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

150/2019מכרז מספר :

חפירה ודיפון קמפוס לאוטיסטים בית חנינא

אהרון מור מנהל פרוייקט: 6,291,670.00 אומדן (ללא מע"מ):

ביס לאוטיסטים בית חנינא 1922 פרוייקט:

ריכוז למכרז

סה"כ נושא

1,283,700.00 חפירת השטח 1.1 תת פרק:

1,283,700.00חפירה וחציבה 1 סה"כ לפרק:

3,232,480.00 קירות בטון מזוין 2.1 תת פרק:

208,000.00 רצפות מדרגות ומשטחי בטון 2.2 תת פרק:

3,440,480.00קירות תמך-מדרגות פיתוח 2 סה"כ לפרק:

1,242,000.00 עוגני קרקע קבועים 26.1 תת פרק:

1,242,000.00עוגני קרקע קבועים 26 סה"כ לפרק:

121,000.00 60.10 תת פרק:

204,490.00 60.30 תת פרק:

60.40 תת פרק:

325,490.00 60 סה"כ לפרק:

קיר ארון מים מבטון מזוין 98.1 תת פרק:

קיר - ארון מים 98 סה"כ לפרק:

חדר חברת חשמל 99.1 תת פרק:

חדר חברת חשמל 99 סה"כ לפרק:

6,291,670.00סה"כ לכל כתב הכמויות:

% הנחה:

6,291,670.00 סה"כ לאחר הנחה

___________________ שם הקבלן וחתימתו: ___________ תאריך:



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 2עמוד: 03/03/2020

150/2019כתב כמויות למכרז מספר 

mחפירה ודיפון קמפוס לאוטיסטים בית חנינא

חפירה וחציבה 1 פרק:

חפירת השטח 1.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

1,278,200.00 44.00 29,050.00 מ"ק ביצוע עבודות עפר לבניית הבניין כולל חפירה ו/או חציבה  בכל סוגי
קרקע לפי תכנית החפירה כולל סילוק עודף עפר לשטח מאושר,לבחירת

המזמין,לפי הנחיית המזמין-לאתר של המזמין.החישוב הסופי יהיה מבוסס
על תכנית רשת של המודד.מודגש כי העבודה בשילוב עם רשות העתיקות

ובהנחייתם עד לשחרור השטח על ידם ,וחציבה מדוייקת בשלבים עבור
 ללא התחשבות בשלבי51.20.40קירות התמך.לפי המפורט בסעיף דקל 

עומק.המחיר כולל גריסה וניפוי ופינוי כנ"ל,החזרת החומר החפור למילוי
 ס"מ. הסעיף כולל הוצאת20מאחורי קירות תמך והידוקו בשכבות של 

רשיון גריסה וטיפול באישורים מול מח' איה"ס.

1.1.0010

לא לחישוב !!! 40.00 20,000.00 מ"ק ביצוע עבודות עפר לבניית הבניין כולל חפירה ו/או חציבה  בכל סוגי
קרקע לפי תכנית החפירה כולל סילוק עודף עפר לשטח מאושר,לבחירת

המזמין,לפי הנחיית המזמין-לאתר של המזמין.החישוב הסופי יהיה מבוסס
על תכנית רשת של המודד.העבודה כוללת חציבה מדוייקת

לביסוס,וחציבה מדוייקת בשלבים עבור קירות התמך.לפי המפורט בסעיף
 ללא התחשבות בשלבי עומק.המחיר כולל גריסה וניפוי51.20.40דקל 

ופינוי כנ"ל,החזרת החומר החפור למילוי מאחורי קירות תמך והידוקו
 ס"מ. הסעיף כולל הוצאת רשיון גריסה וטיפול באישורים20בשכבות של 

מול מח' איה"ס. סעיף זה יופעל בתנאי לכיסוי תקציבי.

1.1.0012

לא לחישוב !!!  מ"ר7000 הכמות מורכבת מחישוף 1.1.10 / 1.1.12הערה לסעיפים /
 מ"ק גישוש וחפירה עבור רע"ת7000 + 2334 סמ קרקע = 30בעובי 

והיתרה בחציבה רגילה. ייתכן שחלוקת הכמויות תשתננה בהתאם
לממצאים בשטח והקבלן מקבל על עצמו לחצוב בכל קצב ובכל סוג קרקע

התשלום הסופי במ"ק כנגד הפרש מדידות.

לא לחישוב !!! 75.00 950.00 מ"ק חפירה או חציבה לצורך יסודות קירות תמך כולל חפירה בכל סוגי קרקע
לפי תכנית החפירה כולל סילוק עודף עפר לשטח מאושר. סעיף

.1.1.10אופציונלי- הכמות הוכנסה לסעיף 

1.1.0020

לא לחישוב !!! 80.00 450.00 מ"ק מילוי בגב קירות תמך: מילוי מובא מהאתר ,מילוי גרנולי נברר לפי סעיף
 מקס. בעל גבול6% העדכני אולם עם מדד פלסטי 51 במפרט 510253

 .ס"מ ותפיחה חופשית קטנה מ-12. גרגר מכס' של 35%נזילות קטן מ- 
 ס"מ באמצעות מכבש10. מהודק בבקרה מלאה בשכבות בעובי של 35%

מודיפייד פאקטור" לאישור ו מראש96%ידני גלגלי ממונע לצפיפות של " 
בכתב של המהנדס , עפ"י דו"ח יועץ הקרקע. סעיף זה כלול ומשולם

 ונועד לצרכי הבהרה של אופן המילוי מאחורי קירות תמך.1.1.10בסעיף 

1.1.0030

1,100.00  מ'3 כל 3 מ"מ מורכבת על עמודי "0.6גדר פח איסכורית בעובי מינימלי 
 מ'6 מ' ושני שערים למשאיות ברוחב 1 שערים להולכי רגל ברוחב 3כולל 

 כ"א במקומות עליהם יורה המפקח. כולל תחזוקת גדר ותיקונים מיד עם
הוראת המפקח לצרכי בטיחות באתר. כל השערים עם בריחים ומנעולים -

מפתח מאסטר. סעיף זה לא משולם וכלול במחירי היחידה של כל כתב
הכמויות.

1.1.0040

5,500.00 5,500.00 קומפלט1.00 הריסת מרצף בטון כולל יסודותיו כולל פינוי פסולת הבנין למקום שפך
מאושר

1.1.0050

1,283,700.00 חפירת השטח 1.1 סה"כ לתת פרק:

1,283,700.00 חפירה וחציבה 1 סה"כ לפרק:

קירות תמך-מדרגות פיתוח 2 פרק:

קירות בטון מזוין 2.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 3עמוד: 03/03/2020

150/2019כתב כמויות למכרז מספר 

mחפירה ודיפון קמפוס לאוטיסטים בית חנינא

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

מ"ר הערה: בקירות תומכים המחיר כולל את עבודות  הבטון רזה , היסוד ,
 בצבע אפור , יריעה מנקזת "PVCהקיר,התפרים , הנקזים מצינור 

גאוטכנית " ,זיון הקיר ויסוד, זיון מעקה , חלק עליון של הקיר , וכל
הנדרש לביצוע מושלם של הקיר עפ"י תוכניות המהנדס ופרטי הקיר

בתכניות קונסטרוקציה.

2.1.0010

2,092,500.00 1,550.00 1,350.00 מ"ק ) בגבהים שונים לפי פרט בתכניות קונסטרוקציה 300קיר מבטון מזויין (ב-
 מ'.  העבודה כוללת הכנת הקיר לעבודות ציפוי אבן לפי2-8.0ובגובה בין 

 בחירת המפקח, נדבך הראש (קופינג ) וציופי אבן ימדדו בנפרד. לפי
המפורט בדקל.

2.1.0020

144,000.00 300.00 480.00 מ"א  ס"מ , מאבן ועיבוד8 ס"מ ובעובי עד 40נדבכי ראש (קופינג) ברוחב עד 
לפי בחירת האדריכל , המחיר כולל עיגול פינות.לפי במפורט בדקל בתת

.14.30פרק 

2.1.0030

768,000.00 300.00 2,560.00 מ"ר ציפוי אבן בקירות (אבן ובעיבוד לפי אדריכלות) לפי פרט "ציפוי אבן"
 ש"ח , 80בתכניות קונסטרוקציה. המחיר כולל את האבן במחיר יסוד 

 ס"מ, חוטי קשירות נירוסטה, את60הרשת (לא מחלידה), ברגים כל 
הזוויות. הכל לפי תכניות ודרישות התכן. המחיר כולל זויתן ברזל. לפי

.14.50המפורט בדקל בתת 

2.1.0040

42,080.00 4,208.00 10.00 טון  עבור קירות בטון בסעיף3 חלק 4466מוטות זיון מפלדה מצולעת לפי תקן 
2.1.20.

2.1.0050

185,900.00 55.00 3,380.00 מ"ר 2איטום מאחורי קירות בטון מזוין וקורות ראש כלונס. האיטום יהיה ב- 
 מ"מ. המחיר כולל כיסוי של כלקר2) בעובי 70/23שכבות ביטום חם (

.5.32 /5.31 ס"מ. לפי המפורט בדקל בתת פרק 3בעובי 

2.1.0060

3,232,480.00 קירות בטון מזוין 2.1 סה"כ לתת פרק:

רצפות מדרגות ומשטחי בטון 2.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

208,000.00 1,600.00 130.00 מ"ק )30יציקת מדרגות בטון, טריבונות ומשטחי בטון ו- או רצפת בטון מזוין (ב-
 בעובי משתנה לפי פרטים בתכניות ובתכניות אדריכלות ומפרט מיועץ

קרקע. המחיר כולל את הבטון, מיתד זיון ורשת ברזל, כל התפרים
הנדרשים לפי תכניות ומפרט, קוצים, איטום מתחת לרצפה, שיפועים לפי

אדריכלות, (גמר לפי דרישות ואישור של אדריכל ומפקח), פרטי חיזוק
מחגורת בטון סביב פתחים וקצה רצפה, חיבור לקיר קיים, פרט חיבור

מעקה פלדה לפי תכנית וכל הנדרש לביצוע מושלם לרצפות.לפי המפורט
.2.93בדקל בתת פרק 

2.2.0010

208,000.00 רצפות מדרגות ומשטחי בטון 2.2 סה"כ לתת פרק:

3,440,480.00 קירות תמך-מדרגות פיתוח 2 סה"כ לפרק:

עוגני קרקע קבועים 26 פרק:

עוגני קרקע קבועים 26.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

1,242,000.00 4,500.00 276.00 יח'  מטר, (דיוויד ג) לעומס של15 עד 10התקנת ברגי סלע באורך משתנה 
 לפי דרישות יועץ קרקע. מוגן קורוזיה, כולל6 טון, קוטר הקידוח "8-15

סימון מקומות הקדיחה על פני המדרון, קדיחה בסלע, החדרת הברגים,
דיוסם, התקנת כל האביזרים הנדרשים וכל העבודות והאביזרים

המופיעים במפרט. הקבלן יגיש לאישור מהנדס הביסוס וקונסטרוקטור,
תכנון מפורט של הברגים ושיטת הביצוע. המחיר כולל עוגני ניסוי. המחיר

 פעמים הנפח התאורתי של כל בורג במצטבר.3 כולל דריכה ודיוס עד 

26.1.0010



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 4עמוד: 03/03/2020

150/2019כתב כמויות למכרז מספר 

mחפירה ודיפון קמפוס לאוטיסטים בית חנינא

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

1,242,000.00 עוגני קרקע קבועים 26.1 סה"כ לתת פרק:

1,242,000.00 עוגני קרקע קבועים 26 סה"כ לפרק:

60 פרק:

60.10 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

91,000.00 65.00 1,400.00 ש"ע פועל פשוט 60.10.0010

30,000.00 75.00 400.00 ש"ע פועל מקצועי 60.10.0015

121,000.00 60.10 סה"כ לתת פרק:

60.30 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

204,490.00 1,573.00 130.00 י"ע  או דומה לעבודות בפטיש חציבה / כף עם או בליJCB CX-3מחפרון מסוג 
 ס"מ40-80 שיניים ברוחב 

60.30.0020

204,490.00 60.30 סה"כ לתת פרק:

60.40 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

לא לחישוב !!! פאושל  למדידת נפח חפירהGPSצוות מודדים עם מכשור אלקטרו אופטי מבוסס 
 באופן ממוחשב, כולל חידוש סימוני5/5כולל עיבוד התוצאה במפת רשת 

גבול וגבהים בשטח בכל פעילות הצוות בשטח. כל חשבון קבלני שני 
מותנה בהפעלת מודד [דו חודשי].

60.40.0010

60.40 סה"כ לתת פרק:

325,490.00 60 סה"כ לפרק:

קיר - ארון מים 98 פרק:

קיר ארון מים מבטון מזוין 98.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

לא לחישוב !!! 1,550.00 140.00 מ"ק l-בגבהים שונים לפי פרט בתכניות קונסטרוקציה300קיר מבטון מזויין (ב (
 מ'.  העבודה כוללת הכנת הקיר לעבודות ציפוי אבן5-8.0 ובגובה בין 

לפי בחירת המפקח, נדבך הראש (קופינג ) וציופי אבן ימדדו בנפרד.

98.1.0010

קיר ארון מים מבטון מזוין 98.1 סה"כ לתת פרק:

קיר - ארון מים 98 סה"כ לפרק:

חדר חברת חשמל 99 פרק:

חדר חברת חשמל 99.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף



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

150/2019כתב כמויות למכרז מספר 

mחפירה ודיפון קמפוס לאוטיסטים בית חנינא

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

לא לחישוב !!! 216,000.00 קומפלט1.00 מבנה חדר חברת חשמל כולל חפירת יסודות, יסודות, קירות,רצפות,
תקרות, שערים, דלתות, איטום רצפות, איטום קירות, איטום גגות, זיון

וברזל, ציפוי אבן וקופנג וכל שנדרש לבניין מושלם ע"פ תכניות
קןנסטרוקציה ויועצים רלוונטיים וחברת החשמל של מזרח ירושלים.

99.1.0010

חדר חברת חשמל 99.1 סה"כ לתת פרק:

חדר חברת חשמל 99 סה"כ לפרק:


