטאגי'ם , אבנים שקועות, חריצי אפי מים,

שילוב סוגי אבן שונים, ציפוי מגן עליון וכו' לפי השטח הנראה לעין. הכל
 על כל חלקיו ובמפרט המיוחד.2378 קומפלט נטו במ"ר וכמפורט בתקן 

אופן המדידה: שטח החזית

1.14.1.010.00 (0010)

153,000.00 255.00 600.00 מ"א  ס"מ, לרבות40 ס"מ, רוחב עד 4קופינג מאבן כדוגמת האבן הנ"ל, בעובי 
חריצים ואפי מים וכו'

1.14.1.020.00 (0020)

1,275.00 1,275.00 קומפלט1.00  ס"מ, עם סמל עיריית ירושלים וכיתוב בעיברית30/60שלט אבן במידות 
על פי הנחיות המזמין, כולל שם הפרויקט, שם האדריכל, שם הקבלן, שם

המפקח, שנת ביצוע וכו'.שלט יותקן בתוך חיפוי האבן כחלק מהחיפוי
החיצוני, במיקום לפי הוראת המפקח.

1.14.1.030.00 (0030)

425.00 425.00 קומפלט1.00 1.14.1.040.00 ס"מX4030שלט נירוסטה לפי פרט מוריה  (0040)

2,072,300.00 עבודות אבן 14.1 סה"כ לתת פרק:

2,072,300.00 עבודות אבן 14 סה"כ לפרק:

0.51מתקני מיזוג אווירתת פרק  15 פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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192/2019כתב כמויות למכרז מספר 
m כיתות24בי"ס למצטיינים בית חנינא - 

תת כתב: בית הספר

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
 ציוד ראשי - מיזוג אוויר ואוורור אספקה והתקנה מושלמים15.1תת פרק 

של יחידות מיזוג, חיבור חיווט מושלמים לרבות צנרת גז מבודדת, ניקוז,
חשמל ופיקוד בין יחידת פנים ליחידת חוץ, צנרת מנחושת בהלחמת כסף

". הצנרת תבודדL" או "Kבמוטות ישרים או צנרת רכה, הצנרת מדגם "
בגומי ספוגי. "ארמפלקס" בעובי דופן כמתואר במיפ רט. הבידוד יהיה

P.V.Cרציף מודבק ומושלם ללא נפגעים. צנרת חשמל תהיה מכבלי 
מצופים ועמידים בטמפרטורות מגע גבוהות מותקנים בתוך מתעלים
מתאימים. כלל היחידותיהיו עם מנתק ביטחון ליחידות החיצוניות

והפנימיות, צינורות הגז, החשמל והפיקוד בתוך הבניין יותקנו בתוך
תעלות רשת ומחוץ לבניין בתוך תעלות פח מגלוון צבוע

ציוד מיזוג אוויר ואיוורור 15.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
 ציוד ראשי - מיזוג אוויר ואוורוראספקה והתקנה מושלמים15.1תת פרק 

של יחידות מיזוג, חיבור חיווט מושלמים לרבות צנרת גז מבודדת, ניקוז,
חשמל ופיקוד בין יחידת פנים ליחידת חוץ, צנרת מנחושת בהלחמת כסף

". הצנרת תבודדL" או "Kבמוטות ישרים או צנרת רכה, הצנרת מדגם "
בגומי ספוגי. "ארמפלקס" בעובי דופן כמתואר במיפרט . הבידוד יהיה

P.V.Cרציף מודבק ומושלם ללא נפגעים. צנרת חשמל תהיה מכבלי 
מצופים ועמידים בטמפרטורות מגע גבוהות מותקנים בתוך מתעלים
מתאימים. כלל היחידות יהיו עם מנתק ביטחון ליחידות החיצוניות

והפנימיות, צינורות הגז, החשמל והפיקוד בתוך הבניין יותקנו בתוך
תעלות רשת ומחוץ לבניין בתוך תעלות פח מגלוון צבוע מ

49,300.00 49,300.00 קומפלט1.00  יט"אות2אספקה והתקנה מושלמים של יחידת עבוי מרכזית, עבור 
2 באודיטוריום בקומת קרקע, יט"א 1המסומנות בתוכנית כ - יט"א 

בספריה בקומה א'. העבודה כוללת חירלצנרת גז ותקשורת, להזנת
החשמל, לוח חלוקה להזנות עבור כל מודול, בולמי רעידות מסוג

-פד" בלבד בשתי שכבות, וכל יתר הנדרש עפ"י דרישות היצרןW"סופר-
, דגם:VRFוהמפלהתק נה מושלמת. היחידות תוצרת "סמסונג" סידרה 

AMKXVAGH/EU - לתפוקת קירור - 200, אינדקס BTU/h 191,100עם גז ,
, או ש"ע כמפורט בלבדR-410Aקירור 

1.15.1.002.00 (0020)

27,859.00 27,859.00 קומפלט1.00 אספקה והתקנה מושלמים של יחידת טיפול באוויר צח מושלמת עבור
, ספיקת אוויר1האודיטוריום בקומת קרקע, המסומנת בתוכנית כיט"א -

CFM 2,400 שורות6לרבות כל האביזרים, בעלות 144,0, תפוקת קירור 
2 צינורות) וגוף חימום חשמלי. ספחי צנרת נחושת מבודדים עד 2עומק (

נל ה פעלה,BTU/Hמטר, חיבורים גמישים בין היחידה לתעלות. לרבות ,
Filter Boxכמפורט בתוכניות, מפרט וטבלאות ציוד. היחידה מסדרה 
Fresh Air."תוצרת "אוריס" / "יוניק" / " מתכת ווקס" / "פי סי" / "חץ 

1.15.1.003.00 (0030)

16,129.00 16,129.00 קומפלט1.00 אספקה והתקנה מושלמים כנ"ל, אבל של יחידת טיפול באוויר צח
, ספיקת2מושלמת עבור הספריה בקומה א' המסומנת בתוכנית כ - יט"א 

 שורות6לרבות כל האביזרים, בעלות 7, תפוקת קירור CFM 1,300אוויר 
2 צינורות) וגוף חימום חשמלי. ספחי צנרת נחושת מבודדים עד 2עומק (

ות פ נלBTU 000מטר, חיבורים גמישים בין היחידה לתעלות. לרב ,
 כמפורט בתוכניות, מפרט וטבלאות ציוד. היחידהFilter Boxהפעלה, 
 תוצרת "אוריס" / "יוניק" / " מתכת ווקס" / "פי סי" /Fresh Airמסדרה 

"חץ".

1.15.1.004.00 (0040)

98,600.00 98,600.00 קומפלט1.00 אספקה והתקנה מושלמים של יחידת עיבוי מרכזית, עבור מיזוג בקומת
קרקע, העבודה כוללת חיבור  גז ותקשורת, להזנת החשמל, לוח חלוקה

-פד" בלבד בשתיWלהזנות עבור כל מודול, בולמעידות מסוג "סופר-
שכבות, וכל יתר הנדרש עפ"י דרישות היצרן והמפרט להתקנה מושלמת.

, אידקס -AMKXVAGH/EU, דגם: VRFהיחידות תוצרת "סמסונג" סידרה 
), עם גז קירורB יחידות 2 (הכוללת BTU/h 382,200 לתפוקת קירור - 400

R-410A.או ש"ע כמפורט בלבד ,

1.15.1.010.00 (0050)

31,410.00 6,282.00 5.00 יח' עבור קומת קרקע, אספקה והתקנה מושלמים של יחידת מאייד נסתר
, דגםVRF, תוצרת "סמסונג" סידרה  BTU/H 54,600לתפוקה של 

AMFNMDEH/EU או ש"ע כמפורלבד. לרבות חיבורי צנרת,160 אינדקס ,
תקשורת וחשמל כנדרש.

1.15.1.011.00 (0060)

4,122.00 4,122.00 1.00 יח' , "סמסונג" BTU/H 19,100כנ"ל אבל היחידה מאייד עילי לתפוקה של 
VRF דגם ,AMKNQDEH/EU או ש"ע כמפורט בלבד.56 אינדקס ,

1.15.1.012.00 (0070)
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
13,088.00 3,272.00 4.00 יח' ,BTU/HR12,300כנ"ל אבל היחידה מאייד עילי לתפוקת קירור של  

 או ש"ע36, אינדקס AMKNQDEH/EU דגם VRFתוצרת "סמסונג" סידרה 
כמפורט בלבד. לרבות חיבורי צנרת,קשורת וחשמל

1.15.1.013.00 (0080)

5,864.00 2,932.00 2.00 יח' , "סמסונג" BTU/H 9,600כנ"ל אבל היחידה מאייד עילי לתפוקה של 
VRF דגם ,AMKNQDEH/EU או ש"ע כמפורט בלבד.28 אינדקס ,

1.15.1.014.00 (0090)

30,382.00 2,762.00 11.00 יח' , "סמסונג" BTU/H 7,500כנ"ל אבל היחידה מאייד עילי לתפוקה של 
VRF דגם ,AMKNQDEH/EU או ש"ע כמפורט בלבד.22 אינדקס ,

1.15.1.015.00 (0100)

5,524.00 2,762.00 2.00 יח'  יחידות במבואת הנהלה ובמבואה כללית2כנ"ל אבל להכנת התקנה של 
, "סמסונג" BTU/H 7,500בקומת קרקע. היחידה מאייד עילי לתפוקה של 

VRF דגם ,AMKNQDEH/EUאו ש"ע כמפורט בלבד.22 אינד ,

1.15.1.016.00 (0110)

3,978.00 3,978.00 קומפלט1.00 עבור ביתן שמירה בקומת קרקע, אספקה והתקנה מושלמים של יחידת
מיזוג אוויר מסוג מזגן עילי אינוורטר, חיבור לצנרת הגז, לקו התקשורת,

CFM, ספיקת אוויר BTU/H 9,400חיבור לניקוז. היחידה בתקתקירור של 
, בתנאי התכנון, תוצרת "אלקטרה" או ש"ע דגם אלקטרה350

PLATINUM המחיר כולל את כל הנדרש להתקנה והלה מ145+אינוורטר .
ושלמת, לרבות גלאי נפח לניתוק המאייד לאחר השה"ה.

1.15.1.020.00 (0120)

7,956.00 3,978.00 2.00 יח'  יחידות מיזוג עבור חדר חשמל. היחידה2כנ"ל אבל להכנת התקנה של 
+PLATINUM, תוצרת "אלקטרה" , דגם BTU/H 9,400בתפוקת קירור של 

, או ש"ע כמפורטלבד.145אינוורטר 

1.15.1.021.00 (0130)

191,250.00 191,250.00 קומפלט1.00 אספקה והתקנה מושלמים של יחידת עיבוי מרכזית, עבור מיזוג בקומה
א', העבודה כוללת חיבור  גז ותקשורת, להזנת החשמל, לוח חלוקה

-פד" בלבד בשתיWלהזנות עבור כל מודול, בולמי ידות מסוג "סופר-
שכבות, וכל יתר הנדרש עפ"י דרישות היצרן והמפרט להתקנה מושלמת.

, אינס -AMKXVAGH/EU, דגם: VRFהיחידות תוצרת "סמסונג" סידרה 
), עם גז קירורC יחידות 3 (הכוללת BTU/h 841,400 לתפוקת קירור - 880

R-410A.או ש"ע כמפורט בלבד ,

1.15.1.030.00 (0140)

43,974.00 6,282.00 7.00 יח' עבור קומה א', אספקה והתקנה מושלמים של יחידת מאייד נסתר לתפוקה
, דגםVRF, תוצרת "סמסונג" סידרה  BTU/H 54,600של 

AMFNMDEH/EU או ש"ע כמפורט בד. לרבות חיבורי צנרת,160 אינדקס ,
תקשורת וחשמל כנדרש.

1.15.1.031.00 (0150)

17,595.00 5,865.00 3.00 יח' , תוצרתBTU/HR 47,800כנ"ל אבל  יחידת מאייד נסתר לתפוקה של 
, או ש"ע140, אינדקס AMHNMPKH/EU דגם VRF"סמסונג" סידרה 

כמפורט בלבד. לרבות חיבורי צנרת, תקשתוחשמל

1.15.1.032.00 (0160)

44,744.00 5,593.00 8.00 יח' , "סמסונג" BTU/H 43,700כנ"ל אבל היחידה מאייד נסתר לתפוקה של 
VRF דגם ,AMHNMPKH/EU או ש"ע כמפורט בלבד.128 אינדקס ,

1.15.1.033.00 (0170)

10,116.00 5,058.00 2.00 יח' , "סמסונג" BTU/H 30,700כנ"ל אבל היחידה מאייד נסתר לתפוקה של 
VRF דגם ,AMHNMPKH/EU או ש"ע כמפורט בלבד.90 אינדקס ,

1.15.1.034.00 (0180)

4,208.00 4,208.00 1.00 יח' , "סמסונג" BTU/H 19,100כנ"ל אבל היחידה מאייד נסתר לתפוקה של 
VRF דגם ,AMHNMPKH/EU או ש"ע כמפורט בלבד.56 אינדקס ,

1.15.1.035.00 (0190)

162,350.00 162,350.00 קומפלט1.00 אספקה והתקנה מושלמים של יחידת עיבוי מרכזית, עבור מיזוג בקומה ב',
 העבודה כוללת חיבור  גז ותקשורת, להזנת החשמל, לוח חלוקה להזנות

-פד" בלבד בשתי שכבות, וכלWעבור כל מודול, בולמי ידות מסוג "סופר-
יתר הנדרש עפ"י דרישות היצרן והמפרט להתקנה מושלמת. היחידות

720, אינס - AMKXVAGH/EU, דגם: VRFתוצרת "סמסונג" סידרה 
), עם גז קירורBBC יחידות 3 (הכוללת BTU/h 687,900לתפוקת קירור - 

R-410A.או ש"ע כמפורט בלבד ,

1.15.1.040.00 (0200)
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
37,692.00 6,282.00 6.00 יח' עבור קומה ב', אספקה והתקנה מושלמים של יחידת מאייד נסתר לתפוקה

, דגםVRF, תוצרת "סמסונג" סידרה  BTU/H 54,600של 
AMFNMDEH/EU או ש"ע כמפורט בד. לרבות חיבורי צנרת,160 אינדקס ,

תקשורת וחשמל כנדרש.

1.15.1.041.00 (0210)

44,744.00 5,593.00 8.00 יח' , "סמסונג" BTU/H 43,700כנ"ל אבל היחידה מאייד נסתר לתפוקה של 
VRF דגם ,AMHNMPKH/EU או ש"ע כמפורט בלבד.128 אינדקס ,

1.15.1.042.00 (0220)

15,174.00 5,058.00 3.00 יח' , "סמסונג" BTU/H 30,700כנ"ל אבל היחידה מאייד נסתר לתפוקה של 
VRF דגם ,AMHNMPKH/EU או ש"ע כמפורט בלבד.90 אינדקס ,

1.15.1.043.00 (0230)

4,462.00 4,462.00 1.00 יח'  תוצרתBTU/HR 24,200כנ"ל אבל היחידה מאייד נסתר לתפוקה של 
, או ש"ע כמפורט71 אינדקס AMHNMPKH/EU, דגם VRF"סמסונג" 

בלבד, לרבות חיבורי צנרת, תקשורת וחשמ

1.15.1.044.00 (0240)

5,524.00 2,762.00 2.00 יח' , "סמסונג" BTU/H 7,500כנ"ל אבל היחידה מאייד עילי לתפוקה של 
VRF דגם ,AMKNQDEH/EU או ש"ע כמפורט בלבד.22 אינדקס ,

1.15.1.045.00 (0250)

113,050.00 113,050.00 קומפלט1.00 אספקה והתקנה מושלמים של יחידת עיבוי מרכזית, עבור מיזוג בקומה ג',
 העבודה כוללת חיבור  גז ותקשורת, להזנת החשמל, לוח חלוקה להזנות

-פד" בלבד בשתי שכבות, וכלWעבור כל מודול, בולמי ידות מסוג "סופר-
יתר הנדרש עפ"י דרישות היצרן והמפרט להתקנה מושלמת. היחידות

500, אינס - AMKXVAGH/EU, דגם: VRFתוצרת "סמסונג" סידרה 
), עם גז קירורBC יחידות 2 (הכוללת BTU/h 477,700לתפוקת קירור - 

R-410A.או ש"ע כמפורט בלבד ,

1.15.1.050.00 (0260)

18,846.00 6,282.00 3.00 יח' עבור קומה ג', אספקה והתקנה מושלמים של יחידת מאייד נסתר לתפוקה
, דגםVRF, תוצרת "סמסונג" סידרה  BTU/H 54,600של 

AMFNMDEH/EU או ש"ע כמפורט בד. לרבות חיבורי צנרת,160 אינדקס ,
תקשורת וחשמל כנדרש.

1.15.1.051.00 (0270)

44,744.00 5,593.00 8.00 יח' , "סמסונג" BTU/H 43,700כנ"ל אבל היחידה מאייד נסתר לתפוקה של 
VRF דגם ,AMHNMPKH/EU או ש"ע כמפורט בלבד.128 אינדקס ,

1.15.1.052.00 (0280)

5,058.00 5,058.00 1.00 יח' , "סמסונג" BTU/H 30,700כנ"ל אבל היחידה מאייד נסתר לתפוקה של 
VRF דגם ,AMHNMPKH/EU או ש"ע כמפורט בלבד.90 אינדקס ,

1.15.1.053.00 (0290)

1,057,743.00 ציוד מיזוג אוויר ואיוורור 15.1 סה"כ לתת פרק:

מערכת פיזור אוויר ותעלות 15.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
76,626.00 81.00 946.00 מ"ר אספקה והתקנה מושלמים של תעלות מלבניות מפח מגולבן למיזוג אוויר

או לאוורור. התעלות תהיינה אטומות לחלוטין ב"דק-דאסט", לרבות
תמיכות ותליות מפרופילים מגונים, חיבור למפזרים, למיידים, לפי

התוכניות והמפרטים הסטנדרטים, תיאום מלא עם הבנין, כל יתר
1המערכות וכל יתר הנדרש במפרט ובתוכניות. עובי הפח בתעלות יהיהד 

מ"מ  ובעובי הנדרש על פי המפרט הכללי.

1.15.2.001.00 (0010)

40,326.00 47.00 858.00 מ"ר אספקה והתקנה מושלמים של בידוד אקוסטי פנימי בתעלות אוויר, בעובי
 "PCF 1,כולל הדפסה רצופה וכל יתר דרישות המפרט והתוכניות ,"

לרבות חיזוקי שוליים.

1.15.2.011.00 (0020)

29,718.00 78.00 381.00 מ"א אספקה והתקנה מושלמים של תעלות גמישות מבודדות למיזוג מבודד
 מבודדת10", בקוטר "ATCO או ש"ע של "ISODEC25" דגם DECתוצרת "

. כולל755 ק"ג/מ"ק צויאלומיניום, עומדת בת"י 16 בצפיפות 1 בבידוד "
תמיכות במריקים הנדרשים וצורת התניכה עם פס ריפוד, חיבור למוצא

עגול או למפזר עם סרטי הידוק מפלב"מ בלבד, כולל אביזרחברות
לתעלות, כמפורט וכנדרש בתוכניות.

1.15.2.020.00 (0030)
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,112.00 66.00 32.00 מ"א  בצפיפות1 מבודדת בבידוד "8כנ"ל אבל תעלה גמישה מאלומיניום קוטר "

755 ק"ג/מ"ק, ציפוי פנימי אלומיניום, עומדת בת"י 16 
1.15.2.021.00 (0040)

2,726.00 47.00 58.00 מ"א  ללא בידוד,6אספקה והתקנה של תעלה גמישה מאלומיניום קוטר "
 להתלקחות, צפיפות עשן וטפטוף755עומדת בת"י 

1.15.2.030.00 (0050)

275.00 55.00 5.00 מ"א 8כנ"ל אבל התעלה בקוטר " 1.15.2.031.00 (0060)

15,900.00 212.00 75.00 יח' "X"1212אספקה והתקנה מושלמים של מפזר אוויר תקרתי במידה 
מאלומיניום, צבוע בתנור, כולל ויסות כמות אוויר, כולל כל האביזרים

 או ש"עTKלהתקנה מושלמת, תוצרת "מפזרי י"דגם 

1.15.2.040.00 (0070)

2,720.00 170.00 16.00 יח' "X"99כנ"ל אבל מפזר האוויר במידה של  1.15.2.041.00 (0080)

47,940.00 1,020.00 47.00 יח'  מאלומיניום,SLOTאספקה והתקנה מושלמים של מפזר אוויר תקרתי קווי 
 שורות, כולל ויסות כמות אוויר ומכוון זרימה צבוע בתנור, כולל קופסא2 

 מטר, כולל האביזרים להתקנה מושלמת, תוצרת "מפזרי יעד"1 באורך 
, או ש"עSLT-25דגם 

1.15.2.042.00 (0090)

73,440.00 3,060.00 24.00 יח'  שורות,9אספקה והתקנה מושלמים של מפזר אוויר קירי מאלומיניום, 
 מטר, כולל3.6כולל ויסות כמות אוויר ומכוון זרימה צבוע בתנור,  באורך 

, או ש"ע.DCL כל האביזרים להתקנה שלמת, תוצרת "מפזרי יעד" דגם 

1.15.2.043.00 (0100)

16,320.00 680.00 24.00 יח' ,CFM 380אספקה והתקנה מושלמים של מפזר אוויר תקרתי עגול, עבור 
 מ"מ, מאלומיניום, צבוע בתנור, כולל ויסות כמות אוויר, כולל300במידה 

, או ש"עOD-1 כל האביזרים להתקנה מלמת, תוצרת "מפזרי יעד" דגם 
כמפורט בלבד.

1.15.2.044.00 (0110)

9,088.20 1,020.00 8.91 מ"ר  מ"ר0.085אספקה והתקנה מושלמים של שבכת אוויר חוזר, גודל צוואר מ 
 מאלומיניום,X9090 תריסים במידות 11 ומעלה, לרבות ווסת כמות אוויר, 

 עם פילטר או ש"ע.RTF 2000 צבוע בתנור, תוצרת "זרי יעד" דגם 

1.15.2.050.00 (0120)

4,896.00 1,020.00 4.80 מ"ר X10080 תריסים במידות 6כנ"ל אבל  1.15.2.051.00 (0130)

17,686.80 1,020.00 17.34 מ"ר X8585 תריסים במידה 24כנ"ל אבל  1.15.2.052.00 (0140)

4,998.00 1,020.00 4.90 מ"ר X10070 תריסים במידות 7כנ"ל אבל  1.15.2.053.00 (0150)

2,866.20 1,020.00 2.81 מ"ר X7575 תריסים במידה 5כנ"ל אבל  1.15.2.054.00 (0160)

2,040.00 2,040.00 1.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים של תריס נגד גשם צבוע בתנור לרבות רשת נגד
 מ"ר, עבור יחידת אוויר צח באודיטוריום, התריס0.1ציפורים בשטח מעל 

 תוצרת "מרייעד" דגם עם פילטר או ש"ע.X40120במידה 

1.15.2.060.00 (0170)

1,870.00 1,870.00 1.00 יח' X30120כנ"ל אבל לספריה בקומה א', תריס במידה  1.15.2.061.00 (0180)

178.00 178.00 1.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים של תריס נגד גשם צבוע בתנור לרבות רשת נגד
, תוצרת "יעד"X2040 מ"ר, עבור תריס במידות: 0.1ציפורים בשטח עד 

 או ש"ע.RTPדגם 

1.15.2.070.00 (0190)
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תת כתב: בית הספר

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,772.00 1,772.00 1.00 מ"ר כנ"ל אבל תריס נגד גשם צבוע בתנור לרבות רשת נגד ציפורים בשטח

X5020 תריסים במידה 10 מ"ר, 0.1גדול מ-
1.15.2.071.00 (0200)

1,530.00 170.00 9.00 יח' ,  דגם8אספקה והתקנה של סבכת יניקה עגולה, צבועה בתנור במידה: "
LVSתוצרת "מפזרי יעד" או ש"ע ,

1.15.2.080.00 (0210)

4,480.00 128.00 35.00 יח' "6כנ"ל אבל סבכת יניקה במידה:  1.15.2.081.00 (0220)

128.00 128.00 1.00 יח'  מ"ר לרבות וסת כמות0.085שבכות אוויר חוזר, צבע בתנור, בשטח עד 
X1515אוויר, עבור תריס יניקה משירותי נכים באודיטוריום, במידות 

1.15.2.090.00 (0230)

359,636.20 מערכת פיזור אוויר ותעלות 15.2 סה"כ לתת פרק:

מפוחי אוורור 15.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
5,610.00 1,870.00 קומפלט3.00 אספקה והתקנה מושלמים של מפוח צנטרפוגלי אוורור שירותי בנים, 

TD-500 SILENT", דגם S&amp;P, תוצרת "CFM 400לספיקה של 
ECOWAT.כולל כל החיבורים, או ש"ע ,

1.15.3.001.00 (0010)

11,220.00 1,870.00 קומפלט6.00 , תוצרתCFM 390כנ"ל אבל לאוורור שרותי בנות לספיקה של 
"S&amp;P דגם "TD-500 SILENT ECOWATכולל כל החיבורים או ,

ש"ע.

1.15.3.002.00 (0020)

1,530.00 1,530.00 קומפלט1.00 CFM 315כנ"ל אבל לאוורור שירותי צוות בקומת קרקע לספיקה של 
, כולל כל החיבוריםTD-350 SILENT ECOWAT" דגם S&amp;Pתוצרת "
 או ש"ע.

1.15.3.003.00 (0030)

4,590.00 1,530.00 קומפלט3.00 , תוצרתCFM 300כנ"ל אבל לאוורור שירותי בנים לספיקה של 
"S&amp;P דגם "TD-350 SILENT ECOWATכולל כל החיבורים או ,

ש"ע.

1.15.3.004.00 (0040)

1,275.00 1,275.00 קומפלט1.00 ,CFM 200כנ"ל אבל לאוורור שירותי נכים באודיטוריום, לספיקה של 
, כולל כל החיבוריםTD-250 SILENT ECOWAT" דגם S&amp;Pתוצרת "
 או ש"ע.

1.15.3.005.00 (0050)

3,825.00 1,275.00 קומפלט3.00 , תוצרתCFM 100כנ"ל אבל לאוורור קבוע של חדר ניקיון, לספיקה של 
"S&amp;P דגם "TD-250 SILENT ECOWATכולל כל החיבורים או ,

ש"ע.

1.15.3.006.00 (0060)

28,050.00 מפוחי אוורור 15.3 סה"כ לתת פרק:

אוורור מעבדות 15.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
18,105.00 6,035.00 קומפלט3.00 אספקה והתקנה מושלמים של מנדף ביולוגי ליניקת אוויר בכיתות מדעים

 בהתאם לתקן ולנדרש בכיתה.1.25 בעובי 304וטכנולוגיה, עשוי פלב"ם 
1.15.4.001.00 (0010)

14,025.00 4,675.00 קומפלט3.00 אספקה והתקנה מושלמים של מפוח צנטירופיגלי אוורור כיתת מדעים
, כולל כל החיבורים הנדרשים.CFM 1000וטכנולוגיה, 

1.15.4.010.00 (0020)
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תת כתב: בית הספר

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,060.00 1,020.00 3.00 יח' עבור הכנסת אוויר לכיתות מדעים וטכנולוגיה, אספקה והתקנה מושלמים

IN LINE דגם 8 של מפוח (וונטה) קווי "
1.15.4.020.00 (0030)

35,190.00 אוורור מעבדות 15.4 סה"כ לתת פרק:

מערכות אוורור וסינון אוויר למרחבים מוגנים ולמקלטים 15.70 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
10,795.00 10,795.00 קומפלט1.00 Floorמערכת אוורור וסינון אב"כ מוסדית בהתקנה עילית כדוגמת דגם "

Free 180/360 מק"ש אוויר180" תוצרת "ארקוטק" או ש"ע , המספקת 
 נפשות, בהתאם לת"י30 מק"ש במצבאוורור ומיועדת ל-360במצב סינון ו- 

 בר) וכניסת אוויר עם מסנן קדם,3. המערכת כוללת: שסתום הדף (4570 
, מדUSBמסנן אב"כ, מפוח חשמלי, גיבוי ידני, תאורת חירום, שקע 

 בר) ושחרור לחץ, התקנה במרחב מוגן תקני3ספיקת אוויר ושסתום הדף (
ובדיקת על-לחץ

1.15.70.150.00 (0010)

217,264.00 27,158.00 קומפלט8.00 Floorמערכת אוורור וסינון אב"כ מוסדית בהתקנה עילית כדוגמת דגם "
Free 600/1200 מק"ש אוויר600" תוצרת "ארקוטק" או ש"ע, המספקת 
 נפשות- מתאים100 מק"ש במצב אוורור ומיועדת ל-1200במצב סינון ו- 

. המערכת כוללת: שסתום4570להתקנה שמאלית או ימנית, בהתאם לת"י 
 בר) וכניסת אוויר עם מסנן קדם, מסנן אב"כ, מפוח חשמלי, גיבוי3הדף (

 בר)3, מד ספיקת אוויר ושסתום הדף (USBידני, תאורת חירום, שקע 
ושחרור לחץ, התקנה במרחב מוגן תקני ובדיקת על-לחץ

1.15.70.154.00 (0020)

94,180.00 23,545.00 קומפלט4.00 Floorמערכת אוורור וסינון אב"כ מוסדית בהתקנה עילית כדוגמת דגם "
Free 600/1200 מק"ש אוויר600" תוצרת "ארקוטק" או ש"ע, המספקת 
 נפשות- ללא100 מק"ש במצב אוורור ומיועדת ל-1200במצב סינון ו- 

. המערכת4570הפעלה ידנית (נדרש גנראטור חירום), בהתאם לת"י 
 בר) וכניסת אוויר עם מסנן קדם, מסנן אב" כ, מפוח3כוללת: שסתום הדף (

, מד ספיקת אוויר ושסתוםUSB חשמלי, גיבוי ידני, תאורת חירום, שקע 
 בר) ושחרור לחץ, התקנה במרחב מוגן תקני ובדיקת על-לחץ3הדף (

1.15.70.156.00 (0030)

ים ולמקלטים322,239.00 ון אוויר למרחבים מוגנ מערכות אוורור וסינ 15.70 סה"כ לתת פרק:

1,802,858.20 י מיזוג אווירתת פרק  0.51מתקנ 15 סה"כ לפרק:

מתקני הסקה 16 פרק:

בידוד אם שרוולי "וידופלקס" 16.52 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,100.00 42.00 50.00 מ"א 3/4בידוד לצינורות מים חמים עם שרוולי "וידופלקס" או ש"ע בעובי  "

 לרבות סרטי הדבקה מ-פי.וי.סי1/2לצינורות קוטר  "
1.16.52.200.00 (0010)

1,320.00 44.00 30.00 מ"א 3/4בידוד לצינורות מים חמים עם שרוולי "וידופלקס" או ש"ע  בעובי  "
 לרבות סרטי הדבקה מ-פי.וי.סי3/4לצינורות קוטר  "

1.16.52.210.00 (0020)

3,420.00 בידוד אם שרוולי "וידופלקס" 16.52 סה"כ לתת פרק:

3,420.00 מתקני הסקה 16 סה"כ לפרק:

17 - מעליות71פרק  פרק:

למעלית נוסעים 17.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
187,000.00 187,000.00 קומפלט1.00 4 ק"ג, 630 נוסעים, 8  ל- GEARLESS-MRLמחיר כללי עבור מעלית 

 מ' בקירוב, בתוקף כנ"ל11.8, גובה הרמה V.V.V.F מ/ש ב- 1.0תחנות, 
עם כל החומרים והחלקים כולובלה והרכבה במקום וכן כולל את כל

החלקים והחומרים שאינם מפורטים אך נחוצים לשימוש וכולל אחריות
 חודשים).24הכל כמתואר וכולל שרות בתקופת האחריות ( 

1.17.1.001.00 (0010)

187,000.00 למעלית נוסעים 17.1 סה"כ לתת פרק:

חמש שנות שרות לאחר תקופת האחריות 17.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 9,350.00 5.00 מחיר עבור שרות לאחר תקופת האחריות כולל עבודה וחלקי חילוף. 1.17.2.002.00 (0010)

ות שרות לאחר תקופת האחריות חמש שנ 17.2 סה"כ לתת פרק:

187,000.00 17 - מעליות71פרק  סה"כ לפרק:

תכנון וביצוע מסבך פלדה 19 פרק:

מסבך פלדה 19.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
73,525.00 14,705.00 5.00 טון    לרבות כל גלוון,A6תכנון וביצוע מסבך פלדה  לפי תכניות בגיליון 

  לאישור הקונסטרוקטור  וכל הדרוש לגמר מושלם.SDצבע,  תכנית 
1.19.1.500.00 (0010)

73,525.00 מסבך פלדה 19.1 סה"כ לתת פרק:

73,525.00 ון וביצוע מסבך פלדה תכנ 19 סה"כ לפרק:

רכיבים מתועשים בבניין 22 פרק:

מחיצות גבס וחיפוי פנים לקירות 22.11 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
25,296.00 136.00 186.00 מ"ר מחיצות גבס חד-קרומיות (בשני הצדדים) בחדרי מנהלה בעובי כולל של

 מ"מ, עם מסילה עליונה ותחתונה וניצבים מפח פלדה מגולוון,95-100
הכל עד גמר מושלם, מוכן לצבע, המדידה נטו - ללא פתחים (חיזוק

 מ"מ ובידוד אקוסטי נמדדים בנפרד)1.2לפתחים עם ניצבים בעובי מעל 
-(לוח הגבס מסוג דיאמונד

1.22.11.020.00 (0010)

10,044.00 54.00 186.00 מ"ר תוספת בעבור מחיצות גבס דו קרומיות  (המחיר כולל פלטות משני
הצדדים).

1.22.11.030.00 (0020)

4,278.00 23.00 186.00 מ"ר 2תוספת למחיצות גבס עבור בידוד אקוסטי ע"י צמר זכוכית בעובי "
 ק"ג/מ"ק24במשקל 

1.22.11.2010.00 (0030)

39,618.00 מחיצות גבס וחיפוי פנים לקירות 22.11 סה"כ לתת פרק:

תקרות אלומיניום ופח מגולוון 22.22 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
32,648.00 212.00 154.00 מ"ר תקרות פריקות מתאימות לחוץ בהתאם לפרט אדריכל 1.22.22.030.00 (0010)

29,559.00 167.00 177.00 מ"ר תקרת מגשי פח מגולוון צבוע בגוון לבחירת האדריכל מגשים מחוררים,
 מ"מ. המחיר כולל את הפרופילים הנושאים,0.6 ס"מ ובעובי 30ברוחב 

 מ"מ ליד הקירות,1.2מ') וגמר זוויתן בעובי 1אלמנטי התליה (בגובה עד 
לרבות פרופיל אומגה בין השדות (במידה ונדרש) ולרבות כל הנדרש לפי

תכנית תקרות ומקרא תקרות

1.22.22.040.00 (0020)

62,207.00 תקרות אלומיניום ופח מגולוון 22.22 סה"כ לתת פרק:

תקרות פריקות מאריחי פיברגלס 22.23 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
361,920.00 192.00 1,885.00 מ"ר תקרה אקוסטית מאריחי פיברגלס חצי שקועים דגם "אדוונטג" או ש"ע

aw=0.95 מ"מ. המחיר15 ס"מ. עובי לוח 60/60 עשויה אריח במידות 
כולל את הפרופילים הנושאים (ממגולוון) ואת אלמנטי התליה (בגובה עד

 מ'), עד לביצוע מושלם של העבודה בהתאם למקרא תקרות ותכניות1.0 
 ש"ח/מ"ר)81תקרות (מחיר יסוד לאריחים 

1.22.23.040.00 (0010)

119,200.00 298.00 400.00 מ"ר  ס"מ בגוון לבחירת120/60 במידות TROLDTECKתקרה אריחים 
האדריכל, ביצוע מושלם של העבודה (מחיר יסוד לאריחים ואלמנט חיבור

 ש"ח/מ"ר)150

1.22.23.340.00 (0020)

481,120.00 תקרות פריקות מאריחי פיברגלס 22.23 סה"כ לתת פרק:

תקרות גבס, ספוג ופתחי שירות 22.25 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
200,970.00 174.00 1,155.00 מ"ר 1.0 מ"מ וקונסטרוקציה (בגובה עד 12.7תקרת גבס, לרבות לוח גבס בעובי 

 מ')
1.22.25.010.00 (0010)

19,305.00 297.00 65.00 מ"ר  בחירור עגול רציף עם בד120/240תקרה אקוסטית מלוחות גבס מחוררים 
"Gapless-R 6/18אקוסטי בגב הלוחות (גוון שחור או לבן) דוגמת "

aw=0.55" או Gapless-R.C12/25" aw=0.85או בחירור רנדומלי דוגמת 
"Gapless-R.C8/15/20" aw=0.55" או ש"ע תוצרת Pladurאו ש"ע, גודל "

 מ"מ. המחיר כולל התקנה סמויה על גבי12.5 ס"מ, עובי 120/240 הלוח 
קונסטרוקצית מסילות וזקפים מפרופילי פח מגולוון, עד לביצוע מושלם

 ש''ח/מ''ר)90של העבודה (מחיר יסוד ללוח גבס מחורר 

1.22.25.070.00 (0020)

לא לחישוב !!! 1.00 550.00 יח'  בתכניות אדריכליותHתקרת סולו דגם "יהודה יצוא יבוא"או ש"ע סימון 
 ס"מ80עיגולים בקוטר 

1.22.25.000.00 (0030)

לא לחישוב !!! 2.00 620.00 יח'  בתכניות אדריכליותHתקרת סולו דגם "יהודה יצוא יבוא"או ש"ע סימון 
 ס"מ120עיגולים בקוטר 

1.22.25.000.00 (0040)

לא לחישוב !!! 4.00 1,900.00 יח'  בתכניות אדריכליותHתקרת סולו דגם "יהודה יצוא יבוא"או ש"ע סימון 
 ס"מ160עיגולים בקוטר 

1.22.25.000.00 (0050)

לא לחישוב !!! 5.00 550.00 יח'  בתכניות אדריכליותHתקרת סולו דגם "יהודה יצוא יבוא"או ש"ע סימון 
ס"מ120*120מלבינים במידות 

1.22.25.000.00 (0060)

לא לחישוב !!! 5.00 850.00 יח'  בתכניות אדריכליותHתקרת סולו דגם "יהודה יצוא יבוא"או ש"ע סימון 
 ס"מ240*120מלבינים במידות 

1.22.25.000.00 (0070)
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192/2019כתב כמויות למכרז מספר 
m כיתות24בי"ס למצטיינים בית חנינא - 

תת כתב: בית הספר

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

220,275.00 תקרות גבס, ספוג ופתחי שירות 22.25 סה"כ לתת פרק:

סגירות אנכיות ואופקיות מגבס 22.26 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
325,890.00 153.00 2,130.00 מ"א 100 מ"מ בגובה עד 12.7סגירה אנכית/אופקית (סינר) מלוחות גבס בעובי 

ס"מ צד אחד בלבד, הכל עד גמר מושלם מוכן לצביעה
1.22.26.009.00 (0010)

4,964.00 68.00 73.00 מ"א תוספת עבור סגירה אופקית ואנכית בקו מעוגל לסגירה חד צדדית 1.22.26.080.00 (0020)

330,854.00 כיות ואופקיות מגבס סגירות אנ 22.26 סה"כ לתת פרק:

תוספות לתקרות אקוסטיות וקירות גבס 22.28 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
14,238.00 42.00 339.00 מ"ר  ס"מ ובאורך עד30-40תוספת לתקרות ממגשי פח או אלומיניום ברוחב 

) מאלומיניוםZ+L ס"מ עבור חיזוק ע"י ברגים וביצוע פרופילי הגמר (250
4 חלק 5103מ"מ, לפי דרישות פיקוד העורף, ת''י 1.25בעובי מינימלי של 

1.22.28.510.00 (0010)

14,238.00 תוספות לתקרות אקוסטיות וקירות גבס 22.28 סה"כ לתת פרק:

מערכת מחיצות לשרותים ומקלחות 22.41 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
31,620.00 5,270.00 קומפלט6.00  עשויות מלוחות  דוגמת טרספה   או ש"ע10מחיצות שירותים לפי פריט נ-

 מ''מ, אנטי ונדליזם ועמידה בפני שריטות, שחיקה, מילחות.12 בעובי 
 ס"מ עם מנגנון60ס''מ, לרבות דלת ברוחב 115חזיתות התאים ברוחב 

 ס''מ מהרצפה עד לגובה15סגירה עצמית בצירי הדלת. גובה המערכת 
 ס''מ מהרצפה עם פזול מנירוסטה. מחיר המערכת מחיצ ות, חזיתות202

ומגני אצבעות משני הצדדים

1.22.41.009.00 (0010)

30,600.00 5,100.00 קומפלט6.00  עשויות מלוחות  דוגמת טרספה  או ש"ע11מחיצות שירותים לפי פריט נ-
 מ''מ, אנטי ונדליזם ועמידה בפני שריטות, שחיקה, מילחות.12בעובי 

 ס"מ עם מנגנון60ס''מ, לרבות דלת ברוחב 100חזיתות התאים ברוחב 
 ס''מ מהרצפה עד לגובה15סגירה עצמית בצירי הדלת. גובה המערכת 

 ס''מ מהרצפה עם פזול מנירוסטה. מחיר המערכת מחיצו ת, חזיתות202
ומגני אצבעות משני הצדדים

1.22.41.010.00 (0020)

62,220.00 מערכת מחיצות לשרותים ומקלחות 22.41 סה"כ לתת פרק:

מחיצות  אקוסטיות 22.43 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
300,034.70 2,261.00 132.70 מ"ר " או ש"ע, משווקPARTHOS" תוצרת "PALACEמחיצה אקוסטיות   דגם "

 מ"מ, המורכבת מפאנלים ברוחב80-90-100" בעובי INNOVATE ע"י חב' "
 ס"מ, עם מסגרת קונסטרוקטיבית מפלדה עם אפשרות פילוס על90-120 

בסיס מוטות הברגה כולל רפידה גמישה לאיטום אקוסטי מלא. הפאנלים
בסוגי גימור שונים של עץ, מתכת, זכוכית או בד. מסילת אלומינ יום

בתקרה, בתוואי המחיצה, לרבות נקודת איסוף לאחסנת הפאנלים. החיבור
 בין הפנאלים מגנטי, הפעלה מכנית/ידנית או חצי אוטומטית. כושר בידוד

 בתנאי מעבדה. הפאנלים מעכבי בעירהDB 57עד DB 37 אקוסטי  מ - 
 דקות.30-60ועמידים לאש ע"פ תקנים אירופאים למשך 

1.22.43.010.00 (0010)

300,034.70 מחיצות  אקוסטיות 22.43 סה"כ לתת פרק:
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192/2019כתב כמויות למכרז מספר 
m כיתות24בי"ס למצטיינים בית חנינא - 

תת כתב: בית הספר

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

1,510,566.70 רכיבים מתועשים בבניין 22 סה"כ לפרק:

כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר 23 פרק:

כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר 23.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
.30הערה: סוג הבטון ב-

998,300.00 298.00 3,350.00 מ"א  ס"מ45כלונסאות בטון קטני קוטר, מיקרופיילים, קידוח ויציקה, בקוטר 
ובעומק כנידרש.

1.23.1.010.00 (0020)

207,800.00 4,156.00 50.00 טון מוטות פלדה עגולים ומצולעים בכל הקטרים והאורכים לזיון הבטון
בכלונסאות

1.23.1.020.00 (0030)

1,206,100.00 סאות קדוחים ויצוקים באתר כלונ 23.1 סה"כ לתת פרק:

1,206,100.00 סאות קדוחים ויצוקים באתר כלונ 23 סה"כ לפרק:

שילוט והכוונה בבניינים 29 פרק:

שילוט 29.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,856.00 2,856.00 קומפלט1.00 שילוט כל חדרי המבנה (למעט מרחבים מוגנים)  מחיר יסוד. 1.29.1.001.00 (0010)

2,856.00 שילוט 29.1 סה"כ לתת פרק:

שילוט וסימון מרחבים מוגנים וממ"דים 29.30 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
7,480.00 935.00 קומפלט8.00 שילוט וסימון מרחב מוגן/מקלט בשטח בצבעים פולטי אור 1.29.30.030.00 (0010)

7,480.00 ים וממ"דים שילוט וסימון מרחבים מוגנ 29.30 סה"כ לתת פרק:

10,336.00 שילוט והכוונה בבניינים 29 סה"כ לפרק:

ריהוט וציוד מורכב בבנין 30 פרק:

ציוד שירותים ושירותי נכים 30.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,005.00 89.00 45.00 יח' מחזיק נייר פתוח ממתכת מצופה כרום, מותקן מושלם 1.30.1.010.00 (0010)

1,944.00 162.00 12.00 יח' מתקן לנייר ניגוב ידיים בהתאם לפרט אדריכל 1.30.1.300.00 (0020)

8,500.00 1,700.00 5.00 יח'  קבוע, מאחז יד מתרומם ומאחז יד קבוע אופקיLנגיש- מאחז יד בצורת 
ממתכת מצופה כרום, ניקל אופלסטיק לשירותי נכים להתקנה על הקיר

, מותקן מושלם3 חלק 918ליד האסלה, לפי תקן ישראלי

1.30.1.550.00 (0030)
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192/2019כתב כמויות למכרז מספר 
m כיתות24בי"ס למצטיינים בית חנינא - 

תת כתב: בית הספר

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
5,577.00 143.00 39.00 יח' משאבת סבון תלויה בהתאם לפרט אדריכל, מותקן מושלם 1.30.1.800.00 (0040)

1,956.00 163.00 12.00 יח' אשפתון גדול בהתאם לפרט אדריכל 1.30.1.930.00 (0050)

1,150.00 230.00 5.00 יח'  ס"מ30נגיש- מדף לשירותי נכים להתקנה על הקיר צמוד לכיור באורך 
 (נירוסטה) עם קצוות מעוגלות, לפי תקן304 ס"מ מפלב"מ 15ורוחב 

, מותקן מלם3 חלק 1918ישראלי 

1.30.1.3105.00 (0060)

4,230.00 94.00 45.00 יח' פח אשפה לפי פרט אדריכל 1.30.1.3310.00 (0070)

11,424.00 272.00 42.00 יח'  לפי תקן40/90 40/80מראה מזכוכית מלוטשת מפוליקרבונט במידות 
3 חלק 1918ישראלי 

1.30.1.5080.00 (0080)

38,786.00 ציוד שירותים ושירותי נכים 30.1 סה"כ לתת פרק:

ציוד כיתות 30.60 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
6,630.00 170.00 39.00 יח' 1.30.60.019.00 לפי פרט אדריכל120/120 - לוח מודעות משעם Aפריט נ- (0010)

42,432.00 1,088.00 39.00 יח' 1.30.60.020.00 ס"מ לפי פרט אדריכל360/120 - לוח כיתה מחיק מגנטי במידות Bפריט נ- (0020)

24,480.00 1,020.00 24.00 יח' 1.30.60.021.00 - ארון כיתה לפי פרט אדריכלCפריט נ- (0030)

28,380.00 55.00 516.00 יח' 1.30.60.022.00 גוון לבחירת האדריכלCONTACT דגם PVC - מגן קיר מ-Dפריט נ- (0040)

20,400.00 850.00 24.00 יח' 1.30.60.023.00 - לוח נעיצה לפי פרט אדריכלEפריט נ- (0050)

2,448.00 102.00 24.00 יח' H. 1.30.60.024.00מתלה לתליית מעילים לפי פריט נ- (0060)

124,770.00 ציוד כיתות 30.60 סה"כ לתת פרק:

163,556.00 ריהוט וציוד מורכב בבנין 30 סה"כ לפרק:

סלילת כבישים ורחבות 51 פרק:

צנרת ניקוז 51.62 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
66,300.00 102.00 650.00 מ"א  מ"מ עטוף בד גיאוטכני125צינור שרשורי מחורר לניקוז תת קרקעי קוטר 

 ס"מ, לרבות עבודות עפר וכיסוי40/40והמילוי באגרגט שומשום/חצץ 
1.51.62.090.00 (0010)

66,300.00 צנרת ניקוז 51.62 סה"כ לתת פרק:
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192/2019כתב כמויות למכרז מספר 
m כיתות24בי"ס למצטיינים בית חנינא - 

תת כתב: בית הספר

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

66,300.00 סלילת כבישים ורחבות 51 סה"כ לפרק:

קווי מים, ביוב ותיעול 57 פרק:

עטיפת בטון לצינורות 57.20 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
6,800.00 68.00 100.00 מ"א  ס"מ סביב10 לצינורות מכל סוג, בעובי 20עטיפת בטון מזויין ב-

110 ק"ג/מ"ק), לצינורות קוטר 60הצינורות, לרבות  ברזל הזיון (במשקל 
 )4מ"מ ("

1.57.20.010.00 (0010)

6,800.00 עטיפת בטון לצינורות 57.20 סה"כ לתת פרק:

6,800.00 קווי מים, ביוב ותיעול 57 סה"כ לפרק:

מרחבים מוגנים ומקלטים 59 פרק:

מסגרות פלדה 59.40 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,762.00 2,762.00 1.00 יח'  ס"מ,100/200* דלת הדף מוסדית למרחב מוגן, במידות פתח אור 1פריט מ-

 לרבות משקוף פח מגולוון וצבע
1.59.40.024.00 (0010)

109,656.00 9,138.00 12.00 יח' 100/210 דלת הדף ורסיסים למרחב מוגן מוסדי במידות פתח אור 1פריט מ-
 ס"מ, לרבות משקוף פח מגולוון וצבע

1.59.40.025.00 (0020)

156,910.00 6,035.00 26.00 יח'  - חלון מרחב מוגן דו כנפי "מרחב מוגן מוסדי", דגם "דור חדש"5פריט מ-
 ס"מ, כנף35-40 ס"מ לקיר ברוחב 100/100נגרר לכיס במידות פתח אור 

מ"מ ומשקוף מפח מגולוון, צבועים. המחיר כולל2פלדה מגולוונת בעוב
חלון אלומיניום כנף על כנף מזוגג, הזזה על גבי מסגרת הפלדה של

 קליל או ש"ע,17 00 אלוביןו AW60המרחב מוגן. חלון האלומיניום דגם 
גוון לבחירת האדריכל. ללא תריס ורשת

1.59.40.327.00 (0030)

269,328.00 מסגרות פלדה 59.40 סה"כ לתת פרק:

מתקני אוורור וסינון 59.50 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
11,250.00 450.00 25.00 יח'  במקלט/מרחב מוגן בקיר חיצוני8 - צינור אוורור מפלדה קוטר "2פריט מ-

 ס"מ לרבות צבע, לפי תקנות פיקוד40 ס"מ ועד 30בעובי מינימלי של 
העורף

1.59.50.500.00 (0010)

11,250.00 450.00 25.00 יח' 8 - צינור שחרור אויר עם שסתום הדף מפלדה קוטר "3פריט מ-
 ס"מ40 ס"מ ועד 30במקלט/מרחב מוגן בקיר חיצוני בעובי מינימלי של 

לרבות צבע, לפי תקנות פיקוד העו

1.59.50.501.00 (0020)

8,022.00 382.00 21.00 יח' 4 - שרוול מפלדה למעבר צנרת (גז, מים, חשמל וכד'), קוטר "4פריט מ-
בקירות מרחביים מוגנים, לפי תקנות פיקוד העורף כולל איטום המעבר.

1.59.50.560.00 (0030)

30,522.00 י אוורור וסינון מתקנ 59.50 סה"כ לתת פרק:

מתקני תברואה 59.70 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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192/2019כתב כמויות למכרז מספר 
m כיתות24בי"ס למצטיינים בית חנינא - 

תת כתב: בית הספר

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
11,700.00 468.00 25.00 יח' " או ש"ע, משווק ע"יPARTHOS" תוצרת "PALACEמחיצה ניידת דגם "

 מ"מ, המורכבת מפאנלים ברוחב80-90-100" בעובי INNOVATEחב' "
 ס"מ, עם מסגרת קונסטרוקטיבית מפלדה עם אפשרות פילוס על90-120

בסיס מוטות הברגה כולל רפידה גמישה לאיטום אקוסטי מלא. הפאנלים
בסוגי גימור שונים של עץ, מתכת, זכוכית או בד. מסילת אלומיניום ב

תקרה, בתוואי המחיצה, לרבות נקודת איסוף לאחסנת הפאנלים. החיבור
בין הפנאלים מגנטי, הפעלה מכנית/ידנית או חצי אוטומטית. כושר בידוד

 בתנאי מעבדה. הפאנלים מעכבי בעירהDB57 עד DB 37אקוסטי  מ - 
 דקות.30-60ועמידים לאש ע"פ תקנים אירופאים למשך 

1.59.70.220.00 (0010)

4,250.00 170.00 25.00 יח' וילון תיקני לבית כסא כימי במרחב מוגן . 1.59.70.900.00 (0020)

15,950.00 מתקני תברואה 59.70 סה"כ לתת פרק:

315,800.00 ים ומקלטים מרחבים מוגנ 59 סה"כ לפרק:

25,514,557.60 בית הספר 1 סה"כ לתת כתב:
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עבודות עפר 1 פרק:

עבודות עפר 1.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,500.00 5.00 900.00 מ"ר 2.1.1.040.00 מוד.א.א.ש.הו.%98הידוק השתית לצפיפות של  (0010)

24,600.00 123.00 200.00 מ"ק %98 ס"מ לצפיפות של Z1520מצע סוג א' מהודק בשכבות של 
מוד.א.ש.הו.

2.1.1.050.00 (0020)

29,100.00 עבודות עפר 1.1 סה"כ לתת פרק:

29,100.00 עבודות עפר 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
לא לחישוב !!! 7.00 900.00 מ"ר  מ"מ מתחת למרצפי בטון, פרושים0.3מצע יריעות פוליאתילן בעובי 

 ס"מ. המדידה נטו.20בחפיות של 
2.2.1.010.00 (0010)

לא לחישוב !!! 44.00 300.00 מ"ר 2.2.1.020.00 ס"מ מתחת ליסודות עוברים5 בעובי 20מצע בטון רזה ב- (0020)

40,460.00 1,190.00 34.00 מ"ק ) במידות שונות2-4, חשיפה 5 (שקיעה "30ראשי כלונסאות בטון ב- 2.2.1.030.00 (0030)

62,500.00 25.00 2,500.00 יח'  מ"מ110 מ"מ ובעומק 12 מ"מ לרבות קידוח חורים בקוטר 12קוצים בקוטר 
50 ס"מ (61 באלמנטים שונים מבטון. הקוצים יהיו באורך מינימום של 

ס"מ בולטים מהבטון) ומדרים ע"י דפיקות פטיש

2.2.1.040.00 (0040)

לא לחישוב !!! 196.00 900.00 מ"ר  ס"מ, לרבות כל התפרים כגון: תפר דמה,15מרצפי בטון מונחים בעובי 
תפרי עבודה, תפרים סופיים, תפרים הקפיים, תפרים בהיקף עמודים

וקירות,עיבויים,ווטות  וכו'

2.2.1.050.00 (0050)

66,496.00 4,156.00 16.00 טון מוטות פלדה עגולים ומצולעים רתיכים  ורשתות פלדה מרותכות, מסוג
, בקטרים ובאורכים שונים, לזיון הבטון.400פ-

2.2.1.060.00 (0060)

לא לחישוב !!! 4,156.00 15.00 טון כנ"ל עבור רצפת בטון. 2.2.1.070.00 (0070)

169,456.00 עבודות בטון יצוק באתר 2.1 סה"כ לתת פרק:

169,456.00 עבודות בטון יצוק באתר 2 סה"כ לפרק:

מתקני תברואה 7 פרק:

צינורות פלסטיים 7.12 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
5,840.00 146.00 40.00 מ"א  דוגמת "פולירול" תוצרת "חוליות" אוPP-R  SDR-6צינורות פוליפרופילן 

 אטמ', מותקנים20 מ"מ למים קרים וחמים, ללחץ עבודה 63 ש"ע, קוטר 
גלויים או סמויים, לרתמחברים, ללא ספחים

2.7.12.1051.00 (0010)
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
29,920.00 187.00 160.00 מ"א  דוגמת "פולירול" תוצרת "חוליות" אוPP-R  SDR-6צינורות פוליפרופילן 

 אטמ', מותקנים20 מ"מ למים קרים וחמים, ללחץ עבודה 75 ש"ע, קוטר 
גלויים או סמויים, לרתמחברים, ללא ספחים

2.7.12.1061.00 (0020)

17,850.00 238.00 75.00 מ"א  דוגמת "פולירול" תוצרת "חוליות" אוPP-R  SDR-6צינורות פוליפרופילן 
 אטמ', מותקנים20 מ"מ למים קרים וחמים, ללחץ עבודה 90 ש"ע, קוטר 

גלויים או סמויים, לרתמחברים, ללא ספחים

2.7.12.1070.00 (0030)

170.00 34.00 5.00 יח' ספחים מכל הסוגים לצינורות פוליפרופילן דוגמת "פולירול" תוצרת
 מ"מ63"חוליות" או ש"ע, קוטר 

2.7.12.1196.00 (0040)

600.00 60.00 10.00 יח' ספחים מכל הסוגים לצינורות פוליפרופילן דוגמת "פולירול" תוצרת
 מ"מ75"חוליות" או ש"ע, קוטר 

2.7.12.1198.00 (0050)

1,530.00 153.00 10.00 יח' ספחים מכל הסוגים לצינורות פוליפרופילן דוגמת "פולירול" תוצרת
 מ"מ90"חוליות" או ש"ע, קוטר 

2.7.12.1200.00 (0060)

55,910.00 ורות פלסטיים צינ 7.12 סה"כ לתת פרק:

55,910.00 מתקני תברואה 7 סה"כ לפרק:

מתקני חשמל בית ספר בית חנינה מצטיינים פיתוח כביש 8 פרק:

ושלים ופיקוע העיריה אין לבצע עבודות ללא אישור של מפקח העיריה 8.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
כל הצנרת בחפירה מוכנה כולל חוט משיכה וסרט סימון תקני לפי מפרט

.08.3 08.2 סעיף ,08

צנרת

12,000.00 30.00 400.00 מ"א הספקה והנחת צינור שרשורי גמיש "קוברה" דו שכבתי עשוי פוליאטילן
שכבה חיצונית שחור שכבה פנימית ירוק, תוצרת ויסמן-פרידמן עם תו תקן

 מונח בחפירה מוכנה כולל חוט3.בקוטר ''0 ואירופאי 728 ישראלי 
EN50משיכה וסרט סימון תקני כולל חדירה ליסוד עמוד 

2.8.1.030.00 (0030)

3,600.00 36.00 100.00 מ"א הספקה והנחת צינור שרשורי גמיש "קוברה" דו שכבתי עשוי פוליאטילן
שכבה חיצונית שחור שכבה פנימית ירוק, תוצרת ויסמן-פרידמן עם תו תקן

 מונח בחפירה מוכנה כולל חוט4.בקוטר ''0 ואירופאי 728 ישראלי 
EN50משיכה וסרט סימון תקני כולל חדירה ליסוד עמוד 

2.8.1.040.00 (0040)

08.03 פרק 08שרוולים: מפרט 

2,640.00 44.00 60.00 מ"א 3.5 מ"מ בעובי דופן 110שרוול לחציית כביש מצינור פי.וי.סי קשיח קוטר 
מ"מ, כולל סימון בר קיימא על קרקעי קצוות השרוול וסרט סימון תקני.

2.8.1.060.00 (0060)

08.03.10 עד 08.03.09.00 סעיף 08תאי בקרה: מפרט 

הערה: המחיר כולל חפירה/חציבה המכסה מבטון מסוג בינוני קומפלט
 ולפי פרט ביצוע בחוברת08.03.09.02 סעיף 08.03 פרק 08לפי מפרט 

פרטים.
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,890.00 1,445.00 קומפלט2.00  ס"מ80תא בקרה לכבלים /צינורות עשוי מחוליות בטון בקוטר פנימי 

 ס"מ, מסגרת20 ס"מ לרבות חפירה/חציבה, שכבת חצץ בעובי 100ועומק 
מרובעת/עגולה ממתכת ומכסה וליצוק ממתכת עם כיתוב שלוט יעוד

.489 במדרכה, לפי ת"י B125 מסוג 2התא. מסגרת ומכסה מקבוצה 

2.8.1.090.00 (0090)

1,020.00 510.00 קומפלט2.00 תוספת ההפרש שבין מכסה בטון עבור מכסה לתא בקרה עשוי מייצקת
וולקן כולל סמל העירייה טבוע ביציקה והכיתוב הרלוונטי על המכסה

 לפי פרט הביצוע,489לרבות מסגרת מרובעת מייצקת ווללפי ת"י 
להתקנה במדרכה/כביש.

2.8.1.100.00 (0100)

3,060.00 1,020.00 קומפלט3.00 הספקה והתקנה שוחת הארקה כולל אלקטרודת הארקה תיקנית, טיפוס
 מ"מ כולל האביזרים והחיבורים הדרושים, כולל תא19מוט פלדה/נחושת 

 ס"מ  ,עם80 ס"מ ועומק 60מבטון טרומי, חפירה או חציבהתאבקוטר 
קרקעית מבטון, חור ניקוז מים, מכסה לרבות מסגרת מרובעת מייצקת

, שילוט קומפ'.489 לפי ת"י B-125וולקן 

2.8.1.110.00 (0110)

08.02 פרק 08חפירות ומילוי - מפרט 

המחיר כולל ריפוד וכיסוי חול, מילוי החפירה החזרת השטח לקדמותו
וסילוק עודפי אדמה, לא כולל צינור.

08.02.05 עד סעיף 08.02.00 סעיפים 08.02 פרק 08ביצוע לפי מפרט 

מילוי - לרבות תשלום למעבדה מאושרת בגין ביצוע בדיקות.

12,600.00 42.00 300.00 מ"א  ס"מ650חפירה ו/או חציבה בכלים או בידיים תעלת כבלים ברוחב 
 ס"מ בכל סוג של קרקע, לצורך הנחת צינורות כולל חפירה /100ובעומק 

 מחול מילוי) הידוק בשכבות, סרט הזהרה30חציבה כולל מילוי בחול (
מפלסטיק תקני, החזרת הכביש לקדמותו, סילוק עודפי חפירה למקום

שפיכה מאושר.

2.8.1.160.00 (0160)

60.00 מ"א חפירה ו/או חציבה משולבת חשמל/תקשורת כנ"ל תעלות כבלים בידיים
ס"מ.100 ס"מ ורוחב 100בעומק 

2.8.1.170.00 (0170)

3,900.00 13.00 300.00 מ"א תוספת עבור מילוי חול דיונות נקי לכל רוחב התעלה עם הידוק מבוקר
ברטבה רוויה באזור חציית כבישים ומדרכות לפי דרישת המפקח

2.8.1.180.00 (0180)

848.00 212.00 קומפלט4.00 ביצוע הגנות מכניות בהצטלבות של מערכות שונות עם כבלי חשמל
 מ'.2כנדרש בחוק החשמל עד לעומק 

2.8.1.190.00 (0190)

 סעיף משנה ד'.08.06 פרק 08יסודות - מפרט 

המחיר כולל חפירה וחציבה של הבור, הכנת שרוולי מעבר לפי תוכנית,
כולל ברגי יסוד מחוברים ומרותכים הארקת יסוד וכל שאר העבודות

 ולפי פרט ביצוע.08052  סעיף 08והחומרים הדרושים קומפלט. לפפרט 

7,140.00 510.00 קומפלט14.00 60/60/60 במידות 30  מ' יצוק מבטון ב-5-4יסוד לעמוד תאורה בגובה 
ס"מ.

2.8.1.220.00 (0220)

3,060.00 765.00 קומפלט4.00 80/80/100 במידות 30 מ' יצוק מבטון ב- 8יסוד לעמוד תאורה  בגובה 
ס"מ.

2.8.1.230.00 (0230)

850.00 קומפלט 80/80/140 במידות 30 מ' יצוק מבטון ב- 10יסוד לעמוד תאורה  בגובה 
ס"מ.

2.8.1.240.00 (0240)
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,020.00 קומפלט 100/100/160 במידות 30 מ' יצוק מבטון ב- 12יסוד לעמוד תאורה  בגובה 

ס"מ.
2.8.1.250.00 (0250)

.08.03 פרק 08עבודות פירוקים וחיבורים - מפרט 

3,840.00 128.00 30.00 מ"א פתיחת כביש קיים לצורך הנחת צינורות כולל תאומים עם הרשויות כולל
 ס"מ חול מילוי) הדוק בשכבות,30חפירה/חציבה ומילוי התעלה בחול (

סרט אזהרה מפלסטיק תקני,יקון הכביש והחזרת המצב לקדמותו, סילוק
עודפי החפירה למקום שפיכה מאושר, לרבות סימון בר קיימא של קצוות

השרוולים. לפי פרט בצוע.

2.8.1.270.00 (0270)

3,060.00 102.00 30.00 מ"א פתיחה ותיקון מדרכה/שביל או מדרגות מאבן משתלבת או אספלט לצורך
הנחת צינורות כולל חפירה חציבה ומילוי התעלה והחזרת המצב לקדמותו

 ולפי פרט בצוע.

2.8.1.280.00 (0280)

ושלים ופיקוע העיריה אין לבצע עבודות ללא אישור של מפקח העיריה59,658.00 8.1 סה"כ לתת פרק:

עמודים וזרועות לתאורה חוץ 8.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
" עם8/6/4עמוד תאורה תיקני מפלדה בעל חתך עגול קוני או עגול מודרג 

 מתאם לפנס טבול באבץ חם כולל פלטת יסוד, עם חיזוקים בין פלטה
לגוף העמוד, הכנה תא אביזםוכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד

ולחיבור הזרוע בראשו. לפי תוכנית קומפלט העמוד מיועד לזרוע מורכבת
. לרבות5080 סעיף 08בראשו הנושאת פנס בגובה ___ מטר לפי מפרט 

 לפי פרט ביצוע.3/8בורג הארקה מפליז בקוטר "

.כל המחירים כוללים אספקה, הובלה, התקנה ואחריות

08התאור בכתב הכמויות הוא תמציתי בלבד, ואינו גורע מהמפרט הטכני 
והמפרט המיוחד למכרז זה

השלמות לכתב הכמויות וכן איפיוני ציוד והסברים מפורטים יותר, ראה
פירוט במפרט הטכני הרלוונטי למכרז זה.

הקבלן חייב לתמחר את הציוד לפי המצויין במכרז זה ולא ציוד אחר.

 מטעם היצרן וחתומה על ידו,C.O.Cחלה חובה על הקבלן להציג תעודת 
על כל משלוח של ציוד כנדרש במפרט הטכני.

935.00 935.00 קומפלט1.00  טבול באבץ חם812הספקה והתקנת עמוד תאורה תיקני עשוי מפלדה ת"י 
כולל פלטת יסוד עם חיזוקים בין הפלטה לגוף העמוד, הכנה לתא

אביזרים וכל האביזרים הדרושים צבת העמוד ולחיבור זרוע בראשו.
 מטר לפי התוכנית קומפ', כולל חיזוק מכסה פתח4העמוד מרובע בגובה 

האביזרים לעמוד ע"י כבל פלדה ובורג "אלן" מנירוסטה שאינותן לה סרה,
 מ"מ מחובר קומפ'.30*4 כולל מספור העמוד, כולל פס נחושת להארקה 

2.8.2.070.00 (0070)

1,615.00 1,615.00 קומפלט1.00  טבול באבץ חם812הספקה והתקנת עמוד תאורה תיקני עשוי מפלדה ת"י 
כולל פלטת יסוד עם חיזוקים בין הפלטה לגוף העמוד, הכנה לתא

אביזרים וכל האביזרים הדרושים צבת העמוד ולחיבור זרוע בראשו.
 מטר זהה לקיים לפי התוכנית קומפ', כולל חיזוק8העמוד קוני בגובה 

מכסה פתח האביזרים לעמוד ע"י כבל פלדה ובורג "אלן" מנירוסשאינ ו
 מ"מ30*4ניתן להסרה, כולל מספור העמוד, כולל פס נחושת להארקה 

מחובר קומפ'.

2.8.2.080.00 (0080)
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,870.00 1,870.00 קומפלט1.00  טבול באבץ חם812הספקה והתקנת עמוד תאורה תיקני עשוי מפלדה ת"י 

כולל פלטת יסוד עם חיזוקים בין הפלטה לגוף העמוד, הכנה לתא
אביזרים וכל האביזרים הדרושים צבת העמוד ולחיבור זרוע בראשו.

 מטר זהה לקיים לפי התוכנית קומפ', כולל חיזוק10העמוד קוני בגובה 
מכסה פתח האביזרים לעמוד ע"י כבל פלדה ובורג "אלן" מנירוה שא ינו

 מ"מ30*4ניתן להסרה, כולל מספור העמוד, כולל פס נחושת להארקה 
מחובר קומפ'.

2.8.2.090.00 (0090)

2,040.00 2,040.00 קומפלט1.00  טבול באבץ חם812הספקה והתקנת עמוד תאורה תיקני עשוי מפלדה ת"י 
כולל פלטת יסוד עם חיזוקים בין הפלטה לגוף העמוד, הכנה לתא

אביזרים וכל האביזרים הדרושים צבת העמוד ולחיבור זרוע בראשו.
 מטר זהה לקיים לפי התוכנית קומפ', כולל חיזוק12העמוד קוני בגובה 

מכסה פתח האביזרים לעמוד ע"י כבל פלדה ובורג "אלן" מנירוה שא ינו
 מ"מ30*4ניתן להסרה, כולל מספור העמוד, כולל פס נחושת להארקה 

מחובר קומפ'.

2.8.2.100.00 (0100)

זרועות

153.00 153.00 1.00 יח' 2) עשויה מצינור פלדה טבולה באבץ חם בקוטר "812זרוע יחידה (ת"י 
 ס"מ מחוברת לעמוד תאורה לרבות בורגי אלן שקועים200ובאורך עד 

ומגולוונים בהיקף העמוד לפיחירה.

2.8.2.120.00 (0120)

196.00 196.00 1.00 יח' 2) עשויה מצינור פלדה טבולה באבץ חם בקוטר "812זרוע כפולה (ת"י 
 ס"מ מחוברת לעמוד תאורה לרבות בורגי אלן שקועים200ובאורך עד 

ומגולוונים בהיקף העמוד לפיחירה.

2.8.2.130.00 (0130)

298.00 298.00 1.00 יח' 2) עשויה מצינור פלדה טבולה באבץ חם בקוטר "812זרוע משולשת (ת"י 
 ס"מ מחוברת לעמוד תאורה לרבות בורגי אלן שקועים200ובאורך עד 

ומגולוונים בהיקף העמוד לפחירה.

2.8.2.140.00 (0140)

382.00 382.00 1.00 יח' 2) עשויה מצינור פלדה טבולה באבץ חם בקוטר "812זרוע מרובעת (ת"י 
 ס"מ מחוברת לעמוד תאורה לרבות בורגי אלן שקועים200ובאורך עד 

ומגולוונים בהיקף העמוד לפחירה.

2.8.2.150.00 (0150)

צביעה

צביעה בתנור של עמודי התאורה / זרועות מפלדה מגולוונת לעמוד בגובה
 (הצביעה לאווירה לא ימית), כדוגמת מפרטRAL עד ____ מ' בגוון 

אפוקל של צביעת פוליאסטר טרעל פלדה מגולוונת. צביעה לפי תקן
 שנים בכתב5ישראלי לצביעה על פלדה מגולוונת לרבות קבלת אחריות ל-

 על הצביעה.

38.00 38.00 1.00 מ"א 2.8.2.180.00 מ'.(אופציה)12צביעה של עמוד בגובה עד  (0180)

128.00 128.00 קומפלט1.00 צביעת זרועות קומפ'.(אופציה) 2.8.2.190.00 (0190)

42.00 42.00 קומפלט1.00 צביעת יסוד הבטון בשצפים והערוגות בחלק הבולט מעל לקרקע בצבע
העמוד או בצבע אחר. רק באישור הפיקוח בכתב.

2.8.2.200.00 (0200)

7,697.00 עמודים וזרועות לתאורה חוץ 8.2 סה"כ לתת פרק:

אביזרי תאורה 8.3 תת פרק:
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
כל המחירים כוללים אספקה, הובלה, התקנה ואחריות.

התאור בכתב הכמויות הוא תמציתי בלבד, ואינו גורע מהמפרט הטכני
 והמפרט המיוחד למכרז זה.20. ת"י 08הכללי למיתקני חשמל 

השלמות לכתב הכמויות וכן איפיוני ציוד והסברים מפורטים יותר, ראה
פירוט במפרט הטכני הרלוונטי למכרז זה.

הקבלן חייב לתמחר את הציוד לפי המצויין במכרז זה ולא ציוד אחר.

חלה חובה על  הקבלן להציג תעודת משלוח מיצרן/יבואן גופי התאורה
מעידים על רכישת גופי תאורה אורגינלים כנדרש במכרז זה, תעודת

.COT ו- COCבדיקה של מכון התקנים לגופים סופקים ותעודת  

08.09 פרק 08 ובנוסף למפרט 20פנסים לתאורת חוץ יותאמו לתקן ישראלי 
 סעיף משנה08.09.06 עד 08.09.02 וכן 08.09.00.06 עד 08.09.00 סעיפים 

י'.

2,040.00 2,040.00 קומפלט1.00  אוNEBRASKAפנס לד לתאורת חוץ תוצרת אלויק שרותי תאורה דגם 
 מאושר בעיריה חומר מתכתי בלתי חליד דרגת הגנה מינימלית1איטלו

)IP44) (חלק חשמלי IP55 ווט כולל כבל40 חלק אופ)כולל נורה סוג לד 
x32.5ממ"ר וחיבור ממגש ועד לפנס וכל האביזרים הדרושים להפעלה 

תקינה, מותקנים בגוף הפנס.

2.8.3.070.00 (0070)

2,550.00 2,550.00 קומפלט1.00  אוNEBRASKAפנס לד לתאורת חוץ תוצרת אלויק שרותי תאורה דגם 
 מודולים מאושר בעיריה חומר מתכתי בלתי חליד  דרגת6 עם 2איטלו

 חלק חשמלי).ממ"ר וחיבור ממגש ועד לפנס וכלIP44הגנה מינימלית (
חלק אופטי)x3האביזרים הדרושים להפעלה תקינה, מותקנים בגוף הפנס 

IP55 2.5 ווט כולל כבל 142כולל נורה סוג לד 

2.8.3.080.00 (0080)

הערה: מגשים - להתקנה בעמודי מאור ללא ציוד הדלקה לפנס לפי מפרט
08.09.02.09 עד 08.09.02.07 סעיפים 08.09 פרק 08

212.00 212.00 קומפלט1.00 מגש אביזרים עשוי מחומר בלתי מוליך וכבה מאליו, עמיד לאש,
 ק"א עם10 א' 10כימיקלים וקורוזיה כולל מ"ז חצי- אוטומטיים דו קוטבי 

 ווט. מהדקים70-400 נורות  של 1ניתוק אפס (בעל מודול אחד)יועד ל-
בצבעים לפי ת"י, כדוגמת סוג'קסי או ש"ע, מותקנים על פס ומחווטים ע

thVAT.

2.8.3.100.00 (0100)

255.00 255.00 קומפלט1.00  ק"א עם10 א' 10מגש אביזרים כנ"ל כולל מ"ז חצי אוטומטי דו קוטבי 
 ווט - קומפלט.70-400 נורות של 2ניתוק אפס, ל-

2.8.3.110.00 (0110)

323.00 323.00 קומפלט1.00  ק"א עם10 א' 10מגש אביזרים כנ"ל כולל מ"ז חצי אוטומטי דו קוטבי 
 ווט - קומפלט.70-400 נורות של 3ניתוק אפס, ל-

2.8.3.120.00 (0120)

382.00 382.00 קומפלט1.00  ק"א עם10 א' 10מגש אביזרים כנ"ל כולל מ"ז חצי אוטומטי דו קוטבי 
 ווט - קומפלט.70-400 נורות של 4ניתוק אפס, ל-

2.8.3.130.00 (0130)

 עד08.04.00 סעיפים 08.04 פרק 08הערה: כבלים נחושת - לפי מפרט 
08.04.09.

N2XY) מסוג XLPEהערה: כבל תת קרקעי טרמופלסטי רגיל או גמיש (
____ מושחל בצינור, מחובר לעמוד או למרכזייה. המחיר לאxבחתך___

כולל צינור. הכבל יסתייים בקצתבמפצלת מתכווצת בחום (כפפה) עם
דבק.
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
420.00 42.00 10.00 מ"א N2XY) מסוג XLPEכבל תת קרקעי טרמופלסטי נחושת רגיל או גמיש (

 ממ"ר מושחל בצינור, מחובר לעמוד או מרכזיה.x105בחתך 
2.8.3.160.00 (0160)

20,400.00 51.00 400.00 מ"א N2XY) מסוג XLPEכבל תת קרקעי טרמופלסטי נחושת רגיל או גמיש (
 ממ"ר מושחל בצינור, מחובר לעמוד או מרכזיה.x165בחתך 

2.8.3.170.00 (0170)

.08.05.08 עד 08.05.00 סעיפים 08.05 פרק 08הארקה - לפי מפרט 

.080423 סעיף 08לפי מפרט 

 מוליך.CUיושחל לבסיס הבטון של העמוד דרך שרוול ע"י קיפולו 

10,400.00 26.00 400.00 מ"א  ממ"ר מותקן ישירות בקרקע במקביל35מוליך נחושת שזור גלוי להארקה 
לצינורות, יושחל לבסיס הבטון של העמוד דרך שרוול ע"י קיפולו ללא

 .080423 סעיף 08חיתוכו, כולל חדירה לעמום,כולל שרוול. לפי מפרט 

2.8.3.210.00 (0210)

שונות

178.00 קומפלט כיסוי פח דקורטיבי לכיסוי ברגי היסוד בעמודי מאור בערוגות שצפים, אי
 ס"מ מעל פני האדמה הגננית. הכסוי יהיה15תנועה ואשר בסיסם בולט 

עגול או מרובע לפי הנותאדריכל הנוף וצבע בתנור בצבע העמוד. הכסוי
 ברגי היסוד כולל גובהם מעל פני הים.(אופציה)4חייב לכסות את כל 

2.8.3.230.00 (0230)

552.00 552.00 קומפלט1.00 התחברות לעמוד קיים או מרכזיה קיימת כולל החדרת הכבל דרך היסוד
80ועד לתא האביזרים לרבות חפירה חציבה הכנסת שרוול שרשורי נוסף 

מ"מ קוטר ביסוד קיים ותיקובטון ותוספת מאמ"ת תלת פזי מתאים
במרכזיה או במגש קיים או בעמוד ח"ח.

2.8.3.240.00 (0240)

1,275.00 קומפלט בדיקת המתקן החשמלי כולו ע"י מהנדס בודק לרבות התשלום עבור
הבדיקה, כולל דוח בדיקה ואישור הפעלה לרשויות, כולל בדיקת מערכת
הארקה והגשת דוח בדיקה, כולל תוןכל הליקויים שיתגלו ומסירת המתקן

לידי המזמין והפיקוח קומפ' לשביעות רצון המפקח. יבוצע רק באישור
המפקח.

2.8.3.250.00 (0250)

425.00 425.00 קומפלט1.00 ניתוק עמודי תאורה מהזנה קיימת וחיבורה להזנה חדשה כולל פירוק
ושליפת כבלים.

2.8.3.260.00 (0260)

1,020.00 קומפלט  מ' לרבות פירוק העמוד על כל8-12העתקת עמוד קיים בגובה עד 
 גופי תאורה, תא אבזרים והצבת עמוד2 זרועות, 2תכולתו, כבלי חשמל, 

תאורה מחדש על כל תכולתו, חירכבלי החשמל לתא אבזרים ולגופי
התאורה והצבת עמוד תאורה על יסוד חדש עבורו (היסוד משולם בנפרד).

2.8.3.270.00 (0270)

2,125.00 קומפלט פרוק מערכת החשמל בכל תחום הפרויקט לרבות כבלים והזנות לפי
דרישת המתכנן והמפקח המחיר כולל זיהוי הזנות ניתוק הזנות מהמתח

 מ' לפי כללי הבטיחות12שליפה וכל הדרוש לרבות עמודי תאהעד לגובה 
 הנדרשים על כל תכולתו לרבות פנסים, זרוע וכל הציוד המותקן על

העמוד כולל הובלה למחסן העיריה קומפ

2.8.3.280.00 (0280)

722.00 קומפלט " מגולוון צבוע בתנור3מעקה הגנה יחיד או כפול  מסיבי ביותר עשוי 
בצביעה אלקטורסטטית לפי פרט ביצוע מוצב ומפולס בקרקע לרבות יסוד

בטון.

2.8.3.290.00 (0290)
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
110.00 קומפלט ) בודד כפוף לשני דגלים עשוי מצינור פלדה קוטר812מחזיק דגלים (ת"י 

 מעלות כלפי ציר עמוד התאורה לחבק מפלדה הבנוי30 מרותך ב- 11/4"
בהתאם לחתך עמוד התאוררבות ברגים ואומים לסגירת החבק. מחזיר

הדגלים טבול באבץ חם צבוע בשיטה אלקטרוסטטית קלוי בתנור.

2.8.3.300.00 (0300)

37,959.00 אביזרי תאורה 8.3 סה"כ לתת פרק:

עבודות פיתוח בזק וחברת חשמל 8.20 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הכנות לבזק

עבודות תקשורת לבזק כל הצנרת בחפירה מוכנה כולל חוט משיכה וסרט
. ראה מפרט בזק לבינוי תשתיות08.3 08.2 סעיף ,08סימון תקני לפי מפרט 

 . העבודה תבוצע לפי סטנדרטים והנחיות של081 ע1070 ותקשורת פרקים 
 חברת בזק. פיקוח ישיר של בזק עח הביצוע . התאום באחריות הקבלן

לרבות תשלום בגין ימי הפיקוח אם ידרש כלול במחייחיד ה

6,000.00 60.00 100.00 מ"א  ס"מ650חפירה ו/או חציבה בכלים או בידיים תעלת כבלים ברוחב 
 ס"מ בכל סוג של קרקע, לצורך הנחת צינורות כולל חפירה /100ובעומק 

 מחול מילוי) הידוק בשכבות, סרט הזהרה30חציבה כולל מילוי בחול (
מפלסטיק תקני, החזרת הכביש לקדמותו, סילוק עודפי חפירה למקום

שפיכה מאושר.

2.8.20.030.00 (0030)

5,100.00 34.00 150.00 מ"א 1531 מ"מ לפי ת"י 50 בקוטר 8 דרג 13.5הספקה והנחת צינור י.ק.ע 
8,התקנה תת קרקעית בחפירה מוכנה עם חוט משיכה פוליפרופילן בקוטר 
 מ"מ הצינור בעל פסים צבעויםתוצרת מצר פלסט או פלסטו גבת סטנדרט
בזק מונח בתעלה מוכנה כולל חדירה לשוחת בזק. הכל לפי פרט ביצוע.

וכל התאומים הדרושים לפי דרישת בזק

2.8.20.040.00 (0040)

935.00 935.00 קומפלט1.00 95 ס"מ וגובה חוץ 61/61 במידות פנים Pתא בקרה תיקני של "בזק" מס' 
 עם סמל בזק קומפ'B125ס"מ לרבות חפירה וחציבה כולל מכסה מסוג 

2.8.20.050.00 (0050)

2,125.00 2,125.00 קומפלט1.00  ס"מ וגובה חוץ57/127 במידות פנים A1תא בקרה תיקני של "בזק" מס' 
 עם סמלB125 חלקים מסוג 3 ס"מ לרבות חפירה וחציבה כולל מכסה 192

בזק קומפ'

2.8.20.060.00 (0060)

1,190.00 1,190.00 קומפלט1.00  ס"מ מפוליאסטר משוריין תוצרת ענברX60X3080ארון "בזק" במידות 
 כולל גב עץ, מנעול רב בריח וידית אמקא לרבות טבעות00חמדיה מסוג 

פיזור ומהדקי קרונה מותקניאמבטיות נירוסטה כולל שירות כנדרש.

2.8.20.070.00 (0070)

935.00 935.00 קומפלט1.00  ס"מ מפוליאסטר משוריין תוצרת ענברX40X2560ארון "בזק" במידות 
 כולל גב עץ, מנעול רב בריח וידית אמקא לרבות טבעות00חמדיה מסוג 

פיזור ומהדקי קרונה מותקניאמבטיות נירוסטה כולל שירות כנדרש.

2.8.20.080.00 (0080)

הכנות לחברת חשמל

כל העבודות יבוצעו בתאום ולפי דרישת חברת חשמל  מידות הגומחות
לפילרי חל"ב והרשת תהיינה לפי סטנדרטים של חח"י. על הקבלן לוודא

עם נציגי חח"י את מידות הגוותהדרושות בטרם תחילת העבודה. כל
התיאומים עם חח"י הינם כלולים המחירי יחידה
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192/2019כתב כמויות למכרז מספר 
m כיתות24בי"ס למצטיינים בית חנינא - 

תת כתב: פיתוח ונוף

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
7,600.00 76.00 100.00 מ"א  ס"מ1200חפירה ו/או חציבה בכלים או בידיים תעלת כבלים ברוחב 

 ס"מ בכל סוג של קרקע, לצורך הנחת צינורות כולל חפירה /100ובעומק 
"מחול מילוי) הידוק בשכבות, סרט הזהרה30חציבה כולל מילוי בחול (

מפלסטיק תקני, החזרת הכביש לקדמותו, סילוק עודפי חפירה למקום
שפיכה מאושר.

2.8.20.110.00 (0110)

7,200.00 60.00 120.00 מ"א שרוול מצינור פי.וי.סי. קשיח בחפירה מוכנה עבור כבלי חשמל. הצינור
 מ"מ כולל חבל משיכה וסרט7.7 ועובי דופן לפי דרישת חח"י 6בקוטר ''

סימון תקני .

2.8.20.120.00 (0120)

16,200.00 81.00 200.00 מ"א שרוול מצינור פי.וי.סי. קשיח בחפירה מוכנה עבור כבלי חשמל. הצינור
 מ"מ כולל חבל משיכה וסרט7.7 ועובי דופן לפי דרישת חח"י 8בקוטר ''

סימון תקני .

2.8.20.130.00 (0130)

1,700.00 1,700.00 קומפלט1.00 " חברת חשמל, כולל הובלה1000" או פילר "0הרכבת בסיס לפילר "
ממחסני חח"י, בטון, ציוד עזר וארקה הכל לפי דרישות חברת החשמל לפי

 וסטנדרטים של חח"י.פיפרט ביצוע.08מפרט 

2.8.20.140.00 (0140)

1,870.00 1,870.00 קומפלט1.00 160גומחה בטון מקורה לפילר רשת של חברת חשמל במידות רוחב פנים 
 ס"מ כולל חפירה/חציבה זיון, ביסוס50 ס"מ עומק 225ס"מ גובה כולל 

ופילוס קומפ'

2.8.20.150.00 (0150)

5,100.00 5,100.00 קומפלט1.00 ביצוע תשתיות והכנה לחדר שנאים חבברת חשמל כולל ביצוע הארקה,
חפירה, תשתיות וכל התאומים הנדרשים בתאום עם חברת חשמל  קומפ'

2.8.20.160.00 (0160)

55,955.00 עבודות פיתוח בזק וחברת חשמל 8.20 סה"כ לתת פרק:

עבודות פיתוח מגרש ספורט 8.30 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מגרש ספורט

עבודות פיתוח ומגרש ספורט

 ולפי דרישות ומפרט מחלקת מאור של08כל העבודות יבוצעו לפי מפרט 
ערית ירושלים

כל הצנרת בחפירה מוכנה כולל חוט משיכה וסרט סימון תקני לפי מפרט
.08.3 08.2 סעיף ,08

4,500.00 30.00 150.00 מ"א הספקה והנחת צינור שרשורי גמיש "קוברה" דו שכבתי עשוי פוליאטילן
שכבה חיצונית שחור שכבה פנימית ירוק, תוצרת ויסמן-פרידמן עם תו תקן

 מונח בחפירה מוכנה כולל חוט3.בקוטר ''0 ואירופאי 728 ישראלי 
EN50משיכה וסרט סימון תקני כולל חדירה ליסוד עמוד 

2.8.30.050.00 (0050)

1,700.00 34.00 50.00 מ"א הספקה והנחת צינור שרשורי גמיש "קוברה" דו שכבתי עשוי פוליאטילן
שכבה חיצונית שחור שכבה פנימית ירוק, תוצרת ויסמן-פרידמן עם תו תקן

 מונח בחפירה מוכנה כולל חוט4.בקוטר ''0 ואירופאי 728 ישראלי 
EN50משיכה וסרט סימון תקני כולל חדירה ליסוד עמוד 

2.8.30.060.00 (0060)

1,445.00 1,445.00 קומפלט1.00  ס"מ80תא בקרה לכבלים /צינורות עשוי מחוליות בטון בקוטר פנימי 
 ס"מ, מסגרת20 ס"מ לרבות חפירה/חציבה, שכבת חצץ בעובי 100ועומק 

מרובעת/עגולה ממתכת ומכסה וליצוק ממתכת עם כיתוב שלוט יעוד
.489 במדרכה, לפי ת"י B125 מסוג 2התא. מסגרת ומכסה מקבוצה 

2.8.30.070.00 (0070)
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192/2019כתב כמויות למכרז מספר 
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תת כתב: פיתוח ונוף

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
08.02 פרק 08חפירות ומילוי - מפרט 

המחיר כולל ריפוד וכיסוי חול, מילוי החפירה החזרת השטח לקדמותו
וסילוק עודפי אדמה, לא כולל צינור.

08.02.05 עד סעיף 08.02.00 סעיפים 08.02 פרק 08ביצוע לפי מפרט 

9,000.00 60.00 150.00 מ"א  ס"מ650חפירה ו/או חציבה בכלים או בידיים תעלת כבלים ברוחב 
 ס"מ בכל סוג של קרקע, לצורך הנחת צינורות כולל חפירה /100ובעומק 

 מחול מילוי) הידוק בשכבות, סרט הזהרה30חציבה כולל מילוי בחול (
מפלסטיק תקני, החזרת הכביש לקדמותו, סילוק עודפי חפירה למקום

שפיכה מאושר.

2.8.30.110.00 (0110)

6,300.00 42.00 150.00 מ"א N2XY) מסוג XLPEכבל תת קרקעי טרמופלסטי נחושת רגיל או גמיש (
 ממ"ר מושחל בצינור, מחובר לעמוד או מרכזיה.x165בחתך 

2.8.30.120.00 (0120)

3,900.00 26.00 150.00 מ"א  ממ"ר מותקן ישירות בקרקע במקביל35מוליך נחושת שזור גלוי להארקה 
לצינורות, יושחל לבסיס הבטון של העמוד דרך שרוול ע"י קיפולו ללא

 .080423 סעיף 08חיתוכו, כולל חדירה לעמום,כולל שרוול. לפי מפרט 

2.8.30.130.00 (0130)

6,120.00 1,530.00 4.00 יח'  ס"מX120X160120 במידות 300 מטר יצוק מבטון ב-10יסוד לעמוד תאורה 
 כולל חפירת / חציבת הבור, הכנת שרוולי מעבר לפי תכנית, כולל ברגי

יסוד מחוברים ומוגנים לשאר העבודות והחומרים הדרושים קומפלט.

2.8.30.140.00 (0140)

1,020.00 1,020.00 קומפלט1.00 19, טיפוס-מוט פלדה / נחושת 4308אלקטרודת הארקה תקנית לפי סעיף 
מ"מ כולל אביזרים והחיבורים הדרושים, כולל תא מבטון טרום, חפירה /

 ס"מ עם קרקעית מבטון חור ניקוז מים,60 ס"עומק 60חציבה, התא בקוטר 
 מכסה שילוט וצביעה קומפלט.

2.8.30.150.00 (0150)

8,160.00 2,040.00 4.00 יח'  טבול באבץ חם812עמוד תאורה מפלדה תוצרת פלה עם תו תקן ת"י 
כולל פלטת יסוד, עם חיזוקים בין הפלטה לגוף העמוד, הכנה לתא

אביזרים וכל האביזרים הדרושים להצהעמוד ולחיבור הזרוע בראשו.
 מטר עם שלבי טיפוס לפי תכנית קומפלט כולל10העמוד מטומן בגובה 

חיזוק מכסה פתח האביזרים לעמוד ע"י שרשרת מרותכת ובורג "אלן"
מרוסט ה שאינו ניתן להסרה לפי דגם מאושר של עיריית ירושלים.

2.8.30.160.00 (0160)

2,040.00 510.00 4.00 יח'  מטר עגול מדורג10 לעמוד 2822זרוע הצפה תוצרת הנדסת חשמל דגם 
 פנסים.4עבור התקנה 

2.8.30.170.00 (0170)

1,360.00 340.00 4.00 יח'  מטר של10סט' שלבים מתפרקים לטיפוס ללא מנוף עבור עמוד תאורה 
הנדסת חשמל.

2.8.30.180.00 (0180)

23,800.00 2,975.00 8.00 יח'  דגם דיסנו לד או אטלנטיסIP66פנס לד לתאורת מגרש ספורט מוגן מים 
 מודולים6 ווט W380לד של געש קומפ' עשוי מחומר בלתי חליד בהספר 

 כולל ציוד אטגרלי וכל האביזרים הדרושים להפעלהZ005085מקט 
תקינה, לפי מפרט, מותקנים בגוף הפנס קומפ'. גוון בצבע לפי בחירה

 ממ"ר, חיבור בין מגשביזר יםN2XY 3X6מותקן על העמוד כולל כבל 
לפנס קומפלט.

2.8.30.190.00 (0190)

1,428.00 357.00 4.00 יח'  תוצרתIP-447 CLASS E-2מגש אביזרים בתיבה אטומה בידוד כפול 
INTERPAK SOGEXI אמפר20 מא"ז לכל פנס 3 מותקן בתוך העמוד כולל 

.בהתאם למקרה וכל האביזריםOP ק"א, מהדקים 10 + ניתוק אפס 
הדרושים להפעלה תקינה לפי תכנית, כולל חומרי עזר וחיווט. המגש

C דגם BD4/BCD ווט קומפלט 400מיועד לנורות טיפוס לד, נורה של 

2.8.30.200.00 (0200)
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
 כושרABBהערות:  * כל האביזרים בלוחות יהיו תוצרת שניידר, איטון או 

. * עיין מפרט טכני * יבוצע ע"י יצרן לוחות מאושר ע"י מכוןKA10 ניתוק 
. * הלוחות יבוצעו לפי תקןISO-9002 ואישור 22ת.ת 141 התקנים לת"י 

IEC60439-1 כל הלוחות יהיו מטיפוס * . TTA לוחות SYSTEMכל * .
מקום שכתוב "עד" הכוונה עד ועד בכלל.

1,360.00 1,360.00 1.00 יח' KA25 אמפר כושר ניתוק X633מפסק זרם חצי אוטומטי לזרם נומינלי 
 ידית בלתי פריקה,O.L.40-63Aמצויידים בהגנה תרמית ומגנטית מתכוונת 

 סליל הפסקה .

2.8.30.220.00 (0220)

1,530.00 255.00 6.00 יח' ' מוגנים .C אמפר תלת קוטבי 'X323מאמ"ת להגנת קווים תלת קוטבי עד  2.8.30.230.00 (0230)

1,200.00 60.00 20.00 יח' ' מוגנים .C אמפר חד קוטבי '32מאמ"ת להגנת קווים חד קוטבי עד  2.8.30.240.00 (0240)

102.00 102.00 1.00 יח' מאמ"ת להגנת קווים חד קוטבי כנ"ל כולל ניתוק אפס. 2.8.30.250.00 (0250)

596.00 298.00 2.00 יח'  או לקבליםAC3 משטר עבודה v220מגענים תלת קוטביים בעלי סליל  
 מגעי זרם לפיקוד מסוגים שונים .2 אמפר בעלי X633לזרם רצוף של  

2.8.30.260.00 (0260)

188.00 94.00 2.00 יח' 2.8.30.270.00 מגעים.3 עם A16 מצבים 6מפסקי פיקוד בורר פקט  (0270)

78.00 26.00 3.00 יח' 2.8.30.280.00 רגיל או מודולריLEDמנורות סימון מולטי  (0280)

110.00 110.00 1.00 יח' .V220 או V24 אמפר - 16 קטבים 4ממסר פיקוד איכותי  2.8.30.290.00 (0290)

1,615.00 323.00 5.00 יח' .A דגם A0.03 רגישות X40A4 קטבים 4מפסק פחת  2.8.30.300.00 (0300)

170.00 170.00 1.00 יח' לחצן גבול לפתיחת הדלת 2.8.30.310.00 (0310)

212.00 212.00 1.00 יח' 2.8.30.320.00 לד מוגן מים מותקן בלוחW11ג"ת  (0320)

323.00 323.00 1.00 יח' שעון שבת אסטרונומי עם רזרווה 2.8.30.330.00 (0330)

212.00 212.00 1.00 יח' תא פוטו מוגן מים איכותי 2.8.30.340.00 (0340)

153.00 153.00 1.00 יח' לחצן אנטי ונדל מוגן מים מותקן בדופן הלוח 2.8.30.350.00 (0350)

196.00 196.00 1.00 יח'  שניות עד מספר שעות0ממסר מחזורי אלקטרוני דיגיטלי מתכוון מ- 
 עם מגע כפול.V220 מתח TELEדוגמת 

2.8.30.360.00 (0360)

102.00 102.00 1.00 יח' תוספת סליל הפסקה למאמ"ת. 2.8.30.370.00 (0370)
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,955.00 1,955.00 קומפלט1.00 רב מודד אלנט כולל משנה זרם 2.8.30.380.00 (0380)

8,500.00 8,500.00 קומפלט1.00 יחידת קצה של משדר כולל ספק כח וכל אבזרי ההתקנה של עיריית
ירושלים קומפ' יבוצע באישור

2.8.30.390.00 (0390)

2,550.00 2,550.00 קומפלט1.00  עשוי פוליאסטר משוריין כוללIP65לוח חשמל מגרש ספורט מוגן מים 
התקן נעילה רב בריח בנוי להעמדה בתוך גומחה. הארון עם גב בנוי

כיחידה שלמה הכולל דלתות תחת,דלתות עליון עם מנעולים רב בריח
כולל פנלים פסים וכל ציוד העזר להרכבת ציוד בלוח. כמופיע בתכניות

 ס"מ. המידה הסופיתהארוןX160X3060ובמפרט הטכני מידות הלוח 
תימדד בשטח בתיאום עם המפקח. המחיר כולל הובלה, התקנה וחיבור

וסוקל בטון עבורו קומפ'.

2.8.30.400.00 (0400)

1,700.00 1,700.00 קומפלט1.00 מחיר לחיבור לוח חשמל מגרש למונה חברת חשמל כולל תאום עם חברת
חשמל וביצוע הארקות כנדרש או לרשת העיריה בתאום עם העיריה כולל

כל התשתיות הנדרשות כולל העבהמתקן בדיקת חברת חשמל או דוח בודק
 מוסמך ותשלום עבור הבדיקה קומפ'

2.8.30.410.00 (0410)

93,625.00 עבודות פיתוח מגרש ספורט 8.30 סה"כ לתת פרק:

254,894.00 ים פיתוח כביש י חשמל בית ספר בית חנינה מצטיינ מתקנ 8 סה"כ לפרק:

טיח 9 פרק:

טיח חוץ 9.21 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
140,400.00 117.00 1,200.00 מ"ר טיח חוץ על שטחים מישוריים לרבות: הרבצה תחתונה, שכבת טיח

מיישרת ושכבה עליונה בהתזה על בסיס צמנט לבן.
2.9.21.020.00 (0010)

140,400.00 טיח חוץ 9.21 סה"כ לתת פרק:

140,400.00 טיח 9 סה"כ לפרק:

עבודות אבן 14 פרק:

חיפוי קירות בלוחות אבן )טבעי ותעשייתי( 14.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
332,000.00 332.00 1,000.00 מ"ר   ס"מ, לרבות5חיפוי קירות בלוחות אבן נסורה בעיבוד "טלטיש" בעובי  

 ס"מ. העבודה9יציקת בטון אל הקיר הקיים. עובי כולל של החיפוי 
 קידוחים בכל אבןיבור בחוט "נירוסטה" אל רשת מאחורי  האבן 4כוללת 

).14.050.0400-0410(רשת הפלדה נמדדת בנפרד בסעיפים 

2.14.1.050.00 (0010)

לא לחישוב !!! 332.00 1,200.00 מ"ר כנ"ל אך בקיר עוגנים דרומי אחורי. 2.14.1.055.00 (0020)

134,100.00 298.00 450.00 מ"א 2.14.1.060.00 ס"מ5 ס"מ בעובי 40-35קופינג אבן לקירות ברוחב  (0030)

14,000.00 14.00 1,000.00 מ"ר 2.14.1.410.00 ס"מ, לרבות עיגונה15/15 מ"מ כל 4.8רשת פלדה מגולוונת בקוטר  (0040)

לא לחישוב !!! 14.00 1,200.00 מ"ר כנ"ל אך בקיר עוגנים דרומי אחורי. 2.14.1.415.00 (0050)
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

480,100.00 חיפוי קירות בלוחות אבן )טבעי ותעשייתי( 14.1 סה"כ לתת פרק:

תוספות למחירי החיפויים בקירות 14.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
34,000.00 85.00 400.00 מ"א  מ"מ לעיגון לוחות חיפוי, לרבות חיזוק עם40/40/4זויתן מגולוון במידות 

דיבלים
2.14.2.010.00 (0010)

34,000.00 תוספות למחירי החיפויים בקירות 14.2 סה"כ לתת פרק:

ריצוף משטחים באבן 14.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
76,400.00 382.00 200.00 מ"ר  ס"מ בעיבוד5ריצוף משטחים ושבילים מאבן מסוג "ביר זית" צהוב בעובי 

1 מוטבה  - לפי פרט 
2.14.3.010.00 (0010)

לא לחישוב !!! 382.00 500.00 מ"ר כנ"ל אך בחצר הפנימית 2.14.3.020.00 (0020)

93,840.00 552.00 170.00 מ"א  ס"מ  לרבות מילוי35/15מדרגות חוץ גושניות מאבן "ביר זית" במידות 
 ס"מ ורובה בין המשיקים. המדרגות מונת על5בחומר מליטה בעובי עד 

7משטח בטון מזוין משופע (כלול בסעיף ) - לפי פרט 

2.14.3.110.00 (0030)

20,230.00 119.00 170.00 מ"א נגיש- תוספת למדרגות אבן עבור עיבוד פס אפוקסי נגד החלקה לפי תקן
 ס"מ מקצה המדרגה3 ס"מ ובמרחק 3נגישות בקצה המדרגה ברוחב 

2.14.3.510.00 (0040)

190,470.00 ריצוף משטחים באבן 14.3 סה"כ לתת פרק:

704,570.00 עבודות אבן 14 סה"כ לפרק:

כלונסאות ואלמנטי סלארי, לביסוס מבנים ולדיפון 23 פרק:

מיקרופיילים )כלונסאות בקדיחת הקשה( 23.41 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
70,080.00 292.00 240.00 מ"א 45 קידוח ויציקה קוטר 30כלונסאות "קטני קוטר" (מיקרופיילים) בטון ב-

 מ'12ס"מ בעומק עד 
2.23.41.050.00 (0010)

954,450.00 303.00 3,150.00 מ"א 45 קידוח ויציקה קוטר 30כלונסאות "קטני קוטר" (מיקרופיילים) בטון ב-
 מ'16 מ' ועד 12ס"מ בעומק מעל 

2.23.41.060.00 (0020)

334,950.00 319.00 1,050.00 מ"א 45 קידוח ויציקה קוטר 30כלונסאות "קטני קוטר" (מיקרופיילים) בטון ב-
 מ'20 מ' ועד 16ס"מ בעומק מעל 

2.23.41.070.00 (0030)

1,359,480.00 סאות בקדיחת הקשה( מיקרופיילים )כלונ 23.41 סה"כ לתת פרק:

פלדת זיון 23.99 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
374,040.00 4,156.00 90.00 טון מוטות פלדה עגולים ומצולעים בכל הקטרים והאורכים לזיון הבטון

בכלונסאות
2.23.99.010.00 (0010)
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

374,040.00 פלדת זיון 23.99 סה"כ לתת פרק:

1,733,520.00 טי סלארי, לביסוס מבנים ולדיפון כלונסאות ואלמנ 23 סה"כ לפרק:

עוגני קרקע 26 פרק:

קורות פלדה לעוגני קרקע קבועים 26.40 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
216,920.00 638.00 340.00 מ"א , לרבות גב בטון,גילווןUNP 300קורות פלדה לעוגנים קבועים, מפרופיל 

וכו'.
2.26.40.020.00 (0010)

216,920.00 י קרקע קבועים קורות פלדה לעוגנ 26.40 סה"כ לתת פרק:

216,920.00 עוגני קרקע 26 סה"כ לפרק:

מתקני ספורט 30 פרק:

מתקן ספורט 30.23 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
26,860.00 13,430.00 2.00 יח' מתקן משולב שער סל - מגולוון, למשחק כדורסל ומשחק קט רגל על אותו

מתקן, לרבות לוח שקוף, חישוק קפיצי ומגן לוח תחתון, ביסוס ואישור
 ק"ג לפחות320קונסטרוקטור לחוזק המתקןוהתקנתו לעומס תליה של 

2.30.23.000.00 (0010)

26,860.00 מתקן ספורט 30.23 סה"כ לתת פרק:

26,860.00 מתקני ספורט 30 סה"כ לפרק:

פיתוח נופי 40 פרק:

מתקן חניה לאופנים 40.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,805.00 935.00 3.00 יח' 29מתקן חניה לאופניים לפי פרט לרבות שילוט ציור אופניים - ראה פרט  2.40.2.030.00 (0010)

2,805.00 מתקן חניה לאופנים 40.2 סה"כ לתת פרק:

טריבונות 40.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
16,800.00 42.00 400.00 מ"ר תוספת למחיר טריבונה עבור החלקה בהליקופטר ושפשוף ידני מכאני 2.40.4.900.00 (0010)

16,800.00 טריבונות 40.4 סה"כ לתת פרק:

ריצוף באבנים משתלבות 40.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
695,200.00 158.00 4,400.00 מ"ר  ס"מ דגם "יתד" או ש"ע במידות6ריצוף באבנים משתלבות בעובי 

 ס"מ חול (לא כולל מצע), בגוון5 ס"מ לרבות 20/40 ס"מ ו-7.5/22.5
2צבעוני - על בסיס מלט לבן, בגמריסותת וילוטש -  לפי פרט 

2.40.5.363.00 (0010)
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
15,470.00 1,105.00 14.00 יח' 2.40.5.364.00 תוצרת וולפמן - מכסה כפול.66תוספת למכסה דגם כרמל  (0020)

76,500.00 425.00 180.00 מ"ר 4ריצוף באבנים מצוירות וצבעוניות לפי פרט  2.40.5.365.00 (0030)

2,172.00 181.00 12.00 מ"ר נגיש- אבן סימון/אזהרה מוביל לאנשים כבדי ראיה (עם בליטות או פסים)
 חלק1918 ס"מ, לפי ת"י 20/20/6בהנמכת ריצוף במעברי חציה, במידות 

6, בגוון צבעוני - עלסיס מלט אפור-לפי פרט 6

2.40.5.366.00 (0040)

2,544.00 212.00 12.00 מ"ר נגיש- אבן סימון/אזהרה מוביל לאנשים כבדי ראיה (עם בליטות או פסים)
 חלק1918 ס"מ, לפי ת"י 20/20/6בהנמכת ריצוף במעברי חציה, במידות 

, בגוון לבן-לפי פרט6

2.40.5.367.00 (0050)

791,886.00 ריצוף באבנים משתלבות 40.5 סה"כ לתת פרק:

אבני גן 40.6 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
51,000.00 170.00 300.00 מ"א 2 + 1 לפי פרט OLDCITYאבן גן דגם  2.40.6.740.00 (0010)

15,200.00 76.00 200.00 מ"א   כולל יסוד בטון ומשענת גב  (עבור חניה ומגרש17/30אבני שפה 
כדורסל).

2.40.6.900.00 (0020)

66,200.00 אבני גן 40.6 סה"כ לתת פרק:

עבודות מיוחדות 40.7 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
23,250.00 31.00 750.00 מ"ר 2.40.7.900.00 שכבות כולל סימון המגרש3ציפוי מגרש הספורטקוט  (0010)

4,250.00 4,250.00 קומפלט1.00 שרוול וזוג עמודי רשת למגרש טניס 2.40.7.930.00 (0020)

27,500.00 עבודות מיוחדות 40.7 סה"כ לתת פרק:

מדרגות וחגורות בטון 40.52 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
471,600.00 1,572.00 300.00 מ"ק  ס"מ ובגובה 90-120, ברוחב 30טריבונות ישיבה בחתך משולשי בטון ב-

 ק"ג60 ס"מ מעל משטח בטון משופע, לרבות זיון הבטון (לפי 30-50
למ"ק). משטח הבטון המשופע  החלקת פני הטריבונות אם נדרש- נמדדים

בנפרד

2.40.52.150.00 (0010)

471,600.00 מדרגות וחגורות בטון 40.52 סה"כ לתת פרק:

קירות תומכים מבטון ובלוקי בטון 40.61 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 68עמוד: 15/03/2020

192/2019כתב כמויות למכרז מספר 
m כיתות24בי"ס למצטיינים בית חנינא - 

תת כתב: פיתוח ונוף

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
30,000.00 60.00 500.00 מ"ק חפירה ו/או חציבה עבור יסוד עובר לקיר תומך,לעומקים שונים

 ס"מZ1520כנידרש,לרבות מילוי חוזר ממיטב העפר מהודק בשכבות של 
ו/או סילוק למקום שפך מאושר. המדהנטו ללא מרחבי עבודה וללא

שיפועי חפירה.

2.40.61.025.00 (0010)

210,880.00 1,318.00 160.00 מ"ק 1 ס"מ ורוחב עד 30 ס"מ עד 20 לקיר תומך, עובי מ-30יסוד עובר מבטון ב-
 ק"ג למ"ק)60מ'. המחיר כולל זיון (לפי 

2.40.61.071.00 (0020)

41,250.00 1,250.00 33.00 מ"ק  ס"מ ורוחב מעל30 ס"מ עד 20 לקיר תומך, עובי מ-30יסוד עובר מבטון ב-
 ק"ג למ"ק)60 מ'. המחיר כולל זיון (לפי 1

2.40.61.081.00 (0030)

178,560.00 1,488.00 120.00 מ"ק 2 ס"מ ובגובה עד 20 גלוי מצד אחד, בעובי 30קיר תומך מבטון מזויין ב-
 ק"ג60מ', לרבות תפרים ונקזים. המחיר כולל עיבוד ראש הקיר וזיון (לפי 

 למ"ק)

2.40.61.091.00 (0040)

83,512.00 1,606.00 52.00 מ"ק 2.01 ס"מ ובגובה מ- 20 גלוי מצד אחד, בעובי 30קיר תומך מבטון מזויין ב-
 מ', לרבות תפרים ונקזים. המחיר כולל עיבוד ראש הקיר וזיון7.0 ועד 
 ק"ג למ"60(לפי 

2.40.61.101.00 (0050)

31,025.00 85.00 365.00 מ"ק  ק"ג60 עבור זיון בכמות מעל ל - 40.061.0051-0101תוספת לסעיפים 
 ק"ג למ"ק80למ"ק ועד 

2.40.61.105.00 (0060)

575,227.00 קירות תומכים מבטון ובלוקי בטון 40.61 סה"כ לתת פרק:

קירות כובד וגדרות בטון 40.70 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
294,800.00 536.00 550.00 מ"ק  (ללא דבש),  אבן לקט בבניה ציקלופית,  20קיר כובד    עם גב בטון ב-

עיבוד ראש הקיר,  הכיחול עם מלט אפור, עבודות חפירה, מילוי, , מילוי
חוזר בגב הקיר בחומר גרנולרי המתנקז בצורה חופשית, צינורות ניקוז,  

זיון וכו', הכל קומפלט. ראה פרטים עקרוניים בתוכניות קונסטרוקציה
.המדידה לפי נפח הבטון + חיפוי האבן בלבד .

2.40.70.020.00 (0010)

294,800.00 קירות כובד וגדרות בטון 40.70 סה"כ לתת פרק:

2,246,818.00 פיתוח נופי 40 סה"כ לפרק:

גינון והשקיה 41 פרק:

עיבוד הקרקע ואדמת גינון 41.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,000.00 5.00 600.00 מ"ר  ס"מ, לרבות הפיכת הקרקע ותיחוחה בכלים20עיבוד הקרקע לעומק 

מכניים ויישור גנני סופי, באדמות קלות ובינוניות, בחלקה אשר שטחה עד
 מ"ר250 

2.41.1.010.00 (0010)

4,600.00 230.00 20.00 מ"ק 2.41.1.030.00 מ"ק לדונם)25 מ"ר (בכמות של כ-250קומפוסט לשטחים שגודלם עד  (0020)

12,800.00 64.00 200.00 מ"ק אדמה מתאימה לגינון, לרבות פיזור בשטח (כמות קטנה, משאית אחת) 2.41.1.200.00 (0030)

20,400.00 עיבוד הקרקע ואדמת גינון 41.1 סה"כ לתת פרק:

נטיעה 41.2 תת פרק:
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
22,800.00 19.00 1,200.00 יח' 2.41.2.040.00 ליטר)3 (4נטיעת שתילים גודל מס'  (0010)

18,000.00 60.00 300.00 יח' 2.41.2.060.00 ליטר)10 (6נטיעת שתילים גודל מס'  (0020)

17,545.00 319.00 55.00 יח' 2.41.2.180.00 לרבות זוג סמוכות2 בקוטר "8עצים גודל  (0030)

27,200.00 680.00 40.00 יח' 2.41.2.200.00 ליטר קומפוסט לעץ60 ו- 4" בקוטר גזע "10עצים  "גודל  (0040)

85,545.00 נטיעה 41.2 סה"כ לתת פרק:

אביזרים לראש בקרה 41.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
578.00 289.00 2.00 יח' 2ברז אלכסון, דוגמת "דורות" או ש"ע קוטר " 2.41.3.010.00 (0010)

1,870.00 935.00 2.00 יח' מד מים רב זרמי + פלט חשמלי לרבות רקורדים, דוגמת "ארד" או ש"ע,
"1/2  1

2.41.3.060.00 (0020)

3,196.00 1,598.00 2.00 יח' XL  מק"ש  דגם 12 לספיקה עד 1 1/2מונע זרימה חוזרת (מז"ח) קוטר "
שיווק ארי או ש"ע

2.41.3.100.00 (0030)

1,276.00 638.00 2.00 יח' 2.41.3.220.00 תוצרת "עמיעד" או ש"ע1.5מסנן רשת קוטר " (0040)

1,394.00 697.00 2.00 יח'  מק"ש דוגמת10 מש, ספיקה 120, סופר, 1 1/2מסנן דיסקיות קוטר "
"ארקל" או ש"ע

2.41.3.250.00 (0050)

5,100.00 2,550.00 2.00 יח' ארון הגנה לראש מערכת מפוליאסטר משוריין כדוגמת "אורלייט
 מ"מ לרבותX590X855320 או ש"ע, במידות OR-2850בלומגארד" דגם 

בסיס סוקל בהתאם למידות הארון ומנעו

2.41.3.626.00 (0060)

13,414.00 אביזרים לראש בקרה 41.3 סה"כ לתת פרק:

מחשבים ובקרי השקיה 41.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,648.00 824.00 2.00 יח' 2.41.4.360.00 תחנות6 וולט עם 24" תוצרת "גלקון" או ש"ע, AC-6מחשב דגם "  (0010)

1,648.00 מחשבים ובקרי השקיה 41.4 סה"כ לתת פרק:

צנרת השקיה 41.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
100.00 5.00 20.00 מ"א  מ"מ,16-17 רך, קוטר 4צינורות פוליאתילן לרבות אביזרי חיבור דרג 

לרבות אביזרים, חיבורים והנחה מעל פני הקרקע או בתעלה (חפירה
וכיסוי נמדדים בנפרד)

2.41.5.040.00 (0010)
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,160.00 9.00 240.00 מ"א  מ"מ, לרבות25 רך, קוטר 6צינורות פוליאתילן לרבות אביזרי חיבור דרג 

אביזרים, חיבורים והנחה מעל פני הקרקע או בתעלה (חפירה וכיסוי
נמדדים בנפרד)

2.41.5.140.00 (0020)

2,800.00 10.00 280.00 מ"א  מ"מ, לרבות32 רך, קוטר 6צינורות פוליאתילן לרבות אביזרי חיבור דרג 
אביזרים, חיבורים והנחה מעל פני הקרקע או בתעלה (חפירה וכיסוי

נמדדים בנפרד)

2.41.5.150.00 (0030)

5,320.00 14.00 380.00 מ"א  מ"מ,40 קשיח, קוטר 6צינורות פוליאתילן לרבות אביזרי חיבור דרג 
לרבות אביזרים, חיבורים והנחה מעל פני הקרקע או בתעלה (חפירה

וכיסוי נמדדים בנפרד)

2.41.5.160.00 (0040)

5,750.00 23.00 250.00 מ"א  מ"מ,63 קשיח, קוטר 6צינורות פוליאתילן לרבות אביזרי חיבור דרג 
לרבות אביזרים, חיבורים והנחה מעל פני הקרקע או בתעלה (חפירה

וכיסוי נמדדים בנפרד)

2.41.5.180.00 (0050)

1,530.00 102.00 15.00 מ"א  מ"מ, במקומות המיועדים לשטחי160 קוטר 10 דרג P.V.Cשרוול מצינור 
 ס"מ והשחלת חוט ניילון100מדרך, לרבות חפירה בעומק כיסוי עד 

2.41.5.630.00 (0060)

4,260.00 71.00 60.00 מ"א  מ"מ, במקומות המיועדים לשטחי110 קוטר 10 דרג P.V.Cשרוול מצינור 
 ס"מ והשחלת חוט ניילון100מדרך, לרבות חפירה בעומק כיסוי עד 

2.41.5.640.00 (0070)

21,920.00 צנרת השקיה 41.5 סה"כ לתת פרק:

שלוחות טפטוף 41.6 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
13,200.00 6.00 2,200.00 מ"א   מ"מ, טפטפת כל17שלוחות טפטוף מווסת, דוגמת "רעם נטפים" או ש"ע, 

 ס"מ40-50 
2.41.6.020.00 (0010)

900.00 3.00 300.00 יח' מייצב (לשלוחות או טבעות טפטף לקרקע) עשוי ממוט ברזל מגולוון קוטר
 ס"מ40 ובאורך U מ"מ בצורת 6

2.41.6.200.00 (0020)

1,404.00 468.00 3.00 יח' שסתום ואקום מחלק/מנקז לרבות הגנה בתא בקרה טרמופלסטי מתאים 2.41.6.310.00 (0030)

15,504.00 שלוחות טפטוף 41.6 סה"כ לתת פרק:

ראשי מערכת 41.7 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
10,116.00 5,058.00 2.00 יח'  עבור טפטוף ועבור המטרה (בשלוחות נפרדות),1 1/2ראש מערכת קוטר "

מופעל ע"י בקר השקייה הפועל עפ"י זמן לרבות מגוף אלכסון, ברז גן,
יציאה למי פיקוד, משחררוויר משולב, מגוף הידראולי ראשי מברונזה או

 רקורדים,2 מ"ש, מקטין לחץ, 120 מ"ש, מסנן 50, מסנן DCמגוף חשמלי 
וכל אביזרי החיבור והמחברים הנדרשים (ההפעלומדדו בנפרד) - ראה פרט

 24

2.41.7.080.00 (0010)

10,116.00 ראשי מערכת 41.7 סה"כ לתת פרק:

168,547.00 גינון והשקיה 41 סה"כ לפרק:
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ריהוט חוץ 42 פרק:

21תת פרק  42.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
70,210.00 1,003.00 70.00 מ"א 13 מ' - ראה פרט 4גדר למגרשי ספורט "ציון כפולה" בגובה  2.42.1.150.00 (0010)

157,080.00 476.00 330.00 מ"א 12 מ' כולל גילוון וצבע - ראה פרט 2.2גדר מנרב גובה  2.42.1.900.00 (0020)

227,290.00 21תת פרק  42.1 סה"כ לתת פרק:

ספסלים, שולחנות וביתנים 42.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
35,190.00 2,346.00 15.00 יח'  ס"מ180/70נגיש- ספסל עם מסעד יד דגם "מטרופוליני" או ש"ע, במידות 

 ס"מ, מסעד היד יצוק מבטון. מושב הספסל והמשענת עשויים77וגובה 
25מלוחות עץ צבועים לפי פ

2.42.2.070.00 (0010)

35,190.00 ספסלים, שולחנות וביתנים 42.2 סה"כ לתת פרק:

מחסומים לרכב ומתקני חנייה לאופניים 42.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
7,084.00 506.00 14.00 יח'  ס"מ כדוגמת "מחסום62עמוד מחסום לרכב מיצקת ברזל מעוצב בגובה 

18" תוצרת "שחם אריכא" או ש"ע - ראה פרט 60מור 
2.42.3.090.00 (0010)

764.00 382.00 2.00 יח' עמוד מחסום לרכב דגם "נשלף/קבוע" תוצרת "אור תעש" או ש"ע, מצינור
 ס"מ, עם כיפה מעוגלת70/60, בגובה 6פלדה מגולוון וצבוע קוטר "

2.42.3.100.00 (0020)

7,848.00 מחסומים לרכב ומתקני חנייה לאופניים 42.3 סה"כ לתת פרק:

אשפתונים ומסתורי כביסה 42.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
8,568.00 1,428.00 6.00 יח' 28אשפתון מרובע דגם "לביא" - ראה פרט  2.42.4.020.00 (0010)

8,568.00 ים ומסתורי כביסה אשפתונ 42.4 סה"כ לתת פרק:

ברזיה 42.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
8,432.00 8,432.00 1.00 יח' 27 ברזים "ברקת" או שו"ע - ראה פרט 2ברזיה נגישה  2.42.5.330.00 (0010)

8,432.00 ברזיה 42.5 סה"כ לתת פרק:

סככות ורשתות צל 42.7 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
64,400.00 280.00 230.00 מ"ר סככה מרשת צל מרובעת או מלבנית בצורת פרמידה. הרשת עשויה מחוט

פוליאתילן בצפיפות גבוהה, האריג אינו נרקב ודוחה עובש, הצללה
, הרשתשויה מחומרים מעכבי בעירה לפי ת"יU.V, עמידה בפני %98-%91
, דגם "בלרינה" דוגמת "סככות ראשון" או ש"ע, לרבות קונסטרוקצית5093

 מין ה עמודים,6-7 מ', במרחק של 8 ובגובה עד 4 עמודי פלדה בקוטר "
מעוגנים בקרקע בפינות הסככה ותמיכת הרשת ע"י צינורות פלדה וכבלים

 אופקיים. הרשת מאושרת ע"י משרד החינוך, משרד הבריאות וכיבוי אש
 מ"30להתקנה בסביבל ילדים ובוגרים. המחיר הינו לסככה בשטח מעל ל-

2.42.7.051.00 (0010)

64,400.00 סככות ורשתות צל 42.7 סה"כ לתת פרק:

ברזיות 42.42 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
8,908.00 4,454.00 2.00 יח'  ס"מ42/39"נגיש" - ברזיה נגישה לנכים מבטון טרום בגמר חלק, במידות 

 ס"מ, עם ברז מוגן אנטי ואנדלי, דגם "עלה", בגוון אפור,60-80ובגובה 
תוצרת "שחם אריכא"וש"ע, לרבות ביסוס ושוחת ניקוז

2.42.42.210.00 (0010)

8,908.00 ברזיות 42.42 סה"כ לתת פרק:

360,636.00 ריהוט חוץ 42 סה"כ לפרק:

מעקות 44 פרק:

מעקה 44.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
80,520.00 366.00 220.00 מ"א 11 מ' - ראה פרט 1.2מעקה מנרב לפי פרט גובה  2.44.1.060.00 (0010)

38,160.00 212.00 180.00 מ"א 16 מ"מ - ראה פרט 40מאחז יד קוטר  2.44.1.210.00 (0020)

118,680.00 מעקה 44.1 סה"כ לתת פרק:

שערים 44.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
24,990.00 8,330.00 3.00 יח' 14 כולל כל הדרוש - ראה פרט 450/225שער דו כנפי דגם מנרב רוחב  2.44.2.124.00 (0010)

8,160.00 2,720.00 3.00 יח' 15 - ראה פרט 150/200שער חד כנפי  2.44.2.141.00 (0020)

33,150.00 שערים 44.2 סה"כ לתת פרק:

151,830.00 מעקות 44 סה"כ לפרק:

עבודות הכנה ופירוק 51 פרק:

51.1 עב' כנה ופירוק01תת-פרק  תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
9,400.00 47.00 200.00 מ"ק פינוי פסולת (של אחרים) קיימות באתר- לפני תחילת עבודות הקבלן

20בשטח. הפינוי למקום שפך מאושר ע"י הרשויות לכמות כוללת של עד 
 ק"מ מהאתר. המחיר15"ק), למרחק של עד 10מ"ק (מינימום יחושב לפי  

כולל העמסה ואינו כולל תשלום אגרות

2.51.1.004.00 (0010)

1,200.00 4.00 300.00 מ"ר 2.51.1.020.00 ס"מ20חישוף השטח בעובי עד  (0020)

2,000.00 1.00 2,000.00 מ"ר ריסוס שטחים בחומר הדברה לקטילת שורשי צמחיה ועשבי בר 2.51.1.060.00 (0030)

2,292.00 382.00 6.00 יח'  ס"מ (ללא30 ס"מ לגובה עד 80התאמת גובה תאי מים או ביוב עד קוטר 
פירוק תקרה), כולל פרוק והרכבה מחדש של מכסה או רשת קיימים

2.51.1.220.00 (0040)

1,280.00 64.00 20.00 מ"א פירוק אבני שפה והנחתן מחדש 2.51.1.450.00 (0050)

550.00 11.00 50.00 מ"א פירוק אבני גן ופנויין 2.51.1.452.00 (0060)

12,800.00 64.00 200.00 מ"ר 45/45/5פירוק שבילים ו/או משטחים מרוצפים במרצפות בטון במידות 
 ס"מ והרכבתם מחדש, לרבות חול (אם נדרש)30/60/5ס"מ ו/או 

2.51.1.468.00 (0070)

680.00 34.00 20.00 מ"א 2.51.1.516.00 מ'2פירוק גדר מפרופילי פלדה או רשתות פלדה מרותכות, בגובה עד  (0080)

1,020.00 51.00 20.00 מ"א פירוק מדרגות בטון ו/או גרנוליט 2.51.1.560.00 (0090)

3,400.00 68.00 50.00 מ"א 1.5 ס"מ ובגובה עד 35פירוק קיר גדר עם ציפוי אבן בעובי כולל של עד 
מ', לרבות פירוק הביסוס

2.51.1.600.00 (0100)

34,622.00 51.1 עב' כנה ופירוק01תת-פרק  סה"כ לתת פרק:

51.2 עב' עפר02תת-פרק  תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,356,200.00 35.70 66,000.00 מ"ק חפירה ו/או חציבה כללית בשטח כולל  סילוק עודפי חפירה למקום שפך 

מאושר.
2.51.2.038.00 (0010)

1,800.00 3.00 600.00 מ"ק  ס"מ ולפי15הידוק מילוי מבוקר בשטחי השבילים והרחבות בשכבות של 
פרט ריצוף והנחיות יועץ קרקע

2.51.2.100.00 (0020)

2,358,000.00 51.2 עב' עפר02תת-פרק  סה"כ לתת פרק:

51.3 מצעים03תת-פרק  תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
160,000.00 128.00 1,250.00 מ"ק %100מצע סוג א' לרבות פיזור והידוק מבוקר ל- 2.51.3.900.00 (0010)

160,000.00 51.3 מצעים03תת-פרק  סה"כ לתת פרק:

51.4 אספלט04תת-פרק  תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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192/2019כתב כמויות למכרז מספר 
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,600.00 2.00 800.00 מ"ר 2.51.4.011.00 ליטר/מ''ר1ציפוי יסוד באימולסיה ביטומית בשיעור של  (0010)

14,800.00 37.00 400.00 מ"ר  ס"מ מתערובת עם אבן דולומיט5שכבה מקשרת מבטון אספלט בעובי 
, לרבות פיזור והידוקPG 68-10), ביטומן 3/4 מ"מ ("19גודל מקסימלי 

2.51.4.021.00 (0020)

לא לחישוב !!! 37.00 200.00 מ"ר כנ"ל אך במפרץ הורדה. 2.51.4.022.00 (0030)

16,400.00 41.00 400.00 מ"ר  ס"מ, תערובת אספלטית נקבובית (תא"נ -4שכבה נושאת עליונה בעובי 
PG), ביטומן 3/8,"1/2 מ"מ ("9.5/12.5אספלט שקט בזלתי) גודל מקסימלי 

 ותכולת%0.3 ותכולת סיבים של %5 תכולת ביטומן בסיסית של 74-10 
, לרבות פיזור והידוק%1.25סיד של 

2.51.4.112.00 (0040)

לא לחישוב !!! 41.00 200.00 מ"ר כנ"ל אך במפרץ הורדה. 2.51.4.113.00 (0050)

63,750.00 85.00 750.00 מ"ר  שכבות: שכבה נושאת2 ס"מ מבוצע ב-7אספלט למגרשי ספורט בעובי 
 ס"מ3 מ"מ ומעלה שכבת אספלט בעובי 19 ס"מ גודל מקסימלי 4בעובי 

 מ"מ. לרבות זור, ריסוס ביטומני בין שכבות ופילוס9.5גודל מקסימלי 
22אספלט על ידי פינישייר - ראה פרט 

2.51.4.130.00 (0060)

96,550.00 51.4 אספלט04תת-פרק  סה"כ לתת פרק:

תעלות 51.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
148,920.00 1,241.00 120.00 מ"א  ס"מ ובעומק משתנה לרבות25" ברוחב פנים 25תעלת ניקוז "מגנודרין 

 ואטימות חיבורים -C-250תושבות פלדה מגולוונות ורשת מגולוונת ממין 
20ראה פרט 

2.51.5.421.00 (0010)

6,800.00 3,400.00 2.00 יח' 19 לתעלות ניקוז - ראה פרט M7תא קולטן מסוג  2.51.5.490.00 (0020)

155,720.00 תעלות 51.5 סה"כ לתת פרק:

סימון ותמרור 51.9 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
444.00 148.00 3.00 יח' אספקה והתקנה של עמוד מגולוון לתמרורי דרך מסוג עירוני. 2.51.9.030.00 (0010)

690.00 115.00 6.00 יח' אספקה והתקנה של תמרורים מסוג עירוני ללא עמוד. 2.51.9.040.00 (0020)

200.00 2.00 100.00 מ"א  ס"מ, בצבע15 עד 10צביעת קווי הפרדה או הדרכה ברוחב 
לבן/צהוב/כתום. (מדידה לפי צביעה נטו).

2.51.9.050.00 (0030)

200.00 4.00 50.00 מ"א צביעת אבני שפה. 2.51.9.110.00 (0040)

78.00 39.00 2.00 יח' ).437 (צביעת משטח וסימון 437סימון חנייה לבעלי מוגבלות בסמל  2.51.9.136.00 (0050)
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תת כתב: פיתוח ונוף

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

1,612.00 סימון ותמרור 51.9 סה"כ לתת פרק:

2,806,504.00 עבודות הכנה ופירוק 51 סה"כ לפרק:

עבודות מינהור 54 פרק:

בטון מותז 54.30 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
308,550.00 187.00 1,650.00 מ"ר  על קיר כלונסאות לרבות מילוי החלל שבין הכלונסאות30בטון מותז ב-

 ס"מ .10 ס"מ), יישור והברשה , בעובי מינימלי של 45(קטרים 
2.54.30.074.00 (0010)

18,000.00 10.00 1,800.00 מ"ר 2.54.30.152.00 בר350שטיפת קירות סלארי או כלונסאות בלחץ מים של  (0020)

326,550.00 בטון מותז 54.30 סה"כ לתת פרק:

ברגי סלע 54.50 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
154,700.00 238.00 650.00 מ"א  מ"מ, לרבות קידוח, התקנה, דיוס25, קוטר DYWIDAGבורגי סלע ממוט 

 פעמים הנפח התיאורטי של הקדח. הקידוח3ונעילה  ודייס צמנט עד 
 מ' (איןדידה לפי שלבי אורך)10 ובאורך 4בקוטר "

2.54.50.010.00 (0010)

508,640.00 272.00 1,870.00 מ"א  מ"מ, לרבות קידוח, התקנה, דיוס32, קוטר DYWIDAGבורגי סלע ממוט 
 פעמים הנפח התיאורטי של הקדח. הקידוח3ונעילה ודייס צמנט עד 

 מ' (ןמדידה לפי שלבי אורך)12 ובאורך עד  5בקוטר "

2.54.50.110.00 (0020)

663,340.00 ברגי סלע 54.50 סה"כ לתת פרק:

דיפון בבטון מזוין 54.60 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
361,600.00 1,130.00 320.00 מ"ק , בעובי ממוצע (תיאורטי)30קיר דיפון (יציקה כנגד כלונסאות) בבטון ב-

 ס"מ.30-60
2.54.60.020.00 (0010)

361,600.00 דיפון בבטון מזוין 54.60 סה"כ לתת פרק:

1,351,490.00 עבודות מינהור 54 סה"כ לפרק:

קווי מים, ביוב ותיעול 57 פרק:

צינורות פלדה 57.11 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
10,080.00 144.00 70.00 מ"א צינורות פלדה עם עטיפה חיצונית פוליאתילן שחול תלת שכבתי דוגמת

 או ש"ע וציפוי פנים מלט צמנט, מונחים בקרקע בעומקAPC-3"טריו" או 
 מ"מ, לרבות עבודות חפירה,3.65 מ', קוטר הצינור",עובי דופן 1.25עד 

עטיפת חול ומילוי חוזר

2.57.11.090.00 (0010)

7,400.00 185.00 40.00 מ"א צינורות פלדה עם עטיפה חיצונית פוליאתילן שחול תלת שכבתי דוגמת
 או ש"ע וציפוי פנים מלט צמנט, מונחים בקרקע בעומקAPC-3"טריו" או 

, לרבות עבודות חפירה, עטיפת5/32 מ', קוטר הצינור,עובי דופן "1.25עד 
חול ומילוי חוזר

2.57.11.100.00 (0020)
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תת כתב: פיתוח ונוף

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
17,880.00 298.00 60.00 מ"א צינורות פלדה עם עטיפה חיצונית פוליאתילן שחול תלת שכבתי דוגמת

 או ש"ע וציפוי פנים מלט צמנט,  מונחים בקרקע בעומקAPC-3"טריו" או 
, לרבות עבודות חפירה, עטיפת5/32 מ', קוטר הצינו",עובי דופן "1.25עד 

חול ומילוי חוזר

2.57.11.110.00 (0030)

35,360.00 צינורות פלדה 57.11 סה"כ לתת פרק:

מגופים, "גמל" מים 57.21 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,292.00 1,292.00 1.00 יח' 11 עשוי ברזל יציקה, עם ציפוי פנים וחוץ ניילון 3מגוף טריז רחב קוטר "

 אטמ', לרבות אוגנים נגדיים16(רילסן) ללחץ עבודה של 
2.57.21.020.00 (0010)

6,224.00 1,556.00 4.00 יח' 11 עשוי ברזל יציקה, עם ציפוי פנים וחוץ ניילון 4מגוף טריז רחב קוטר "
 אטמ', לרבות אוגנים נגדיים16(רילסן) ללחץ עבודה של 

2.57.21.030.00 (0020)

1,148.00 1,148.00 1.00 יח' " או ש"ע, עםB3-CDE עשוי ברזל יציקה דגם "3מגוף פרפר רחב קוטר "
 אטמ',16ציפוי פנים וחוץ רילסן, הפעלה בתמסורת, ללחץ עבודה של 

לרבות אוגנים נגדיים

2.57.21.280.00 (0030)

2,125.00 2,125.00 1.00 יח' " או ש"ע, עםB3-CDE עשוי ברזל יציקה דגם "4מגוף פרפר רחב קוטר "
 אטמ',16ציפוי פנים וחוץ רילסן, הפעלה בתמסורת, ללחץ עבודה של 

לרבות אוגנים נגדיים

2.57.21.290.00 (0040)

2,125.00 2,125.00 קומפלט1.00 90 זויות 4 מ', 5, לרבות קטעי צנרת באורך עד 4"גמל" עילי קוטר "
מעלות, ריתוכים וצביעת ה"גמל" (ללא אביזרים כגון מגופים ושסתומים)

לרבות חיבור לקו מים, מקןמושלם

2.57.21.510.00 (0050)

12,914.00 מגופים, "גמל" מים 57.21 סה"כ לתת פרק:

שסתומים ומסננים 57.22 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,907.00 2,907.00 1.00 יח' " או ש"עNR-045 עשוי ברזל יציקה דגם "3שסתום אל חוזר למים קוטר "

עם פתח עליון וציר מאורך/בולט, ללא זרוע ומשקולת, ללחץ עבודה של
 אטמ', לרבות אוגנים ניים, אטמים וברגי עיגון16

2.57.22.004.00 (0010)

7,140.00 7,140.00 1.00 יח'  עשוי ברזל יציקה דגם4שסתום מונע זרימה חוזרת (מז"ח) קוטר "
"RP-40(X4) אטמ', עם ציפוי אפוקסי, לרבות12" או ש"ע, ללחץ עבודה 

אוגנים נגדיים ובדיקה למז"ח

2.57.22.300.00 (0020)

10,047.00 שסתומים ומסננים 57.22 סה"כ לתת פרק:

ברזי כיבוי אש )הידרנטים( מחוץ לבניין 57.26 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,368.00 2,184.00 קומפלט2.00 , מחובר בהברגה או ע"י4ברז כיבוי אש (הידרנט) חיצוני בודד קוטר "

, גוש בטון לעיגון, מצמד שטורץ וחיבור לקו מים4אוגן, לרבות זקף קוטר "
2.57.26.025.00 (0010)

1,224.00 612.00 2.00 יח' , למניעת הצפה4תוספת עבור מתקן שבירה על זקף קוטר " 2.57.26.070.00 (0020)
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

5,592.00 ברזי כיבוי אש )הידרנטים( מחוץ לבניין 57.26 סה"כ לתת פרק:

57.32 ופוליאתילןC.V.Pצינורות  תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
44,800.00 128.00 350.00 מ"א  מ"מ,160 או ש"ע, קוטר SN-8 לביוב, מסוג "מריביב עבה" P.V.Cצינורות 

 מ', לרבות עבודות חפירה,1.25, מונחים בקרקע בעומק עד 884 לפי ת"י 
עטיפת חול ומילוי חר

2.57.32.010.00 (0010)

12,240.00 153.00 80.00 מ"א  מ"מ,200 או ש"ע, קוטר SN-8 לביוב, מסוג "מריביב עבה" P.V.Cצינורות 
 מ', לרבות עבודות חפירה,1.25, מונחים בקרקע בעומק עד 884 לפי ת"י 

עטיפת חול ומילוי חר

2.57.32.200.00 (0020)

7,260.00 242.00 30.00 מ"א  מ"מ,250 או ש"ע, קוטר SN-8 לביוב, מסוג "מריביב עבה" P.V.Cצינורות 
 מ', לרבות2.75 מ' ועד 2.25, מונחים בקרקע בעומק מעל 884 לפי ת"י 

עבודות חפירה, עטיפתולומילוי חוזר

2.57.32.330.00 (0030)

11,100.00 370.00 30.00 מ"א  מ"מ,315 או ש"ע, קוטר SN-8 לביוב, מסוג "מריביב עבה" P.V.Cצינורות 
 מ', לרבות3.75 מ' ועד 3.25, מונחים בקרקע בעומק מעל  884 לפי ת"י 

עבודות חפירה, עטיפולומילוי חוזר

2.57.32.450.00 (0040)

75,400.00 57.32 ופוליאתילןC.V.Pצינורות  סה"כ לתת פרק:

שוחות בקרה עגולות מחוליות טרומיות 57.42 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
11,392.00 2,848.00 4.00 יח' 658שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון לפי ת"י 

B ס"מ ממין 50 ס"מ עם תקרה בינונית ומכסה ב.ב. קוטר 60בקוטר פנימי 
 טון), שלבי דריככלהאביזרים, לרבות שני קידוחי פתחים לחיבור12.5125(

-" אוF910 צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי עם אטם חדירה מסוג "
"CS910,ואטימה בין החוליות מסוג "איטופלסט" אפרו- סטיק" או ש"ע "

F200 מ', לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר 1.25בעומק עד 

2.57.42.009.00 (0010)

62,656.00 2,848.00 22.00 יח' 658שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון לפי ת"י 
B ס"מ ממין 50 ס"מ עם תקרה בינונית ומכסה ב.ב. קוטר 80בקוטר פנימי 

 טון), שלבי דריככלהאביזרים, לרבות שני קידוחי פתחים לחיבור12.5125(
-" אוF910 צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי עם אטם חדירה מסוג "

"CS910,ואטימה בין החוליות מסוג "איטופלסט" אפרו- סטיק" או ש"ע "
F200 מ', לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר 1.25בעומק עד 

2.57.42.010.00 (0020)

108,120.00 4,505.00 24.00 יח' 658שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון לפי ת"י 
B ס"מ ממין 50 ס"מ עם תקרה בינונית ומכסה ב.ב. קוטר 100בקוטר פנימי 

 טון), שלבי דריוכל האביזרים, לרבות שני קידוחי פתחים12.5125 (
לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי  עם אטם חדירה מסוג

"F910" או "-CS910"ואטימה בין החוליות מסוג "איטופלסט"פרו- סטיק "
 מ' לרבות עבודות חפירה ומילוי2.75 מ' ועד 2.25או ש"ע, בעומק מעל 

"F200חוזר 

2.57.42.050.00 (0030)

46,053.00 6,579.00 7.00 יח' 658שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון לפי ת"י 
B ס"מ ממין 50 ס"מ עם תקרה בינונית ומכסה ב.ב. קוטר 125בקוטר פנימי 

 טון), שלבי דריוכל האביזרים, לרבות שני קידוחי פתחים12.5125 (
-"F910לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי עם אטם חדירה מסוג "

" ואטימה בין החוליות מסוג "איטופלסט"פרו-ס טיק" או ש"ע,CS910 או "
 מ' לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר3.25 מ' ועד 2.75 בעומק מעל 

F200"

2.57.42.100.00 (0040)
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192/2019כתב כמויות למכרז מספר 
m כיתות24בי"ס למצטיינים בית חנינא - 

תת כתב: פיתוח ונוף

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
6,800.00 850.00 8.00 יח' 80תוספת למחיר עבור מכסה יצקת   קוטר  2.57.42.900.00 (0050)

5,100.00 1,700.00 3.00 יח' 60תוספת למחיר עבור מכסה פליז   קוטר  2.57.42.910.00 (0060)

240,121.00 שוחות בקרה עגולות מחוליות טרומיות 57.42 סה"כ לתת פרק:

מפלים 57.46 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,278.00 1,139.00 2.00 יח' ) עם עטיפת בטון מזויין, צנרת ואביזרים מ -6 מ"מ ("160מפל חיצוני קוטר 

 P.V.C מ' ועד3.0, לרבות עיבוד מיתעל, גובה המפל (הפרש גובה) מעל 
 מ'4.5

2.57.46.070.00 (0010)

2,278.00 מפלים 57.46 סה"כ לתת פרק:

חיבור צינורות ביוב לשוחות קיימות 57.47 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,105.00 1,105.00 קומפלט1.00  מ"מ לשוחה קיימת, לרבות חפירה160  קוטר P.V.Cחיבור צינור ביוב 

בצמוד לשוחה הקיימת, עבודות החיבור, שאיבות, הטיית שפכים, מחבר
שוחה, עיבוד המתעל וכל החויםהדרושים, מותקן מושלם

2.57.47.200.00 (0010)

1,105.00 ורות ביוב לשוחות קיימות חיבור צינ 57.47 סה"כ לתת פרק:

צינורות פוליפרופילן ופוליאתילן מחוזקים בפלדה 57.53 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
46,800.00 468.00 100.00 מ"א ) בעלי דופן מבני דגםPPצינורות לתיעול (ניקוז) ולביוב מפוליפרופילן (

 מ"מ400, קוטר פנימי 3 חלק 21138) או ש"ע לפי ת"י SN8"פלדקס" (
. מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי25מונחים בקרקע עד עומק

 חוזר

2.57.53.230.00 (0010)

47,600.00 476.00 100.00 מ"א ) בעלי דופן מבני דגםPPצינורות לתיעול (ניקוז) ולביוב מפוליפרופילן (
 מ"מ400, קוטר פנימי 3 חלק 21138) או ש"ע לפי ת"י SN8"פלדקס" (

 מ', לרבות עבודות חפירה,1.75 מ' ועד 1.25מונחים בקרקע בעומק מ
עטיפת חול ומילוי חוזר

2.57.53.231.00 (0020)

49,300.00 493.00 100.00 מ"א ) בעלי דופן מבני דגםPPצינורות לתיעול (ניקוז) ולביוב מפוליפרופילן (
 מ"מ400, קוטר פנימי 3 חלק 21138) או ש"ע לפי ת"י SN8"פלדקס" (

 מ', לרבות עבודות חפירה,2.25 מ' ועד 1.75מונחים בקרקע בעומק מ
עטיפת חול ומילוי חוזר

2.57.53.232.00 (0030)

143,700.00 ורות פוליפרופילן ופוליאתילן מחוזקים בפלדה צינ 57.53 סה"כ לתת פרק:

526,517.00 קווי מים, ביוב ותיעול 57 סה"כ לפרק:

אבן שפה 98 פרק:

אבני שפה 98.20 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,500.00 25.00 100.00 מ"ר 2.98.20.010.00 ס"מ, גוון אפור15/30/100אבן שפה "חיפאית" במידות  (0010)
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192/2019כתב כמויות למכרז מספר 
m כיתות24בי"ס למצטיינים בית חנינא - 

תת כתב: פיתוח ונוף

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 25.00 80.00 מ"ר כנ"ל אך במפרט הורדה 2.98.20.020.00 (0020)

2,500.00 אבני שפה 98.20 סה"כ לתת פרק:

2,500.00 אבן שפה 98 סה"כ לפרק:

10,946,472.00 פיתוח ונוף 2 סה"כ לתת כתב:
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192/2019כתב כמויות למכרז מספר 
m כיתות24בי"ס למצטיינים בית חנינא - 

תת כתב: חדר טרפו

עבודות עפר 1 פרק:

עבודות עפר 1.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
300.00 75.00 4.00 מ"ק חפירה ו/או חציבה לקורות יסוד וראשי כלונסאות במידות שונות. לרבות

 ס"מ ו/או סילוקZ1520מילוי חוזר ממיטב העפר מהודק בשכבות של 
למקום שפך מאושר. המדידה נ ללא מרחבי עבודה וללא שיפועי חפירה.

3.1.1.010.00 (0010)

300.00 עבודות עפר 1.1 סה"כ לתת פרק:

300.00 עבודות עפר 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
. מחירי היחידה כוללים2 אלא אם צויין אחרת. 30. סוג הבטון ב-1הערות: 

.118 ביצוע כל הנידרש לקבלת דרגת חשיפת הבטון על פי תקן ישראלי  
. מחירי היחידה כולםביצוע היציקות בשיפועים ובקשתות כמפורט3

בתוכניות.

3,520.00 44.00 80.00 מ"ר  ס"מ מתחת למרצפי בטון וקורות יסוד, לרבות בטון5מצע בטון רזה בעובי 
 רזה בצידי קורות יסוד. (המדידה בהיטל אופקי)

3.2.1.010.00 (0020)

560.00 7.00 80.00 מ"ר  מ"מ מתחת למרצפי בטון, פרושים0.3מצע יריעות פוליאתילן בעובי 
 ס"מ. המדידה נטו.20בחפיות של 

3.2.1.020.00 (0030)

4,320.00 54.00 80.00 מ"ר 3.2.1.030.00 ס"מ מתחת למרצפי בטון וקורות יסוד.25מצע ארגזי פוליביד בגובה  (0040)

3,568.00 892.00 4.00 מ"ק קורות יסוד במידות שונות כמפורט בתוכניות לרבות בליטות ומגרעות. 3.2.1.040.00 (0050)

1,176.00 196.00 6.00 מ"ר 3.2.1.050.00 ס"מ.25מרצפי בטון בעובי  (0060)

17,020.00 230.00 74.00 מ"ר 3.2.1.060.00 ס"מ.30מרצפי בטון בעובי  (0070)

43,776.00 1,216.00 36.00 מ"ק 3.2.1.070.00 ס"מ.20קירות בטון בעובי  (0080)

7,188.00 1,198.00 6.00 מ"ק קורות בטון עליונות ומעקות במידות שונות לרבות בליטות ומגרעות. 3.2.1.080.00 (0090)

1,458.00 243.00 6.00 מ"ר 3.2.1.090.00 ס"מ.20תקרות או גגות בטון בעובי  (0100)

17,280.00 288.00 60.00 מ"ר 3.2.1.100.00 ס"מ.25תקרות או גגות בטון בעובי  (0110)

9,834.00 298.00 33.00 מ"ר 3.2.1.110.00 ס"מ.30רצפת בטון תלויה בעובי  בעובי  (0120)

4,284.00 476.00 9.00 מ"ק  ק"ג/מ"ק, בעובי מינימאלי1200שיפועים בגג מבטקל במשקל מרחבי של 
 ס"מ .6/6 ס"מ, לרבות החלקה כהכנה לאיטום ורולקות בטון 4של 

3.2.1.120.00 (0130)
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192/2019כתב כמויות למכרז מספר 
m כיתות24בי"ס למצטיינים בית חנינא - 

תת כתב: חדר טרפו

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
45,716.00 4,156.00 11.00 טון מוטות פלדה עגולים ומצולעים רתיכים  ורשתות פלדה מרותכות, מסוג

, בקטרים ובאורכים שונים, לזיון הבטון.400פ-
3.2.1.130.00 (0140)

159,700.00 עבודות בטון יצוק באתר 2.1 סה"כ לתת פרק:

159,700.00 עבודות בטון יצוק באתר 2 סה"כ לפרק:

עבודות איטום 5 פרק:

עבודות איטום 5.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
8,640.00 144.00 60.00 מ"ר איטום גגות, מרפסות,  ביריעות ביטומניות משוכללות בשתי שכבות

 גרם ארג250 בתוספת S.B.S מ"מ כל שכבה,משופרות בפולימר 5בעובי 
 ס"מ בכל מקום שיידרש, שכבת6/6פוליאסטר למ"ר, לרבות רולקות ון

, איטום בשתי יריעות הגג על גבי המעקות עד לסרגלGS474יסוד 
האלומיניום, איטום רולקות ביריעת חיזוק ויריעת איטום, חיזוקריעות

למעקות בסרגל אלומיניום + סתימה במסטיק, איטום מעברי צנרת  וכל
המפורט במפרט המיוחד. היריעות יהיו בגמר חצץ מוטבע. המדידה פעם

אחת לשתי היריעות ביחבהיטל אופקי בין המעקות.

3.5.1.010.00 (0010)

2,700.00 45.00 60.00 מ"ר  ס"מ, מודבקים5 בעובי F-30בידוד תרמי בגגות ע"י פוליסטרן מוקצף 
לתקרת הבטון בביטומן חם.

3.5.1.020.00 (0020)

3,105.00 115.00 27.00 מ"ר  מ"מ, משופרות5איטום קירות ביריעות ביטומניות משוכללות בעובי 
 גרם ארג פוליאסטר למ"ר. לרבות רולקות250 בתוספת S.B.Sבפולימר 

 ס"מ בכל מקום שיידראיטום מעברי צנרת וחיזוק היריעות6/6בטון 
לקירות בסרגל אלומיניום+סתימה במסטיק.

3.5.1.030.00 (0030)

5,200.00 65.00 80.00 מ"ר  מ"מ,5איטום רצפה וקורות יסוד ביריעות ביטומניות משוכללות בעובי 
 גרם ארג פוליאסטר למ"ר. לרבות250 בתוספת S.B.Sמשופרות בפולימר 

 ס"מ בכלקום שיידרש, איטום מעברי צנרת. (המדידה6/6רולקות בטון 
בהיטל אופקי)

3.5.1.040.00 (0040)

1,134.00 42.00 27.00 מ"ר  ס"מ מודבקים בביטומן5 בעובי F-30הגנה על איטום קירות בלוחות קלקר 
 חם.

3.5.1.050.00 (0050)

1,377.00 51.00 27.00 מ"ר 3.5.1.060.00 ס"מ, לרבות חומרי מליטה.7הגנה על בידוד קירות בלוקי בטון בעובי  (0060)

11,600.00 58.00 200.00 מ"ר איטום קירות מתחת לציפוי אבן בחזיתות, בציפוי צמנטי פולימרי חד
4" או ש"ע, בכמות כוללת של 100רכיבי גמיש מסוג "טורוסיל פלקס 

ק"ג/מ"ר בשתי שכבות.

3.5.1.070.00 (0070)

4,500.00 30.00 150.00 מ"ר 3.5.1.080.00 ס"מ.3בידוד מתחת לציפוי אבן בחזיתות בלוחות רונדופן בעובי  (0080)

38,256.00 עבודות איטום 5.1 סה"כ לתת פרק:

38,256.00 עבודות איטום 5 סה"כ לפרק:

עבודות אבן 14 פרק:

עבודות אבן 14.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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192/2019כתב כמויות למכרז מספר 
m כיתות24בי"ס למצטיינים בית חנינא - 

תת כתב: חדר טרפו

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
81,600.00 408.00 200.00 מ"ר חיפוי חזיתות המבנה בשיטה הרטובה, באמצעות לוחות אבן "ביר זית", 

 ס"מ,   בגוונים4בעיבודים שונים, במידות שונות, בעובי מינימום 
ודוגמאות לפי בחירת האדריכל,   לרבות שכבת הרבצה, רשת פלדה

מגולבנת, חוטים מנירוסטה, זוויתני פלדה מגולבנים וכו'. הכל קומפלט
לפי הפרטים בתוכניות. המדידה נטו לפי מ"ר הן בשים אופקיים , אנכיים,

משופעים ומעוגלים, מישקים, שקעים, חיפוי עמודים וקורות, חשפי
פתחים, מזוזות, אדני חלונות, אבני פינה,בורטאגי'ם , אבנים שקועות,

חריצי אפי מים, שילוב סוגי אבן שונים, ציפוי מגן עליון וכו' לפי השטח
 על כל חלקיו2378הנראה לעין. הכל קומפלט נטו במ"ר וכמפורט בתקן 

ובמפרט המיוחד.

3.14.1.010.00 (0010)

31,875.00 425.00 75.00 מ"א  ס"מ, לרבות40 ס"מ, רוחב עד 7קופינג מאבן כדוגמת האבן הנ"ל, בעובי 
חריצים ואפי מים וכו'

3.14.1.020.00 (0020)

113,475.00 עבודות אבן 14.1 סה"כ לתת פרק:

113,475.00 עבודות אבן 14 סה"כ לפרק:

כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר 23 פרק:

כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר 23.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
.30הערה: סוג הבטון ב-

32,780.00 298.00 110.00 מ"א  ס"מ45כלונסאות בטון קטני קוטר, מיקרופיילים, קידוח ויציקה, בקוטר 
ובעומק כנידרש.

3.23.1.010.00 (0020)

6,234.00 4,156.00 1.50 טון מוטות פלדה עגולים ומצולעים בכל הקטרים והאורכים לזיון הבטון
בכלונסאות

3.23.1.020.00 (0030)

39,014.00 סאות קדוחים ויצוקים באתר כלונ 23.1 סה"כ לתת פרק:

39,014.00 סאות קדוחים ויצוקים באתר כלונ 23 סה"כ לפרק:

350,745.00 חדר טרפו 3 סה"כ לתת כתב:


