
18/03/2020 מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ
1עמוד: 

170/2019מכרז מספר :

מכרז לבניית בית ספר ממד ארנונה

מוטי כנפו מנהל פרוייקט: 17,622,091.55 אומדן (ללא מע"מ):

ממד חדש ארנונה 1859 פרוייקט:

בצוע 2

ריכוז למכרז

מבנה ראשי 1 תת כתב:

סה"כ נושא

221,600.00 עבודות עפר 1.1.1 תת פרק:

221,600.00עבודות עפר 1.1 סה"כ לפרק:

3,294,883.50 עבודות בטון יצוק באתר 1.2.1 תת פרק:

3,294,883.50עבודות בטון יצוק באתר 1.2 סה"כ לפרק:

189,250.00 עבודות בנייה 1.4.1 תת פרק:

189,250.00עבודות בנייה 1.4 סה"כ לפרק:

425,349.00 עבודות איטום 1.5.1 תת פרק:

425,349.00עבודות איטום 1.5 סה"כ לפרק:

208,250.00 רשימת דלתות 1.6.1 תת פרק:

31,320.90 ארונות מטבח, משטחי עבודה ודלפקים 1.6.20 תת פרק:

42,282.00 מחזירי שמן, אביזרי בטיחות, מעצורים וסף לדלתות 1.6.49 תת פרק:

133,703.00 סורגי פלדה 1.6.51 תת פרק:

41,395.00 מעקות פלדה 1.6.52 תת פרק:

29,665.00 דלתות ארונות מערכות 1.6.99 תת פרק:

486,615.90נגרות אומן ומסגרות פלדה 1.6 סה"כ לפרק:

142,901.00 כלים ואביזרי מים 1.7.1 תת פרק:

134,280.00 אספקת מים קרים וחמים בבנין 1.7.2 תת פרק:

102,601.00 מערכת סילוק שפכים בבנין 1.7.3 תת פרק:

2,848.00 דוודי מים חשמליים 1.7.4 תת פרק:

16,051.00 ציוד כבוי אש 1.7.5 תת פרק:

21,920.00 ניקוז מי גשם 1.7.6 תת פרק:

87,292.00 מערכת סילוק גז ראדון וניקוז יסודות 1.7.7 תת פרק:

5,296.00 משטפות עיניים, מקלחות ביטחון וברזים לתעשייה ומעבדות 1.7.8 תת פרק:

513,189.00מתקני תברואה 1.7 סה"כ לפרק:

563,159.00 1.8.1 תת פרק:

253,072.00 לוחות חשמל 1.8.3 תת פרק:

27,324.00 הארקות 1.8.4 תת פרק:

43,210.00 ארונות תקשורת 1.8.5 תת פרק:

13,685.00 אינטרקום 1.8.6 תת פרק:

132,636.00 גילוי וכיבוי אש + מערכת כריזה 1.8.7 תת פרק:

309,285.00 גופי תאורה 1.8.8 תת פרק:

1,342,371.00עבודות  חשמל נקודות 1.8 סה"כ לפרק:

הערות כלליות 1.9.1 תת פרק:

222,159.00 טיח פנים 1.9.11 תת פרק:

43,310.00 טיח חוץ 1.9.21 תת פרק:

265,469.00עבודות טיח 1.9 סה"כ לפרק:

הנחיות כלליות 1.10.1 תת פרק:

536,769.20 ריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה 1.10.31 תת פרק:



סה"כ נושא

47,412.00 ריצוף באריחי שיש 1.10.32 תת פרק:

208,720.00 חיפוי קירות 1.10.50 תת פרק:

792,901.20עבודות ריצוף וחיפוי 1.10 סה"כ לפרק:

104,189.20 צבע פנים 1.11.11 תת פרק:

31,780.00 צבע חוץ 1.11.12 תת פרק:

135,969.20עבודות צביעה 1.11 סה"כ לפרק:

הנחיות כלליות 1.12.1 תת פרק:

503,063.00 חלונות וויטרינות 1.12.15 תת פרק:

חיפוי קירות ותקרות בקסטות אלומיניום 1.12.91 תת פרק:

142,137.00 פרגולות 1.12.92 תת פרק:

645,200.00עבודות אלומיניום 1.12 סה"כ לפרק:

995,526.00 עבודות אבן 1.14.1 תת פרק:

995,526.00עבודות אבן 1.14 סה"כ לפרק:

661,422.00 ציוד מיזוג אויר ואוורור 1.15.1 תת פרק:

30,411.00 תעלות,בידוד, מפזרים ואביזרים 1.15.2 תת פרק:

11,815.00 מפוחי אורור 1.15.3 תת פרק:

306,686.00 מערכות אורור וסינון אב"כ 1.15.4 תת פרק:

21,165.00 מערכת בקרה 1.15.5 תת פרק:

1,031,499.00מערכות אורור ומזוג אויר 1.15 סה"כ לפרק:

182,750.00 למעלית נוסעים 1.17.1 תת פרק:

חמש שנות שרות לאחר תקופת האחריות 1.17.2 תת פרק:

182,750.00מעליות 1.17 סה"כ לפרק:

הנחיות כלליות 1.22.1 תת פרק:

15,050.00 מחיצות גבס וחיפוי פנים לקירות 1.22.11 תת פרק:

156,610.80 תקרות פריקות מאריחים מינרליים 1.22.21 תת פרק:

18,353.30 תקרות אלומיניום ופח מגולוון 1.22.22 תת פרק:

45,085.80 תקרות גבס ופתחי שירות 1.22.25 תת פרק:

124,599.00 סגירות אנכיות ואופקיות מגבס 1.22.26 תת פרק:

13,572.00 תוספות לתקרות אקוסטיות וקירות גבס 1.22.28 תת פרק:

51,714.00 מערכת מחיצות לשרותים ומקלחות 1.22.41 תת פרק:

424,984.90רכיבים מתועשים בבניין 1.22 סה"כ לפרק:

1,258,880.00 כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר 1.23.1 תת פרק:

1,258,880.00כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר 1.23 סה"כ לפרק:

204.00 שילוט ותמרור מואר 1.29.10 תת פרק:

5,610.00 שילוט וסימון מרחבים מוגנים וממ"דים 1.29.30 תת פרק:

5,814.00שילוט והכוונה בבניינים 1.29 סה"כ לפרק:

20,169.00 אביזרים במקלחת ובשירותים 1.30.11 תת פרק:

118,014.00 אבזור כיתות 1.30.60 תת פרק:

138,183.00ריהוט וציוד מורכב בבנין 1.30 סה"כ לפרק:

104,298.00 מסגרות פלדה 1.59.40 תת פרק:

25,484.00 מתקני אוורור וסינון 1.59.50 תת פרק:

129,782.00מרחבים מוגנים ומקלטים 1.59 סה"כ לפרק:

6,400.00 ש"ע פועלי בנין 1.60.10 תת פרק:

6,400.00מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד 1.60 סה"כ לפרק:

מבנה ראשיסה"כ לתת כתב: 112,486,616.70

פיתוח 2 תת כתב:

סה"כ נושא

521,820.00 חפירה 2.1.20 תת פרק:

95,202.00 מילוי מובא, מצעים והידוק 2.1.50 תת פרק:

617,022.00עבודות עפר 2.1 סה"כ לפרק:

1,166,800.00 עבודות בטון יצוק באתר 2.2.1 תת פרק:

40,185.00 מצעים 2.2.11 תת פרק:

1,206,985.00עבודות בטון יצוק באתר 2.2 סה"כ לפרק:

103,400.00 עבודות איטום 2.5.1 תת פרק:

70,965.00 איטום מגרש כדורסל ביריעות ביטומניות 2.5.23 תת פרק:

23,085.00 הגנה על איטום מגרש כדורסל 2.5.70 תת פרק:



סה"כ נושא

197,450.00עבודות איטום 2.5 סה"כ לפרק:

434.00 סורגי פלדה 2.6.51 תת פרק:

3,264.00 מגן קיר 2.6.55 תת פרק:

3,698.00נגרות אומן ומסגרות פלדה 2.6 סה"כ לפרק:

94.00 ברזים 2.7.21 תת פרק:

94.00מתקני תברואה 2.7 סה"כ לפרק:

90,785.00 חיבור תאורת מגרש למרכזיה של עיריית י-ם 2.8.9 תת פרק:

45,886.00 תאורת מגרש ספורט 2.8.10 תת פרק:

141,720.00 תשתיות ופיתוח 2.8.11 תת פרק:

278,391.00עבודות חשמל חוץ 2.8 סה"כ לפרק:

1,682.45 טיח פנים 2.9.11 תת פרק:

1,682.45עבודות טיח 2.9 סה"כ לפרק:

831.40 ריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה 2.10.31 תת פרק:

7,830.00 חיפוי קירות 2.10.50 תת פרק:

8,661.40עבודות ריצוף וחיפוי 2.10 סה"כ לפרק:

1,020.00 2.12.11 מסלולים2 אגפים ב-2חלון נגרר אגף על אגף (הזזה) של  תת פרק:

1,020.00עבודות אלומיניום 2.12 סה"כ לפרק:

246,024.00 עבודות מיוחדות בקירות אבן ונדבכי ראש 2.14.30 תת פרק:

435,400.00 חיפוי קירות בלוחות אבן (טבעי ותעשייתי) 2.14.50 תת פרק:

681,424.00עבודות אבן 2.14 סה"כ לפרק:

876,428.00 כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר 2.23.1 תת פרק:

876,428.00כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר 2.23 סה"כ לפרק:

3,825.00 2.24.1 תת פרק:

55,250.00 הריסת קירות ומחיצות מבניה ומבטון 2.24.12 תת פרק:

12,348.00 הריסת מבנה קשיח 2.24.82 תת פרק:

71,423.00הריסות ופירוקים 2.24 סה"כ לפרק:

26,350.00 מתקני ספורט 2.30.23 תת פרק:

18,270.00 ציפוי וסימון מגרשים 2.30.25 תת פרק:

44,620.00ריהוט וציוד מורכב בבנין 2.30 סה"כ לפרק:

98,150.00 מדרגות 2.40.52 תת פרק:

162,558.00 ריצוף באבנים משתלבות 2.40.53 תת פרק:

10,692.00 אבני שפה וגן, אבני תיחום 2.40.54 תת פרק:

271,400.00פיתוח נופי 2.40 סה"כ לפרק:

44,192.00 עיבוד הקרקע ואדמת גינון 2.41.11 תת פרק:

24,644.00 נטיעה 2.41.20 תת פרק:

55,014.00 צנרת השקיה 2.41.70 תת פרק:

6,806.00 שלוחות טפטוף 2.41.80 תת פרק:

4,165.00 מערכת השקיה 2.41.90 תת פרק:

134,821.00גינון והשקיה 2.41 סה"כ לפרק:

58,684.00 ספסלים 2.42.20 תת פרק:

16,915.00 אשפתונים 2.42.41 תת פרק:

10,557.00 ברזיות 2.42.42 תת פרק:

66,300.00 סככות ורשתות צל 2.42.67 תת פרק:

152,456.00ריהוט חוץ 2.42 סה"כ לפרק:

156,315.00 גדרות מוסדיות מפרופילי פלדה 2.44.12 תת פרק:

16,082.00 מאחז יד 2.44.22 תת פרק:

27,795.00 שערים מפרופילי פלדה 2.44.31 תת פרק:

4,293.00 מחסומי זרוע 2.44.41 תת פרק:

204,485.00גידור 2.44 סה"כ לפרק:

33,052.00 הסדרי תנועה וחניה קבועים 2.51.1 תת פרק:

4,250.00 עבודות הכנה ופירוק 2.51.10 תת פרק:

139,335.00 עבודות אספלט 2.51.40 תת פרק:

4,794.00 מעבירי מים (מובל סגור)  ותעלות 2.51.63 תת פרק:

181,431.00סלילת כבישים ורחבות 2.51 סה"כ לפרק:

88,963.00 אספקת מים מחוץ למבנה 2.57.1 תת פרק:

97,720.00 מערכת ביוב וסילוק שפכים בגבולות מגרש 2.57.2 תת פרק:

186,683.00מתקני תברואה 2.57 סה"כ לפרק:



סה"כ נושא

15,300.00 2.99.1 תת פרק:

15,300.00שימור עצים 2.99 סה"כ לפרק:

פיתוחסה"כ לתת כתב: 25,135,474.85

17,622,091.55סה"כ לכל כתב הכמויות:

% הנחה:

17,622,091.55 סה"כ לאחר הנחה

___________________ שם הקבלן וחתימתו: ___________ תאריך:



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 5עמוד: 18/03/2020

170/2019כתב כמויות למכרז מספר 

mמכרז לבניית בית ספר ממד ארנונה

תת כתב: מבנה ראשי

עבודות עפר 1 פרק:

עבודות עפר 1.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

7,500.00 75.00 100.00 מ"ק חפירה ו/או חציבה לקורות יסוד וראשי כלונסאות במידות שונות. לרבות
 ס"מ ו/או סילוק15÷20מילוי חוזר ממיטב העפר מהודק בשכבות של 

למקום שפך מאושר. המדידה נטוללא מרחבי עבודה וללא שיפועי חפירה.

1.1.0010

167,700.00 43.00 3,900.00 מ"ק חפירה ו/או חציבה כללית בשטח בכל עומק נדרש לפי תוכניות והנחיות
 ס"מ15÷20המפקח ,לרבות מילוי חוזר ממיטב העפר מהודק בשכבות של 

ו/או סילוק למקום שפך מאושר.המדידה נטו ללא מרחבי עבודה וללא
שיפועי חפירה.(עבור המיבנה)

1.1.0020

26,000.00 26.00 1,000.00 מ"ר 1.1.0030 ס"מ.1?22-1 ס"מ, אגרגט גודל 20שכבת חצץ בעובי 

20,400.00 102.00 200.00 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 הצינוהנחת בד גיאוטכני על החצץ, ניילון 
 בשיפוע לקבלת הצינור השרשורי15ומילוי מרווח העבודה בבטון ב-

1.1.0040

221,600.00 עבודות עפר 1.1 סה"כ לתת פרק:

221,600.00 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 כוללים ביצוע היציקות בשיפועים ובקשתות כמפורט3
בתוכניות.

44,440.00 44.00 1,010.00 מ"ר 2.1.0010 ס"מ מתחת למרצפי בטון וקורות יסוד.5מצע בטון רזה בעובי 

7,070.00 7.00 1,010.00 מ"ר  מ"מ מתחת למרצפי בטון, פרושים0.3מצע יריעות פוליאתילן בעובי 
 ס"מ. המדידה נטו.20בחפיות של 

2.1.0020

54,540.00 54.00 1,010.00 מ"ר 2.1.0030 ס"מ מתחת למרצפי בטון וקורות יסוד.25מצע ארגזי פוליביד בגובה 

30,940.00 1,190.00 26.00 מ"ק ראשי כלונסאות במידות שונות. 2.1.0040

59,831.00 893.00 67.00 מ"ק קורות יסוד במידות שונות כמפורט בתוכניות לרבות בליטות ומגרעות. 2.1.0050

996.00 166.00 6.00 מ"ר 2.1.0060 ס"מ.20מרצפי בטון בעובי 

196,000.00 196.00 1,000.00 מ"ר 2.1.0065 ס"מ.25מרצפי בטון בעובי 



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 6עמוד: 18/03/2020

170/2019כתב כמויות למכרז מספר 

mמכרז לבניית בית ספר ממד ארנונה

תת כתב: מבנה ראשי

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

1,150.00 230.00 5.00 מ"ר 2.1.0070 ס"מ.30מרצפי בטון בעובי 

22,950.00 1,275.00 18.00 מ"ק עמודי בטון במידות חתך שונות לרבות בליטות ומגרעות. 2.1.0080

4,122.50 1,649.00 2.50 מ"ק עמודי בטון עגולים בקטרים שונים יצוקים בתבניות פלדה לקבלת פני
בטון חלק.

2.1.0090

370,880.00 1,216.00 305.00 מ"ק 2.1.0100 ס"מ.20קירות בטון בעובי 

22,960.00 1,148.00 20.00 מ"ק 2.1.0110 ס"מ.25קירות בטון בעובי 

61,880.00 1,105.00 56.00 מ"ק 2.1.0120 ס"מ.30קירות בטון בעובי 

75,600.00 1,080.00 70.00 מ"ק 2.1.0130 ס"מ.35קירות בטון בעובי 

126,480.00 1,054.00 120.00 מ"ק 2.1.0140 ס"מ.40קירות בטון בעובי 

11,480.00 1,148.00 10.00 מ"ק קורות בטון תחתונות במידות שונות לרבות בליטות ומגרעות. 2.1.0150

97,119.00 1,199.00 81.00 מ"ק קורות בטון עליונות ומעקות במידות שונות לרבות בליטות ומגרעות. 2.1.0160

5,960.00 149.00 40.00 מ"ר 2.1.0170 ס"מ.10תקרות או גגות בטון בעובי 

1,170.00 195.00 6.00 מ"ר 2.1.0175 ס"מ.15תקרות או גגות בטון בעובי 

925,840.00 326.00 2,840.00 מ"ר 2.1.0180 ס"מ.30תקרות או גגות בטון בעובי 

107,525.00 391.00 275.00 מ"ר 2.1.0190 ס"מ.40תקרות או גגות בטון בעובי 

71,400.00 476.00 150.00 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 

2.1.0200

36,125.00 1,445.00 25.00 מ"ק מדרגות בטון במידות שונות לרבות משטחי ביניים, משטחים משופעים,
משולשי בטון, בליטות מגרעות, החלקת הבטון וכו'.

2.1.0210

11,560.00 1,156.00 10.00 מ"ק סי בטון מלבניים במידות שונות למכונות לרבות בליטות ומגרעות קיטום
 ק"ג1?21פינות, יצירת שטחי בטון חשוף, החלקת פני הבטון בתוספת של 

צמנט למ"ר וכו'. הכל קומפלט.

2.1.0220

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

2.1.0230
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

2,040.00 680.00 3.00 יח' ביטון משקופים של דלתות פיר המעלית. 2.1.0240

4,300.00 43.00 100.00 מ"ק תוספת מחיר עבור ערב לשיפור האטימות מסוג סופרפלסטיסייזר, בכמות
לפי הוראות היצרן (קורות יסוד, ראשי כלונסאות וכו')

2.1.0250

1,800.00 36.00 50.00 מ"ק .30  במקום ב-40תוספת מחיר עבור בטון ב- 2.1.0260

935,325.00 4,157.00 225.00 טון מוטות פלדה עגולים ומצולעים רתיכים ורשתות פלדה מרותכות,מסוג
,בקטרים ובאורכים שונים, לזיון הבטון.400פ-

2.1.0270

3,294,883.50 עבודות בטון יצוק באתר 2.1 סה"כ לתת פרק:

3,294,883.50 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

32,000.00 128.00 250.00 מ"ר  ס"מ לרבות חגורות בטון10 חורים) בעובי 3מחיצות בלוקי בטון חלולים (
אופקיות, אנכיות, הקפיות, שטרבות, זיון החגורות, עיגון לקיים באמצעות

 קוצים וכו'.

4.1.0020

157,250.00 170.00 925.00 מ"ר  ס"מ לרבות חגורות בטון20 חורים) בעובי 4קירות בלוקי בטון חלולים (
אופקיות, אנכיות, הקפיות, שטרבות, זיון החגורות, עיגון לקיים באמצעות

 קוצים וכו'.

4.1.0030

189,250.00 עבודות בנייה 4.1 סה"כ לתת פרק:

189,250.00 עבודות בנייה 4 סה"כ לפרק:

עבודות איטום 5 פרק:

עבודות איטום 5.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

134,125.00 145.00 925.00 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 בטון 
, איטום בשתי יריעות הגג על גבי המעקות עד לסרגלGS474יסוד 

האלומיניום, איט

5.1.0010

41,625.00 45.00 925.00 מ"ר  ס"מ, מודבקים5 בעובי F-30בידוד תרמי בגגות ע"י פוליסטרן מוקצף 
לתקרת הבטון בביטומן חם.

5.1.0020

8,625.00 115.00 75.00 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 שיידרש,איטום מעברי צנרת וחיזוק היריעות6/6בטון 
לקירות בסרגל אלומיניום+סתימה במסטיק.

5.1.0030

65,650.00 65.00 1,010.00 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 בכל מקום שיידרש, איטום מעברי צנרת. (המדידה6/6רולקות בטון 
בהיטל אופקי)

5.1.0040
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

3,225.00 43.00 75.00 מ"ר  ס"מ מודבקים בביטומן5 בעובי F-30הגנה על איטום קירות בלוחות קלקר 
 חם.

5.1.0050

3,825.00 51.00 75.00 מ"ר 5.1.0060 ס"מ, לרבות חומרי מליטה.7הגנה על בידוד קירות בלוקי בטון בעובי 

8,100.00 81.00 100.00 מ"ר איטום רצפת שטחים רטובים בציפוי ביטומני אלסטומרי מושבח בפולימר
 או אלסטופז לרבות הכנת התשתית,10מסוג אלסטופלקס או מסטיגום 

 ס"מ בכל מקוםשיידרש, פריימר ביטומני מסוג פז יסוד או6/6רולקות בטון 
 שכבות ציפוי2 גרם/מ"ר, 300 פריימר מסטיגום או ש"ע בכמות של 

בכמות כול

5.1.0070

5,100.00 51.00 100.00 מ"ר  ס"מ כתשתית לאיטום4שיפועים באמצעות מדה בטון בעובי מינימום 
רצפת חדרים רטובים.

5.1.0075

22,194.00 81.00 274.00 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 ידי חברת פזקר במריחה או בהתזה, לרבות 
 גרם/מ"ר ושתי300 או ש"ע בכמות של WALLפריימר מסוג מאסטר 

WALLשכבות מאסטר 

5.1.0080

87,580.00 58.00 1,510.00 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.

5.1.0090

45,300.00 30.00 1,510.00 מ"ר 5.1.0100 ס"מ.3בידוד מתחת לציפוי אבן בחזיתות בלוחות רונדופן בעובי 

425,349.00 עבודות איטום 5.1 סה"כ לתת פרק:

425,349.00 עבודות איטום 5 סה"כ לפרק:

נגרות אומן ומסגרות פלדה 6 פרק:

רשימת דלתות 6.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

69,190.00 3,145.00 22.00 יח' 128 לפי פרט נ-105/210דלת במידות  6.1.0001

8,925.00 2,975.00 3.00 יח' 328 לפי פרט נ-90/210דלת במידות  6.1.0002

20,825.00 2,975.00 7.00 יח' 328 לפי פרט נ-90/120דלת במידות  6.1.0003

49,300.00 24,650.00 2.00 יח' 1029ויטרינות פלדה וזכוכית כניסה למבנה לפי פרט מ- 6.1.0004

6,205.00 6,205.00 1.00 יח' 1129 ס"מ לפי פרט מ-250/210ויטרינות במידות  6.1.0005

6,205.00 6,205.00 1.00 יח' 1229 ס"מ לפי פרט מ-225/212ויטרינות במידות  6.1.0006
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

7,650.00 2,550.00 3.00 יח' 2029 לפי פרט מ-105/210דלת פלדלת במידות  6.1.0007

22,100.00 4,420.00 5.00 יח' 2229 ס"מ לפי פרט מ-120/210דלת אש במידות  6.1.0074

17,850.00 5,950.00 3.00 יח' 2129 לפי פרט מ-240/210דלת אש במידות  6.1.0100

208,250.00 רשימת דלתות 6.1 סה"כ לתת פרק:

ארונות מטבח, משטחי עבודה ודלפקים 6.20 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

12,750.00 4,250.00 קומפלט3.00 250/80/70יחידת ארון תחתון במידות  6.20.0040

12,150.90 587.00 20.70 מ"א 13 ס"מ ובעובי 60משטח עבודה עשוי מלוחות "פנוליק" (טרספה) ברוחב 
מ"מ, אנטי ונדליזם ועמידים בפני שריטות ושחיקה, מים ולחות, לרבות

קונזולות לתמיכה

6.20.1100

4,720.00 944.00 5.00 מ"א 18 ס"מ ובעובי 60משטח עבודה עשוי מלוחות "פנוליק" (טרספה) ברוחב 
מ"מ, אנטי ונדליזם ועמידים בפני שריטות ושחיקה, מים ולחות, מונח על

ארון קיים

6.20.1110

1,700.00 680.00 2.50 מ"א משטח שיש קיסר בחדר מורים 6.20.1111

31,320.90 ארונות מטבח, משטחי עבודה ודלפקים 6.20 סה"כ לתת פרק:

מחזירי שמן, אביזרי בטיחות, מעצורים וסף לדלתות 6.49 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

17,928.00 332.00 54.00 יח' מחזיר שמן עליון הדראולי לדלת לפי פרט אדריכל 6.49.0210

21,600.00 200.00 108.00 יח' מגיני אצבעות לפי פרט אדריכל 6.49.0301

2,754.00 51.00 54.00 יח' סטופר מגנטי או אחר בהתאם לפרטי אדריכל 6.49.0335

מחזירי שמן, אביזרי בטיחות, מעצורים וסף לדלתות42,282.00 6.49 סה"כ לתת פרק:

סורגי פלדה 6.51 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

112,710.00 510.00 221.00 מ"ר סורג קבוע לפי פרטים ברשימת מסגרות 6.51.0009

5,681.00 247.00 23.00 יח'  ס"מ, לרבות100/100תוספת לסורג עבור דלת בפתח מילוט במידות 
מנעול

6.51.0010
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

15,312.00 638.00 24.00 יח'  ס"מ עם משקוף100/100סורג צירי חד כנפי לחלונות ממ"ד בגודל 
 מ"מ דוגמה30/30 מ"מ, מסגרת פנימית מפרופיל 40/20מפרופיל פלדה 

סטנדרטית, מגולוון וצבוע בתנור,לרבות מנעול חצי צילינדר

6.51.0040

133,703.00 סורגי פלדה 6.51 סה"כ לתת פרק:

מעקות פלדה 6.52 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

12,750.00 425.00 30.00 מ"א 129מעקה פלדה, אופקי או משופע (למהלך מדרגות)לפי פרט מ- 6.52.0005

10,285.00 187.00 55.00 מ"א 229מאחז יד בחדר מדרגות לפי פרט מ- 6.52.0010

18,360.00 408.00 45.00 יח' 1929מעקה מסורג לפי פרט מ- 6.52.0011

41,395.00 מעקות פלדה 6.52 סה"כ לתת פרק:

דלתות ארונות מערכות 6.99 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

4,420.00 4,420.00 1.00 יח'  לרבות מנעול2529 לפי פרט מ-80+205/225דלתות ארון מערכות במידות 
 ושני סטים של מפתחות

6.99.0001

11,475.00 3,825.00 3.00 יח'  לרבות מנעול ושני26 לפי פרט מ-220/240דלתות ארון מערכות במידות 
סטים של מפתחות

6.99.0002

13,770.00 1,530.00 9.00 יח' 2829 ופרט מ-2729 לפי פרט מ-90/240דלתות ארון מערכות במידות 
לרבות מנעול ושני סטים של מפתחות

6.99.0003

29,665.00 דלתות ארונות מערכות 6.99 סה"כ לתת פרק:

486,615.90 נגרות אומן ומסגרות פלדה 6 סה"כ לפרק:

מתקני תברואה 7 פרק:

כלים ואביזרי מים 7.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

40,600.00 1,624.00 25.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים של אסלה תלויה מחרס לבן תוצרת "פלסאון"
דגם "לוטוס" עם מעמד/מסגרת פלדה מקורי ויציב וכל בירגי החיבור

וההידוק, האומים וכו' מקוריים הנדרשים, מצופים ניקל-כרום באיכות
וברמת גימור מעולים  (עיגון האסלה יעשה בברגים מתאימים בלבד),עם

מיכל הדחה דו

7.1.0010

13,770.00 510.00 27.00 יח' מתקן ריתום (לקיבוע לקיר) למונובלוק תלוי תוצרת "פלסאון" או שוו"ע,
)07.041.0190לרבות אביזרי חיבור לאסלה (סעיף דקל 

7.1.0020
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

7,065.00 2,355.00 3.00 יח' הספקה והתקנה של אסלת בית כסא מחרס לבן טיפוס "תלוי" תוצרת
 או שווה ערך, עם מיכל הדחה גלוי399"חמת" דגם "ברקת" מס. מק"ט 

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

07.041.0081(

7.1.0030

15,993.00 1,777.00 9.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים כנ"ל אך של משתנה תוצרת "חרסה" דגם
, מפזר מים למשתנה003,מזרם חיצוני ידני מק"ט 370"קריסטל" מק"ט 

, חיבור לביוב עם בקורת, וכל הנדרש1.25, סיפון פלסטיק "073מק"ט 
)07.041.0515וכמפורט. (סעיף דקל 

7.1.0040

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

)07.042.0300(סעיף דקל 

7.1.0060

1,098.00 366.00 3.00 יח' " או שווה51הספקה והתקנה של כיור רחצה תוצרת "חרסה" דגם "פלמה 
 ותליה. הכל קומפלט1.25ערך, לרבות סיפון מפוליפרופילן בקוטר "

.07.042(0031להרכבה מושלמת. (סעיף דקל 

7.1.0070

13,311.00 493.00 27.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים כנ"ל, אך של כיור רחצה תוצרת "חרסה" דגם
 מפוליפורפילן, להתקנה תחת1.25, עם סיפון "160"נופר" (אובלי) מק"ט 

משטח עם ברגים לפי דרישת המזמין וכל יתר הנדרש לפי המפרט
)07.042.0110והתוכניות. (סעיף דקל 

7.1.0080

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

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

) וכל יתר1-676(

7.1.0090

2,346.00 782.00 3.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים כנ"ל, אך של סוללת עירבוב לשירותי נכים
 או שווה ערך עם פיה קצרה301441תוצרת "חמת" דגם "מיקסמת" מק"ט 

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

(סעיף דקל

7.1.0100

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

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

07.045.01דקל 

7.1.0110

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

)07.021.0130(סעיף דקל 

7.1.0120

4,335.00 1,445.00 3.00 יח' אספקת והתקנה מושלמת של ברזייה מונגשת עם שני ראשים לאספקת מי
.LPH30 PD1שתייה קרים "מי קר" תוצרת " מי שגיב" דגם  

7.1.0130

13,392.00 1,488.00 קומפלט9.00 200אספקה והתקנה מושלמים של מיכל מים עגול מפולאיתילן לנפח 
ליטר, לרבות מעמד מתכת, ברז, מכסה למילוי,וכל יתר הנדרש לממ"מ

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

7.1.0140

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

7.1.0150



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 12עמוד: 18/03/2020

170/2019כתב כמויות למכרז מספר 

mמכרז לבניית בית ספר ממד ארנונה

תת כתב: מבנה ראשי

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

142,901.00 כלים ואביזרי מים 7.1 סה"כ לתת פרק:

אספקת מים קרים וחמים בבנין 7.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

4,140.00 138.00 30.00 מ"א אספקה והתקנה מושלמים של צנרת אספקת מים קרים  חמים לשימוש או
לכיבוי אש. בחללי תקרות מונמכות , במילוי, בחריצים ומעברים בקירות,
לרבות ביצוע החריצים והמעברים, הקידוחים והחציבות בקירות/ רצפות
/תקרות, כל שרוולי המעבר, ההגנה על הצנרת, תמיכות תליות, צביעה

סימון ו

7.2.0010

13,420.00 122.00 110.00 מ"א אספקה והתקנה מושלמים של צנרת אספקת מים קרים  חמים לשימוש או
לכיבוי אש. בחללי תקרות מונמכות , במילוי, בחריצים ומעברים בקירות,
לרבות ביצוע החריצים והמעברים, הקידוחים והחציבות בקירות/ רצפות
/תקרות, כל שרוולי המעבר, ההגנה על הצנרת, תמיכות תליות, צביעה

סימון ו

7.2.0020

6,120.00 102.00 60.00 מ"א אספקה והתקנה מושלמים של צנרת אספקת מים קרים  חמים לשימוש או
לכיבוי אש. בחללי תקרות מונמכות , במילוי, בחריצים ומעברים בקירות,
לרבות ביצוע החריצים והמעברים, הקידוחים והחציבות בקירות/ רצפות
/תקרות, כל שרוולי המעבר, ההגנה על הצנרת, תמיכות תליות, צביעה

סימון ו

7.2.0030

4,050.00 81.00 50.00 מ"א אספקה והתקנה מושלמים של צנרת אספקת מים קרים  חמים לשימוש
 כנ"ל, כולל ספחים ואביזרים ללא תוספת ועל פי האורך15פקסגול דרג 

 מ"מ כמפורט וכנדרש. (סעיף דקל חריג40בלבד, אך קוטר הצנרת 
07.012.9999(

7.2.0040

5,220.00 58.00 90.00 מ"א אספקה והתקנה מושלמים של צנרת אספקת מים קרים חמים לשימוש
 כנ"ל, כולל ספחים ואביזרים ללא תוספת ועל פי האורך24פקסגול דרג 

 מ"מ בתוךמתעל כמפורט וכנדרש. (סעיף דקל25בלבד, אך קוטר הצנרת 
07.012.0110(

7.2.0050

1,140.00 38.00 30.00 מ"א אספקה והתקנה מושלמים של בידוד טרמי לצנרת  מ"ח ואביזריה במבנה,
כולל אוכפי עץ אוכפי פח בין אוכפי העץ והתליות, הבידוד בתרמילי גומי

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

סינטטי

7.2.0060

2,162.00 94.00 23.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים של מחלקי פליז למ"ק/מ"ח, בנישות או ארונות
, כולל קיבוע המחלקים לקירות עם תפסים מיוחדים, המחלקים מיציקת

), ברז סגירה ראשי16 יציאות (הסתעפות פקסגול 4 עם 1פליז בקוטר "
 של "שגיב" בלבד מעבר מלא,חיבור לצנרת וכל יתר דרישות1בקוטר "

המפרט והתו

7.2.0070

2,808.00 468.00 6.00 יח' , במידות ג/ר/ע94202028אספקה והתקנה של ארון מחלקים גדול, מק"ט 
נקודות, כולל מכסה מתאים וכל יתר הנדרש. (סעיף16, עד 16/86.3/65

)07.012.0683דקל 

7.2.0080

81,200.00 58.00 1,400.00 מ"א אספקה והתקנה מושלמים של צנרת "פקסגול" לאספקת מים קרים או
25 מותקנת בתוך מתעלים בקוטר 24 מ"מ ובדרג 16חמים, קוטר הצנרת 

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

לפי האורך בלבד.

7.2.0090



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 13עמוד: 18/03/2020

170/2019כתב כמויות למכרז מספר 

mמכרז לבניית בית ספר ממד ארנונה

תת כתב: מבנה ראשי

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

3,825.00 153.00 25.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים של ברז ניתוק כדורי למ"ק/מ"ח מעבר מלא,
 כמפורט וכנדרש.1מתוברג, תוצרת "שגיב" עם רקורד לפירוק, הקוטר "

)07.021.0420(סעיף דקל 

7.2.0100

1,172.00 293.00 4.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים של ברז ניתוק כדורי למ"ק/מ"ח מעבר מלא,
 כמפורט וכנדרש.2מתוברג, תוצרת "שגיב" עם רקורד לפירוק, הקוטר "

)07.021.0450(סעיף דקל 

7.2.0110

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

)07.021.0440(סעיף דקל 

7.2.0120

1,071.00 119.00 9.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים של ברז ניתוק כדורי למ"ק/מ"ח מעבר מלא,
 כמפורט וכנדרש.0.75מתוברג, תוצרת "שגיב" עם רקורד לפירוק, הקוטר "

)07.021.0410 (סעיף דקל 

7.2.0130

3,572.00 893.00 4.00 יח' 3אספקה והתקנה מושלמים של ברז ניתוק אלכסוניתוצרת "שגיב" הקוטר "
)07.021.0060 כמפורט וכנדרש.(סעיף דקל 

7.2.0140

2,040.00 510.00 4.00 יח' . (סעיף דקל3אספקה והתקנה מושלמים כנ"ל של רקורד לברז "
07.023.760(

7.2.0150

352.00 88.00 4.00 יח' . (סעיף דקל2אספקה והתקנה מושלמים כנ"ל של רקורד לברז "
07.023.750(

7.2.0160

264.00 66.00 4.00 יח' . (סעיף דקל1.5אספקה והתקנה מושלמים כנ"ל של רקורד לברז "
07.023.740(

7.2.0170

900.00 36.00 25.00 יח' . (סעיף דקל1אספקה והתקנה מושלמים כנ"ל של רקורד לברז "
07.023.720(

7.2.0180

134,280.00 אספקת מים קרים וחמים בבנין 7.2 סה"כ לתת פרק:

מערכת סילוק שפכים בבנין 7.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

17,760.00 111.00 160.00 מ"א אספקה והתקנה מושלמים של צנרת ביוב, סילוק שפכים או ניקוז בתחום
המבנה, גלויה, סמויה, בחריצים, בקירות, בחלל תיקרות או ברצפה

במילוי. כולל חפירה/חציבה/קידוח במקדח יהלום, תליה תחת תקרת
+בטון עםHDPEהבטון, או תחת רצפת בטון בכל עומק נדרש. הצרת עשוי 

 אביזרים מקוריי

7.3.0010

5,100.00 85.00 60.00 מ"א  מ"מ ללא63 בקוטר HDPEאספקה והתקנה מושלמים כנ"ל, אך של צנרת 
)07.031.0410ספחים לרבות יתר דרישות המפרט והתוכניות. (סעיף דקל 

7.3.0020

5,810.00 83.00 70.00 מ"א  מ"מ כולל50 בקוטר HDPEאספקה והתקנה מושלמים כנ"ל, אך של צנרת 
ספחים ואביזרים ללא תוספת לרבות יתר דרישות המפרט והתוכניות.

)07.031.0400(סעיף דקל 

7.3.0025

6,930.00 77.00 90.00 מ"א  מ"מ כולל40 בקוטר HDPEאספקה והתקנה מושלמים כנ"ל, אך של צנרת 
ספחים ואביזרים ללא תוספת לרבות יתר דרישות המפרט והתוכניות.

)07.031.0395(סעיף דקל 

7.3.0030



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 14עמוד: 18/03/2020

170/2019כתב כמויות למכרז מספר 

mמכרז לבניית בית ספר ממד ארנונה

תת כתב: מבנה ראשי

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

7,600.00 38.00 200.00 מ"א  מ"מ כולל32 בקוטר HDPEאספקה והתקנה מושלמים כנ"ל, אך של צנרת 
ספחים ואביזרים ללא תוספת לרבות יתר דרישות המפרט והתוכניות.

7.3.0040

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

7.3.0060

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

7.3.0070

4,260.00 213.00 20.00 יח'  כולל4/"2אספקה והתקנה מושלמים של מחסום רצפה מפוליפרופילן "
מאריך כנדרש, עם מכסה/רשת מפליז מותקן במסגרת מרובעת, צביעת

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

7.3.0080

2,380.00 238.00 10.00 יח'  כולל4/"4אספקה והתקנה מושלמים של מחסום רצפה מפוליפרופילן "
מאריך כנדרש, עם מכסה/רשת מפליז מותקן במסגרת מרובעת, צביעת

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

7.3.0090

5,780.00 578.00 10.00 יח'  כולל8/"4אספקה והתקנה מושלמים של מחסום רצפה מפוליפרופילן "
מאריך כנדרש, עם מכסה/רשת מפליז מותקן במסגרת מרובעת, צביעת

המסגרת והמכסה האפוקסי בגוון שינתןע"י המזמין, התאמה לריצוף חיבור
)07.034.0028 לצנרת וכל יתר הנדרש.(סעיף דקל 

7.3.0095

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

)07.034.0400וכל יתר הנדרש. (סעיף דקל 

7.3.0100

4,260.00 213.00 20.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים של קופסאת ביקורת נופלת מפוליפרופילן
 כולל מאריך כנדרש, עם מכסה מפליז מותקן במסגרת מרובעת,4/"2"

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

7.3.0110

4,760.00 238.00 20.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים של קופסאת ביקורת נופלת מפוליפרופילן
 כולל מאריך כנדרש, עם מכסה מפליז מותקן במסגרת מרובעת,4/"4"

צביעת המסגרת והמכסה האפוקסי בגווןשינתן ע"י המזמין, התאמה
לריצוף חיבור לצנרת וכל יתר הנדרש.

7.3.0120

3,195.00 213.00 15.00 יח'  כולל4/"2אספקה והתקנה מושלמים של מחסום תופי מפוליפרופילן "
מאריך כנדרש, עם מכסה מפליז מותקן במסגרת מרובעת, צביעת המסגרת
והמכסה האפוקסי בגוון שינתן ע"יהמזמין, התאמה לריצוף חיבור לצנרת

)07.034.0300וכל יתר הנדרש. (סעיף דקל 

7.3.0130

1,620.00 162.00 10.00 יח' H.D.P.Eאספקה והתקנה מושלמים של "קולר אש" עבור מעבר צינור 
, בקיר או רצפה, להגנה מפני אש למשך שעתיים. (סעיף דקל4בקוטר "

07.120.0134(

7.3.0140

1,030.00 103.00 10.00 יח' H.D.P.Eאספקה והתקנה מושלמים של "קולר אש" עבור מעבר צינור 
, בקיר או רצפה, להגנה מפני אש למשך שעתיים. (סעיף דקל2בקוטר "

07.120.0130(

7.3.0150

7,806.00 1,301.00 קומפלט6.00  ס"מ,60אספקה והתקנה מושלמים של רשת ניקוז לניקוי שירותים באורך 
)07.034.0800התאמה לריצוף חיבור לצנרת וכל יתר הנדרש. (סעיף דקל 

7.3.0160

102,601.00 מערכת סילוק שפכים בבנין 7.3 סה"כ לתת פרק:

דוודי מים חשמליים 7.4 תת פרק:
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תת כתב: מבנה ראשי

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

1,360.00 1,360.00 קומפלט1.00  ליטר, אנכי30אספקה והתקנה מושלמים של מחמם מים חשמלי בנפח של 
 וחיבור למים חמים, ברז0.5או אופקי בתליה, חיבור למ"ק עם ברז כדורי "

5 אל-חוזר וברז ביטחון משולבים, מיכל התפשטות סגור בנפח נומינלי של 
 בר. צינור ניקוז,6 בר ולחץ אויר או גז של 8 ליטר ללחץ עבודה של 

7.4.0010

1,488.00 1,488.00 קומפלט1.00 60אספקה והתקנה מושלמים של מחמם מים חשמלי כנ"ל אך בנפח של 
)07.111.0010ליטר. (סעיף דקל 

7.4.0020

2,848.00 דוודי מים חשמליים 7.4 סה"כ לתת פרק:

ציוד כבוי אש 7.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

10,458.00 1,743.00 קומפלט6.00 אספקה והתקנה מושלמים של עמדת כיבוי אש פנימי\חיצוני בארון מתכתי
 ס"מ המשולם בנפרד, צבוע עם סימון בולט "אש".30X90X130 במידות 

 עם חיבורסיבובי מהיר (שטורץ), גלגילון כיבוי בקוטר2כולל ברז שריפה "
 אטמוספרות לפחות),6 מטר (צינור תקני עמיד בלחץ 30 ובאורך 0.75 "

תוף

7.5.0010

2,125.00 2,125.00 1.00 יח' )34.033.0710.(סעיף דקל 2X3אספקה והתקנה מושלמים של ברז הסנקה " 7.5.0020

3,468.00 289.00 12.00 יח'  ק"ג,6אספקה והתקנה מושלמים של מטפי כיבוי אש אבקה יבשה 
)07.100.0050לאספקה עם ארונות כיבוי האש. (סעיף דקל 

7.5.0030

16,051.00 ציוד כבוי אש 7.5 סה"כ לתת פרק:

ניקוז מי גשם 7.6 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

15,540.00 111.00 140.00 מ"א  מ"מ עשוי110אספקה והתקנה מושלמים של צנרת ניקוז מי גשם  בקוטר 
, חיבור לגשמות,1 חלק 4476 לפי ת"י HDPEפוליאטילן בצפיפות גבוהה 

)07.031.0430 לרבות ספחים ואביזרים כמפורט וכנדרש. (סעיף דקל 

7.6.0010

6,380.00 638.00 10.00 יח'   בעליDALLMERאספקה והתקנה של נקז גג מפוליפרופילן קשיח תוצרת 
 יציאה אופקית דגם "רינו",S-10 DALLBIT 4"X4 "4דופן כפולה, דגם "

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

+ תושב

7.6.0020

21,920.00 ניקוז מי גשם 7.6 סה"כ לתת פרק:

מערכת סילוק גז ראדון וניקוז יסודות 7.7 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

51,000.00 170.00 300.00 מ"א אספקה והתקנה מושלמים של צינור איסוף וסילוק גז ראדון,וכל יתר
הפרטים עפ"י מפרט עירית י-ם, בשיפוע עולה לצנור האנכי. הצנור של

"פלעד" עם עטיפת ארג גיאוטכניוכל יתר הנדרש. (סעיף דקל
05.081.0020(

7.7.0010

765.00 153.00 5.00 יח'  לחבור צנרת סילוק ראדון בקוטרTאספקה והתקנה מושלמים, של אביזרי 
)05.081.9999 מ"מ, ועפ"י מפרט העיריה. (סעיף דקל חריג 110

7.7.0020
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תת כתב: מבנה ראשי

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

4,440.00 111.00 40.00 מ"א אספקה והתקנה מושלמים, של צנור מאסף אנכי לסילוק גז ראדון, ועד
" אוAPC-3 עטוף מבחוץ בשכבת מגן "5/32מעל לגג המבנה, פלדה "

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

7.7.0030

1,812.00 604.00 3.00 יח' כובע עליון על צנור סילוק ראדון אנכי, לפי מפרט עירית ירושלים. הקוטר
)05.081.9999 מ"מ. (סעיף דקל חריג 110

7.7.0040

26,640.00 111.00 240.00 מ"א אספקה והתקנה מושלמים של צנור לניקוז יסודות, שרשורי מחורר עטוף
בארג גיאוטכני בלתי ארוג, כל שכבות ה"פילטר" מתחת ומעל לצנור לפי
הנדרש במפרט לרבות גודל האבנים וסדר הנחתם, החפירה, יישור הקטע

 מ"מ המחיר על פי160בשיפוע וכל יתר הנדרש. הצנור של "פלעד" בקוטר 
 האורך

7.7.0050

2,635.00 2,635.00 1.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים של תא בקורת לניקוז יסודות, תחתית חלקה
 ס"מ והעומק עד80ומכסה רשת. חבורים לצנרת נכנסת ויוצאת. הקוטר 

(57.041.0010 ס"מ. (סעיף דקל 125

7.7.0060

87,292.00 מערכת סילוק גז ראדון וניקוז יסודות 7.7 סה"כ לתת פרק:

משטפות עיניים, מקלחות ביטחון וברזים לתעשייה ומעבדות 7.8 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

1,428.00 1,428.00 קומפלט1.00 )23 (מ-2429משטפת עיניים עם כיור לפי פרט מ- 7.8.0030

3,868.00 3,868.00 קומפלט1.00 )24 (מ-2329מתקן לשטיפת הגוף לפי פרט מ- 7.8.0350

משטפות עיניים, מקלחות ביטחון וברזים לתעשייה ומעבדות5,296.00 7.8 סה"כ לתת פרק:

513,189.00 מתקני תברואה 7 סה"כ לפרק:

עבודות  חשמל נקודות 8 פרק:

8.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

24,700.00 26.00 950.00 נקודה הכנת צנרת לנקודת מאור ברמת שלד מבנה לרבות צנרת ירוקה מחומר
כבה מאליו, קופסאות שקועות בבטון מתאימות לאביזרים, לפי המקרא

הפרטים והתוכניות.

8.1.0010

96,900.00 102.00 950.00 נקודה השלמת נקודת מאור למצב סופי אחרי הכנת צנרת בשלב היציקה לרבות
כבלים, אביזרים וכל הנדרש לנקודה מושלמת

8.1.0020

86.00 43.00 2.00 נקודה  ברנת שלד מבנהCEE סיום בשקע 5X32Aהכנת צנרת לנקודה תלת פאזית 
 לרבות צנרת ירוקה מחומר כבה מאליו קופסאות שקועות בבטון מתאימות

 לאביזרים לפי המקרא הפרטים והתוכניות .

8.1.0030

596.00 298.00 2.00 נקודה  למצב סופי אחריCEE סיום בשקע 5X32Aהשלמה לנקודה תלת פאזית 
הכנת צנרת בשלב היציקה לרבות כבלים אביזרים וכל הנדרש לנקודה

מושלמת

8.1.0040
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

4,995.00 27.00 185.00 יח' הכנת צנרת לנקודת חיבור קיר על מעגל משותף (שלא בנקודת
העבודה)ברמת שלד מבנה לרבות צנרת ירוקה מחומר כבה מאליו

קופסאות שקועות בבטון מתאימות לאביזרים לפי המקראוהפרטים
והתוכניות.

8.1.0050

20,165.00 109.00 185.00 יח' השלמת נקודת חיבור קיר על מעגל משותף (שלא בנקודת העבודה) למצב
סופיאחרי הכנת צנרת בשלב היציקה לרבות כבלים אביזרים וכל הנדרש

לנקודה מושלמת

8.1.0060

840.00 30.00 28.00 נקודה הכנת צנרת לנקודת חיבור קיר על מעגל נפרד (שלא בנקודת
העבודה)ברמת שלד מבנה לרבות צנרת ירוקה מחומר כבה מאליו

קופסאות שקועות בבטון מתאימות לאביזרים לפי המקרא הפרטים
והתוכניות.

8.1.0070

3,220.00 115.00 28.00 נקודה השלמת נקודת חיבור קיר על מעגל נפרד (שלא בנקודת העבודה) למצב
סופי אחרי הכנת צנרת בשלב היציקה לרבות כבלים אביזרים וכל הנדרש

לנקודה מושלמת

8.1.0080

280.00 7.00 40.00 יח' הכנת צנרת תוספת למחיר נקודת חיבור קיר עבור שקע צמוד נוסף
תחה"ט/עה"ט (שלא בנקודת עבודה).ברמת שלד מבנה לרבות צנרת ירוקה

מחומר כבה מאליו קופסאות שקועות בבטון מתאימות לאביזרים לפי
המקרא הפרטים והתוכניות.

8.1.0090

1,080.00 27.00 40.00 יח' השלמת נקודת חיבור קיר עבור שקע צמוד נוסף תחה"ט/עה"ט (שלא
בנקודת עבודה) למצב סופי אחרי הכנת צנרת בשלב היציקה לרבות כבלים

 אביזרים וכל הנדרש לנקודה מושלמת

8.1.0100

266.00 7.00 38.00 יח' הכנת צנרת תוספת למחיר נקודת חיבור קיר עבור שקע מוגן מים, או מפסק
 מחליף ברמת שלד מבנה לרבות צנרת ירוקה מחומר כבה מאליו קופסאות

שקועות בבטון מתאימות לאביזרים לפי המקרא הפרטים והתוכניות.

8.1.0110

1,026.00 27.00 38.00 יח' השלמת נקודת חיבור קיר עבור שקע מוגן מים, או מפסק מחליף למצב
סופי אחרי הכנת צנרת בשלב היציקה לרבות כבלים אביזרים וכל הנדרש

לנקודה מושלמת

8.1.0120

3,332.00 68.00 49.00 יח'  לפי פרט ברמת שלד מבנה לרבות צנרתBהכנת צנרת לעמדת עבודה 
ירוקה מחומר כבה מאליו קופסאות שקועות בבטון מתאימות לאביזרים

לפי המקרא הפרטים והתוכניות.

8.1.0130

13,328.00 272.00 49.00 יח'  לפי פרט למצב סופי אחרי הכנת צנרת בשלבBהשלמת עמדת עבודה 
היציקה לרבות כבלים אביזרים וכל הנדרש לנקודה מושלמת

8.1.0140

2,660.00 190.00 14.00 יח'  לפי פרט ברמת שלד מבנה לרבות צנרתCהכנת צנרת לעמדת עבודה 
ירוקה מחומר כבה מאליו קופסאות שקועות בבטון מתאימות לאביזרים

לפי המקרא הפרטים והתוכניות.

8.1.0150

10,346.00 739.00 14.00 יח'  לפי פרט למצב סופי אחרי הכנת צנרת בשלבCהשלמת עמדת עבודה 
היציקה לרבות כבלים אביזרים וכל הנדרש לנקודה מושלמת

8.1.0160

3,588.00 156.00 23.00 יח'  לפי פרט ברמת שלד מבנה לרבות צנרתPRהכנת צנרת עמדת עבודה 
ירוקה מחומר כבה מאליו קופסאות שקועות בבטון מתאימות לאביזרים

לפי המקרא הפרטים והתוכניות.

8.1.0170

14,398.00 626.00 23.00 יח'  לפי פרט למצב סופי אחרי הכנת צנרת בשלבPRהשלמת עמדת עבודה 
היציקה לרבות כבלים אביזרים וכל הנדרש לנקודה מושלמת

8.1.0180
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תת כתב: מבנה ראשי

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

4,590.00 153.00 30.00 יח'  לפי פרט ברמת שלד מבנה לרבות צנרתMהכנת צנרת לעמדת עבודה 
ירוקה מחומר כבה מאליו קופסאות שקועות בבטון מתאימות לאביזרים

לפי המקרא הפרטים והתוכניות.

8.1.0190

18,360.00 612.00 30.00 יח'  לפי פרט למצב סופי אחרי הכנת צנרת בשלבMהשלמה לעמדת עבודה 
היציקה לרבות כבלים אביזרים וכל הנדרש לנקודה מושלמת.

8.1.0200

1,360.00 34.00 40.00 יח' הכנת צנרת לנקודת לתקשורת מחשבים ברמת שלד מבנה לרבות צנרת
ירוקה מחומר כבה מאליו קופסאות שקועות בבטון מתאימות לאביזרים

לפי המקרא הפרטים והתוכניות.

8.1.0210

5,440.00 136.00 40.00 יח' השלמת נקודה לתקשורת מחשבים למצב סופי אחרי הכנת צנרת בשלב
היציקה לרבות כבלים אביזרים וכל הנדרש לנקודה מושלמת.

8.1.0220

2,550.00 2,550.00 קומפלט1.00  בחדרי מעבדות עבור תקשורתPVCהכנת צנרת ביציקות לכל תעלות 
מחשבים ותעלות חשמל כולל ירידות, קופסאות, וכל הנדרש ההכנות

 בחדרי המעבדותולפי התוכניות בהם מוגדרותPVCיבוצעו לכל תעלות 
Aנקודות 

8.1.0225

5,848.00 136.00 43.00 נקודה  לפי פרט  ברמת שלד מבנה לרבות צנרתAהכנת צנרת עמדת עבודה 
ירוקה מחומר כבה מאליו קופסאות שקועות בבטון מתאימות לאביזרים

לפי המקרא הפרטים והתוכניות.

8.1.0230

23,392.00 544.00 43.00 נקודה  למצב סופי אחרי הכנת צנרת בשלב היציקהAהשלמת עמדת עבודה 
לרבות כבלים אביזרים וכל הנדרש לנקודה מושלמת.

8.1.0240

816.00 204.00 קומפלט4.00  ברמת שלד מבנה לרבות צנרת ירוקהIP - 66הכנת צנרת לשקע חשמלי 
מחומר כבה מאליו קופסאות שקועות בבטון מתאימות לאביזרים לפי

המקרא הפרטים והתוכניות.

8.1.0250

3,264.00 816.00 קומפלט4.00  למצב סופי אחרי הכנת צנרת בשלבIP - 66השלמת נקודה לשקע חשמלי 
היציקה לרבות כבלים אביזרים וכל הנדרש לנקודה מושלמת.

8.1.0260

305.00 61.00 קומפלט5.00  ברמת שלד מבנה לרבות1x16Aהכנת צנרת לנקודת מיזוג אוויר חד פאזית 
 צנרת ירוקה מחומר כבה מאליו קופסאות שקועות בבטון מתאימות

לאביזרים לפי המקרא הפרטים והתוכניות.

8.1.0270

1,225.00 245.00 קומפלט5.00  למצב סופי אחרי הכנת1x16Aהשלמה לנקודת מיזוג אוויר חד פאזית 
צנרת בשלב היציקה לרבות כבלים אביזרים וכל הנדרש לנקודה מושלמת.

8.1.0280

94.00 94.00 קומפלט1.00  ברמת שלד מבנה3X20Aהכנת צנרת לנקודת מיזוג אוויר תלת פאזית 
לרבות צנרת ירוקה מחומר כבה מאליו קופסאות שקועות בבטון מתאימות

לאביזרים לפי המקרא הפרטים והתוכניות.

8.1.0290

374.00 374.00 קומפלט1.00  למצב סופי אחרי הכנת3X20Aהשלמה לנקודת מיזוג אוויר תלת פאזית 
צנרת בשלב היציקה לרבות כבלים אביזרים וכל הנדרש לנקודה מושלמת.

8.1.0300

3,264.00 24.00 136.00 נקודה הכנת צנרת לנקודת הזנה ליחידת מ"א פנימית ברמת שלד מבנה לרבות
צנרת ירוקה מחומר כבה מאליו קופסאות שקועות בבטון מתאימות

לאביזרים לפי המקרא הפרטים והתוכניות.

8.1.0310
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12,920.00 95.00 136.00 נקודה השלמת נקודת  הזנה ליחידת מ"א פנימית למצב סופי אחרי הכנת צנרת
בשלב היציקה לרבות כבלים אביזרים וכל הנדרש לנקודה מושלמת.

8.1.0320

1,292.00 34.00 38.00 נקודה הכנת צנרת לנקודת הזנה  לחסגנית ברמת שלד מבנה לרבות צנרת ירוקה
מחומר כבה מאליו קופסאות שקועות בבטון מתאימות לאביזרים לפי

המקרא הפרטים והתוכניות.

8.1.0330

11,628.00 306.00 38.00 נקודה השלמת נקודת הזנה  לחסגנית למצב סופי אחרי הכנת צנרת בשלב
היציקה לרבות כבלים אביזרים וכל הנדרש לנקודה מושלמת כולל

החזגנית.

8.1.0340

2,486.00 22.00 113.00 נקודה הכנת צנרת לנקודת הזנת פיקוד בין חסגנית למאייד ברמת שלד מבנה
לרבות צנרת ירוקה מחומר כבה מאליו קופסאות שקועות בבטון מתאימות

לאביזרים לפי המקרא הפרטים והתוכניות.

8.1.0350

9,944.00 88.00 113.00 נקודה השלמת נקודת הזנת פיקוד בין חסגנית למצב סופי אחרי הכנת צנרת בשלב
 היציקה לרבות כבלים אביזרים וכל הנדרש לנקודה מושלמת.

8.1.0360

255.00 51.00 5.00 נקודה הכנת צנרת לנק' לדוד מים חמים (בויילר) ברמת שלד מבנה לרבות צנרת
ירוקה מחומר כבה מאליו קופסאות שקועות בבטון מתאימות לאביזרים

לפי המקרא הפרטים והתוכניות.

8.1.0370

1,020.00 204.00 5.00 נקודה השלמה לנק' לדוד מים חמים (בויילר) למצב סופי אחרי הכנת צנרת בשלב
 היציקה לרבות כבלים אביזרים וכל הנדרש לנקודה מושלמת.

8.1.0380

364.00 26.00 14.00 נקודה הכנת צנרת לנקודת הזנה למפוח ברמת שלד מבנה לרבות צנרת ירוקה
מחומר כבה מאליו קופסאות שקועות בבטון מתאימות לאביזרים לפי

המקרא הפרטים והתוכניות .

8.1.0390

1,554.00 111.00 14.00 נקודה השלמה לנקודת הזנה למפוח למצב סופי אחרי הכנת צנרת בשלב היציקה
לרבות כבלים אביזרים וכל הנדרש לנקודה מושלמת

8.1.0400

272.00 68.00 4.00 נקודה  ברמת שלד מבנה לרבות צנרת3X16Aהכנת צנרת לנקודה תלת פאזית 
ירוקה מחומר כבה מאליו קופסאות שקועות בבטון מתאימות לאביזרים

לפי המקרא הפרטים והתוכניות .

8.1.0410

1,088.00 272.00 4.00 נקודה .למצב סופי אחרי הכנת צנרת בשלב3X16Aהשלמת נקודת תלת פאזית 
היציקה לרבות כבלים אביזרים וכל הנדרש לנקודה מושלמת.

8.1.0420

408.00 102.00 קומפלט4.00 הכנת צנרת לנקודת הכנה לאלקטרומגנט ברמת שלד מבנה לרבות צנרת
ירוקה מחומר כבה מאליו קופסאות שקועות בבטון מתאימות לאביזרים

לפי המקרא הפרטים והתוכניות .

8.1.0430

1,632.00 408.00 קומפלט4.00 השלמת נקודת הכנה לאלקטרומגנט למצב סופי אחרי הכנת צנרת בשלב
היציקה לרבות כבלים אביזרים וכל הנדרש לנקודה מושלמת.

8.1.0440

960.00 20.00 48.00 נקודה הכנת צנרת לנקודת הכנה למערכת גילוי פריצה ברמת שלד מבנה לרבות
צנרת ירוקה מחומר כבה מאליו קופסאות שקועות בבטון מתאימות

לאביזרים לפי המקרא הפרטים והתוכניות .

8.1.0450

3,744.00 78.00 48.00 נקודה השלמת נקודת הכנה למערכת גילוי פריצה למצב סופי אחרי הכנת צנרת
בשלב היציקה לרבות כבלים אביזרים וכל הנדרש לנקודה מושלמת.

8.1.0460



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 20עמוד: 18/03/2020

170/2019כתב כמויות למכרז מספר 

mמכרז לבניית בית ספר ממד ארנונה

תת כתב: מבנה ראשי

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

760.00 19.00 40.00 יח' הכנת צנרת לנקודת הכנה כללית למתח נמוך ברמת שלד מבנה לרבות
צנרת ירוקה מחומר כבה מאליו קופסאות שקועות בבטון מתאימות

לאביזרים לפי המקרא הפרטים והתוכניות.

8.1.0470

3,000.00 75.00 40.00 יח' השלמת נקודת הכנה כללית למתח נמוך למצב סופי אחרי הכנת צנרת
בשלב היציקה לרבות כבלים אביזרים וכל הנדרש לנקודה מושלמת.

8.1.0480

880.00 22.00 40.00 נקודה הכנת צנרת נקודת טלפון ברמת שלד מבנה לרבות צנרת ירוקה מחומר כבה
 מאליו קופסאות שקועות בבטון מתאימות לאביזרים לפי המקרא הפרטים

והתוכניות .

8.1.0490

3,520.00 88.00 40.00 נקודה השלמת נקודת טלפון למצב סופי אחרי הכנת צנרת בשלב היציקה לרבות
כבלים אביזרים וכל הנדרש לנקודה מושלמת.

8.1.0500

3,120.00 24.00 130.00 נקודה הכנת צנרת לנקודת גילוי אש ברמת שלד מבנה לרבות צנרת ירוקה מחומר
כבה מאליו קופסאות שקועות בבטון מתאימות לאביזרים לפי המקרא

הפרטים והתוכניות .

8.1.0510

12,350.00 95.00 130.00 נקודה השלמת נקודת גילוי אש למצב סופי אחרי הכנת צנרת בשלב היציקה
לרבות כבלים אביזרים וכל הנדרש לנקודה מושלמת.

8.1.0520

544.00 68.00 8.00 נקודה הכנת צנרת לנקודת לחצן הפסקת חשמל בחרום כולל הכנת צנרת קופסא
ולחצן קומפלט ברמת שלד מבנה לרבות צנרת ירוקה מחומר כבה מאליו

קופסאות שקועות בבטון מתאימות לאביזרים לפי המקרא הפרטים
והתוכניות .

8.1.0530

2,176.00 272.00 8.00 נקודה השלמת נקודת לחצן הפסקת חשמל בחרום כולל הכנת צנרת קופסא ולחצן
 קומפלט למצב סופי אחרי הכנת צנרת בשלב היציקה לרבות כבלים

אביזרים וכל הנדרש לנקודה מושלמת.

8.1.0540

910.00 26.00 35.00 נקודה הכנת צנרת לנקודת לחצן הדלקת תאורה ברמת שלד מבנה לרבות צנרת
ירוקה מחומר כבה מאליו קופסאות שקועות בבטון מתאימות לאביזרים

לפי המקרא הפרטים והתוכניות .

8.1.0550

3,570.00 102.00 35.00 נקודה השלמת נקודת לחצן הדלקת תאורה למצב סופי אחרי הכנת צנרת בשלב
היציקה לרבות כבלים אביזרים וכל הנדרש לנקודה מושלמת.

8.1.0560

510.00 85.00 6.00 יח' הכנת צנרת לנקודת ריכוז הדלקות ברמת שלד מבנה לרבות צנרת ירוקה
מחומר כבה מאליו קופסאות שקועות בבטון מתאימות לאביזרים לפי

המקרא הפרטים והתוכניות .

8.1.0570

2,040.00 340.00 6.00 יח' השלמת נקודת ריכוז הדלקות למצב סופי אחרי הכנת צנרת בשלב היציקה
לרבות כבלים אביזרים וכל הנדרש לנקודה מושלמת.

8.1.0580

950.00 19.00 50.00 נקודה הכנת צנרת לנקודת הכנה לרמקול במע' מולטימדיה ברמת שלד מבנה
לרבות צנרת ירוקה מחומר כבה מאליו קופסאות שקועות בבטון מתאימות

לאביזרים לפי המקרא הפרטים והתוכניות .

8.1.0590

3,750.00 75.00 50.00 נקודה השלמת נקודת הכנה לרמקול במע' מולטימדיה  למצב סופי אחרי הכנת
צנרת בשלב היציקה לרבות כבלים אביזרים וכל הנדרש לנקודה מושלמת.

8.1.0600
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1,386.00 22.00 63.00 נקודה הכנת צנרת לנקודת הכנה לטרמוסטט ברמת שלד מבנה לרבות צנרת ירוקה
 מחומר כבה מאליו קופסאות שקועות בבטון מתאימות לאביזרים לפי

המקרא הפרטים והתוכניות .

8.1.0610

5,544.00 88.00 63.00 נקודה השלמת נקודת הכנה לטרמוסטט למצב סופי אחרי הכנת צנרת בשלב
היציקה לרבות כבלים אביזרים וכל הנדרש לנקודה מושלמת.

8.1.0620

1,320.00 22.00 60.00 נקודה הכנת צנרת לנקודת כריזה כולל כבל ברמת שלד מבנה לרבות צנרת ירוקה
 מחומר כבה מאליו קופסאות שקועות בבטון מתאימות לאביזרים לפי

המקרא הפרטים והתוכניות .

8.1.0630

5,544.00 88.00 63.00 נקודה השלמת נקודת כריזה כולל כבל למצב סופי אחרי הכנת צנרת בשלב
היציקה לרבות כבלים אביזרים וכל הנדרש לנקודה מושלמת.

8.1.0640

88.00 22.00 4.00 נקודה  ברמת שלד מבנה לרבות צנרת35CUהכנת צנרת לנקודת חיבור הארקה 
ירוקה מחומר כבה מאליו קופסאות שקועות בבטון מתאימות לאביזרים

לפי המקרא הפרטים והתוכניות .

8.1.0650

352.00 88.00 4.00 נקודה  למצב סופי אחרי הכנת צנרת בשלב35CUהשלמת נקודת חיבור הארקה 
היציקה לרבות כבלים אביזרים וכל הנדרש לנקודה מושלמת.

8.1.0660

80.00 20.00 4.00 נקודה  ברמת שלד מבנה לרבות צנרת25CUהכנת צנרת לנקודת חיבור הארקה  
ירוקה מחומר כבה מאליו קופסאות שקועות בבטון מתאימות לאביזרים

לפי המקרא הפרטים והתוכניות .

8.1.0670

328.00 82.00 4.00 נקודה  למצב סופי אחרי הכנת צנרת בשלב25CUהשלמת לנקודת חיבור הארקה  
 היציקה לרבות כבלים אביזרים וכל הנדרש לנקודה מושלמת

8.1.0680

190.00 19.00 10.00 נקודה  ברמת שלד מבנה לרבות צנרת16CUהכנת צנרת לנקודת חיבור הארקה 
ירוקה מחומר כבה מאליו קופסאות שקועות בבטון מתאימות לאביזרים

לפי המקרא הפרטים והתוכניות .

8.1.0690

750.00 75.00 10.00 נקודה  למצב סופי אחרי הכנת צנרת בשלב16CUהשלמת נקודת חיבור הארקה 
היציקה לרבות כבלים אביזרים וכל הנדרש לנקודה מושלמת.

8.1.0700

450.00 15.00 30.00 נקודה  ברמת שלד מבנה לרבות צנרת10CUהכנת צנרת לנקודת חיבור הארקה  
ירוקה מחומר כבה מאליו קופסאות שקועות בבטון מתאימות לאביזרים

לפי המקרא הפרטים והתוכניות .

8.1.0710

1,830.00 61.00 30.00 נקודה  למצב סופי אחרי הכנת צנרת בשלב10CUהשלמת נקודת חיבור הארקה 
היציקה לרבות כבלים אביזרים וכל הנדרש לנקודה מושלמת.

8.1.0720

700.00 14.00 50.00 נקודה  על מוליך ראשי ברמת שלד10CUהכנת צנרת לנקודת חיבור הארקה 
מבנה לרבות צנרת ירוקה מחומר כבה מאליו קופסאות שקועות בבטון

מתאימות לאביזרים לפי המקרא הפרטיםוהתוכניות .

8.1.0730

2,700.00 54.00 50.00 נקודה  על מוליך ראשי למצב סופי אחרי10CUהשלמת נקודת  חיבור הארקה 
הכנת צנרת בשלב היציקה לרבות כבלים אביזרים וכל הנדרש לנקודה

מושלמת.

8.1.0740

500.00 5.00 100.00 נקודה הכנת צנרת לנקודת גישור בין מגשי רשת ברמת שלד מבנה לרבות צנרת
ירוקה מחומר כבה מאליו קופסאות שקועות בבטון מתאימות לאביזרים

לפי המקרא הפרטים והתוכניות .

8.1.0750
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2,000.00 20.00 100.00 נקודה השלמת נקודת גישור בין מגשי רשת למצב סופי אחרי הכנת צנרת בשלב
היציקה לרבות כבלים אביזרים וכל הנדרש לנקודה מושלמת.

8.1.0760

290.00 29.00 10.00 נקודה הכנת צנרת לנקודת מי קר ברמת שלד מבנה לרבות צנרת ירוקה מחומר
כבה מאליו קופסאות שקועות בבטון מתאימות לאביזרים לפי המקרא

הפרטים והתוכניות .

8.1.0770

1,160.00 116.00 10.00 נקודה השלמת נקודת מי קר למצב סופי אחרי הכנת צנרת בשלב היציקה לרבות
כבלים אביזרים וכל הנדרש לנקודה מושלמת.

8.1.0780

אינסטלציה חשמלית

1,530.00 765.00 2.00 מ"ר איטום פתחים לכבלי חשמל ותקשורת למעבר אש ועשן במשך שעתיים
באמצעות חומר איטום אלסטומרי מאושר ע"י שרותי כבאות ירושלים

 של אבצום או ש"ע המחיר לפי שטח במ"ר של הפתח FS 1900כדוגמת 
לא תשולם תוספת בגין פתח העשוי מצינורות.

8.1.1020

13,600.00 1,700.00 8.00 יח' 8.1.1030 קוטר.4 לקידוח עד "MCTאטימת 

1,960.00 98.00 20.00 מ"א  מ"מ5 ס"מ , בעובי 50X8.5תעלת רשת לכבלים מברזל מגלוון במידות 
לפחות,מותקנת על קיר ו/או מתחת לתקרה לרבות החיזוקים

הקונוזולות,המתלים וכל חומרי העזר הדרושים להתקנתה.

8.1.1040

2,430.00 81.00 30.00 מ"א 8.1.1041 ס"מ.40X8.5מגש רשת כנ"ל-אולם במידות 

2,560.00 64.00 40.00 מ"א 8.1.1042 ס"מ.30X8.5מגש רשת כנ"ל אולם במידות 

21,420.00 51.00 420.00 מ"א 8.1.1043 ס"מ.20X8.5מגש רשת כנ"ל אולם במידות 

8,600.00 43.00 200.00 מ"א 8.1.1050 ס"מ.10X8.5תעלת רשת כנ"ל אולם במידות 

725.00 145.00 5.00 מ"א 8.1.1054 ס"מ היתר כנ"ל.60סולם כבלים כבד כמפורט ברוחב 

4,165.00 119.00 35.00 מ"א  מ"מ כולל1.5 ס"מ בעובי 50x10תעלת פח מחורצת ומגלוות במידות 
מכסה ואביזרים חיזוקים מתלים וכל חומרי העזר.

8.1.1060

10,545.00 111.00 95.00 מ"א 8.1.1063 ס"מ .30X10תעלת פח כנ"ל אולם במידות 

2,040.00 102.00 20.00 מ"א 8.1.1064 ס"מ.20X10תעלת פח כנ"ל אולם במידות 

2,210.00 34.00 65.00 יח' 8.1.1071 ס"מ לתמיכת תעלות פח על הגג לפי פרט.20/50/20בלוקים במידות 

5,950.00 850.00 קומפלט7.00  מגלוונת מכופף "מקל סבא" ביציקת גג6ביצוע שרוול מתכת בקוטר "
כולל איטום מקצועי מסביב לצינור בכל קומפ' כולל חוצרים וציוד

לביצוע הפרט כפי שמופיע בתכנית.

8.1.1075
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

6,460.00 68.00 95.00 מ"א  מ"מ עם מכסה להתקנה על קיר מחולק עם מחיצה140x60 PVCתעלת  
 של פלגל.HEAVYקבועה כדוגמת 

8.1.1083

2,754.00 153.00 18.00 קומפלט  בקירות או בתקרות לרבותPVC עשויים 4ביצוע שרוולי מעבר ביציקה "
ביטון הצינורות

8.1.1110

2,856.00 119.00 24.00 קומפלט  בקירות או בתקרותPVC"/ עשויים 23ביצוע שרוולי מעבר ביציקה "
לרבות ביטון הצינורות והחזרת המצב לקדמותו.

8.1.1120

1,360.00 340.00 קומפלט4.00 40 עומק הבטון עד 4ביצוע קידוח יהלום בבטון קיים מכל סוג בקוטר "
ס"מ.

8.1.1121

1,278.00 213.00 קומפלט6.00 .2ביצוע קידוח יהלום כנ"ל אולם בקוטר  " 8.1.1122

19,440.00 162.00 120.00 מ"א 8.1.1139 ממ"ר.4X120(N2XYכבלי חשמל מנחושת  (

11,100.00 111.00 100.00 מ"א 8.1.1140 ממ"ר.4X95(N2XYכבלי חשמל מנחושת  (

5,640.00 94.00 60.00 מ"א 8.1.1141 ממ"ר.4x50N2XYכבלי חשמל מנחושת  

510.00 51.00 10.00 מ"א 8.1.1142 ממ"ר.5x25N2XYכבלי חשמל מנחושת  

10,200.00 51.00 200.00 מ"א 8.1.1143 ממ"ר.5X16N2XYכבל חשמל מנחושת 

4,300.00 43.00 100.00 יח' .5X10N2XYכבל חשמל מנחושת  8.1.1144

1,040.00 26.00 40.00 מ"א 8.1.1145 ממ"ר.3x10N2XYכבל חשמל מנחושת 

1,400.00 14.00 100.00 מ"א 8.1.1180 ממ"ר שאינו כלול המחיר הנקודה.5X2.5N2XY (N2XYכבל כנ"ל אולם (

1,000.00 10.00 100.00 מ"א 8.1.1190 ממ"ר.3X2.5N2XY (N2XYכבל כנ"ל אולם (

1,600.00 8.00 200.00 מ"א 8.1.1200 ממ"ר.3X1.5N2XY (N2XYכבל כנ"ל אולם (

1,800.00 9.00 200.00 מ"א .5X1.5N2XY (N2XYכבל לפיקוד מנחושת ממוספר ( 8.1.1210

4,000.00 20.00 200.00 מ"א 8.1.1220 מ"מ.50צינור מריכף מחומר כבה מאילו בקוטר 

1,500.00 10.00 150.00 מ"א 8.1.1250 מ"מ.32צינור  כנ"ל אולם 

900.00 9.00 100.00 מ"א 8.1.1260 מ"מ.25צינור כנ"ל אולם 
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

1,000.00 5.00 200.00 מ"א 8.1.1270 מ"מ.20צינור כנ"ל אולם 

1,100.00 55.00 20.00 ש"ע שעות עבודה חשמלאי עוזר באישור הפיקוח. 8.1.1271

1,280.00 64.00 20.00 ש"ע שעות עבודה חשמלאי מוסמך. 8.1.1272

1,880.00 94.00 20.00 ש"ע שעות עבודה טכנאי. 8.1.1273

1,275.00 1,275.00 1.00 יח' ביצוע תיאום והזמנת חברת החשמל לביצוע חיבור החשמל ובדיקה למתקן
 החשמל הכולל עד להעברתו קומפ' לרבות ליווים ומתן עזרה וסיוע ככל

שיידרש עד לקבלת וגמר החיבור.

8.1.1275

179.00 179.00 קומפלט1.00 הארקות משטח האלומיניום הקרוב למסד הלוח החיצוני. 8.1.1279

2,550.00 2,550.00 קומפלט1.00 בדיקת מהנדס בודק לכל המתקן. 8.1.1280

2,125.00 2,125.00 קומפלט1.00 הגשת תיק  מתקן הכולל את כל המרכיבים הרשומים במפרט הטכני
, אישור בדיקת מהנדס בודק, אישור מכוןAS MADEלרבות תוכניות 

 תיקים).3התקנים למערכת גילוי וכיבוי אש. (סה"כ

8.1.1285

9,350.00 9,350.00 קומפלט1.00 מערכת התראה בפני רעידות אדמה מותקנת בחדר מזכירות כולל נק' שקע
עבודה,נק' תקשורת מחשבים חיבורה למערכת הכריזה למסירת הודעות
צרובות הרכזת תיהיה מאושרת ע"פדרישות משרד החינוך וחוזר מנכ"ל

לבתי ספר.

8.1.1395

563,159.00 8.1 סה"כ לתת פרק:

לוחות חשמל 8.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

5,100.00 5,100.00 קומפלט1.00  כולל סליל הפסקה36KA 3X400Aמנתק הספק בעומס חצי אוטומטי 
 עם הגנות אלקטרוניותABB תוצרת T5N500 דגם NC ו-NOומגעי עזר 
EKIP LSI ס"מ לרבות כניסות אנטיגרון5 מותקן בתוך ארון פוליאסטר.

לכבלים מלמטה וכיסוי פח מגולוון עם ברגים על הכבלים היורדים
40X60X2לתעלה 

8.3.0028

2,720.00 2,720.00 1.00 יח'  כולל סליל הפסקה36KA 3X400Aמנתק הספק בעומס חצי אוטומטי 
 עם הגנות אלקטרוניותABB תוצרת T5N400 דגם NC ו-NOומגעי עזר 
EKIP LSI.

8.3.0029

4,930.00 2,465.00 2.00 יח'  כולל סליל הפסקה36KA 3X315Aמנתק הספק בעומס חצי אוטומטי 
 עם הגנות אלקטרוניותABB תוצרת T5N400 דגם NC ו-NOומגעי עזר 
EKIP LSI.

8.3.0030

6,630.00 2,210.00 3.00 יח'  כולל סליל הפסקה עם36KA 3X250Aמנתק הספק בעומס חצי אוטומטי 
.EKIP LSIהגנות אלקטרוניות 

8.3.0041

16,830.00 1,870.00 9.00 יח'  כולל סליל הפסקה עם36KA 3X160Aמנתק הספק בעומס חצי אוטומטי 
.EKIP LSIהגנות אלקטרוניות 

8.3.0045
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

4,488.00 1,496.00 3.00 יח'  כולל סליל הפסקה עם22KA 3X160Aמנתק הספק בעומס חצי אוטומטי 
הגנות מגנטיות קבועות ותרמיות הניתנות לכיול.

8.3.0046

2,890.00 1,445.00 2.00 יח'  כולל סליל הפסקה עם36KA 3X100Aמנתק הספק בעומס חצי אוטומטי 
.EKIP LSIהגנות אלקטרוניות 

8.3.0047

12,155.00 1,105.00 11.00 יח'  כולל סליל36KA (3X40A / 3X63Aמנתק הספק בעומס חצי אוטומטי ( 
.EKIP LSIהפסקה עם הגנות אלקטרוניות 

8.3.0048

1,700.00 850.00 2.00 יח'  כולל סליל הפסקה עם36KA 3X25Aמנתק הספק בעומס חצי אוטומטי 
.EKIP LSIהגנות אלקטרוניות 

8.3.0050

5,656.00 808.00 7.00 יח'  עם הגנות מגנטיות קבועות3X100Aמנתק הספק בעומס חצי אוטומטי 
.22KAותרמיות ניתנות לכיול כושר ניתוק 

8.3.0052

5,580.00 558.00 10.00 יח'  עם הגנות22KA 3X40A / 3X63Aמנתק הספק בעומס חצי אוטומטי 
מגנטיות קבועות ותרמיות הניתנות לכיול.

8.3.0065

10,880.00 272.00 40.00 יח' .10KA /3X40A/ 3X32A /3X25Aמאמ"ת תלת פאזי  8.3.0090

2,864.00 179.00 16.00 יח' .10KA /3X20A /3X16Aמאמ"ת תלת פאזי  8.3.0100

15,480.00 43.00 360.00 יח' .10KA ,20Aמאמ"ת חד פאזי עד  8.3.0120

170.00 85.00 2.00 יח' 8.3.0151 ללא הגנות.2X10Aמפסק 

11,240.00 281.00 40.00 יח' .A מיליאפמר, דגם 4X40A, 30מפסק פחת  8.3.0160

6,670.00 230.00 29.00 יח' .A מיליאפמר, דגם 2X25A, 30מפסק פחת  8.3.0165

3,400.00 170.00 20.00 יח' .AC1 /2X16Aמגען דו קוטבי   8.3.0210

4,896.00 153.00 32.00 יח' .AC1/4X16A קוטבי 4מגען  8.3.0220

306.00 153.00 2.00 יח' .AC1/ 2X20A קוטבי 4מגען  8.3.0221

690.00 230.00 3.00 יח' .AC3/ 4X16A קוטבי 4מגען  8.3.0228

1,190.00 119.00 10.00 יח' .2x16Aממסר צעד דו קוטבי  8.3.0230

12,750.00 2,125.00 6.00 יח' .PM135-EH+ SATECבקר  8.3.0235

1,128.00 94.00 12.00 יח' 8.3.0238 מגעים.8ממסר פיקוד 
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

850.00 425.00 2.00 יח' .ISO-556 B-2בקר   8.3.0241

2,125.00 425.00 5.00 יח' .ISO-556 B-6בקר   8.3.0242

1,530.00 1,530.00 1.00 יח' .ISO-556B-12בקר  8.3.0243

3,408.00 213.00 16.00 יח' .10VA, 315/5Aמשנה זרם עד  8.3.0251

852.00 213.00 4.00 יח' .10VA, 400/5Aמשנה זרם  8.3.0262

2,550.00 850.00 3.00 יח' .20KVARקבל תלת פאזי לתיקון כופל הספק עם נגדי פריקה קומפלט  8.3.0264

493.00 493.00 1.00 יח' .10KVARקבל תלת פאזי לתיקון כופל הספק עם נגדי פריקה קומפלט   8.3.0265

2,550.00 850.00 3.00 יח' 20KVARמגען תלת קטבי לקבל  8.3.0266

510.00 510.00 1.00 יח' .10KVARמגען תלת קוטבי לקבל  8.3.0267

1,360.00 1,360.00 1.00 יח' בקר כופל הספק לנ"ל כמפורט. 8.3.0268

3,400.00 1,700.00 2.00 יח'  כולל100KA DEHN-VENTILמגן ברק ומתחי יתר לשלוש פאזות  כדוגמת 
 להגנה על המגן.HRCנתיכי 

8.3.0269

256.00 128.00 2.00 יח' 8.3.0270 כולל נתיכים.3X100A HRCמנתק נתיכים  

7,140.00 1,020.00 7.00 יח'  כולל15KA DEHN-GUARDמגן ברק ומתחי יתר לשלוש פאזות כדוגמת 
 להגנה על המגן.HRCנתיכי 

8.3.0271

4,172.00 298.00 14.00 יח' לחצן הפסקת חשמל בחירום - מסוג פטריה עם כלפה למניעת שימוש
בטעות.

8.3.0280

1,110.00 111.00 10.00 יח' .1-0-2-3 מצבים 4מפסק פיקוד בורר  8.3.0290

3,264.00 68.00 48.00 יח' .1-0-2 מצבים 3מפסק פיקוד בורר  8.3.0300

882.00 49.00 18.00 יח' 8.3.0310 להדלקה קבועה עם מכסה צבעוני.LEDמנורת סימון 

850.00 85.00 10.00 יח' לחצן מואר מוגן מים. 8.3.0312

3,278.00 298.00 11.00 יח'  שעות24שעון אלקטרוני דיגיטאלי לפיקוד לתכנית יומית עם רזרבה 
 דקות.1וכיול כל 

8.3.0313
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494.00 247.00 2.00 יח' 8.3.0314 דקה.1 דקות עם אפשרויות כיול כל 10 עד ON DELAYממסר זמן 

17,000.00 3,400.00 5.00 מ"ר  ס"מ, כולל 50 בעומק עד 3X500A עד 3X400Aמבנה לוח חשמל ראשי 
דלתות עם סידור נעילה כמתואר במפרט הטכני כולל פסי צבירה בגודל

3x500Aמהדקים, פסים אפס והארקה, חיווט, שילוט, הובלה, התקנה ,
וחיבור קומפ' כולל את כל העבודות וחומרי העזר הדרושים להשלמת

הלוח (המחיר לפי

8.3.0321

32,130.00 2,295.00 14.00 מ"ר  ס"מ, כולל  דלתות עם40   בעומק עד 3X160Aמבנה לוח חשמל ראשי 
,3x200Aסידור נעילה כמתואר במפרט הטכני כולל פסי צבירה בגודל 

מהדקים, פסים אפס והארקה, חיווט, שילוט, הובלה, התקנה וחיבור קומפ'
 כולל את כל העבודות וחומרי העזר הדרושים להשלמת הלוח (המחיר

לפי חזית הלו

8.3.0322

9,775.00 1,955.00 5.00 מ"ר  ס"מ, כולל  דלתות עם40   בעומק עד 3X100Aמבנה לוח חשמל ראשי 
,3x160Aסידור נעילה כמתואר במפרט הטכני כולל פסי צבירה בגודל 

מהדקים, פסים אפס והארקה, חיווט, שילוט, הובלה, התקנה וחיבור קומפ'
 כולל את כל העבודות וחומרי העזר הדרושים להשלמת הלוח (המחיר

לפי חזית הלו

8.3.0323

2,550.00 850.00 3.00 מ"ר  ס"מ כולל  דלתות עם סידור30 בעומק עד 3X63Aמבנה לוח חשמל עד 
, מהדקים,3x100Aנעילה כמתואר במפרט הטכני כולל פסי צבירה בגודל 

פסים אפס והארקה, חיווט, שילוט, הובלה, התקנה וחיבור קומפ' כולל
את כל העבודות וחומרי העזר הדרושים להשלמת הלוח (המחיר לפי חזית

הלוח).

8.3.0324

10,200.00 2,550.00 קומפלט4.00 ארון פוליאסטר להתקנת מפסקי פקט כולל גב פלטה + דלתות ומנעול רב
 ס"מ כולל סוקל בטון לפי פרט (לא כולל120X100X30,בידות IP-65בריח 

את מפסקי הפקט).

8.3.0325

253,072.00 לוחות חשמל 8.3 סה"כ לתת פרק:

הארקות 8.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

4,250.00 4,250.00 קומפלט1.00 ביצוע מערכת הארקת יסוד קומפלט לכל המבנה לפי תכניות ומפרט (לא
הארקת ברקים).

8.4.0010

11,900.00 11,900.00 קומפלט1.00 ביצוע מערכת הארקת ברקים למבנה החדש/הישן לרבות קופסאות
בדיקה,מוליכים מעלים,מוליכים הקפיים,יורדים מותקנים ע"פ המפרט

כולל חציבות ,ריתוכים, פסי מתכת מגולוונות ע"פ התכניות,פרטים ,מפרט
 טכני.

8.4.0011

1,700.00 34.00 50.00 מ"א 8.4.0040 ממ"ר.70 בחתך PVCמוליך הארקה מבודד  

4,200.00 28.00 150.00 מ"א 8.4.0041 ממ"ר.25 בחתך PVCמוליך הארקה מבודד 

2,500.00 10.00 250.00 מ"א  ממ"ר כולל מהדקים קנדיים כנדרש10מוליך הארקה מבודד בחתך 
לחיבור.

8.4.0050

2,000.00 10.00 200.00 מ"א  ממ"ר שזורה כולל מהדקים קנדיים כנדרש10מוליך נחושת חשופה 
לחיבור.

8.4.0052
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

425.00 425.00 קומפלט1.00 1 מ"מ ובאורך 80X5פס השואת פוטנציאלים ראשי קומה מנחושת במידות: 
 מטר  לרבות כל ברגי החיבור, אומים, דיסקיות פליז, שילוט וכל חומרי

העזר הדרושים להתקנה . אורך הפס יתאים למספר המוליכים שיש לחבר
 מקום שמור.20%ועוד 

8.4.0060

77.00 77.00 1.00 יח' 8.4.0070 מ"מ כולל חבקים.20X2גשר הארקה לשעון המים מפס שטוח ומגולבן 

272.00 136.00 2.00 יח' חיבור מוליך הארקה לצנרת מתכתית באמצעות שלת הארקה כבדה
2מגולוונת עד "

8.4.0080

27,324.00 הארקות 8.4 סה"כ לתת פרק:

ארונות תקשורת 8.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

1,850.00 925.00 קומפלט2.00  מ"מ, כולל מסילות או600 מ"מ, עומק 500, רוחב 10Uארון תקשורת  
ניתנות להזזה, כולל דפנות צד פריקות עם אפשרות נעילה19כלוב "

קבועה מבפנים, דלת קדמית עם מסגרת מתכת ומרביתה לוח פוליקרבונט
שקוף או דלת מתכת מחוררת - לפי דרישה, כולל נעילה עם צילינדר

ומפתח, כולל קי

8.5.0020

1,800.00 6.00 300.00 מ"א  ארבעה זוגות שזוריםcat 7a תואם סטנדרט s/stpכבל תקשורת מבנה 
awg23 1000נבדק עבורMHZ מעטה HFFRהתאמה ל POEכולל השחלה 

וסימון בשני קצוות וכולל אישור מעבדה חיצונית בלתי תלויה לעמידה
בדרישות התקן.

8.5.0030

2,765.00 553.00 קומפלט5.00  ס"מ כולל מסילות אום50*60*30 גודל 6Uמסד תקשורת לתליה גובה 
ניתנות להזזה, כולל דפנות צד פריקותע עם אפשרות נעילה19כלוב "

קבועה מבפנים, דלת קדמית עם מסגרת מתכת ומרביתה ללוח פוליקרבונט
 שקוף כולל נעילה עם צלינדר ומפתח כולל קיט הארקה, כולל גב מחוזק

לתליה על קי

8.5.0040

952.00 136.00 7.00 יח' , נורת16A שיקעי חשמל, מאמ"ת 6פס שקעי חשמל למסד תקשורת הכולל 
 או ישראלי חד פאזי, תוCEE מטר ותקע 3 ביקורת, כבל חשמל באורך 

,צבע שחור19תקן ישראלי. להתקנה ברוחב "

8.5.0050

10,880.00 680.00 16.00 יח' Lifetime Warranty מנוהל אחריות HPE 1920S-24G-2SFP Switchמתג- 
HPבהתאם לתנאים של 

8.5.0060

5,100.00 1,700.00 3.00 יח'  מנוהל אחריותHPE 1920S-24G-PoE+ (370W)-2SFP Switchמתג מסוג 
Lifetime Warranty בהתאם לתנאים של HP

8.5.0070

18,870.00 3,145.00 6.00 יח'  כולל רישוי לבקרRuckus ZoneFlex T310נקודת גישה אלחוטית מדגם 
Lifetime Warranty.

8.5.0080

609.00 87.00 7.00 יח' סט תעלות קדמיות ותעלות אחוריות לסידור כבלים בשני הצדדים בגובה
המסד

8.5.0100

200.00 25.00 8.00 יח' U2פנל סגירה "עיוור" בגובה  8.5.0110

184.00 23.00 8.00 יח' U1פנל סגירה "עיוור" בגובה  8.5.0120

43,210.00 ארונות תקשורת 8.5 סה"כ לתת פרק:
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אינטרקום 8.6 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

3,825.00 3,825.00 קומפלט1.00  כולל יחידה רכזת ראשיKB-3MRDמערכת אינטרקום מתוצרת אייפן דגם 
מסטר עם מסך צבעוני כולל ספק כח כולל בקר אודיו,זכרון לקול תמונות

 יחידות לכניסת מבנה כולל חיווט וחיבורים כולל6ואפשרות דיבורי ל - 
כבלים לשלוש יחידות חיצוני קומפלט.

8.6.0010

5,610.00 1,870.00 קומפלט3.00 מכשיר אינטרקום חוץ מוגני מים מבנה הכולל יחידת מיקרופון, רמקול
KB-DAR עד לרכזת דגם 4X0.6ומצלמה ולחצן צלצול כולל הכבל עבורו 

 כולל חיווט צרת וכולל הנקודה עד להשלמה קומפ.AIPHONEתוצרת 

8.6.0020

4,250.00 850.00 קומפלט5.00 מנעול חשמל לדלת שער כניסה כולל תיאום מלא עם יצרן הדלת הכולל
 לריכוז אינטרקום,נקודת חיבור קיר +23 צינור 10X10X8תיבת חיבורים 

היורדים מתיבת החיבורים לדלת, מתאם16 צינורות 3שנאי+כבל הזנה,
AIPHONEלחצן פתיחת דלת,מנעול חשמלי,לחצן זימזום מבחוץ וכל , 

העבודות וחומ

8.6.0030

13,685.00 אינטרקום 8.6 סה"כ לתת פרק:

גילוי וכיבוי אש + מערכת כריזה 8.7 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

8,500.00 8,500.00 קומפלט1.00  כתובות, מקלדת אלפנומרית,200רכזת אש כתובתית, תצוגת עברית 
, זיכרון, כולל כל הכרטיסים ליציאה/כניסה וכבוי,ספק כחRS232יציאת 

וסוללות, וכל הרשום במפרט+ שילוב מע' כריזה כמפורט.

8.7.0005

30,600.00 255.00 120.00 יח' גלאי עשן מטיפוס אלקטרואופטי למערכת כתובתית. 8.7.0010

1,360.00 68.00 20.00 יח' נורית סימון במקביל לגלאי. 8.7.0020

5,100.00 2,550.00 קומפלט2.00 פנאל התראות משני של הרכזת אש כולל כבל מתאים עבורו - במרחק עד
 מטר מהרכזת.50

8.7.0021

2,300.00 230.00 10.00 יח' צופר אזעקת אש להתקנה פנימית עם נצנץ. 8.7.0030

630.00 315.00 2.00 יח' צופר אזעקת אש להתקנה חיצונית. 8.7.0040

8,500.00 4,250.00 קומפלט2.00  ק"ג עבור כיבוי אוטומטי בלוח חשמל כולל3 במשקל FM-200מיכל גז 
נחירי התזה, צנרת בין הנחירים והמיכל, כרטיס הפעלה אוטומטי ברכזת ,

מפסק שבירה להפעלת הכיבויבאופן ידני, גלאים בהצלבה וכולל גם
חיווט המערכת כמפורט במפרט הטכני, וחיווט וחיבור לניתוק לוח,

קומפלט.

8.7.0050

15,300.00 3,825.00 4.00 יח' 8.7.0051 ק"ג היתר כנ"ל1 במשקל FM-200מיכל גז 

1,632.00 272.00 6.00 יח' לחצן הפעלת אזעקת כיבוי אש כתובתי. 8.7.0070

425.00 425.00 1.00 יח' חייגן אוטומטי כולל הקלטה לפי המפרט. 8.7.0071
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850.00 425.00 2.00 יח' גלאי חום אש כנדרש. 8.7.0072

1,428.00 102.00 14.00 יח' תוספת עלות להתקנת גלאי בלוח חשמל כולל מתקני תליה, אביזרים,
חומר ועבודה קומפלט.

8.7.0073

340.00 340.00 1.00 יח' נקודת הזנה לרכזת כולל צנרת כבל ומפסק דו קוטבי קומפלט. 8.7.0074

2,125.00 2,125.00 קומפלט1.00 כל תיכנות המערכת גלוי וכיבוי אש להשלמה כולל בין היתר אינטגרציה
עם מערכת מיזוג אוויר,מעליות,חלונות עשן, תיכנות שמות חדרים,מסכים,

 קומפלט וכן קבלת כל האביזרים למבנה הישן וחיבורים לרכזת.

8.7.0076

7,650.00 7,650.00 קומפלט1.00 לוח כבאים כולל לוח אש משני בעברית,תיכנות ואספקת לוחון עם חלון
שקוף לפי הנדרש ושילוב מפסקים ואביזרים הכל קומפלט.

8.7.0077

1,785.00 255.00 קומפלט7.00 השלמת איטום לוח בתאום עם המפקח, על פי התקן לפי לוח קומפלט
בחומר עמיד אש מאושר.

8.7.0094

2,125.00 2,125.00 קומפלט1.00 העברת המתקן בכל המבנה בדיקת גילוי וכיבוי אש של מכון התקנים עד
 הישראלי ואחר הנדרש.1220לאישורו הסופי כי המערכת עומדת בתקן 

8.7.0130

5,525.00 5,525.00 קומפלט1.00 נק' אינטרקום .4מערכת אינטרקום לאזורי מחסה כמפורט כוללת  8.7.0131

13,338.00 247.00 54.00 יח'  עם שנאי קו בתיבה אקוסטית , וגריל מותקן בתקרה8W 8רמקול לכריזה "
 אקוסטית.

8.7.0140

1,788.00 298.00 6.00 יח'  עם שנאי קו בתיבה אקוסטית , וגריל מותקן על8W 8רמקול לכריזה "
הקיר כולל ביטון הקופסה.

8.7.0150

2,040.00 340.00 6.00 יח' 8.7.0160 שנאי קו וקופסא מוגנת מים קומפלט.15Wשופר קול להתקנה חיצונית 

2,125.00 2,125.00 1.00 יח' מיקרופון אלחוטי כולל כל הדרוש קומפלט. 8.7.0170

1,700.00 850.00 קומפלט2.00 הספקה והתקנת עמדת כריזה משולבת עם מע' גילוי אש כולל מיקרופון
וחיבורה למערכת לרבות כבלים מובילים מעברים וכל חומרי ועבודות

העזר ככל שיידרשו עד להשלמה קומפ' לפי מפרט.

8.7.0180

8,500.00 8,500.00 קומפלט1.00 "RACK 19מערכת כריזה משולבת עם מע' גילוי אש כולל מגברים + 
 לרבות חיווט חיבור וכל העבודות וחומרי העזר הדרושים320Wבהספק 

עד להשלמה, קומפ' לפי המפרט כוללכרטיס צילצולים לבית
הספר,מערכת הכריזה תיהיה משולבת עם מערכת גילוי אש.

8.7.0190

4,845.00 323.00 15.00 יח' 8.7.0200 להפעלת כיבוי ניתוק וכו'OUTPUT או INPUTיחידת כתובת 

2,125.00 425.00 5.00 יח' אלקטרו מגנט לדלת אש מחובר לריצפה שיחרור באמצעות מע' גילוי אש
 בשיטת50KG כח החזקה 24V או 12Vאו ע"י לחצן הנמצא בראש המגנט 

.fail-safeנעילה 

8.7.0220

132,636.00 גילוי וכיבוי אש + מערכת כריזה 8.7 סה"כ לתת פרק:
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גופי תאורה 8.8 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

. כל גופי התאורה דורשים את אישור האדריכל והיועץ לפני רכישתם1
והתקנתם אפ' אם נלקח דגם מדוייק לפי הכתב כמויות. צבע סופי וגימור

. כל המחירים כוללים בין היתר אספקה והתקנה,2ע"פ האדריכל.  
הובלה,יבוא, אחסון, אישור תקן, וכל האביזרים וחומרי עזר וכולל נורות

וציוד

430.00 43.00 10.00 יח' קבלת גו"ת מכל סוג באתר והתקנתו ע"פ הוראות היצרן (שנרכש ע"י
אחרים).

8.8.0010

6,300.00 315.00 20.00 יח' IP-44 35W שעות 4000LM, 5000 ס"מ צמוד תקרה 30X120גו"ת לינארי 
,4000Kעשוי פח מגולוון צבוע אפוקסי יבואן אור עד מהנדסים (מאושר 

פיקוד העורף)

8.8.0015

23,868.00 306.00 78.00 יח' ikizler surfaceגו"ת פלורסנטי להארת לוח כיתה כולל ציוד ונורה דגם 
של לירד שטייניץ.

8.8.0017

2,980.00 298.00 10.00 יח' IP-54 4000Kגו"ת לד צמוד קיר / תקרה אנטי ונדלי עשוי פוליקרבונט 
1620LM 18W כדוגמת DECO LED AL08.של לירד שטייניץ 

8.8.0018

53,040.00 204.00 260.00 יח' , שטף אור28W בהספק backlight ס"מ מסוג LED*60 60גו"ת שקוע תקרה 
4000K 3220lm כדוגמת maxilight bl.של אור עד מהנדסים 

8.8.0019

17,253.00 213.00 81.00 יח' backlight ס"מ מאושר פיקוד העורף, מסוג LED*60 60גו"ת שקוע תקרה 
 של אור עדmaxilight bl כדוגמת 4000K 3220lm, שטף אור 28Wבהספק 

מהנדסים.

8.8.0027

26,180.00 935.00 28.00 יח'   צבועIK10 עשוי יציקת אלומיניום IP66 ,80W בהספק LEDגו"ת חוץ 
, תוצרתLED 100באבקת פוליאסטר עם כיסוי זכוכית מחוסמת, זוית פיזור 

MEANWELL LUMILEDSוכוללזרוע להתקנה על קיר, שטף אור 
7000LM של תוצרת  TG-161.יבואן אור עד מהנדסים 

8.8.0037

16,320.00 340.00 48.00 יח' 90 ל-LEDגו"ת שלט "יציאה" או "יציאת חרום" רב תכליתי עם נורות 
דקות לעבודה רצופה בהפסקת חשמל כולל הגנה בפני פריקת יתר, זמן

 שעות להתקנה על קיר או תקרה או תקרה מונמכת,60,000חיים של מעל 
 שלVELOSבהתאמה מלאה ואישור לתקן (ראה מפרט). כדוגמת דגם 

 של ליEATONחברת 

8.8.0040

4,172.00 298.00 14.00 יח' X-02  כדוגמת 4000K 1770lm, שטף אור 28Wגו"ת לד צמוד תקרה בהספק 
DOWN.של אור עד מהנדסים 

8.8.0050

41,344.00 323.00 128.00 יח' ,3W דקות כולל סוללת לתיום 180גו"ת לד צמוד/ שקוע לתאורת חירום 
TM של  I-TECHכולל לחצן בדיקה, נורות סימון ובדיקה עצמית , דגם 

TECHNOLOGIE.יבואן קטשן תאורה , 

8.8.0051

3,060.00 510.00 6.00 יח' גו"ת לד דקורטיבי שקוע קיר יציקת אלומיניום בעל דרייבר אנטגרלי
 באופטיקה3W הספק 4000K ס"מ, גוון אור 205X152אלקטרוני, במידות 

 יבואן אור עד מהנדסים.gewiss תוצרת luxorכדוגמת 

8.8.0052

16,575.00 425.00 39.00 יח'  ס"מ כולל דרייבר28 אלומיניום עגול ]בעל קוטר downligthגו"ת לד 
 לדmaxilight dlc כדוגמת 50W הספק 4000Kאנטגרלי אלקטרוני, גוון אור 

 יבואן אור עד מהנדסים.citizonתוצרת 

8.8.0055
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

65,892.00 289.00 228.00 יח'  ס"מ כולל22 אלומיניום עגול בעל קוטר downligthגו"ת לד פוליקרבונט 
 כדוגמת22W הספק 4000K גוון אור TCI/TRIDONICדרייבר תוצרת 

kombic לד תוצרת citizen.יבואן אור עד מהנדסים 

8.8.0060

19,072.00 298.00 64.00 יח'  ס"מ כולל דרייבר20 אלומיניום עגול בעל קוטר downligthגו"ת לד 
 לדmaxilight dld כדוגמת 18W הספק 4000Kאנטגרלי אלקטרוני, גוון אור 

 יבואן אורעד מהנדסים.SAMSUNGתוצרת 

8.8.0075

2,086.00 298.00 7.00 יח'  ס"מ כולל דרייבר20 אלומיניום עגול בעל קוטר downligthגו"ת לד 
 לדmaxilight dld כדוגמת 25W הספק 4000Kאנטגרלי אלקטרוני, גוון אור 

 יבואן אורעד מהנדסים.SAMSUNGתוצרת 

8.8.0080

5,325.00 213.00 25.00 יח'  ס"מ כולל דרייבר8 אלומיניום עגול בעל קוטר downligthגו"ת לד 
 לדmaxilight dld כדוגמת 4W הספק 4000Kאנטגרלי אלקטרוני, גוון אור 

 יבואן אור עד מהנדסים.SAMSUNGתוצרת 

8.8.0085

5,388.00 898.00 6.00 יח'  קוטר4000K 6600lm, שטף אור 60Wגו"ת תלוי עשוי אלומיניום בהספק 
 של לירד שטייניץ, בצבע שחור או לבן לפיkiziler angel כדוגמת 1200

בחירת המפקח.

8.8.0090

309,285.00 גופי תאורה 8.8 סה"כ לתת פרק:

1,342,371.00 עבודות  חשמל נקודות 8 סה"כ לפרק:

עבודות טיח 9 פרק:

הערות כלליות 9.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

המחירים כוללים ביצוע קירות עגולים, אלכסונים או מקושתים ולא תינתן
 תוספת בגין ביצוע זה. יש לקחת בחשבון כל העלויות הנדרשות לרבות
ולא רק פחת, סרגלים ככל הנדרש, חיתוכים, מדידות, עבודה מורכבת,

עבודה בשלבים וכדומה.

הערות כלליות 9.1 סה"כ לתת פרק:

טיח פנים 9.11 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

222,159.00 71.00 3,129.00 מ"ר טיח פנים שתי שכבות סרגל בשני כיוונים על שטחים מישוריים, לרבות
עיבוד מקצועות (פינות) וזוויתנים

9.11.0010

222,159.00 טיח פנים 9.11 סה"כ לתת פרק:

טיח חוץ 9.21 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

21,300.00 71.00 300.00 מ"ר טיח חוץ על שטחים מישוריים לרבות: הרבצה תחתונה, שכבת טיח
מיישרת שכבת שליכטה שחורה

9.21.0010

22,010.00 71.00 310.00 מ"ר טיח גלאנס על פנים מעקות הגג כולל שכבת שליכטה שחורה ושכבת טיח
מיישרת

9.21.0013



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 33עמוד: 18/03/2020

170/2019כתב כמויות למכרז מספר 

mמכרז לבניית בית ספר ממד ארנונה

תת כתב: מבנה ראשי

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

43,310.00 טיח חוץ 9.21 סה"כ לתת פרק:

265,469.00 עבודות טיח 9 סה"כ לפרק:

עבודות ריצוף וחיפוי 10 פרק:

הנחיות כלליות 10.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

המחירים כוללים ביצוע קירות עגולים, אלכסונים או מקושתים ולא תינתן
 תוספת בגין ביצוע זה. יש לקחת בחשבון כל העלויות הנדרשות לרבות
ולא רק פחת, , סרגלי חציצה או סרגלי סיום, חיתוכים, מדידות, עבודה

מורכבת וכדומה.

הנחיות כלליות 10.1 סה"כ לתת פרק:

ריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה 10.31 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

317,362.50 195.00 1,627.50 מ"ר  בהתאם לרשימת התגמירים, מחירfull body) גרניט פורצלן מסוג Aריצוף (
 ש"ח/מ"ר80 יסוד 

10.31.0042

47,486.40 39.00 1,217.60 מ"ר 10.31.0043 ס"מ לנ"ל7,10שיפולים בגובה 

133,575.00 195.00 685.00 מ"ר  בהתאם לרשימת התגמירים,full body) גרניט פורצלן מסוג A1ריצוף (
 ש"ח/מ"ר80מחיר יסוד 

10.31.0044

32,760.00 195.00 168.00 מ"ר  בהתאם לרשימת התגמירים,full body) גרניט פורצלן מסוג A2ריצוף (
 ש"ח/מ"ר80מחיר יסוד 

10.31.0045

5,585.30 553.00 10.10 מ"ר נגיש - משטחי אזהרה בחדר מדרגות - ריצוף באריחי גרניט פורצלן למשטח
 ס"מ עם תבליט עגולה, צבעוני, דגם30/30 אזהרה או פס מוביל במידות 

"EASY-GO 6 חלק 1918" דוגמת "אלפקס" או ש"ע, לפי דרישות ת"י,
 ש"ח/יח'43מחיר יסוד 

10.31.0160

536,769.20 ריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה 10.31 סה"כ לתת פרק:

ריצוף באריחי שיש 10.32 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

2,567.00 17.00 151.00 מ"א נגיש- חספוס שלחי מדרגות בסיתות ידני למניעת החלקה 10.32.0300

37,901.00 251.00 151.00 מ"א 12 ס"מ ורום ברוחב 3 ס"מ ובעובי 30חיפוי מדרגות באבן, שלח ברוחב 
 ש"ח/מ"א (לא כולל פרופילי הגנה)140 ס"מ, מחיר יסוד 2ס"מ ובעובי 

10.32.1008

6,944.00 217.00 32.00 מ"ר ריצוף פודסטים באבן לבחירת האדריכל לרבות גמר ליטוש וסילר 10.32.1009

47,412.00 ריצוף באריחי שיש 10.32 סה"כ לתת פרק:

חיפוי קירות 10.50 תת פרק:
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

137,600.00 200.00 688.00 מ"ר חיפוי מסדרונות ואיזור מדרגות באריחי גרניט פורצלן במידות לבחירת
 ש"ח/מ"ר80האדריכל, מחיר יסוד 

10.50.0032

71,120.00 200.00 355.60 מ"ר חיפוי קירות שירותים באריחי גרניט פורצלן במידות לבחירת האדריכל
 ש"ח/מ"ר80מחיר יסוד 

10.50.0033

208,720.00 חיפוי קירות 10.50 סה"כ לתת פרק:

792,901.20 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

101,952.00 24.00 4,248.00 מ"ר צבע "סופרקריל" או ש"ע על טיח פנים, מחיצות גבס, סינרי גבס ותקרות
גבס במריחה או בהתזה, לרבות שכבת יסוד "טמבורפיל" או ש"ע ושתי

שכבות "סופרקריל" או ש"ע

11.11.0200

2,237.20 119.00 18.80 מ"ר שליכט צבעוני בין ויטרינות "דקוליין תדלקט" או ש"ע, מרקם חלק, חצי
 ק"ג/מ"ר בשתי שכבות, לרבות0.8מבריק דמוי שיש עתיק, בכמות של 

מריחת פריימר מנרלי וגמר סילר או ווקס, ע"ג תשתית שליכט מוחלק
(שנמדד בנפרד), קירות גבס ובטון

11.11.0601

104,189.20 צבע פנים 11.11 סה"כ לתת פרק:

צבע חוץ 11.12 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

8,680.00 28.00 310.00 מ"ר צבע "סופרקריל מ.ד" או ש"ע על טיח חוץ במריחה או בהתזה, לרבות
שכבת יסוד "יסוד קושר" ושתי שכבות "סופרקריל מ.ד" או ש"ע

11.12.0010

23,100.00 77.00 300.00 מ"ר " או ש"ע במרקם עדין על קירות גבס ובטוןTM40שליכט צבעוני אקרילי "
 ק"ג/מ"ר בשכבה, לרבות יסוד אקרילי2.0-2.6(פנים וחוץ), בכמות של 

בגוון השליכט ע"ג תשתיתשליכט מיישר (הנמדדת בנפרד במידה ונידרש)

11.12.0180

31,780.00 צבע חוץ 11.12 סה"כ לתת פרק:

135,969.20 עבודות צביעה 11 סה"כ לפרק:

עבודות אלומיניום 12 פרק:

הנחיות כלליות 12.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

המחירים כוללים ביצוע פריטים עגולים, אלכסונים או מקושתים ולא
תינתן תוספת בגין ביצוע זה. יש לקחת בחשבון כל העלויות הנדרשות

לרבות ולא רק פחת, חיתוכים, מדידות, עבודה מורכבת, חיתוכים בלייזר
וכדומה.

הנחיות כלליות 12.1 סה"כ לתת פרק:

חלונות וויטרינות 12.15 תת פרק:

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

67,320.00 2,805.00 24.00 יח' 127חלון ממ"מ לפי פרט א- 12.15.0001

181,332.00 3,358.00 54.00 יח' 227חלון הזזה לפי פרט א- 12.15.0002

11,560.00 11,560.00 1.00 יח' 327חלון קיפ לפי פרט א- 12.15.0003

9,966.00 9,966.00 1.00 יח' 427ויטרינה לרבות דלת לפי פרט א- 12.15.0004

32,300.00 32,300.00 1.00 יח' 527ויטרינה הכוללת דלתות לפי פרט א- 12.15.0005

17,340.00 1,445.00 12.00 יח' 627חלון קיפ לפי פרט א- 12.15.0006

48,450.00 2,550.00 19.00 יח' 727חלון קיפ לפי פרט א- 12.15.0007

2,550.00 2,550.00 1.00 יח' 827חלון קיפ לפי פרט א- 12.15.0008

27,625.00 5,525.00 5.00 יח' 927חלון קיפ לפי פרט א- 12.15.0009

29,750.00 29,750.00 1.00 יח' 1027חלון קיפ לפי פרט אדריכל א- 12.15.0010

5,950.00 5,950.00 1.00 יח' 1127חלון הזזה לפי פרט א- 12.15.0011

7,438.00 7,438.00 1.00 יח' 12חלון הזזה לפי פרט א- 12.15.0012

43,632.00 808.00 54.00 יח' 1427פרגולה/סככה תלויה מעל פתחי חלונות לפי פרט א- 12.15.0013

2,550.00 2,550.00 1.00 יח' )16 (א-1527חלון הזזה לפי פרט א- 12.15.0014

15,300.00 1,020.00 15.00 יח' 829 לפי פרט מ-200+90/270מחיצה מתקפלת מאלומיניום במידות  12.15.0015

503,063.00 חלונות וויטרינות 12.15 סה"כ לתת פרק:

חיפוי קירות ותקרות בקסטות אלומיניום 12.91 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

לא לחישוב !!! 1,020.00 225.00 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 הפנימי פריימר, לרבות איטום בגבPVDFבחלקו החיצוני בצבע 
הקיר קונסטרוקציית אלומיניום מפרופילי אומגה בעלי תעלות ניקוז

אנכיות וצמד פרופ

12.91.0010
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

חיפוי קירות ותקרות בקסטות אלומיניום 12.91 סה"כ לתת פרק:

פרגולות 12.92 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

142,137.00 1,530.00 92.90 מ"ר 1727פרגולת הצללה לפי פרט אדריכל א- 12.92.0250

142,137.00 פרגולות 12.92 סה"כ לתת פרק:

645,200.00 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

648,890.00 374.00 1,735.00 מ"ר  ס"מ, לרבות5חיפוי קירות בלוחות אבן נסורה בעיבוד "מוטבה" בעובי 
 ס"מ. העבודה9יציקת בטון אל הקיר הקיים. עובי כולל של החיפוי 

 קידוחים בכל אבן, חיבור בחוט "נירוסטה" אל רשת מאחורי4כוללת 
). מחיר יסוד14.050.0400-0410האבן (רשת הפלדה נמדדת בנפרד בסעיפים 

18 לאבן 

14.1.0030

24,290.00 14.00 1,735.00 מ"ר 14.1.0035 ס"מ, לרבות עיגונה10/10 מ"מ כל 4.8רשת פלדה מגולוונת בקוטר 

180,846.00 306.00 591.00 מ"א 45חשפי פתחים/מזוזות ("שקפות") או משקופים ("עטבות") ברוחב עד 
 ס"מ, מאבן בעיבוד "מוטבה"5ס"מ ובעובי 

14.1.0130

61,090.00 298.00 205.00 מ"א  ס"מ  בלוחות  אבן בעיבוד30חיפוי אדני חלונות (ספים)  ברוחב  עד  
 ס"מ ושיפוע לניקוז2/2 ס"מ, עם שן עליונה בחתך 5"מוטבה", בעובי 

המים

14.1.0140

79,560.00 408.00 195.00 מ"א  ס"מ5 ס"מ ובעובי עד 40 ס"מ ועד 35נדבכי ראש ("קופינג") ברוחב מעל 
 ש"ח/מ"א, לרבות החיזוקים הנדרשים ועיגון האבן140במחיר יסוד לאבן 

14.1.0150

850.00 850.00 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'. השלט יותקן בתוך חיפוי האבן כחלק מהחיפוי
החיצוני, במיקום לפי הוראת המפקח.

14.1.0160

995,526.00 עבודות אבן 14.1 סה"כ לתת פרק:

995,526.00 עבודות אבן 14 סה"כ לפרק:

מערכות אורור ומזוג אויר 15 פרק:

ציוד מיזוג אויר ואוורור 15.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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170/2019כתב כמויות למכרז מספר 

mמכרז לבניית בית ספר ממד ארנונה

תת כתב: מבנה ראשי

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

74,205.00 74,205.00 1.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים של יחידת עבוי מרכזית,היח' תותקן על גג
הבניין  , העבודה כוללת חבור לצנרת גז ותקשורת, להזנת החשמל, לוח

-פד" בלבדWחלוקה להזנות עבור כל מודול,בולמי רעידות מסוג "סופר-
בשתי שכבות, וכל יתר הנדרש עפ"י דרישות היצרן והמפרט להתקנה

מושלמת. היחיד

15.1.0010

72,335.00 72,335.00 1.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים של יחידת עבוי מרכזית כנ"ל אך דגם
AM480KXVAGH/EU ט.ק.) ותפוקת38.2 קוו"ט (134.4 לתפוקת קירור של 

 או ש"ע, כמפורט בלבד. (מעבהB)R קוו"ט, עם גז קירור151.2 חימום של 
,410A-

15.1.0020

61,880.00 61,880.00 1.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים של יחידת עבוי מרכזית כנ"ל אך דגם
AM440KXVAGH/EU ט.ק.) ותפוקת35 קוו"ט (123.2 לתפוקת קירור של 

 או ש"ע, כמפורט בלבד.0A(C קוו"ט, עם גז קירור 138.6חימום של 
R-41(מעבה ,

15.1.0030

11,220.00 2,805.00 4.00 יח' 4אספקה והתקנה מושלמים של יחידת מאייד פנימית בבנין מסוג "קסטה" 
כיוונים", חבור לצנרת הגז, לקו התקשורת, חבור לניקוז. היחידה לתפוקת

 ט.ק.) בתנאי התכנון, תוצרת  "סמסונג" או שוו"ע6.1 קוו"ט (5.6קירור של 
, או ש"עAM56FNNDEH/EU" דגם DVMS מאושר בלבד, סידרת "

כמפורט

15.1.0040

22,784.00 2,848.00 8.00 יח' 4אספקה והתקנה מושלמים כנ"ל אך של יחידת מאייד מסוג "קסטה 
.AM60FNNDEH/EU ט.ק.) דגם 1.7 קוו"ט (6כיוונים", לתפוקת קירור של 

15.1.0060

292,740.00 2,788.00 105.00 יח' 4אספקה והתקנה מושלמים כנ"ל אך של יחידת מאייד מסוג "קסטה" 
.AM36FNNDEH/EU ט.ק.) דגם 1 קוו"ט (3.6כיוונים, לתפוקת קירור של 

15.1.0070

38,250.00 38,250.00 1.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים של מערכת צנרת גז קירור בין יחידת העבוי
החיצונית לכל המאיידים ההסתעפויות הקומתיות, הקווים האופקיים בכל

) מקוריים בלבד, והכל בקטרים הנדרשים עלT הקומה, אביזרי התפצלות (
 פי סכמת הצנרת ובאישור היצרן, הבידוד המושלם לצנרת תעלות פח

לצנרת חיצונ

15.1.0080

37,400.00 37,400.00 1.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים של מערכת צנרת גז קירור בין יחידת העבוי
החיצונית לכל המאיידים ההסתעפויות הקומתיות כנ"ל אל עבור מעבה

B.

15.1.0090

36,550.00 36,550.00 1.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים של מערכת צנרת גז קירור בין יחידת העבוי
החיצונית לכל המאיידים ההסתעפויות הקומתיות כנ"ל אל עבור מעבה

C.

15.1.0100

14,058.00 213.00 66.00 יח' אספקה והתקנה של פנל הפעלה ושליטה קירי תוצרת "סמסונג" או שוו"ע
.MWR-SH00N" או "טושיבה" בלבד דגם LGתוצרת "

15.1.0110

661,422.00 ציוד מיזוג אויר ואוורור 15.1 סה"כ לתת פרק:

תעלות,בידוד, מפזרים ואביזרים 15.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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170/2019כתב כמויות למכרז מספר 

mמכרז לבניית בית ספר ממד ארנונה

תת כתב: מבנה ראשי

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

7,650.00 85.00 90.00 מ"ר אספקה והתקנה מושלמים של תעלות מלבניות מפח מגולבן למזוג אויר.
התעלות תהיינה אטומות לחלוטין ב"דק-קאסט", לרבות תמיכות ותליות

מפרופילים מגולבנים, חיבור למפזרים, למאיידים, לפי התכניות והפרטים
הסטנדרטיים, תיאום מלא עם הבנין, עם כל יתר המערכות וכל יתר הנדרש

 במפ

15.2.0010

10,829.00 221.00 49.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים של מוצא קוני עגול מתעלה מלבנית כולל מדף
 כמשווק ע"י "לימורKE דגם ATCויסות ידני עגול מפלסטיק תוצרת 

טכנולוגיות בע"מ" עם ציר כפול ותומך נגדי, עבור תעלה גמישה, כולל
איטום מושלם ב"דק- קאסט" וכל יתר הנדרש.מידות הקונוס, עגול או

אליפטי, בקוט

15.2.0020

5,170.00 47.00 110.00 מ"א " דגםDECאספקה והתקנה מושלמים של תעלות גמישות לאוורור תוצרת "
ISODEC25" או ש"ע של ATCO" כולל תמיכות במרחקים6", הקוטר 

הנדרשים וצורת התמיכה עם סרט ריפוד, חיבור למוצא עגול או למפזר עם
 סרטי הידוק מפלב"ם בלבד.כמפורט וכנדרש במפרטים ובתכניות. (סעיף

15.064.01דקל 

15.2.0030

5,202.00 102.00 51.00 יח' " דגםTROXאספקה והתקנה מושלמים של מפזר תיקרתי תוצרת "
LVS-160.

15.2.0040

1,560.00 1,560.00 1.00 מ"ר אספקה והתקנה מושלמים, של שבכת יניקה/פליטה, נגד גשם, עם רשת
נגד צפורים, חבור לפתח הפליטה, איטום וכל הנדרש. השבכה תוצרת

"טרוקס" או "יעד" כמפורט. המחיר עפ"י השטח נטו בלבד, מידות על פי
)15.065.0210מ"ר) (סעיף דקל 0.085התכנית. (מינימום 

15.2.0050

30,411.00 תעלות,בידוד, מפזרים ואביזרים 15.2 סה"כ לתת פרק:

מפוחי אורור 15.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

2,380.00 1,190.00 2.00 יח' SPאספקה והתקנה מושלמים של מפוח צירי אוורור  חדר טכנולוגיה 
HCM-180Nבלבד, (משווק ע"י א.ר הפצה ושיווק),  איטום כל החיבורים 

וכל יתר הנדרש.

15.3.0010

4,080.00 1,360.00 3.00 יח' SPאספקה והתקנה מושלמים של מפוח אוורור חדר הכנה/שרותים, 
TD500/150 SILENTבלבד, (משווק ע"י א.ר הפצה ושיווק) לקוטר צינור 

 בין מוצא המפוח. איטום כלהחיבורים וכל יתר הנדרש.6של "

15.3.0020

5,355.00 1,785.00 3.00 יח'   תוצרתEW-1200אספקה והתקנה מושלמים של מפוח אורור שירותים, 
אוריס או שווה ערך, מופעל ע"י שעון שבת שבועי\יומי מלוח החשמל

(באחריות אחרים) וכל יתר הנדרש.כמפורט בטבלאות הציוד.

15.3.0030

11,815.00 מפוחי אורור 15.3 סה"כ לתת פרק:

מערכות אורור וסינון אב"כ 15.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

14,883.00 451.00 33.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים של צינור/שרוול הג"א תיקני עשוי פלדה עם
חיבורי אוגנים (כולל אוגנים) בחיבורי ריתוך, ניקוי חול לאחר גמר הייצור
 וגילוון כל השרוול באמבטיית אבץ חם, צביעה בצבע יסוד בשתי שכבות

 ס"מ בהתאם לעובי60-80ובצבע עליון בשתי שכבות. השרוול באורך 
הקיר

15.4.0010
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170/2019כתב כמויות למכרז מספר 

mמכרז לבניית בית ספר ממד ארנונה

תת כתב: מבנה ראשי

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

10,040.00 502.00 20.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים של צינור/שרוול הג"א תיקני עשוי פלדה עם
חיבורי אוגנים (כולל אוגנים) בחיבורי ריתוך, ניקוי חול לאחר גמר הייצור
 וגילוון כל השרוול באמבטיית אבץ חם, צביעה בצבע יסוד בשתי שכבות

 ס"מ בהתאם לעובי40-50ובצבע עליון בשתי שכבות. השרוול באורך 
הקיר

15.4.0020

92,565.00 30,855.00 קומפלט3.00 אספקה והתקנה חיבור וחיווט מושלמים של מערכות אורור וסינון אב"כ
  תוצרת תעשיות "בית אל" עבורFA2400/900מסידרת "תיבת נח" דגם 

מקלטים ומרחבים מוגנים, היחידה תהיה בעלת תו תקן ישראלי. המערכת
 בר) עם מסנן ראשוני3כוללת: שסתום הדף לכניסת אויר (

)ESVF1803/1603מסנ ,(

15.4.0030

32,130.00 10,710.00 קומפלט3.00 אספקה והתקנה חיבור וחיווט מושלמים של מערכות אורור וסינון אב"כ
,חיבור המערכת לשרוולים,FA480/180מסידרת "תיבת נח" כנ"ל אך דגם 

)15.070.0040למערכות החשמל  וכל יתר הנדרש.(סעיף דקל 

15.4.0040

135,027.00 15,003.00 קומפלט9.00 אספקה והתקנה חיבור וחיווט מושלמים של מערכות אורור וסינון אב"כ
,חיבור המערכת לשרוולים,FA800/300מסידרת "תיבת נח" כנ"ל אך דגם 

)15.070.0050למערכות החשמל  וכל יתר הנדרש.(סעיף דקל 

15.4.0050

19,134.00 1,063.00 18.00 יח' אספקה והתקנה חיבור וחיווט מושלמים של שסתום הדף ושחרור לחץ עם
 , תוצרת תעשיות "בית אל" עבור מקלטיםA 803-LA600מפוח, דגם 

ומרחבים מוגנים, היחידה תהיה בעלת תו תקן ישראלי כמפורט וכנדרש.
)15.070.0420(סעיף דקל 

15.4.0060

2,907.00 969.00 3.00 יח' אספקה והתקנה חיבור וחיווט מושלמים של שסתום הדף ושחרור לחץ עם
 , תוצרת תעשיות "בית אל" עבור מקלטים ומרחביםA 483מפוח, דגם 

מוגנים, היחידה תהיה בעלת תו תקן ישראלי כמפורט וכנדרש. (סעיף דקל
15.070.0410(

15.4.0070

306,686.00 מערכות אורור וסינון אב"כ 15.4 סה"כ לתת פרק:

מערכת בקרה 15.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

10,625.00 10,625.00 1.00 יח' 50/150 לשליטה ב- IPהתקנה של בקר מערכת רב תכנותי עם כתובות 
קבוצות, לרבות חיבור למערכת בקרת בניין קיימת. הבקר יותקן בלוח

חשמל אטום - שישולם בנפרד.

15.5.0010

2,040.00 340.00 6.00 ש"ע שעות תכנות מערכת בקרה כוללת, לרבות באמצעות מהנדסי חברת הציוד
 במידת הצורך  ועד להפעלה מושלמת על פי דרישות המזמין.

15.5.0020

2,040.00 340.00 6.00 ש"ע  יח' באמצעות200התקנה של תוכנת בקרת מבנה לניהול ושליטה של 
הבקרים הנ"ל, במחשב קיים חדש של המזמין.

15.5.0021

1,020.00 1,020.00 1.00 יח' ).A לכל בקר (IPרשיון גלישה ברשת תכנות עם כתובת  15.5.0030

1,020.00 1,020.00 1.00 יח' ).Bרשיון טיימר לכל בקר ( 15.5.0040

1,020.00 1,020.00 1.00 יח' ).Kרשיון  אינטרלוק לכל בקר ( 15.5.0050
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170/2019כתב כמויות למכרז מספר 

mמכרז לבניית בית ספר ממד ארנונה

תת כתב: מבנה ראשי

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

3,400.00 3,400.00 קומפלט1.00 אספקה והתקנה מושלמת של לוח חשמל במבנה אטום במידות
120X80X20על הגג, חיבור וחווט של בקר שליטה מרכזיים חדשים מדגם 
GB-50ADA.לרבות הזנת חשמל וחיבור לרשתתקשורת חדשה ,

15.5.0060

21,165.00 מערכת בקרה 15.5 סה"כ לתת פרק:

1,031,499.00 מערכות אורור ומזוג אויר 15 סה"כ לפרק:

מעליות 17 פרק:

למעלית נוסעים 17.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

170,000.00 170,000.00 קומפלט1.00 3 ק"ג, 630נוסעים, 8  ל- GEARLESS-MRLמחיר כללי עבור מעלית 
 מ' בקירוב, בתוקף כנ"ל עם8, גובה הרמה V.V.V.F מ/ש ב- 1.0תחנות, 

כל החומרים והחלקים כולל הובלה והרכבה במקום וכן כולל את כל
החלקים והחומרים שאינם מפורטים אך נחוצים לשימוש וכולל אחריות

הכל כמתואר וכו

17.1.0001

12,750.00 12,750.00 קומפלט1.00 מחיר עבור תוספת תחנה עם שינוי בגובה הרמה (כולל דלת ומשקוף עם
צבע גמר).

17.1.0002

182,750.00 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

5.00 יח' מחיר עבור שרות "רגיל" לאחר תקופת האחריות. 17.2.0001

5.00 יח' כנ"ל אבל עם עבודה וחלקי חילוף. 17.2.0002

חמש שנות שרות לאחר תקופת האחריות 17.2 סה"כ לתת פרק:

182,750.00 מעליות 17 סה"כ לפרק:

רכיבים מתועשים בבניין 22 פרק:

הנחיות כלליות 22.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

המחירים כוללים ביצוע קירות עגולים, אלכסונים או מקושתים ולא תינתן
 תוספת בגין ביצוע זה. יש לקחת בחשבון כל העלויות הנדרשות לרבות

ולא רק פחת, חיתוכים, מדידות, עבודה מורכבת וכדומה.

הנחיות כלליות 22.1 סה"כ לתת פרק:

מחיצות גבס וחיפוי פנים לקירות 22.11 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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170/2019כתב כמויות למכרז מספר 
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תת כתב: מבנה ראשי

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

14,042.00 119.00 118.00 מ"ר  מ"מ, עם75מחיצות גבס חד-קרומיות (בשני הצדדים) בעובי כולל של 
מסילה עליונה ותחתונה וניצבים מפח פלדה מגולוון, הכל עד גמר מושלם,

 מוכן לצביעה, המדידה נטו- ללא פתחים (חיזוק לפתחים עם ניצבים
 מ"מ ובידוד אקוסטי נמדדים בנפרד)1.2בעובי מעל 

22.11.0010

1,008.00 72.00 14.00 מ"א 12.7 פינות בשפכטל ברוחב עד 2גליף למחיצות חופשיות לרבות עיבוד 
ס"מ

22.11.0605

15,050.00 מחיצות גבס וחיפוי פנים לקירות 22.11 סה"כ לתת פרק:

תקרות פריקות מאריחים מינרליים 22.21 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

156,610.80 153.00 1,023.60 מ"ר תקרה אקוסטית מאריחים מינרליים מודולריים דגם "טרופיק" תוצרת חב'
''Rockfon ,או ש"ע ''NRC (aw=0.95=0.90) ס"מ,60/60, אריח במידות 

 מ"מ, עמידות בלחות15.9 ס"מ, בעובי 61/122 ס"מ, 60/120 ס"מ, 61/61
. המחיר כולל את הפרופילים הנושאים והמשניים, אלמנטי התליה100%
(בגו

22.21.0157

156,610.80 תקרות פריקות מאריחים מינרליים 22.21 סה"כ לתת פרק:

תקרות אלומיניום ופח מגולוון 22.22 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

18,353.30 167.00 109.90 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 ליד1.2 מ') וגמר זוויתן בעובי 1.0אלמנטי התליה (בגובה עד 
הקירות, לרבות פרופיל אומגה בין השדות (במידה ונדרש)

22.22.0040

18,353.30 תקרות אלומיניום ופח מגולוון 22.22 סה"כ לתת פרק:

תקרות גבס ופתחי שירות 22.25 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

45,085.80 163.00 276.60 מ"ר 1.0 מ"מ וקונסטרוקציה (בגובה עד 12.7תקרת גבס, לרבות לוח גבס בעובי 
 מ' )

22.25.0010

45,085.80 תקרות גבס ופתחי שירות 22.25 סה"כ לתת פרק:

סגירות אנכיות ואופקיות מגבס 22.26 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

124,599.00 123.00 1,013.00 מ"א סינר גבס אופקי מלוחות גבס בהתאם לפרטי אדריכל 22.26.0009

124,599.00 סגירות אנכיות ואופקיות מגבס 22.26 סה"כ לתת פרק:

תוספות לתקרות אקוסטיות וקירות גבס 22.28 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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תת כתב: מבנה ראשי

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

10,047.00 51.00 197.00 מ"ר תוספת לתקרות אקוסטיות מינרליות מודולריות מצמר סלעים או
 ס"מ עבור חיזוק ע"י61/61-122 ס"מ או 60/60-120פיברגלס, במידות 

ס"מ למנשאים הראשיים. המנשאים60מתלים קשיחים שיחוברו במרחק כל 
 ס"מ זה מזה. המרחק בין61 הראשיים יותקנו במרחק שאינו גדול מ-

המתלה הראשון לבין

22.28.0540

3,525.00 47.00 75.00 יח' תוספת לתקרות אקוסטיות מודולריות עבור חיזוק גופי תאורה או פתחי
5103איוורור בשני צדדים לתקרת הבטון, לפי דרישות פיקוד העורף, ת''י 

4חלק 

22.28.0560

13,572.00 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

38,556.00 1,836.00 21.00 קומפלט  ס"מ150מערכת מחיצות לשרותים הכוללת יחידה אחת מחיצה ברוחב 
 ס"מ: המחיצות עשויות מלוחות100ויחידה אחת חזית התא ברוחב 

 מ''מ, אנטי12''פנוליק'' (טרספה) דוגמת "פנל פרוייקטים" או ש"ע בעובי 
100 ונדליזם ועמידה בפני שריטות, שחיקה, מים ולחות. חזית התא ברוחב 

 ס''מ, ל

22.41.0020

5,508.00 1,377.00 4.00 יח'  ס"מ עם60 ס''מ, לרבות דלת ברוחב 100חזית דלת לשרותים ברוחב 
מנגנון סגירה עצמית בצירי הדלת, עשויה לוחות ''פנוליק'' (טרספה)

 ס''מ15 מ''מ. גובה המערכת 12דוגמת "פנל פרוייקטים" או ש"עבעובי 
 ס''מ מהרצפה עם פרזול מנירוסטה202מהרצפה עד לגובה 

22.41.0030

7,650.00 850.00 9.00 יח'  ס"מ,100 ס"מ ועד 50מחיצה בין משתנות - עבור לוח קבוע ברוחב מעל 
לחזית דלת או מחיצה מסוג ''פנוליק'' (טרספה)  דוגמת "פנל פרוייקטים"

 מ''מ,אנטי ואנדליזם ועמידה בפני שריטות, שחיקה, מים12או ש"ע בעובי 
 ס''מ מהרצפה202 ס''מ מהרצפה עד לגובה 15 ולחות, גובה הלוח 

22.41.0100

51,714.00 מערכת מחיצות לשרותים ומקלחות 22.41 סה"כ לתת פרק:

424,984.90 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-

96,850.00 298.00 325.00 מ"א  ס"מ ובעומק כנידרש  כמפורט50כלונסאות בטון קידוח ויציקה, בקוטר 
בדו"ח יועץ הקרקע.

23.1.0010

361,250.00 425.00 850.00 מ"א  ס"מ ובעומק כנידרש  כמפורט60כלונסאות בטון קידוח ויציקה, בקוטר 
בדו"ח יועץ הקרקע.

23.1.0020

224,640.00 468.00 480.00 מ"א  ס"מ ובעומק כנידרש  כמפורט70כלונסאות בטון קידוח ויציקה, בקוטר 
בדו"ח יועץ הקרקע.

23.1.0030

306,000.00 510.00 600.00 מ"א  ס"מ ובעומק כנידרש  כמפורט80כלונסאות בטון קידוח ויציקה, בקוטר 
בדו"ח יועץ הקרקע.

23.1.0040
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

270,140.00 4,156.00 65.00 טון כלוב זיון לכלונסאות, בכל הקטרים 23.1.0050

1,258,880.00 כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר 23.1 סה"כ לתת פרק:

1,258,880.00 כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר 23 סה"כ לפרק:

שילוט והכוונה בבניינים 29 פרק:

שילוט ותמרור מואר 29.10 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

204.00 68.00 3.00 יח'  מ"מ מפני השלט2נגיש- שלט שרותי נכים מאקריל בגוון כחול מובלט ב-
4 חלק 1918 ס"מ עבור תא שרותי נכים, לפי ת"י 16/16בגודל 

29.10.0120

204.00 שילוט ותמרור מואר 29.10 סה"כ לתת פרק:

שילוט וסימון מרחבים מוגנים וממ"דים 29.30 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

5,610.00 935.00 קומפלט6.00  מ"ר בצבעים50 מ"ר ועד 25שילוט וסימון מרחב מוגן/מקלט בשטח מעל 
פולטי אור

29.30.0030

5,610.00 שילוט וסימון מרחבים מוגנים וממ"דים 29.30 סה"כ לתת פרק:

5,814.00 שילוט והכוונה בבניינים 29 סה"כ לפרק:

ריהוט וציוד מורכב בבנין 30 פרק:

אביזרים במקלחת ובשירותים 30.11 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

2,314.00 89.00 26.00 יח' מחזיק נייר פתוח ממתכת מצופה כרום, מותקן מושלם 30.11.0010

1,620.00 162.00 10.00 יח'  מ"מ ממתכת מצופה כרום300/152/62מתקן לנייר ניגוב ידיים במידות 
תלוי על הקיר, מותקן מושלם

30.11.0300

6,375.00 2,125.00 3.00 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 1918ליד האסלה, לפי תקן ישראלי 

30.11.0550

1,430.00 143.00 10.00 יח' משאבת סבון תלויה ממתכת מצופה כרום, מותקן מושלם 30.11.0800

1,630.00 163.00 10.00 יח' אשפתון בהתאם לפרט אדריכל 30.11.0930

6,800.00 272.00 25.00 יח'  לפי תקן40/8040/90מראה מזכוכית מלוטשת מפוליקרבונט במידות 
3 חלק 1918ישראלי 

30.11.5080

20,169.00 אביזרים במקלחת ובשירותים 30.11 סה"כ לתת פרק:

אבזור כיתות 30.60 תת פרק:
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

22,848.00 1,088.00 21.00 יח'  ס"מ, מסגרת אלומיניום, לפי פרט360/120לוח כיתה מחיק מגנטי במידות 
528נ-

30.60.0020

9,180.00 510.00 18.00 יח' 628 לפי פרט נ-240/120לוח תוכן  30.60.0021

55,080.00 102.00 540.00 מ"א 1328 ס"מ לפי פרט נ-1.7/15פס הגנה לקיר מעץ במידות  30.60.0022

1,836.00 102.00 18.00 מ"א 1128מתלה לתליית מעילים לפי פרט נג- 30.60.0023

29,070.00 1,530.00 19.00 יח' 828ארון אחסון לפי פרט נ- 30.60.0024

118,014.00 אבזור כיתות 30.60 סה"כ לתת פרק:

138,183.00 ריהוט וציוד מורכב בבנין 30 סה"כ לפרק:

מרחבים מוגנים ומקלטים 59 פרק:

מסגרות פלדה 59.40 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

16,578.00 2,763.00 6.00 יח'  ס"מ,100/200נגיש- דלת הדף מוסדית למרחב מוגן, במידות פתח אור 
529לרבות משקוף פח מגולוון וצבע לפי פרט מ-

59.40.0024

87,720.00 3,655.00 24.00 יח'  ס"מ100/100חלון פלדה "מרחב מוגן מוסדי" נגרר לכיס במידות פתח אור 
 מ"מ, לרבות משקוף וצבע לפי פרט24 ס"מ, כנף פלדה בעובי 30וברוחב 

629מ-

59.40.0320

104,298.00 מסגרות פלדה 59.40 סה"כ לתת פרק:

מתקני אוורור וסינון 59.50 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

9,020.00 451.00 20.00 יח'  במקלט/מרחב מוגן בקיר חיצוני לפי פרט8צינור אוורור מפלדה קוטר "
329מ-

59.50.0500

12,384.00 344.00 36.00 יח' 3 במקלט/מרחב מוגן בקיר פנימי לפי פרט מ-8צינור אוורור מפלדה קוטר "
29

59.50.0520

4,080.00 255.00 16.00 יח' 3 במקלט/מרחב מוגן בקיר פנימי לפי פרט מ-4צינור אוורור מפלדה קוטר "
29

59.50.0530

25,484.00 מתקני אוורור וסינון 59.50 סה"כ לתת פרק:

129,782.00 מרחבים מוגנים ומקלטים 59 סה"כ לפרק:

מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד 60 פרק:

ש"ע פועלי בנין 60.10 תת פרק:

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

6,400.00 128.00 50.00 ש"ע חציבה למערכות פטיש חשמלי (קונגו) כולל מפעיל 60.10.0150

6,400.00 ש"ע פועלי בנין 60.10 סה"כ לתת פרק:

6,400.00 מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד 60 סה"כ לפרק:

12,486,616.70 מבנה ראשי 1 סה"כ לתת כתב:



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 46עמוד: 18/03/2020

170/2019כתב כמויות למכרז מספר 

mמכרז לבניית בית ספר ממד ארנונה
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עבודות עפר 1 פרק:

חפירה 1.20 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

521,820.00 36.00 14,495.00 מ"ק 5,000 מ' לכמות מעל 5חפירה ו/או חציבה כללית בשטח לעומק כולל עד 
 מ"ק15,000 מ"ק ועד 

1.20.0015

521,820.00 חפירה 1.20 סה"כ לתת פרק:

מילוי מובא, מצעים והידוק 1.50 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

81,792.00 128.00 639.00 מ"ק  ס"מ והידוק לא מבוקר, המצע20מצע סוג א', לרבות פיזור בשכבות של 
 מ"ק500יסופק ממחצבה מאושרת. המחיר הינו לכמות של עד 

1.50.0100

13,410.00 3.00 4,470.00 מ"ר הידוק רגיל של שתית (קרקעית חפירה) ו/או פני קרקע טבעיים 1.50.0205

95,202.00 מילוי מובא, מצעים והידוק 1.50 סה"כ לתת פרק:

617,022.00 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  

3,080.00 44.00 70.00 מ"ר 2.1.0009 ס"מ מתחת ליסודות עוברים5מצע בטון רזה בעובי 

27,720.00 44.00 630.00 מ"ר 2.1.0010 ס"מ, מתחת ליסודות עוברים.5מצע בטון רזה בעובי 

1,330.00 7.00 190.00 מ"ר  מ"מ מתחת למרצפי בטון, פרושים0.3מצע יריעות פוליאתילן בעובי 
 ס"מ. המדידה נטו.20בחפיות של 

2.1.0020

9,975.00 105.00 95.00 מ"ר 2.1.0030 ס"מ לטרבונות.10מרצפי בטון בעובי 

15,770.00 166.00 95.00 מ"ר 2.1.0040 ס"מ לטריבונות.20מרצפי בטון בעובי 

17,024.00 1,216.00 14.00 מ"ק 2.1.0050 ס"מ לטריבונות.20קירות בטון בעובי 

10,200.00 1,275.00 8.00 מ"ק קורת ראש במידות שונות יצוקה על כלונסאות הדיפון לרבות ניקוי וסיתות
 הכלונסאות עד לקבלת בטון נקי ויציב

2.1.0055

53,550.00 1,275.00 42.00 מ"ק קורת ראש במידות שונות יצוקה על כלונסאות הדיפון לרבות ניקוי וסיתות
 הכלונסאות עד לקבלת בטון נקי ויציב.

2.1.0060
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תת כתב: פיתוח

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

74,400.00 1,488.00 50.00 מ"ק קירות תומכים במידות שונות, לרבות עבודות חפירה/חציבה, מילוי חוזר
לפי הנחיות יועץ קרקע, מצע בטון רזה, יסוד עובר, קיר תומך,זיון בכמות

 ק"ג/מ"ק, נקזים, שקי חצץ וכו'. לפי פרט מהנדס קונסטרוקציה.60של 
המדידה לפי נפח הבטון בלבד

2.1.0065

4,250.00 85.00 50.00 מ"ק  ק"ג למ"ק ועד60תוספת לקירות תומכים הנ"ל עבור זיון בכמות מעל ל - 
 ק"ג למ"ק80

2.1.0066

4,157.00 4,157.00 1.00 טון מוטות פלדה עגולים ומצולעים רתיכים ורשתות פלדה מרותכות,,מסוג
,בקטרים ובאורכים שונים, לזיון הבטון.400פ-

2.1.0067

141,550.00 298.00 475.00 מ"ר  ס"מ יצוק בצמוד לכלונסאות הדיפון לרבות10התזת בטון בעובי מינימום 
ניקוי ושטיפת כלונסאות הדיפון , מילוי בטון עד עומק חצי קוטר הכלונס,

קידוח חורים,ניקויהקדח בלחץ אוויר, קוצים, דבק אפוקסי וכו'.

2.1.0070

595,200.00 1,488.00 400.00 מ"ק קירות תומכים במידות שונות, לרבות עבודות חפירה/חציבה, מילוי חוזר
לפי הנחיות יועץ קרקע, מצע בטון רזה, יסוד עובר, קיר תומך,זיון בכמות

 ק"ג/מ"ק, נקזים, שקי חצץ וכו'. לפי פרט מהנדס קונסטרוקציה.60של 
המדידה לפי נפח הבטון בלבד.

2.1.0080

34,000.00 85.00 400.00 מ"ק  ק"ג למ"ק ועד60תוספת לקירות תומכים הנ"ל עבור זיון בכמות מעל ל - 
 ק"ג למ"ק80

2.1.0085

16,628.00 4,157.00 4.00 טון מוטות פלדה עגולים ומצולעים רתיכים ורשתות פלדה מרותכות,,מסוג
,בקטרים ובאורכים שונים, לזיון בטון קורת הראש.400פ-

2.1.0088

157,966.00 4,157.00 38.00 טון מוטות פלדה עגולים ומצולעים רתיכים ורשתות פלדה מרותכות,מסוג
,בקטרים ובאורכים שונים, לזיון הבטון.400פ-

2.1.0090

1,166,800.00 עבודות בטון יצוק באתר 2.1 סה"כ לתת פרק:

מצעים 2.11 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

40,185.00 47.00 855.00 מ"ר 2.11.0010 ס"מ מתחת לאיטום מגרש כדורסל5 בעובי 20מצע בטון רזה ב-

40,185.00 מצעים 2.11 סה"כ לתת פרק:

1,206,985.00 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

9,400.00 94.00 100.00 מ"ר  יריעות ארג זכוכית2איטום קירות תומכים בשלוש מריחות אספלט חם + 
 ס"מ.3 בעובי P-30ביניהם לרבות הגנה על האיטום בלוחות קלקר 

5.1.0005

94,000.00 94.00 1,000.00 מ"ר  יריעות ארג זכוכית2איטום קירות תומכים בשלוש מריחות אספלט חם + 
 ס"מ.3 בעובי P-30ביניהם לרבות הגנה על האיטום בלוחות קלקר 

5.1.0010
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

103,400.00 עבודות איטום 5.1 סה"כ לתת פרק:

איטום מגרש כדורסל ביריעות ביטומניות 5.23 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

70,965.00 83.00 855.00 מ"ר איטום בטון רזה במערכת דו-שכבתית של יריעות ביטומניות אלסטומריות
4R  משוריינות בלבד פוליאסטר כדוגמת "פוליפז SBSמושבחות בפולימר 

 שחור" או "ישראנובה4R שחור" או "ספירפלקס 4R חול" או "ביטומגום 
4R מ"מ, לרבות פריימר ביטומני מסוג  "4 שחור" או ש"ע בעובי GS-474"
או

5.23.0030

70,965.00 איטום מגרש כדורסל ביריעות ביטומניות 5.23 סה"כ לתת פרק:

הגנה על איטום מגרש כדורסל 5.70 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

23,085.00 27.00 855.00 מ"ר הגנה על איטום מגרש הכדורסל ע"י לוחות פוליסטירן מוקצף מחורצים
 ק"ג/מ"ק25 ס"מ במשקל מרחבי 3בעובי 

5.70.0010

23,085.00 הגנה על איטום מגרש כדורסל 5.70 סה"כ לתת פרק:

197,450.00 עבודות איטום 5 סה"כ לפרק:

נגרות אומן ומסגרות פלדה 6 פרק:

סורגי פלדה 6.51 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

434.00 434.00 1.00 מ"ר  מ"מ20/20סורג קבוע, דוגמה סטנדרטית עשוי מפרופיל פלדה מרובע 
 מ"מ, (לסורגים עם99-100לרבות מסגרת, מגולוון וצבוע, במרווחים של 

"בטן" יש להוסיף לשטח הסורגאת הבליטות-הצדדיות והתחתונה-ברוחב
 ס"מ)50

6.51.0009

434.00 סורגי פלדה 6.51 סה"כ לתת פרק:

מגן קיר 6.55 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

3,264.00 204.00 16.00 מ"א מגני קירות לחדר אשפה על פי פרט אדריכל 6.55.0820

3,264.00 מגן קיר 6.55 סה"כ לתת פרק:

3,698.00 נגרות אומן ומסגרות פלדה 6 סה"כ לפרק:

מתקני תברואה 7 פרק:

ברזים 7.21 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

94.00 94.00 1.00 יח' 3/4ברז ח. אשפה מסגסוגת נחושת קוטר  " 7.21.0110
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תת כתב: פיתוח

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

94.00 ברזים 7.21 סה"כ לתת פרק:

94.00 מתקני תברואה 7 סה"כ לפרק:

עבודות חשמל חוץ 8 פרק:

חיבור תאורת מגרש למרכזיה של עיריית י-ם 8.9 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

850.00 850.00 קומפלט1.00 בדיקת חשמל של "חשמלאי בודק" למרכזיית מאור קיימת עפ"י הנחיות
מחלקת המאור עיריית ירושלים.

8.9.0009

59,600.00 298.00 200.00 מ"א  ס"מ ע"פ פרט120 ס"מ ועומק 40חפירה/חציבה של תעלה לצנרת ברוחב 
וכולל את כל הדרישות במפרט כולל החזרת הרציף או אספלט חדש

קומפלט.

8.9.0010

9,460.00 43.00 220.00 מ"א 8.9.0020 ממ"ר.5X10N2XYכבל חשמל מנחושת 

12,800.00 32.00 400.00 מ"א .4צינור קוברה דו שכבתי בקוטר " 8.9.0030

6,800.00 1,360.00 קומפלט5.00 25 מכסה ל- 120 ס"מ עומק 80שוחת מעבר עגולה מבטון תקנית בקוטר 
טון.

8.9.0040

1,275.00 1,275.00 קומפלט1.00 חיבור כבל הזנה למרכזית מאור קיימת לפי הנחיות מח' המאור כולל
תאום הפסקות, תאום עם מפקח מח' המאור.

8.9.0050

90,785.00 חיבור תאורת מגרש למרכזיה של עיריית י-ם 8.9 סה"כ לתת פרק:

תאורת מגרש ספורט 8.10 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

8,500.00 8,500.00 קומפלט1.00  עשוי פוליאסטר משוריין שקוע בתוךIP-65לוח חשמל לתאורת חוץ 
 ס"מ כולל פלטת מתכת לחווט, סידור נעילה ואת60X80גומחה במידות 

כל האביזרים קומפלט לפי תוכנית למגרש ספורט.

8.10.0010

11,560.00 2,890.00 4.00 יח'  מטר דגם ירושלים עגול מדורג10אספקה והתקנת עמוד תאורה בגובה 
שלושה דירוגים.

8.10.0030

1,328.00 332.00 קומפלט4.00 8.10.0040 מטר.10סט שלבי טיפוס קבועים / מתפרקים לעמוד בגובה 

1,328.00 332.00 קומפלט4.00 8.10.0050 מטר.10הכנה לשלבי טיפוס לעמוד בגובה 

1,020.00 255.00 4.00 יח' אספקה והתקנת מגש חיבורים מפלסטיק תוצרת כפר מנחם דגם ירושלים
.DIN מ"מ עם שלושה פסי 470X100בינוני 

8.10.0060

4,300.00 43.00 100.00 מ"א 8.10.0070 ממ"ר.5X10N2XYכבל חשמל מנחושת 

850.00 17.00 50.00 מ"א 8.10.0080 מ"מ.50צינור קוברה דו שכבתי בקוטר 
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תת כתב: פיתוח

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

3,400.00 1,700.00 קומפלט2.00 25 ס"מ מכסה ל - 120 ס"מ מבטון תיקני בעומק 80שוחת מעבר בקוטר 
טון.

8.10.0090

8,500.00 2,125.00 4.00 יח' HIMOR דגם  IP-66 לומן 300W LED 37500פנס הצפה למגרש ספורט 
FLIS-300.של לירד שטייניץ 

8.10.0100

2,550.00 2,550.00 קומפלט1.00  מטר כולל פירוק הכבלים וניתוק6 עמודים תאורה קיימים בגובה 4פירוק 
מהלוח כולל סילוק היסודות , הובלה ומסירתם למחסני המזמין.

8.10.0110

2,550.00 1,275.00 קומפלט2.00 B-30 ס"מ) בטון מסוג 100X100X130חפירת בור ויציקת יסוד מסוג "ב" (
כולל ברגי יסוד.

8.10.0120

45,886.00 תאורת מגרש ספורט 8.10 סה"כ לתת פרק:

תשתיות ופיתוח 8.11 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

4,760.00 2,380.00 קומפלט2.00  מכסה120 ס"מ ועומק 120אספקת והתקנת שוחת מעבר כבלים בקוטר 
 טון,כולל חפירת/ חציבת הבור עבורה.12.5

8.11.0010

11,730.00 1,955.00 קומפלט6.00  מכסה120 ס"מ ועומק 100אספקת והתקנת שוחת מעבר כבלים בקוטר 
 טון,כולל חפירת/ חציבת הבור עבורה.12.5

8.11.0020

7,780.00 1,556.00 קומפלט5.00 12.5 מכסה 100 ס"מ ועומק 80אספקת והתקנת שוחת מעבר כבלים בקוטר 
 טון,כולל חפירת/ חציבת הבור עבורה.

8.11.0030

5,100.00 17.00 300.00 מ"א .10X1.5N2XYכבל פיקוד ממוספר מנחושת  8.11.0040

6,800.00 68.00 100.00 מ"א 8.11.0050 מאושר ע"י ח"ח.6צינור קוברה דו שכבתי "

13,600.00 68.00 200.00 מ"א 8.11.0055 מאושר ע"י ח"ח.6צינור קוברה דו שכבתי "

1,600.00 32.00 50.00 מ"א 8.11.0060 מאושר ע"י ח"ח.4צינור קוברה דו שכבתי "

9,600.00 32.00 300.00 מ"א 8.11.0065 מאושר ע"י ח"ח.4צינור קוברה דו שכבתי "

2,100.00 21.00 100.00 מ"א 8.11.0070 מאושר ע"י ח"ח.3צינור קוברה דו שכבתי "

680.00 17.00 40.00 מ"א 8.11.0080 מאושר ע"י ח"ח.2צינור קוברה דו שכבתי "

1,020.00 17.00 60.00 מ"א 8.11.0085 מאושר ע"י ח"ח.2צינור קוברה דו שכבתי "

510.00 17.00 30.00 מ"א 8.11.0090 ממ"ר.50 בקוטר 13.5צינור פוליאטלו יק"ע 
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

510.00 17.00 30.00 מ"א 8.11.0095 ממ"ר.50 בקוטר 13.5צינור פוליאטלו יק"ע 

12,900.00 43.00 300.00 מ"א 8.11.0100 ממ"ר.5X10N2XYכבל חשמל מנחושת 

6,120.00 51.00 120.00 מ"א 8.11.0110 ממ"ר.5X16N2XYכבל חשמל מנחושת 

10,500.00 30.00 350.00 מ"א  ממ"ר שזורה כולל מהדקים קנדיים כנדרש35מוליך נחושת חשופה 
לחיבור.

8.11.0120

17,850.00 2,550.00 7.00 יח' 3 מטר , דגם ירושלים 8אספקה והתקנת עמוד תאורה מפלדה בגובה 
דירוגים .

8.11.0130

1,020.00 255.00 4.00 יח' אספקה והתקנת מגש חיבורים מפלסטיק תוצרת כפר מנחם דגם ירושלים
.DIN מ"מ עם שלושה פסי 470X100בינוני 

8.11.0140

7,140.00 1,020.00 קומפלט7.00 B-30 ס"מ) בטון מסוג 80X80X100חפירת בור ויציקת יסוד מסוג "ב" (
כולל ברגי יסוד.

8.11.0150

20,400.00 2,550.00 8.00 יח'  עשוי יציקתIP-66 90W בהספק econo ledחניה - גו"ת לרחובות 
אלומיניום צבוע באבקת פוליאסטר אלקטרוסטטית בתנור עם טיפול

לעמידות נגד קרוזיה מערכת אופטית זכוכית מחוסמת שקופה לד תוצרת
CREE דרייבר תוצרת MEANWEELכולל התקן הגנה נגד נחשולי מתח עד 

10KV\10KAמפרק מתכוו 

8.11.0160

141,720.00 תשתיות ופיתוח 8.11 סה"כ לתת פרק:

278,391.00 עבודות חשמל חוץ 8 סה"כ לפרק:

עבודות טיח 9 פרק:

טיח פנים 9.11 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

1,682.45 77.00 21.85 מ"ר טיח פנים שתי שכבות סרגל בשני כיוונים על שטחים מישוריים, לרבות
עיבוד מקצועות (פינות) וזוויתנים

9.11.0010

1,682.45 טיח פנים 9.11 סה"כ לתת פרק:

1,682.45 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

588.20 173.00 3.40 מ"ר 40 ס"מ, מחיר יסוד 30/30ריצוף ביתן שומר באריחי קרמיקה במידות 
ש"ח/מ"ר

10.31.0025

243.20 38.00 6.40 יח' פנל לנ"ל 10.31.0026

831.40 ריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה 10.31 סה"כ לתת פרק:
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חיפוי קירות 10.50 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

7,830.00 174.00 45.00 מ"ר  ס"מ,50/50חיפוי קירות ח. אשפה באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה במידות 
 ש"ח/מ"ר45 מחיר יסוד 

10.50.0010

7,830.00 חיפוי קירות 10.50 סה"כ לתת פרק:

8,661.40 עבודות ריצוף וחיפוי 10 סה"כ לפרק:

עבודות אלומיניום 12 פרק:

12.11 מסלולים2 אגפים ב-2חלון נגרר אגף על אגף (הזזה) של  תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

1,020.00 1,020.00 1.00 מ"ר 1527חלון ביתן שומר בהתאם לפרט א- 12.11.0200

1,020.00 12.11 מסלולים2 אגפים ב-2חלון נגרר אגף על אגף (הזזה) של  סה"כ לתת פרק:

1,020.00 עבודות אלומיניום 12 סה"כ לפרק:

עבודות אבן 14 פרק:

עבודות מיוחדות בקירות אבן ונדבכי ראש 14.30 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

246,024.00 408.00 603.00 מ"א  ס"מ במחיר5 ס"מ ובעובי עד 40 עד 30נדבכי ראש ("קופינג") ברוחב מ
 ש"ח/מ"א, לרבות החיזוקים הנדרשים ועיגון האבן140יסוד לאבן 

14.30.0040

246,024.00 עבודות מיוחדות בקירות אבן ונדבכי ראש 14.30 סה"כ לתת פרק:

חיפוי קירות בלוחות אבן (טבעי ותעשייתי) 14.50 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

413,008.00 332.00 1,244.00 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 אבן,חיבור בחוט "נירוסטה" אל רשת מאחורי 4כוללת 
). מחיר14.050.0400-0410האבן  (רשת הפלדה נמדדת בנפרד בסעיפים 

יסוד לאב

14.50.0050

22,392.00 18.00 1,244.00 מ"ר 14.50.0410 ס"מ, לרבות עיגונה10/10 מ"מ כל 4.8רשת פלדה מגולוונת בקוטר 

435,400.00 חיפוי קירות בלוחות אבן (טבעי ותעשייתי) 14.50 סה"כ לתת פרק:

681,424.00 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-



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 53עמוד: 18/03/2020

170/2019כתב כמויות למכרז מספר 

mמכרז לבניית בית ספר ממד ארנונה

תת כתב: פיתוח

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

68,540.00 298.00 230.00 מ"א  ס"מ ובעומק כנידרש 50כלונסאות בטון  לדיפון,קידוח ויציקה, בקוטר 
כמפורט בדו"ח יועץ הקרקע.

23.1.0010

93,600.00 468.00 200.00 מ"א  ס"מ ובעומק כנידרש 70כלונסאות בטון  לדיפון,קידוח ויציקה, בקוטר 
כמפורט בדו"ח יועץ הקרקע.

23.1.0020

514,800.00 468.00 1,100.00 מ"א  ס"מ ובעומק כנידרש70כלונסאות בטון לדיפון,קידוח ויציקה, בקוטר 
כמפורט בדו"ח יועץ הקרקע.

23.1.0025

29,092.00 4,156.00 7.00 טון כלוב זיון לכלונסאות, בכל הקטרים 23.1.0030

170,396.00 4,156.00 41.00 טון כלוב זיון לכלונסאות, בכל הקטרים 23.1.0031

876,428.00 כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר 23.1 סה"כ לתת פרק:

876,428.00 כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר 23 סה"כ לפרק:

הריסות ופירוקים 24 פרק:

24.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

3,825.00 1,275.00 קומפלט3.00 פינוי פסולת (של אחרים) הקיימת באתר - לפני תחילת עבודות הקבלן
 מ"ק. המחיר כולל12בשטח. פינוי והובלת הפסולת ע"י מכולה בנפח 

העמסה ואגרת פינוי. העבודה תבוצע לפי דרישה בלבד

24.1.0011

3,825.00 24.1 סה"כ לתת פרק:

הריסת קירות ומחיצות מבניה ומבטון 24.12 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

55,250.00 1,105.00 50.00 מ"ק  ס"מ25הריסת קירות בטון מטויחים ו/או מחופים בקרמיקה, בעובי מעל 
 ס"מ, לרבות חיתוך הזיון50ועד 

24.12.0090

מדידת ההריסות הינה לפי שטח רצפות המבנה, ברוטו (מדידה חוץ - חוץ).

55,250.00 הריסת קירות ומחיצות מבניה ומבטון 24.12 סה"כ לתת פרק:

הריסת מבנה קשיח 24.82 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

12,348.00 196.00 63.00 מ"ר הריסת מבנה בן קומה אחת, בשלמות או בחלקו, עשוי בלוקים ובטון, ריק
 מ"ר100 מ"ר ועד 50מתכולה, לרבות הריסת יסודות, בשטח כולל מעל 

24.82.0030

12,348.00 הריסת מבנה קשיח 24.82 סה"כ לתת פרק:

71,423.00 הריסות ופירוקים 24 סה"כ לפרק:

ריהוט וציוד מורכב בבנין 30 פרק:
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מתקני ספורט 30.23 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

26,350.00 13,175.00 2.00 יח'  למגרש חוץ, לוח שקוף בלתי שביר, חישוק קפיצי2007מתקן סל בסקט 
, מגן לעמוד סל, לרבות ביסוס ובדיקה לפי ת"יUמגולוון ורשת, מגן לוח 

5515

30.23.0171

26,350.00 מתקני ספורט 30.23 סה"כ לתת פרק:

ציפוי וסימון מגרשים 30.25 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

18,270.00 30.00 609.00 מ"ר ציפוי מגרש בספורט-קוט אקרילי, מבוצע בשכבות בהתאם להנחיות
היצרן, לרבות ניקוי יסודי של המגרש לפני ביצוע הציפוי

30.25.0100

18,270.00 ציפוי וסימון מגרשים 30.25 סה"כ לתת פרק:

44,620.00 ריהוט וציוד מורכב בבנין 30 סה"כ לפרק:

פיתוח נופי 40 פרק:

מדרגות 40.52 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

25,560.00 213.00 120.00 מ"א  ס"מ (רום ושלח), גוון צבעוני, גמר ורמת31/15נגיש- מדרגות בחתך עד 
38חספוס לבחירת האדריכל, לרבות שקע וסרט אזהרה מחוספס ברוחב 

 ש"ח/מ"א180מ"מ בגוון לבחירת האדריכל,מדרגות במחיר יסוד 

40.52.0025

72,590.00 595.00 122.00 מ"א  ס"מ (רום ושלח), גוון צבעוני, גמר ורמת93/45נגיש- מדרגות בחתך 
38חספוס לבחירת האדריכל, לרבות שקע וסרט אזהרה מחוספס ברוחב 

 ש"ח/מ"א540מ"מ בצבע לבן, שחור או צהוב, מדרגות במחיר יסוד 

40.52.0026

98,150.00 מדרגות 40.52 סה"כ לתת פרק:

ריצוף באבנים משתלבות 40.53 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

153,990.00 87.00 1,770.00 מ"ר 10/20 ס"מ, מלבניות במידות 6ריצוף בתוך בי"ס באבנים משתלבות בעובי 
 ס"מ (לא כולל מצע),5 ס"מ, לרבות חול 20/20 ס"מ או ריבועיות במידות 

גוון אפור

40.53.0309

8,568.00 153.00 56.00 מ"ר נגיש- ריצוף פודסטים וכבשים בשילוב בליטות או פסים בהתאם לדרישות
 ס"מ תוצרת "ולפמן" או ש"ע, בגוון צבעוני -30/30/6האדריכל, במידות 

גמר כורכרי

40.53.2492

162,558.00 ריצוף באבנים משתלבות 40.53 סה"כ לתת פרק:

אבני שפה וגן, אבני תיחום 40.54 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

6,660.00 74.00 90.00 מ"א  ס"מ, לרבות יסוד ומשענת17/25/100אבן שפה לכביש (חניה) במידות 
בטון, גוון אפור

40.54.0020
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

4,032.00 63.00 64.00 מ"א  ס"מ לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון צבעוני -10/20/100אבן גן במידות 
על בסיס מלט אפור

40.54.0602

10,692.00 אבני שפה וגן, אבני תיחום 40.54 סה"כ לתת פרק:

271,400.00 פיתוח נופי 40 סה"כ לפרק:

גינון והשקיה 41 פרק:

עיבוד הקרקע ואדמת גינון 41.11 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

11,376.00 9.00 1,264.00 מ"ר  מ"ק/דונם20זיבול בזבל כופיתגן או בזבל קומפוסט מועשר בכמות של 
לרבות תיחוח ויישור כללי

41.11.0120

32,816.00 56.00 586.00 מ"ק אדמה מתאימה לגינון, לרבות פיזור בשטח (כמות גדולה) 41.11.0210

44,192.00 עיבוד הקרקע ואדמת גינון 41.11 סה"כ לתת פרק:

נטיעה 41.20 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

750.00 6.00 125.00 יח' 41.20.0021 ליטר)1נטיעת שתילים רב שנתיים (קטן מ-

15,600.00 13.00 1,200.00 יח' 41.20.0030 ליטר)1 (3נטיעת שתילים גודל מס' 

8,294.00 319.00 26.00 יח'  מ' מפני הקרקע,0.3 מדוד 2" בקוטר גזע "8 ליטר) "גודל 60עצים ממיכל (
 ליטר קומפוסט לעץ30לרבות זוג סמוכות מחוטאות ו- 

41.20.0180

24,644.00 נטיעה 41.20 סה"כ לתת פרק:

צנרת השקיה 41.70 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

7,958.00 23.00 346.00 מ"א  מ"מ,50 קשיח, קוטר 10צינורות פוליאתילן לרבות אביזרי חיבור דרג 
לרבות אביזרים, חיבורים והנחה מעל פני הקרקע או בתעלה (חפירה

וכיסוי נמדדים בנפרד)

41.70.0260

47,056.00 136.00 346.00 מ"א , מצופה מלט ועטוף במעבר5/32, עובי דופן "4שרוול פלדה קוטר "
 ס"מ והשחלת חוט120המיועד לכביש, לרבות חפירה בעומק כיסוי עד 

ניילון

41.70.0620

55,014.00 צנרת השקיה 41.70 סה"כ לתת פרק:

שלוחות טפטוף 41.80 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

6,000.00 6.00 1,000.00 מ"א   מ"מ, טפטפת כל17שלוחות טפטוף מווסת, דוגמת "רעם נטפים" או ש"ע, 
 ס"מ40-50

41.80.0020
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

806.00 31.00 26.00 יח'  טפטפות אינטגרליות10 מ"מ עם 16טבעת מצינור פוליאתילן קוטר 
 ס"מ, הטבעת מחוברת לצינור ההזנה ע"י30מתווסתות, במרווחים של 

מחבר פלסאון

41.80.0120

6,806.00 שלוחות טפטוף 41.80 סה"כ לתת פרק:

מערכת השקיה 41.90 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

3,315.00 3,315.00 קומפלט1.00 ראש מערכת לרבות, מחשב, ברזים, שעונים, מנגנוני השהיה, שסתומים
ועוד, הכל עד לגמר ותפקוד מלא של המערכת

41.90.0001

850.00 850.00 קומפלט1.00 ארון לראש מערכת השקיה לרבות אביזרים 41.90.0002

4,165.00 מערכת השקיה 41.90 סה"כ לתת פרק:

134,821.00 גינון והשקיה 41 סה"כ לפרק:

ריהוט חוץ 42 פרק:

ספסלים 42.20 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

58,684.00 1,726.00 34.00 יח' 130ספסל נגיש לפי פרט מפ- 42.20.0110

58,684.00 ספסלים 42.20 סה"כ לתת פרק:

אשפתונים 42.41 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

16,915.00 995.00 17.00 יח' 330אשפתון לפי פרט מפ- 42.41.0012

16,915.00 אשפתונים 42.41 סה"כ לתת פרק:

ברזיות 42.42 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

10,557.00 3,519.00 3.00 יח' 2ברזיה לפי פרט מפ- 42.42.0060

10,557.00 ברזיות 42.42 סה"כ לתת פרק:

סככות ורשתות צל 42.67 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

66,300.00 5,100.00 13.00 קומפלט סככה מרשת צל מרובעת או מלבנית בצורת פרמידה. הרשת עשויה מחוט
פוליאתילן בצפיפות גבוהה, האריג אינו נרקב ודוחה עובש, הצללה

, הרשת עשויה מחומרים מעכבי בעירה לפיU.V, עמידה בפני 98%-91%
, דגם "פגודה" דוגמת "סככות ראשון" או ש"ע, על קונסטרוקציה5093ת"י 
 עמודים4 של 

42.67.0008
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

66,300.00 סככות ורשתות צל 42.67 סה"כ לתת פרק:

152,456.00 ריהוט חוץ 42 סה"כ לפרק:

גידור 44 פרק:

גדרות מוסדיות מפרופילי פלדה 44.12 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

48,909.00 357.00 137.00 מ"א 1430 מ' לפי פרט מפ-1.3גדר מוסדית בגובה  44.12.0004

107,406.00 442.00 243.00 מ"א 430 מ' לפי פרט מפ-2.2גדר מוסדית בגובה  44.12.0050

156,315.00 גדרות מוסדיות מפרופילי פלדה 44.12 סה"כ לתת פרק:

מאחז יד 44.22 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

16,082.00 187.00 86.00 מ"א  מ"מ ובגובה16 מעוגן לקיר ע"י צינור קוטר 11/2מאחז יד מצינור קוטר "
 מ', לרבות רוזטות לכיסוי החיבור. מאחז היד מגולוון וצבוע1.05

44.22.0200

16,082.00 מאחז יד 44.22 סה"כ לתת פרק:

שערים מפרופילי פלדה 44.31 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

7,140.00 2,380.00 3.00 יח' 120-145/200שער חד כנפי מגולוון דגם "ציון" או "חנית" או ש"ע במידות 
"/2.23/4 מ"מ, ניצבים מצינורות קוטר 60/40/2.2ס"מ, מסגרת מפרופיל  

 או פרופיל2/"2.6 מ"מ,לרבות עמודים מצינור קוטר 99במרווח של 
 ס"מ ופרזול40/40/40 מ"מ מבוטנים ליסודות בטון במידות 80/80/2.6

44.31.0010

6,375.00 6,375.00 1.00 יח' 1230דלתות כניסה למתחם + קבועים בצורה מעוגלת לפי פרט מפ- 44.31.0020

4,675.00 4,675.00 1.00 יח' 1230שער דו-כנפי בהתאם לפרט מפ- 44.31.0025

8,500.00 8,500.00 קומפלט1.00 1330ארון תשתיות בהתאם לפרט מפ- 44.31.0026

1,105.00 1,105.00 1.00 יח' 3429דלת ביתן שומר לפי פרט מ- 44.31.0027

27,795.00 שערים מפרופילי פלדה 44.31 סה"כ לתת פרק:

מחסומי זרוע 44.41 תת פרק:

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

4,293.00 4,293.00 1.00 יח' 630מחסום זרוע חשמלי בהתאם לפרט מפ- 44.41.0030

4,293.00 מחסומי זרוע 44.41 סה"כ לתת פרק:

204,485.00 גידור 44 סה"כ לפרק:

סלילת כבישים ורחבות 51 פרק:

הסדרי תנועה וחניה קבועים 51.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

1,404.00 78.00 18.00 מ"א אבן שפה בסלילה חדשה מסוג אבן עליה 51.1.0001

630.00 14.00 45.00 מ"ר אספקה חומרים וצביעה בצבע מיוחד לכבישים חניות נכים 51.1.0002

20,280.00 78.00 260.00 מ"א אבן שפה בסלילה חדשה 51.1.0004

2,340.00 78.00 30.00 מ"א אבן שפה בסלילה חדשה מסוג אבן שפה מנמחת 51.1.0005

460.00 23.00 20.00 מ"ר צביעת מעבר חצייה 51.1.0006

1,560.00 6.00 260.00 מ"א צביעת אבני שפה חדשה 51.1.0007

2,584.00 323.00 8.00 מ"א הספקה והתקנה של מעקות בטיחות להולכי רגל דגם עיריית ירושלים 51.1.0008

1,065.00 213.00 5.00 יח' הספקה והתקנה עמוד לתמרורי דרך מסוג עירוני 51.1.0009

1,224.00 153.00 8.00 יח' הספקה והתקנה של תמרורים מכל סוג (לפי תכנית) על עמודי רמזור או
על עמוד תמרור בגודל עירוני , כולל כל האביזרים החדשים

51.1.0010

1,080.00 9.00 120.00 מ"א ) ס''מ10אספקת חומרים וצביעת סימון חניה ברוחב ( 51.1.0803

425.00 17.00 25.00 מ"א פירוק של אבני שפה 51.1.0804

33,052.00 הסדרי תנועה וחניה קבועים 51.1 סה"כ לתת פרק:

עבודות הכנה ופירוק 51.10 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

4,250.00 170.00 25.00 מ"ר  ש"ח/מ"ר),100נגיש- משטחי אזהרה (מחיר יסוד לאבן סימון עם בליטות 
2 חלק 1918הכל עד גמר מושלם, לפי תקן ישראלי 

51.10.0492

4,250.00 עבודות הכנה ופירוק 51.10 סה"כ לתת פרק:
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עבודות אספלט 51.40 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

1,708.00 2.00 854.00 מ"ר 51.40.0011 ליטר/מ''ר1ציפוי יסוד באימולסיה ביטומנית בשיעור של 

1,708.00 2.00 854.00 מ"ר 51.40.0016 ליטר/מ''ר0.5ציפוי מאחה באימולסיה ביטומנית בשיעור של 

36,722.00 43.00 854.00 מ"ר  ס"מ מתערובת עם אבן דולומיט6שכבה מקשרת מבטון אספלט בעובי 
, לרבות פיזור והידוקPG 68-10), ביטומן 1 מ"מ ("25גודל מקסימלי 

51.40.0023

31,598.00 37.00 854.00 מ"ר  ס"מ מתערובת עם5שכבה נושאת עליונה בכבישים מבטון אספלט בעובי 
, לרבותPG 68-10), ביטומן 3/4 מ"מ ("19אבן דולומיט גודל מקסימלי 

פיזור והידוק

51.40.0045

67,599.00 111.00 609.00 מ"ר  ס"מ מבוצע בשתי שכבות: שכבה נושאת7אספלט במגרשי ספורט בעובי 
) ומעליה, שכבת אספלט3/4 מ"מ ("19 ס"מ גודל הגרגר 4תחתונה בעובי 

), לרבות פיזור, ריסוס ביטומני3/8 מ"מ ("9.5 ס"מ גודל מקסימלי 3בעובי 
בין השכבות ופילוס אספלט בפינשר

51.40.0130

139,335.00 עבודות אספלט 51.40 סה"כ לתת פרק:

מעבירי מים (מובל סגור)  ותעלות 51.63 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

4,794.00 1,598.00 3.00 מ"א  ס"מ מיצקת ברזל עם מסגרת מפלדה30סבכה לתעלת ניקוז ברוחב 
מגולוונת דגם "ירדן" תוצרת "ולפמן" או ש"ע, לרבות עיגונה בעת יציקת

התעלה

51.63.0410

4,794.00 מעבירי מים (מובל סגור)  ותעלות 51.63 סה"כ לתת פרק:

181,431.00 סלילת כבישים ורחבות 51 סה"כ לפרק:

מתקני תברואה 57 פרק:

אספקת מים מחוץ למבנה 57.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

1,828.00 1,828.00 קומפלט1.00 6ביצוע מושלם של התחברות מקו מים עירוני קיים. הקו הקיים בקוטר "
.4 עם צפוי פנימי של בטון בקוטר "Tעשוי פלדה, וההסתעפות עם אביזר 

העבודה כוללת תיאום עם המזמין ו/או הרשות המקומית, חפירה לגלוי
הקו, מצע ומלוי בחול ים, הידוק בשכבות, תיקון האספלט והחזרת המצב

לקדמ

57.1.0010

2,125.00 2,125.00 קומפלט1.00 הכנה מושלמת בנישה חיצונית, או באופן גלוי על על יד קיר קיים, למונה
מים ראשי לבנין, על פי המרחקים והמידות שהקבלן יקבל לאחר שיתאם

4הנושא עם הרשות העירוניתאו עם המזמין. קוטר הצנרת הראשית "
  זויות צנרת פלדה עם צפוי פנימי של בטון4(פלדה). ההכנה כוללת כ-

בקוטר "

57.1.0020

3,452.00 1,726.00 2.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים של מגוף ראשי לאספקת מים לבנין או מגוף
ברשת המים הראשית, מותקן בתא מגוף חיצוני או במכלול מונה המים,
ברז "טריז" קצר לפי דגמי "שמידינג" עם צפוי פנימי של אמאיל (מיוצר
ע"י "רפאל") או ש"ע של "הכוכב", כולל אוגנים נגדיים מגולבנים וכל

הנדרש. ה

57.1.0030
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

986.00 986.00 1.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים כנ"ל, אך של מסנן אלכסוני על קו מים ראשי,
עם צפוי פנימי של אמאיל, כולל מגוף שטיפה כדורי. המסנן תוצרת

(אוגנים נגדיים וכל הנדרש. הקוטרW-4"-70F-Y-C-16-PB"ברמד" דגם 
W, 57.022.1010.(סעיף דקל 4"

57.1.0040

6,477.00 6,477.00 1.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים של מז"ח עם אזור לחץ מופחת, תיקני ומאושר,
תוצרת "קונבראקו" (משווק ע"י "א.ר.י." כפר חרוב") או ש"ע מאושר,

אוגנים נגדיים מגולבנים וכלהנדרש, והתקנה ע"י מתקין מורשה בלבד.
)57.025.0510.(סעיף דקל 4הקוטר "

57.1.0050

4,922.00 4,922.00 1.00 יח'  מדגם "אוקטב" (סעיף3אספקה והתקנה מושלמים של מד מים בקוטר "
)57.025.0172דקל 

57.1.0060

1,020.00 1,020.00 1.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים של ברז סגירה למי רשת, "פרפר" מגופר, מנגנון
, תוצרת "רפאל" או4 גיר, אוגנים נגדיים מגולבנים וכל הנדרש. הקוטר "

"הכוכב".

57.1.0070

153.00 153.00 1.00 יח' .(סעיף דקל1אספקה והתקנה מושלמים כנ"ל של ברז "כדורי", הקוטר "
07.021.0410(

57.1.0080

72.00 36.00 2.00 יח' .1אספקה והתקנה מושלמים כנ"ל של רקורד לברז "כדורי", הקוטר "
)07.023.0720(סעיף דקל 

57.1.0090

1,360.00 1,360.00 1.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים של ברז אוטומטי לשחרור אויר מקווי מים
, כולל2, בקוטר "D-050ראשיים. הברז תוצרת "א.ר.י." דגם "שלף ממוגן" 

)57.022.0500כל הנדרש וכמומלץ ע"י יצרןהברז. (סעיף דקל 

57.1.0100

5,050.00 2,525.00 2.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים של ברז שריפה כפול  עם חבור מאוגן, כולל
מכסה הגנה, מחברי "שטורץ" וכל הנדרש, בצבע אשר יקבע ע"י הרשות

")X4"X3המקומית (מאמאיל אפוי בתנור). הברז תוצרת "פומס" דגם מס' 
). על כל מוצא יותקן "סגר שטורץ" מקורי של היצרן, וכל יתר הנדרש3"9

וכמפורט

57.1.0110

1,394.00 697.00 2.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים כנ"ל, אך של "מתקן שבירה" נגד הצפה לברזי
, כולל אוגנים נגדיים מגולבנים, עם214כבוי אש, תוצרת "פומס" דגם 

)57.026.0070. (סעיף דקל 4, וכל הנדרש. הקוטר"APCצפוי 

57.1.0120

32,000.00 128.00 250.00 מ"א אספקה והתקנה מושלמים של צנרת אספקת מים ראשית, טמונה בקרקע
 ס"מ, כולל פתיחת אספלט בחיתוך, או פירוק מדרכות125בעומק של עד 

מרוצפות או אבני שפה וכו' לאורךתואי הצנור, חפירה וחציבה, מצע
 ס"מ, מלוי הידוק בשכבות וכל הנדרש,15ועטיפת חול דיונות בעובי 

תיקוני אספלט א

57.1.0130

15,620.00 71.00 220.00 מ"א אספקה והתקנה מושלמים של צנרת "פקסגול" לאספקת מים קרים או
, הגנת המתעל ברצפה, ההתקנה15 מ"מ ובדרג 40חמים, קוטר הצנרת 

תתבצע לפי הוראות יצרן לרבות יתר דרישות המפרט והתוכניות, המחיר
)07.012.0310לפי האורך בלבד.(סעיף דקל 

57.1.0140

1,275.00 1,275.00 קומפלט1.00 אספקה והתקנה מושלמים של זקיף ואביזרים לראש מערכת השקייה כולל
 ברז סגירה, מסנן, ווסת לחץ עשויים פוליאטילן תוצרת "פלסים" או ש"ע,

 עמיד בקרינת1.5 קשיח "PVC. האביזרים יחוברו לצינור 1.5הקוטר "
שמש, העולה מהקרקע (ומחובר לצנרת האספקה התת - קרקעית) עם  גוש

40בטון 

57.1.0150
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

1,029.00 1,029.00 1.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים כנ"ל של מז"ח עם אזור לחץ מופחת, תיקני
ומאושר, תוצרת "קונבראקו" (משווק ע"י "א.ר.י." כפר חרוב") או ש"ע

מאושר, אוגנים נגדיים מגולבנים וכל הנדרש, והתקנה ע"י מתקין מורשה
)07.021.0695. (ראש מע' גינון) (סעיף דקל 1בלבד. הקוטר "

57.1.0160

10,200.00 1,700.00 קומפלט6.00 2611אספקה והתקנה מושלמים של  ברזיית אביב עם ראש כפול מק"ט: 
תוצרת "שחם אריכא".

57.1.0170

88,963.00 אספקת מים מחוץ למבנה 57.1 סה"כ לתת פרק:

מערכת ביוב וסילוק שפכים בגבולות מגרש 57.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

33,200.00 166.00 200.00 מ"א אספקה והתקנה מושלמים של צינורות פי.וי.סי. קשיח לביוב ותיעול תת
 בעלי עובי דופן "מעובה" בצבע884 (לפי תקן ישראל SN-8קרקעי חיצוני, 

 כתום), מונחים בקרקע,עם טבעות אטימה מותקנות בשקוע ועם כיסויים
מתאימים להגנה על טבעות האטימה. בשטחי גינון ופיתוח, תחת משטחי

בטון

57.2.0010

2,775.00 111.00 25.00 מ"א 110 לביוב כנ"ל אך בקוטר HDPEאספקה והתקנה מושלמים של צינורות 
)07.031.0430מ"מ. (סעיף דקל 

57.2.0020

31,654.00 4,522.00 7.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים של שוחות בקרה עגולות מחוליות טרומיות
, לרבות דפנות הגליל, תקרות (שטוחות או שלושה חלקים658מבטון ת"י 

 , רצפת תא יצוקהMBאו קונוס בהתאם לנדרש), מתוצרת"וולפמן" דגם 
 ס"מ על גבי מצע בטון רזה, אטימה בין החוליות20מבטון בעובי 

הטרומיות, בניית

57.2.0030

17,442.00 2,907.00 6.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים של שוחות בקרה עגולות מחוליות טרומיות
, לרבות דפנות הגליל, תקרות (שטוחות או שלושה חלקים658מבטון ת"י 

 , רצפת תא יצוקהMBאו קונוס בהתאם לנדרש), מתוצרת"וולפמן" דגם 
 ס"מ על גבי מצע בטון רזה, אטימה בין החוליות20מבטון בעובי 

הטרומיות, בניית

57.2.0040

757.00 757.00 1.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים של מפל, מצינורות פי.וי.סי. קשיח, כולל כל
 מעלות, קוטר45 ושתי קשתות Tהאביזרים למפל חיצוני, הסתעפות 

)57.046.0010 ס"מ. (סעיף דקל 150 וגובה המפל עד 6הצנרת "

57.2.0050

11,560.00 1,156.00 10.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים של מכסה ב.ב. ריבועי דגם כרמל במידות
)57.043.0760 (סעיף דקל B125 ס"מ 60X60אבנים משתלבות 

57.2.0060

332.00 332.00 1.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים של מכסה לשוחת בקרה לניקוז עם רשת לעומס
)98.142.0900 ס"מ (סעיף דקל 50 טון עם נעילה בקוטר 25

57.2.0070

97,720.00 מערכת ביוב וסילוק שפכים בגבולות מגרש 57.2 סה"כ לתת פרק:

186,683.00 מתקני תברואה 57 סה"כ לפרק:

שימור עצים 99 פרק:

99.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

15,300.00 425.00 36.00 יח' עצים לשימור עפ"י מפרט מיוחד כולל - גדר הגנה, גיזומים, שילוט
והשקיה

99.1.0001



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 62עמוד: 18/03/2020

170/2019כתב כמויות למכרז מספר 

mמכרז לבניית בית ספר ממד ארנונה

תת כתב: פיתוח

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

15,300.00 99.1 סה"כ לתת פרק:

15,300.00 שימור עצים 99 סה"כ לפרק:

5,135,474.85 פיתוח 2 סה"כ לתת כתב:


