
29/03/2020 מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ
1עמוד: 

141/2019מכרז מספר :

מכרז תוספת אגף פרויקט אור תורה בנות רמות

מוטי כנפו מנהל פרוייקט: 7,103,904.69 אומדן (ללא מע"מ):

אור תורה בנות רמות 1863 פרוייקט:

בצוע 2

ריכוז למכרז

מבנה 1 תת כתב:

סה"כ נושא

189,210.00 חפירה ו/או חציבה 1.1.30 תת פרק:

29,325.00 מילוי מובא, מצעים והידוק 1.1.50 תת פרק:

218,535.00עבודות עפר 1.1 סה"כ לפרק:

72,743.00 מצעים 1.2.11 תת פרק:

11,305.00 יסודות, רפסודה וראשי כלונסאות 1.2.12 תת פרק:

193,267.90 מרצפים ורצפות 1.2.50 תת פרק:

246,355.50 קירות בטון 1.2.61 תת פרק:

27,514.50 עמודים 1.2.62 תת פרק:

151,296.60 קורות ומעקות 1.2.71 תת פרק:

3,472.25 חגורות 1.2.72 תת פרק:

103,380.40 תקרות וגגות בטון מלא 1.2.81 תת פרק:

86,317.50 בטון טופינג ובטון שיפועים לגגות 1.2.85 תת פרק:

7,595.60 משטחים ומשולשי מדרגות 1.2.92 תת פרק:

2,210.00 בסיסים 1.2.93 תת פרק:

30,940.00 עמודי ופחי פלדה, ברגי עיגון, קוצים ותוספות 1.2.97 תת פרק:

332,520.00 פלדת זיון 1.2.99 תת פרק:

1,268,918.25עבודות בטון יצוק באתר 1.2 סה"כ לפרק:

373,136.40 פלטות בטון טרומיות, חלולות ודרוכות (לוח"דים) 1.3.30 תת פרק:

373,136.40מוצרי בטון טרום ודרוך 1.3 סה"כ לפרק:

125,832.30 בניה בבלוקי בטון 1.4.10 תת פרק:

125,832.30עבודות בניה 1.4 סה"כ לפרק:

89,281.92 איטום גגות ביריעות ביטומניות משוכללות 1.5.13 תת פרק:

69,105.00 איטום רצפה 1.5.23 תת פרק:

6,435.35 איטום גגון 1.5.24 תת פרק:

2,817.75 איטום רצפות חדרים רטובים 1.5.28 תת פרק:

44,247.60 איטום קירות 1.5.34 תת פרק:

35,258.00 איטום קירות בציפוי צמנטי הידראולי 1.5.35 תת פרק:

46,278.25 בידוד תרמי ואקוסטי 1.5.70 תת פרק:

293,423.87עבודות איטום 1.5 סה"כ לפרק:

73,147.60 עבודות נגרות 1.6.1 תת פרק:

247,159.60 עבודות מסגרות 1.6.2 תת פרק:

320,307.20עבודות נגרות ומסגרות 1.6 סה"כ לפרק:

41,573.50 צינורות פלדה מגולוונים 1.7.11 תת פרק:

37,458.65 צינורות פלסטיים 1.7.12 תת פרק:

1,279.25 ברזים, שסתומים ומסננים 1.7.21 תת פרק:

8,194.00 ספחים מגולוונים 1.7.23 תת פרק:

33,184.00 צינורות 1.7.31 תת פרק:

5,610.00 עטיפת בטון לצנרת 1.7.32 תת פרק:



סה"כ נושא

6,764.30 , ויציקת ברזלPVCספחים לצנרת פוליאתילן, פוליפרופילן,  1.7.33 תת פרק:

8,338.50 מחסומי רצפה, סיפונים למזגן ותעלות ניקוז 1.7.34 תת פרק:

14,399.00 אסלות, מיכלי הדחה ומשתנות 1.7.41 תת פרק:

7,713.75 כיורים וקערות 1.7.42 תת פרק:

5,780.00 ברזים וסוללות 1.7.45 תת פרק:

13,617.00 משטחים 1.7.46 תת פרק:

6,642.75 ניקוז מי גשם 1.7.50 תת פרק:

4,505.00 צינורות 1.7.61 תת פרק:

5,661.00 שוחות ומפלים 1.7.62 תת פרק:

1,700.00 מיכלי מים 1.7.80 תת פרק:

14,297.00 ציוד לכיבוי אש 1.7.93 תת פרק:

7,080.50 )דודי מים חמים111( 1.7.94 תת פרק:

42,432.00 עבודות לפי מפרט ראדון 1.7.99 תת פרק:

266,230.20אינסטלציה סניטארית 1.7 סה"כ לפרק:

413,852.75 1.8.1 תת פרק:

166,717.30 לוחות חשמל 1.8.2 תת פרק:

31,577.50 הארקות 1.8.3 תת פרק:

17,680.00 אינטרקום 1.8.4 תת פרק:

65,732.90 ארונות תקשורת 1.8.5 תת פרק:

95,761.00 גילוי וכיבוי אש + מערכת כריזה 1.8.6 תת פרק:

173,213.85 גופי תאורה 1.8.7 תת פרק:

78,472.00 אור תורה - חלק ישן 1.8.8 תת פרק:

1,043,007.30עבודות  חשמל 1.8 סה"כ לפרק:

88,043.85 טיח פנים 1.9.11 תת פרק:

14,815.50 טיח גבס וטיח לממ"ד 1.9.13 תת פרק:

24,709.50 טיח חוץ 1.9.21 תת פרק:

127,568.85עבודות טיח 1.9 סה"כ לפרק:

176,805.95 ריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה 1.10.31 תת פרק:

10,280.75 מדרגות 1.10.32 תת פרק:

21,091.90 חיפוי קירות 1.10.50 תת פרק:

2,962.25 סימון נגד החלקה 1.10.63 תת פרק:

211,140.85עבודות ריצוף וחיפוי 1.10 סה"כ לפרק:

39,004.80 צבע פנים 1.11.11 תת פרק:

14,058.15 צבע חוץ 1.11.12 תת פרק:

53,062.95עבודות צביעה 1.11 סה"כ לפרק:

164,275.42 עבודות אלומיניום 1.12.1 תת פרק:

164,275.42עבודות אלומיניום 1.12 סה"כ לפרק:

24,480.00 עבודות מיוחדות בקירות אבן ונדבכי ראש 1.14.30 תת פרק:

291,981.80 חיפוי קירות בלוחות אבן (טבעי ותעשייתי) 1.14.50 תת פרק:

39,916.00 עיבוד פתחים בקירות מחופים 1.14.60 תת פרק:

48,348.00 זוויתנים 1.14.70 תת פרק:

7,764.75 ריצוף משטחים באבן 1.14.80 תת פרק:

412,490.55עבודות אבן 1.14 סה"כ לפרק:

3,825.00 מפוחים 1.15.20 תת פרק:

235,195.00 מערכת מיזוג אויר 1.15.41 תת פרק:

11,305.00 תעלות פח 1.15.61 תת פרק:

22,015.00 תעלות גמישות מאלומיניום 1.15.64 תת פרק:

7,922.00 אביזרי פיזור אויר 1.15.65 תת פרק:

42,117.50 מערכות אוורור וסינון אויר למרחבים מוגנים ולמקלטים מוסדיים 1.15.70 תת פרק:

5,142.50 בידוד טרמי אקוסטי לתעלות 1.15.80 תת פרק:

327,522.00עבודות מיזוג אויר 1.15 סה"כ לפרק:

2,167.50 מחיצות גבס וחיפוי פנים לקירות 1.22.11 תת פרק:

4,488.00 תקרות אלומיניום ופח מגולוון 1.22.22 תת פרק:

61,412.50 תקרות פריקות מאריחי פיברגלס 1.22.23 תת פרק:

139,383.00 תקרות גבס ופתחי שירות 1.22.25 תת פרק:

23,409.00 סגירת אנכיות ואופקיות מגבס 1.22.26 תת פרק:

14,012.25 בידוד תקרות אקוסטיות 1.22.27 תת פרק:



סה"כ נושא

6,936.00 מערכת מחיצות לשרותים 1.22.41 תת פרק:

251,808.25רכיבים מתועשים בבניין 1.22 סה"כ לפרק:

168,588.15 מיקרופיילים (כלונסאות בקדיחת הקשה) 1.23.41 תת פרק:

24,939.00 פלדת זיון 1.23.99 תת פרק:

193,527.15כלונסאות ואלמנטי סלארי, לביסוס מבנים ולדיפון 1.23 סה"כ לפרק:

765.00 שילוט וסימון לאנשים עם מוגבלות 1.29.10 תת פרק:

850.00 מדבקות 1.29.20 תת פרק:

935.00 שילוט וסימון מרחבים מוגנים וממ"דים 1.29.30 תת פרק:

2,550.00שילוט והכוונה בבניינים 1.29 סה"כ לפרק:

10,949.70 אביזרים במקלחת ובשירותים 1.30.11 תת פרק:

10,949.70ריהוט וציוד מורכב בבנין 1.30 סה"כ לפרק:

14,790.00 צינורות פלדה 1.57.11 תת פרק:

1,691.50 חיבור קווי מים 1.57.14 תת פרק:

6,511.00 מגופים "גמל" מים 1.57.21 תת פרק:

6,213.50 שסתומים ומסננים 1.57.22 תת פרק:

1,173.00 אוגנים 1.57.23 תת פרק:

4,122.50 ברזי כיבוי אש 1.57.26 תת פרק:

13,651.40 1.57.32 ופוליאתילןp.v.cצינורות  תת פרק:

21,301.00 שוחות בקרה עגולות מחוליות טרומיות 1.57.42 תת פרק:

69,453.90מערכות חיצוניות 1.57 סה"כ לפרק:

8,160.00 עבודות נגרות ומסגרות 1.99.6 תת פרק:

5,627.00 עבודות אבן 1.99.14 תת פרק:

340,000.00 מעלית נוסעים ומעלון הידראולי 1.99.17 תת פרק:

19,975.00 קווי מים ביוב ותיעול 1.99.57 תת פרק:

373,762.00חריגים שאינם מופיעים במחירון דקל 1.99 סה"כ לפרק:

מבנהסה"כ לתת כתב: 16,107,502.14

ביתן שומר 2 תת כתב:

סה"כ נושא

471.75 חפירה ו/או חציבה 2.1.30 תת פרק:

977.50 מילוי מובא, מצעים והידוק 2.1.50 תת פרק:

1,449.25עבודות עפר 2.1 סה"כ לפרק:

829.60 מצעים 2.2.11 תת פרק:

4,807.60 מרצפים ורצפות 2.2.50 תת פרק:

3,493.50 קירות בטון 2.2.61 תת פרק:

4,855.20 תקרות וגגות בטון מלא 2.2.81 תת פרק:

6,188.00 עמודי ופחי פלדה, ברגי עיגון, קוצים ותוספות 2.2.97 תת פרק:

8,313.00 פלדת זיון 2.2.99 תת פרק:

28,486.90עבודות בטון יצוק באתר 2.2 סה"כ לפרק:

1,411.00 טיח פנים 2.9.11 תת פרק:

1,411.00עבודות טיח 2.9 סה"כ לפרק:

1,180.65 ריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה 2.10.31 תת פרק:

1,180.65עבודות ריצוף וחיפוי 2.10 סה"כ לפרק:

544.00 צבע פנים 2.11.11 תת פרק:

544.00עבודות צביעה 2.11 סה"כ לפרק:

3,020.90 חלון נגרר ד-כנפי 2.12.11 תת פרק:

3,049.80 2.12.12 כנפיים3חלון נגרר  תת פרק:

6,070.70עבודות אלומיניום 2.12 סה"כ לפרק:

3,264.00 עבודות מיוחדות בקירות אבן ונדבכי ראש 2.14.30 תת פרק:

4,641.00 חיפוי קירות בלוחות אבן (טבעי ותעשייתי) 2.14.50 תת פרק:

4,097.00 עיבוד פתחים בקירות מחופים 2.14.60 תת פרק:

12,002.00עבודות אבן 2.14 סה"כ לפרק:

ביתן שומרסה"כ לתת כתב: 251,144.50

עבודות פתוח 3 תת כתב:

סה"כ נושא

4,717.50 חפירה ו/או חציבה 3.1.30 תת פרק:



סה"כ נושא

29,325.00 מילוי מובא, מצעים והידוק 3.1.50 תת פרק:

34,042.50עבודות עפר 3.1 סה"כ לפרק:

7,259.00 מצעים 3.2.11 תת פרק:

16,315.75 מרצפים ורצפות 3.2.50 תת פרק:

22,950.00 כבש (רמפה משופעת) מבטון 3.2.52 תת פרק:

41,922.00 קירות בטון 3.2.61 תת פרק:

19,856.00 קורות ומעקות 3.2.71 תת פרק:

43,554.00 משטחים ומשולשי מדרגות 3.2.92 תת פרק:

33,252.00 פלדת זיון 3.2.99 תת פרק:

185,108.75עבודות בטון יצוק באתר 3.2 סה"כ לפרק:

135,881.00 ריצוף באבנים משתלבות 3.40.53 תת פרק:

12,685.40 אבני גן 3.40.54 תת פרק:

227,273.00 קירות תומכים מבטון 3.40.61 תת פרק:

375,839.40פיתוח נופי 3.40 סה"כ לפרק:

14,280.00 עיבוד קרקע ואדמת גינון 3.41.11 תת פרק:

81,727.50 נטיעה 3.41.20 תת פרק:

6,651.50 צנרת השקיה 3.41.70 תת פרק:

2,101.40 שלוחות טפטוף 3.41.80 תת פרק:

7,140.00 ראשי מערכת 3.41.99 תת פרק:

111,900.40עבודות גינון והשקיה 3.41 סה"כ לפרק:

58,012.50 סככה 3.42.67 תת פרק:

58,012.50ריהוט חוץ 3.42 סה"כ לפרק:

73,278.50 עבודות הכנה ופירוק 3.51.10 תת פרק:

36,975.00 מצעים ותשתיות 3.51.30 תת פרק:

110,253.50סלילת כבישים ורחבות 3.51 סה"כ לפרק:

3,196.00 3.57.32 ופוליאתילןPVCצינורות  תת פרק:

7,395.00 שוחות בקרה עגולות מחוליות טרומיות 3.57.42 תת פרק:

2,312.00 חבור צינורות ביוב לשוחות קיימות 3.57.47 תת פרק:

12,903.00קווי מים,ביוב ותיעול 3.57 סה"כ לפרק:

1,190.00 אבני דריכה 3.99.1 תת פרק:

25,560.00 פיתוח נופי 3.99.40 תת פרק:

26,750.00חריגים שאינם מופיעים במחירון דקל 3.99 סה"כ לפרק:

עבודות פתוחסה"כ לתת כתב: 3914,810.05

הסדרי תנועה 4 תת כתב:

סה"כ נושא

2,448.00 הסדרי תנועה וחניה קבעים 4.51.1 תת פרק:

2,448.00הסדרי תנועה וחניה קבועים 4.51 סה"כ לפרק:

הסדרי תנועהסה"כ לתת כתב: 42,448.00

מבנים יבילים 5 תת כתב:

סה"כ נושא

עבודות אינסטלציה 5.99.7 תת פרק:

עבודות חשמל 5.99.8 תת פרק:

מבנים יבילים - אלטרנטיבה א' 5.99.21 תת פרק:

28,000.00 מבנים יבילים - אלטרנטיבה ב' 5.99.22 תת פרק:

28,000.00חריגים שאינם מופיעים במחירון דקל 5.99 סה"כ לפרק:

מבנים יביליםסה"כ לתת כתב: 528,000.00

7,103,904.69סה"כ לכל כתב הכמויות:

% הנחה:

7,103,904.69 סה"כ לאחר הנחה

___________________ שם הקבלן וחתימתו: ___________ תאריך:



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 5עמוד: 29/03/2020

141/2019כתב כמויות למכרז מספר 

mמכרז תוספת אגף פרויקט אור תורה בנות רמות

תת כתב: מבנה

עבודות עפר 1 פרק:

חפירה ו/או חציבה 1.30 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

189,210.00 35.70 5,300.00 מ"ק  מ' לכמות3 מ' עד 1חפירה ו/או חציבה כללית בשטח לעומק כולל בין 
 מ"ק1000מעל 

1.1.30.0020

189,210.00 חפירה ו/או חציבה 1.30 סה"כ לתת פרק:

מילוי מובא, מצעים והידוק 1.50 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

10,837.50 72.25 150.00 מ"ק 1.1.50.0010 ס"מ והידוק20מילוי מובא מחומר נברר (סוג ג') לרבות פיזור בשכבות של 

18,487.50 123.25 150.00 מ"ק  ס"מ והידוק לא מבוקר, המצע20מצע סוג א', לרבות פיזור בשכבות של 
 מ"ק500יסופק ממחצבה מאושרת. המחיר הינו לכמות של עד 

1.1.50.0100

29,325.00 מילוי מובא, מצעים והידוק 1.50 סה"כ לתת פרק:

218,535.00 עבודות עפר 1 סה"כ לפרק:

עבודות בטון יצוק באתר 2 פרק:

מצעים 2.11 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

34,387.60 44.20 778.00 מ"ר 1.2.11.0040 ס"מ מתחת למרצפים5 בעובי 20מצע בטון רזה ב-

32,403.70 41.65 778.00 מ"ר 1.2.11.0090 ס"מ מתחת למרצפים20מצע ארגזי פוליסטירן מוקצף בגובה 

5,951.70 7.65 778.00 מ"ר 1.2.11.9172 מ"מ מתחת לרצפת בטון0.4מצע יריעות פוליאתילן בעובי 

72,743.00 מצעים 2.11 סה"כ לתת פרק:

יסודות, רפסודה וראשי כלונסאות 2.12 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

11,305.00 1,130.50 10.00 מ"ק ) במידות שונות2-4, חשיפה 5 (שקיעה "30ראשי כלונסאות בטון ב- 1.2.12.0400

11,305.00 יסודות, רפסודה וראשי כלונסאות 2.12 סה"כ לתת פרק:

מרצפים ורצפות 2.50 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

8,695.50 158.10 55.00 מ"ר ) יצוקים על מצע או על הקרקע2-4, חשיפה 5 (שקיעה "30מרצפי בטון ב-
 ס"מ (המצע נמדד בנפרד)20בעובי 

1.2.50.0050

124,142.50 195.50 635.00 מ"ר ) יצוקים על מצע או על הקרקע2-4, חשיפה 5 (שקיעה "30מרצפי בטון ב-
 ס"מ (המצע נמדד בנפרד)25בעובי 

1.2.50.0060
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תת כתב: מבנה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

16,008.90 219.30 73.00 מ"ר ) יצוקים על מצע או על הקרקע2-4, חשיפה 5 (שקיעה "30מרצפי בטון ב-
 ס"מ (המצע נמדד בנפרד)30בעובי 

1.2.50.0070

44,421.00 1,139.00 39.00 מ"ק עיבויים במרצפים (ווטות) במידות שונות 1.2.50.0220

193,267.90 מרצפים ורצפות 2.50 סה"כ לתת פרק:

קירות בטון 2.61 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

7,599.00 1,266.50 6.00 מ"ק 1.2.61.0020 ס"מ15) בעובי 2-4, חשיפה 5 (שקיעה "30קירות בטון ב-

81,515.00 1,164.50 70.00 מ"ק 1.2.61.0030 ס"מ20) בעובי 2-4, חשיפה 5 (שקיעה "30קירות בטון ב-

96,135.00 1,105.00 87.00 מ"ק 1.2.61.0040 ס"מ25) בעובי 2-4, חשיפה 5 (שקיעה "30קירות בטון ב-

22,312.50 1,062.50 21.00 מ"ק 1.2.61.0050 ס"מ30) בעובי 2-4, חשיפה 5 (שקיעה "30קירות בטון ב-

14,518.00 1,037.00 14.00 מ"ק 1.2.61.0060 ס"מ35) בעובי 2-4, חשיפה 5 (שקיעה "30קירות בטון ב-

24,276.00 1,011.50 24.00 מ"ק 1.2.61.0070 ס"מ40) בעובי 2-4, חשיפה 5 (שקיעה "30קירות בטון ב-

246,355.50 קירות בטון 2.61 סה"כ לתת פרק:

עמודים 2.62 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

21,437.00 1,649.00 13.00 מ"ק ) בקוטרים  שונים2-4, חשיפה 5 (שקיעה "30עמודים עגולים בטון ב- 1.2.62.0926

6,077.50 1,215.50 5.00 מ"ק ) בחתכים   שונים2-4, חשיפה 5 (שקיעה "30עמודים בדלים בטון ב- 1.2.62.9230

27,514.50 עמודים 2.62 סה"כ לתת פרק:

קורות ומעקות 2.71 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

302.60 1,513.00 0.20 מ"ק  ס"מ. עבור "סכר20 בחתך מלבני ברוחב 30קורות עליונות ומעקות בטון ב-
 סמוי" בחדרים רטובים

1.2.71.0250

58,327.00 1,241.00 47.00 מ"ק ) בחתכים  2-4, חשיפה 5 (שקיעה "30קורות תחתונות תלויות בטון ב-
שונים גובה הקורה נמדד עד לתחתית התקרה

1.2.71.0910

24,225.00 1,275.00 19.00 מ"ק 1.2.71.0911 בין לוחדים במידות חתך שונות30יציקה משלימה ב-
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תת כתב: מבנה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

2,550.00 1,275.00 2.00 מ"ק שן בטון בחתכים שונים להשענת לוח"דים ( רק שיני בטון היוצאות
30מהקיר)    ב-

1.2.71.0912

18,496.00 1,156.00 16.00 מ"ק ) בחתכים שונים.2-4, חשיפה 5 (שקיעה "30קורות עליונות בטון ב- 1.2.71.0920

14,076.00 1,173.00 12.00 יח' ) בחתכים שונים.2-4, חשיפה 5 (שקיעה "30קורות בדלות בטון ב- 1.2.71.0921

765.00 51.00 15.00 מ"ר 1.2.71.0922 ס"מ בתפרים5לוחות קלקר בעובי 

23,205.00 15,470.00 1.50 טון עמודי פלדה עגולים או מרובעים לרבות גילוון וצבע 1.2.71.0923

9,350.00 170.00 55.00 מ"ר תוספת מחיר עבור בטון חשוף לבן מסותת 1.2.71.0924

151,296.60 קורות ומעקות 2.71 סה"כ לתת פרק:

חגורות 2.72 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

2,822.00 1,411.00 2.00 מ"ק 1.2.72.0020 ס"מ לרבות מעל הפתחים10 יצוקות על מחיצות ברוחב 30חגורות בטון ב-

650.25 1,300.50 0.50 מ"ק 1.2.72.0030 ס"מ לרבות מעל הפתחים15 יצוקות על קירות ברוחב 30חגורות בטון ב-

3,472.25 חגורות 2.72 סה"כ לתת פרק:

תקרות וגגות בטון מלא 2.81 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

74,908.80 231.20 324.00 מ"ר 1.2.81.0040 ס"מ20) עובי 2-4, חשיפה 5 (שקיעה "30תקרות או גגות בטון ב-

23,881.60 373.15 64.00 מ"ר 1.2.81.0070 ס"מ40) עובי 2-4, חשיפה 5 (שקיעה "30תקרות או גגות בטון ב-

4,590.00 1,530.00 3.00 מ"ק 1.2.81.9090  גמר בטון חשוף  מכל צדדיו בעוביים שונים30גגון משופע  ב-

103,380.40 תקרות וגגות בטון מלא 2.81 סה"כ לתת פרק:

בטון טופינג ובטון שיפועים לגגות 2.85 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

24,964.50 756.50 33.00 מ"ק  ס"מ על גבי פלטות טרומיות וקורות, לרבות5 בעובי 30בטון טופינג ב-
 ס"מ בין הפלטות30ברצועות ברוחב עד 

1.2.85.0010

26,962.00 518.50 52.00 מ"ק  ק"ג/מ"ק חוזק800שיפועי גגות מבטון מוקצף ("בטון קל"), במשקל מרחבי 
 - עבור המבנה20

1.2.85.0210
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תת כתב: מבנה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

16,073.50 518.50 31.00 מ"ק  ק"ג/מ"ק חוזק800שיפועי גגות מבטון מוקצף ("בטון קל"), במשקל מרחבי 
 - עבור גג מעל כיתות קומה תחתונה לביצוע רחבה מרוצפת20

1.2.85.0211

1,062.50 42.50 25.00 מ"ר 1.2.85.0300 ס"מ עבור הגנה מעל איטום חדרים רטובים4"מדה" בעובי 

13,047.50 42.50 307.00 מ"ר  ס"מ עבור הגנה מעל איטום. עבור גג מעל כיתות קומה4"מדה" בעובי 
תחתונה לביצוע רחבה מרוצפת

1.2.85.0301

2,000.90 18.70 107.00 מ"א  (איטום הרולקה נמדד1:3 ס"מ מטיט צמנט 6x6רולקות משולשות במידות 
בנפרד). עבור הגג

1.2.85.0320

860.20 18.70 46.00 מ"א  (איטום הרולקה נמדד1:3 ס"מ מטיט צמנט 6x6רולקות משולשות במידות 
בנפרד). עבור חדרים רטובים

1.2.85.0321

1,346.40 18.70 72.00 מ"א  (איטום הרולקה נמדד1:3 ס"מ מטיט צמנט 6x6רולקות משולשות במידות 
בנפרד). עבור גג מעל כיתות קומה תחתונה לביצוע רחבה מרוצפת

1.2.85.0322

86,317.50 בטון טופינג ובטון שיפועים לגגות 2.85 סה"כ לתת פרק:

משטחים ומשולשי מדרגות 2.92 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

900.15 300.05 3.00 מ"ר  ס"מ בחדרי26) בעובי 2-4, חשיפה 5 (שקיעה "30משטחי ביניים בטון ב-
מדרגות

1.2.92.0036

4,666.50 311.10 15.00 מ"ר 25) בעובי 2-4, חשיפה 5 (שקיעה "30משטחים משופעים למדרגות בטון ב-
 ס"מ

1.2.92.0080

2,028.95 65.45 31.00 מ"א 1.2.92.0090 ס"מ16/28 חתך המדרגה 30משולשי בטון למדרגות, ב-

7,595.60 משטחים ומשולשי מדרגות 2.92 סה"כ לתת פרק:

בסיסים 2.93 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

2,210.00 1,105.00 2.00 מ"ק ), במידות2-4, חשיפה 5 (שקיעה "30בסיסים מלבניים למכונות, בטון ב-
שונות

1.2.93.0030

2,210.00 בסיסים 2.93 סה"כ לתת פרק:

עמודי ופחי פלדה, ברגי עיגון, קוצים ותוספות 2.97 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

30,940.00 15,470.00 2.00 טון  שכבות, במידות4 מגולוונים וצבועים ב-R.H.Sעמודי פלדה מפרופילי 
שונות, לרבות פחי חיבור וקוצים

1.2.97.0011

30,940.00 עמודי ופחי פלדה, ברגי עיגון, קוצים ותוספות 2.97 סה"כ לתת פרק:

פלדת זיון 2.99 תת פרק:

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

166,260.00 4,156.50 40.00 טון מוטות פלדה עגולים ומצולעים בכל הקטרים והאורכים לזיון הבטון 1.2.99.0011

166,260.00 4,156.50 40.00 טון רשתות פלדה מרותכות בכל הקטרים והאורכים לזיון הבטון 1.2.99.0031

332,520.00 פלדת זיון 2.99 סה"כ לתת פרק:

1,268,918.25 עבודות בטון יצוק באתר 2 סה"כ לפרק:

מוצרי בטון טרום ודרוך 3 פרק:

פלטות בטון טרומיות, חלולות ודרוכות (לוח"דים) 3.30 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

373,136.40 618.80 603.00 מ"ר  ס"מ לעומס נוסף35 בעובי 50פלטות חלולות ודרוכות (לוח"דים), בטון ב-
 מ', מורכבות באתר, המחיר12 ק"ג/מ"ר ואורך עד 1300 ( בשירות  )עד 

כולל את חוטי הדריכה

1.3.30.9140

373,136.40 פלטות בטון טרומיות, חלולות ודרוכות (לוח"דים) 3.30 סה"כ לתת פרק:

373,136.40 מוצרי בטון טרום ודרוך 3 סה"כ לפרק:

עבודות בניה 4 פרק:

בניה בבלוקי בטון 4.10 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

48,042.00 102.00 471.00 מ"ר 1.4.10.0010 ס"מ7מחיצות בלוקי בטון חלולים בעובי 

27,404.00 110.50 248.00 מ"ר 1.4.10.0020 ס"מ. כולל ציפוי קיר בטון10מחיצות בלוקי בטון חלולים בעובי 

3,270.80 125.80 26.00 מ"ר 1.4.10.0030 ס"מ. כולל ציפוי קיר בטון15 חורים בעובי 4קירות בלוקי בטון חלולים 

47,115.50 97.75 482.00 מ"ר  ס"מ - להגנה על7קירות הגנה על בידוד מבלוקי בטון חלולים בעובי 
איטום קירות תת-קרקעיים

1.4.10.0040

125,832.30 בניה בבלוקי בטון 4.10 סה"כ לתת פרק:

125,832.30 עבודות בניה 4 סה"כ לפרק:

עבודות איטום 5 פרק:

איטום גגות ביריעות ביטומניות משוכללות 5.13 תת פרק:

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

5,967.00 51.00 117.00 מ"א איטום רולקות בשתי שכבות של רצועות חיזוק/חיפוי מיריעות ביטומניות
 מ"מ כל אחת,5, בעובי SBSאלסטומריות משוכללות מושבחות בפולימר  

 ס"מ30 עם שריון לבד פוליאסטר, לרבות רצועת  חיזוק תחתונה ברוחב 
 ס"מ עם ציפוי אגרגט,50עם ציפוי חול, רצועת חיפוי עליונה ברוחב 

 " או "ספירGS474" או "פריימר 101פריימר ביטומני מסוג "פריימר 
 גר'/מ"ר ומסטיק ביטומני בקצה300" או ש"ע בכמות B-2000פריימר 

" או244" או "אלסטיק 18העליון של רצועת החיפוי מסוג "פזקרול 
"איזיגום" או ש"ע - עבור המבנה

1.5.13.0032

3,672.00 51.00 72.00 מ"א איטום רולקות בשתי שכבות של רצועות חיזוק/חיפוי מיריעות ביטומניות
 מ"מ כל אחת,5, בעובי SBSאלסטומריות משוכללות מושבחות בפולימר  

 ס"מ30 עם שריון לבד פוליאסטר, לרבות רצועת  חיזוק תחתונה ברוחב 
 ס"מ עם ציפוי אגרגט,50עם ציפוי חול, רצועת חיפוי עליונה ברוחב 

 " או "ספירGS474" או "פריימר 101פריימר ביטומני מסוג "פריימר 
 גר'/מ"ר ומסטיק ביטומני בקצה300" או ש"ע בכמות B-2000פריימר 

" או244" או "אלסטיק 18העליון של רצועת החיפוי מסוג "פזקרול 
"איזיגום" או ש"ע - עבור גג מעל כיתות קומה תחתונה לביצוע רחבה

מרוצפת

1.5.13.0033

36,979.25 96.05 385.00 מ"ר  שכבות של יריעות ביטומניות אלסטומריות2איטום גגות שטוחים ב-
" או4R מ"מ, מסוג "פוליפז 4+5, בעובי SBSמושבחות בפולימר 

" או ש"ע, עם4R לבן" או "ישראנובה 4R" או "ספירפלקס 4R"ביטומגום 
שריון לבד פוליאסטר וציפוי עליון מחול. היריעות בשכבה התחתונה

מולחמות לתשתית והיריעות בשכבה העליונה מולחמות ליריעות השכבה
" או "פריימר101הת חתונה, לרבות פריימר ביטומני מסוג "פריימר 

GS-474 או "ספיר פריימר " B-2000 גר'/מ"ר - גג300" או ש"ע בכמות 
המבנה

1.5.13.0050

34,962.20 96.05 364.00 מ"ר  שכבות של יריעות ביטומניות אלסטומריות2איטום גגות שטוחים ב-
" או4R מ"מ, מסוג "פוליפז 4+5, בעובי SBSמושבחות בפולימר 

" או ש"ע, עם4R לבן" או "ישראנובה 4R" או "ספירפלקס 4R"ביטומגום 
שריון לבד פוליאסטר וציפוי עליון מחול. היריעות בשכבה התחתונה

מולחמות לתשתית והיריעות בשכבה העליונה מולחמות ליריעות השכבה
" או "פריימר101הת חתונה, לרבות פריימר ביטומני מסוג "פריימר 

GS-474 או "ספיר פריימר " B-2000 גר'/מ"ר -  גג300" או ש"ע בכמות 
מעל כיתות קומה תחתונה לביצוע רחבה מרוצפת

1.5.13.0051

2,400.02 5.53 434.00 מ"ר תוספת עבור אגרגט לבן מוטבע ביריעת האיטום העליונה 1.5.13.0080

5,301.45 28.05 189.00 מ"א קיבוע רצועות חיפוי ביטומניות על המעקות באזור הרולקות באמצעות
פרופיל אלומיניום תיקני לרבות מילוי המרווח העליון שבין הפרופיל

" או921והמעקה ע"י חומר אטימה אלסטומרי פוליאוריתני מסוג "וולקם 
" או18" או ש"ע או אלסטומרי ביטומני מסוג "פזקרול 230"ספירטאן 
" או "איזיגום" או ש"ע244"אלסטיק 

1.5.13.0090

89,281.92 איטום גגות ביריעות ביטומניות משוכללות 5.13 סה"כ לתת פרק:

איטום רצפה 5.23 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

69,105.00 85.00 813.00 מ"ר איטום בטון רזה בשתי שכבות של יריעות ביטומניות אלסטומריות
 חול" או5R , כדוגמת "פוליפז R מסוג SBSמושבחות בפולימר 

 מ"מ,5 שחור" או ש"ע בעובי 5R שחור", או "ספירפלקס 5R"ישראנובה 
המולחמות לתשתית שצופתה תחילה בפריימר ביטומני מסוג "פריימר

"GS-474 או "ספיר פריימר 101 או "פריימר "B-2000 300" או ש"ע בכמות
 ס"מ10 גר' /מ"ר ובהלחמה בחפיפה של 

1.5.23.0011

69,105.00 איטום רצפה 5.23 סה"כ לתת פרק:

איטום גגון 5.24 תת פרק:

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

6,435.35 56.95 113.00 מ"ר איטום גגון (הסעיף מציין איטום רצפה, אך העבודה דומה) עם ציפוי
" או "אוטומט707צמנטי פולימרי דו רכיבי גמיש מסוג "ספיר אלסטוקוט 

 ק"ג/מ"ר, בשתי שכבות ולפי הנחיות היצר.4" או ש"ע בכמות 502פלוס 
DS-13-39,40ראה פרט 

1.5.24.0012

6,435.35 איטום גגון 5.24 סה"כ לתת פרק:

איטום רצפות חדרים רטובים 5.28 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

2,817.75 72.25 39.00 מ"ר איטום רצפות חדרים רטובים בציפויים ביטומניים אלסטומריים מושבחים
" או10בפולימרים מסוג "אלסטופלקס" או "אלסטופז" או "מסטיגום 

" או ש"ע, לרבות פריימר ביטומני מסוג  "פז יסוד"1"נאפופלקס פרופי טק 
300" או ש"ע בכמות 1000 או "פריימר מסטיגום" או "ספיר יסודי 

 ק"ג/מ"ר לקבלת ציפוי יבש3 שכבות ציפוי בכמות כוללת של 2גר'/מ"ר, 
 מ"מ2בעובי של 

1.5.28.0010

2,817.75 איטום רצפות חדרים רטובים 5.28 סה"כ לתת פרק:

איטום קירות 5.34 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

44,247.60 91.80 482.00 מ"ר איטום קירות בשכבה אחת של יריעות ביטומניות אלסטומריות מושבחות
 שחור" או5R חול" או "ביטומגום 5R מסוג "פוליפז SBSבפולימר 

 מ"מ5 שחור" או ש"ע בעובי 5R שחור" או "ישראנובה 5R"ספירפלקס 
 ס"מ לרבות פריימר ביטומני והדבקת פלטות10בהלחמה בחפיפה של 

/25 ס"מ באמצעות ביטומן מנושב 3 בעובי F-30הגנה מפוליסטירן מוקצף 
75

1.5.34.0030

44,247.60 איטום קירות 5.34 סה"כ לתת פרק:

איטום קירות בציפוי צמנטי הידראולי 5.35 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

35,258.00 57.80 610.00 מ"ר איטום קירות בציפוי צמנטי פולימרי חד רכיבי גמיש מסוג "טורוסיל פלקס
 ק"ג/מ"ר בשתי שכבות. מאחורי קירות4" או ש"ע, בכמות כוללת של 100
 אבן

1.5.35.0012

35,258.00 איטום קירות בציפוי צמנטי הידראולי 5.35 סה"כ לתת פרק:

בידוד תרמי ואקוסטי 5.70 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

29,922.55 39.95 749.00 מ"ר  ס"מ5בידוד תרמי לגגות ע"י לוחות פוליסטירן מוקצף מחורצים בעובי 
 ק"ג/מ"ק25במשקל מרחבי 

1.5.70.0020

15,096.00 34.00 444.00 מ"ר בידוד לקירות חיצוניים ע"י לוחות פוליסטירן משוחל פומבורד (קל-קר
 ס"מ3 ס"מ ובעובי 60X125דחוס), עמידים למים ולחות במידות 

1.5.70.0080

1,259.70 48.45 26.00 מ"ר בידוד תרמי לקירות חיצוניים ע"י לוחות פוליסטירן משוחל (רונדופאן),
 ס"מ5 ס"מ ובעובי 60X125עמידים למים ולחות במידות 

1.5.70.0822

46,278.25 בידוד תרמי ואקוסטי 5.70 סה"כ לתת פרק:

293,423.87 עבודות איטום 5 סה"כ לפרק:
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תת כתב: מבנה

עבודות נגרות ומסגרות 6 פרק:

עבודות נגרות 6.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

5,742.60 2,871.30 2.00 יח'  ס"מ עם צוהר פתיחה105/210 -דלת עץ חד כנפית במידות 1טיפוס  נ-
 פלקסבורד מצופה פורמאיקה  עם קנט עץ בוק100%רגילה מילוי 

 מ"מ צבוע סופרלק בגוון לבחירת האדריכל2סביב,המשקוף מפח מגולוון 

1.6.1.0010

6,290.00 3,145.00 2.00 יח'  ס"מ פתיחה רגילה מילוי100/210 -דלת עץ חד כנפית במידות 2טיפוס  נ-
 פלקסבורד מצופה פורמאיקה עם קנט עץ בוק סביב,המשקוף מפח100%

 מ"מ צבוע סופרלק בגוון לבחירת האדריכל2מגולוון 

1.6.1.0020

3,060.00 3,060.00 1.00 יח'  ס"מ פתיחה רגילה מילוי80/210 -דלת עץ חד כנפית במידות 3טיפוס  נ-
 פלקסבורד מצופה פורמאיקה עם קנט עץ בוק סביב,המשקוף מפח100%

 מ"מ צבוע סופרלק בגוון לבחירת האדריכל2מגולוון 

1.6.1.0030

6,494.00 3,247.00 2.00 יח'  ס"מ פתיחה רגילה מילוי100/210 -דלת עץ חד כנפית במידות 4טיפוס  נ-
 פלקסבורד מצופה פורמאיקה עם קנט עץ בוק סביב,המשקוף מפח100%

 מ"מ צבוע סופרלק בגוון לבחירת האדריכל2מגולוון 

1.6.1.0040

6,018.00 2,006.00 קומפלט3.00  -מערכת מחיצות לשלושה תאי שרותים  עשויות מלוחות6 + נ-5טיפוס  נ-
 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 עם מנגנון סגירה עצמית בצירי הדלת.60 ס''מ, לרבות דלת ברוחב 

 ס''מ מהרצפה עם פרזול202 ס''מ מהרצפה עד לגובה 15גובה המערכת 
מנירוסטה

1.6.1.0050

3,497.75 3,497.75 1.00 יח'  ס"מ עם צוהר פתיחה105/210 -דלת עץ חד כנפית במידות 7טיפוס  נ-
 פלקסבורד מצופה פורמאיקה  עם קנט עץ בוק100%רגילה מילוי 

 מ"מ צבוע סופרלק בגוון לבחירת האדריכל2סביב,המשקוף מפח מגולוון 

1.6.1.0060

4,207.50 4,207.50 1.00 יח'  ס"מ עם צוהר פתיחה105/210+60 -דלת עץ חד כנפית במידות 8טיפוס  נ-
 פלקסבורד מצופה פורמאיקה עם קנט עץ בוק100%רגילה מילוי 

 מ"מ צבוע סופרלק בגוון לבחירת האדריכל2סביב,המשקוף מפח מגולוון 

1.6.1.0070

2,006.00 2,006.00 1.00 יח'  -מערכת מחיצות לתאי שרותים בממ"מ עשויות מלוחות9טיפוס  נ-
 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 עם מנגנון סגירה עצמית בצירי הדלת.60 ס''מ, לרבות דלת ברוחב 

 ס''מ מה רצפה עם פרזול202 ס''מ מהרצפה עד לגובה 15גובה המערכת 
מנירוסטה

1.6.1.0080

5,440.00 1,088.00 5.00 יח'  מחופהMDF ס"מ עשוי לוח 360/120 - משטח כתיבה במידות 1טיפוס  ר-
 מ"מ מאולגן2 מ"מ אפורה בהירה ומסגרת אלומיניום 0.8פורמאיקה 

סביבו

1.6.1.0090

21,760.00 136.00 160.00 מ"א  -פס הגנה סביב קירות כיתה בגובה משענת כסא  עשוי לוח עץ5טיפוס  ר-
 אורן מהוקצע

1.6.1.0100

5,163.75 5,163.75 קומפלט1.00 5 ס"מ עשויה אבן קיסר ובה 25/210 -שוקת שתיה במידות 6טיפוס  ר-
סוללות למים קרים מהקיר

1.6.1.0110

3,468.00 3,468.00 קומפלט1.00 240/60/90 - יחידת ארון מרחב טיפולי עשוי סנדוויץ' במידות 7טיפוס  ר-
, סוקל תחתון סנדוויץP.Fס"מ, ציפוי פנים וציפוי חוץ פורמיקה 

1.6.1.0120
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

73,147.60 עבודות נגרות 6.1 סה"כ לתת פרק:

עבודות מסגרות 6.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

4,080.00 4,080.00 1.00 יח'  חלון פלדה "מרחב מוגן מוסדי" נגרר לכיס במידות פתח אור1טיפוס מ-
 מ"מ,24 ס"מ, כנף פלדה מגולוונת בעובי 30 ס"מ וברוחב 100/100/30

לרבות משקוף וצבע

1.6.2.0010

2,762.50 2,762.50 1.00 יח' 85-100/200  דלת הדף מוסדית למרחב מוגן, במידות פתח אור 2טיפוס מ-
ס"מ, לרבות משקוף פח מגולוון וצבע

1.6.2.0020

4,505.00 450.50 10.00 יח'  במקלט/מרחב מוגן בקיר חיצוני8  צינור אוורור מפלדה קוטר "3טיפוס מ-
 ס"מ לרבות צבע, לפי תקנות פיקוד40 ס"מ ועד 30בעובי מינימלי של 

העורף

1.6.2.0030

680.00 340.00 2.00 יח'  במקלט/מרחב מוגן בקיר חיצוני4  צינור אוורור מפלדה קוטר "4טיפוס מ-
 ס"מ לרבות צבע, לפי תקנות פיקוד40 ס"מ ועד 30בעובי מינימלי של 

העורף

1.6.2.0040

816.00 816.00 1.00 יח'   תריס (רפפה) קבוע לאיוורור/שחרור עשן, עשוי מפח מגולוון5טיפוס מ-
 מ"ר0.5 מ"מ, לרבות מסגרת. המחיר הינו לתריס בשטח מעל 2.0בעובי 

 מ"ר1.0ועד 

1.6.2.0050

2,402.95 2,402.95 1.00 יח'  ס"מ90/211  דלת חד כנפית מפח מגולוון חדר חשמל במידות 6טיפוס מ-
לרבות מעצור ריצפתי ומגן אצבעות

1.6.2.0060

2,711.50 2,711.50 1.00 יח'  מ"מ2 ס"מ במשקוף פח 100/234  דלת חד כנפית במידות 7טיפוס מ-
מגולוונים בחם וצבועים  בצבע וגוון לבחירת האדריכל לרבות מעצור

ריצפתי ומגן אצבעות

1.6.2.0070

1,428.00 476.00 קומפלט3.00 120/80/30  ארון לציוד כיבוי אש מפח עם דלת ננעלת, במידות 8טיפוס מ-
 ושני מטפי כיבוי,3/4 ס"מ, מחובר לקיר (מיועד להתקנת גלגלון "

המשולמים בנפרד)

1.6.2.0080

7,735.00 595.00 13.00 מ"ר   דלתות פח מגולוון ננעלות לארונות חשמל ותקשורת, במידות9טיפוס מ-
 מ"מ2 ס"מ, משקוף פח 60/210+ 120/210+155/210

1.6.2.0090

3,927.00 178.50 22.00 מ"א   מאחז יד בחדר מדרגות מצינור פלדה מגולוון וצבוע בתנור,10טיפוס מ-
 לרבות חיזוקים לקיר/מעקה ורוזטות לכיסוי החיבור1/21בקוטר "

1.6.2.0100

7,624.50 195.50 39.00 מ"א   מאחז יד "חופשי"  לכבש או למדרגות מצינור פלדה מגולוון11טיפוס מ-
 מ"מ לפי100/100 לרבות רוזטות מרובעות 1/21וצבוע בתנור, בקוטר "

יועץ קונסטרוקציה לכיסוי החיבור

1.6.2.0110

26,647.50 484.50 55.00 מ"א  מעקה פלדה לחדר מדרגות עם מאחז יד, אופקי או משופע 12טיפוס מ-
 מ', מגולוון חם וצבוע בגוון לבחירת האדריכל1.3 ועד 1.05בגובה מעל 

מעוגן בבטון לפי יועץ קונסטרוקציה

1.6.2.0120
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תת כתב: מבנה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

42,636.00 484.50 88.00 מ"א  מ', מגולוון1.3 ועד 1.05 מעקה גג עשוי פלדה, בגובה מעל 13טיפוס מ-
חם וצבוע בגוון לבחירת האדריכל מעוגן בבטון לפי יועץ קונסטרוקציה

1.6.2.0130

4,292.50 4,292.50 1.00 יח'  ס"מ, מגולוון חם וצבוע בגוון250/215 שער מסוגנן במידות 14טיפוס מ-
לבחירת האדריכל מעוגן בבטון לפי יועץ קונסטרוקציה

1.6.2.0140

23,222.00 23,222.00 1.00 יח'  לרבות משקוף פח מגולוון250/258 דלת אש דו כנפית במידות 15טיפוס מ-
 מ"מ, ידיות בהלה,מחזיר שמן,מעצורי רצפה ומגני אצבעות2

1.6.2.0150

6,149.75 6,149.75 1.00 יח'  ס"מ לרבות320/150 חלון פלדה מזוגג טריפלקס במידות 16טיפוס מ-
 מ"מ ובו שני חלקים קבועים וחלק אחד  לפתיחה2משקוף פח מגולוון 

צירית

1.6.2.0160

5,499.50 5,499.50 1.00 יח'  ס"מ ומעליה חלון מזוגג120/220  דלת רב בריחית במידות 17טיפוס מ-
 מ"מ2 ס"מ נתונים במשקוף פח 120/108  במידות 4+4קבוע טריפלקס 

מגולוונים בחם וצבועים בצבע וגוון לבחירת האדריכל לרבות ידית בהלה,
 מעצור ריצפתי ומגן אצבעות

1.6.2.0170

5,763.00 5,763.00 1.00 יח'  ס"מ ובו שני חלונות קבועים מזוגגים 142/328  פתח במידות 18טיפוס מ-
 ס"מ נתונים במשקוף פח100/220 ודלת רב בריחית במידות 4+4טריפלקס 

 מ"מ מגולוונים בחם וצבועים  בצבע וגוון לבחירת האדריכל לרבות ידית2
 בהלה, מעצור ריצפתי ומגן אצבעות

1.6.2.0180

4,768.50 4,768.50 1.00 יח'  ס"מ ומעליה חלון230/210  דלת רב בריחית דו כנפית במידות 19טיפוס מ-
2 ס"מ נתונים במשקוף פח 230/50  במידות 4+4 מזוגג קבוע טריפלקס 

מ"מ מגולוונים בחם וצבועים בצבע וגוון לבחירת האדריכל לרבות ידית
בהלה, מעצור ריצפתי ומגן אצבעות

1.6.2.0190

10,285.00 10,285.00 1.00 יח'  ס"מ ובו דלת רב בריחית  מגולוונת160/276  פתח במידות 20טיפוס מ-
 חלונות קיפ חשמלי מזוגגות טריפלקס2 ס"מ ובנוסף 110/220בחם במידות 

 מ"מ2 לשחרור עשן וחלון אחד מזוגג כנ"ל קבוע ,המשקוף מפח 4+4
מגולון בחם ,הכנף והמשקוף צבועים  בצבע וגוון לבחירת האדריכל, דלת

ידית בהלה מעצור ריצפתי ומגן אצבעות

1.6.2.0200

10,285.00 10,285.00 1.00 יח'  ס"מ ובו דלת רב בריחית  מגולוונת160/276  פתח במידות 21טיפוס מ-
 חלונות קבועים מזוגגים טריפלקס3 ס"מ ובנוסף 110/220בחם במידות 

 מ"מ מגולון בחם ,הכנף והמשקוף צבועים  בצבע2 ,המשקוף מפח 4+4
וגוון לבחירת האדריכל, ידית בהלה מעצור ריצפתי ומגן אצבעות

1.6.2.0210

11,386.60 11,386.60 1.00 יח'  דק' 120 ס"מ ובו דלת חסינת אש 230/276  פתח במידות 22טיפוס מ-
 דק' מסוג120 חלונות חסיני אש ל - 2 ס"מ ובנוסף 110/220במידות 

"FIRELITE" או "INTERFLAM עשוי מפרופילי3 חלק 931" לפי ת"י, 
" או ש"ע  ,הכנף והמשקוף צבועים JANSEN ECONOMY 50פלדה דגם "

בצבע וגוון לבחירת האדריכל, מעצור ריצפתי ומגן אצבעות

1.6.2.0220

11,243.80 11,243.80 1.00 יח'  דק' 120 ס"מ ובו דלת חסינת אש 365/276  פתח במידות 23טיפוס מ-
 דק' מסוג120 חלונות חסיני אש  ל - 8 ס"מ ובנוסף 110/220במידות 

"FIRELITE" או "INTERFLAM עשוי מפרופילי3 חלק 931" לפי ת"י, 
" או ש"ע  ,הכנף והמשקוף צבועים JANSEN ECONOMY 50פלדה דגם "

בצבע וגוון לבחירת האדריכל, מעצור ריצפתי ומגן אצבעות

1.6.2.0230

4,420.00 4,420.00 1.00 יח' 1.6.2.0240 ס"מ375/210  משקוף ודלתות ארון חשמל ותקשורת במידות 24טיפוס מ-
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

6,392.00 6,392.00 1.00 יח'  ס"מ פתיחה צירית110/210 דק' במידות 120  דלת חסינת אש 25טיפוס מ-
 מ"מ מגולוונת וצבועה לבחירת האדריכל , מעצור רצפתי2ומשקוף פח 

ומגן אצבעות

1.6.2.0250

3,230.00 3,230.00 1.00 יח'  ס"מ ובו פתח מילוט380/156 במידות 13  סורג חלון כיתה א-1טיפוס ס-
עם אוזני נעילה מגולוון וצבוע לבחירת האדריכל

1.6.2.0260

4,420.00 442.00 10.00 מ"ר  ס"מ מגולוון וצבוע לבחירת175/260 במידות 8  סורג חלון לא-2טיפוס ס-
האדריכל

1.6.2.0270

3,094.00 442.00 7.00 מ"ר  ס"מ מגולוון וצבוע לבחירת120/260 במידות 9  סורג חלון לא-3טיפוס ס-
האדריכל

1.6.2.0280

3,094.00 442.00 7.00 מ"ר  ס"מ מגולוון וצבוע לבחירת120/260 במידות 2  סורג חלון לא-4טיפוס ס-
האדריכל

1.6.2.0290

8,398.00 442.00 19.00 מ"ר  ס"מ מגולוון וצבוע268/328 במידות 3,4  סורג חלון לא-5טיפוס ס-
לבחירת האדריכל

1.6.2.0300

2,652.00 442.00 6.00 מ"ר  ס"מ מגולוון וצבוע153/328 במידות 3,4  סורג חלון לא-6טיפוס ס-
לבחירת האדריכל

1.6.2.0310

3,094.00 442.00 7.00 מ"ר  ס"מ מגולוון וצבוע לבחירת180/182 במידות 6  סורג חלון לא-7טיפוס ס-
האדריכל

1.6.2.0320

4,420.00 442.00 10.00 מ"ר  ס"מ מגולוון וצבוע לבחירת255/182 במידות 7  סורג חלון לא-8טיפוס ס-
האדריכל

1.6.2.0330

3,094.00 442.00 7.00 מ"ר  ס"מ מגולוון וצבוע לבחירת255/182 במידות 14  סורג חלון לא-9טיפוס ס-
 האדריכל

1.6.2.0340

247,159.60 עבודות מסגרות 6.2 סה"כ לתת פרק:

320,307.20 עבודות נגרות ומסגרות 6 סה"כ לפרק:

אינסטלציה סניטארית 7 פרק:

צינורות פלדה מגולוונים 7.11 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

612.00 61.20 10.00 מ"א  למים קרים וחמים מותקנים גלויים או40צינורות פלדה מגולוונים סקדיול 
 ללא עטיפה.1/2 סמויים , מחוברים בהברגות לרבות ספחים קוטר "

1.7.11.0400

1,360.00 68.00 20.00 מ"א .3/4כנ"ל, אך צינורות קוטר " 1.7.11.0410

3,060.00 76.50 40.00 מ"א .1כנ"ל, אך צינורות קוטר " 1.7.11.0420

5,397.50 107.95 50.00 מ"א .1/21כנ"ל, אך צינורות קוטר " 1.7.11.0440

16,660.00 119.00 140.00 מ"א .2כנ"ל, אך צינורות קוטר " 1.7.11.0450
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

6,800.00 170.00 40.00 מ"א , מחוברים בריתוך ו/או בהברגה ו/או במחברים3כנ"ל, אך צינורות "
", ללא ספחים.QUICK UPמהירים מסוג "

1.7.11.0460

85.00 מ"א  למים קרים וחמים מותקנים גלויים או40צינורות פלדה מגולוונים סקדיול 
 סמויים, מחוברים בהברגות, עם עטיפה חיצונית פוליאתילן שחול תלת

, לרבות1/2 כדוגמת "אברות" או ש"ע. קוטר הצינור "APC GALשכבתי 
ספחים.

1.7.11.0500

3,264.00 163.20 20.00 מ"א 2כנ"ל, אך צינורות " 1.7.11.0550

4,420.00 221.00 20.00 מ"א  מחוברים בריתוך ו/או בהברגה ו/או במחברים3כנ"ל, אך צינורות קוטר "
" ללא ספחים.QUICK UPמהירים מסוג "

1.7.11.0560

41,573.50 צינורות פלדה מגולוונים 7.11 סה"כ לתת פרק:

צינורות פלסטיים 7.12 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

13,056.00 54.40 240.00 מ"א צינורות פוליאתילן מצולב או פוליבוטילן למים קרים וחמים גדוגמת
, מותקנים גלויים או סמויים עם צינור24 מ"מ, דרג 16"פקסגול" קוטר 

 מ"מ, לקבות ספחים.25מתעל קוטר 

1.7.12.0110

5,508.00 61.20 90.00 מ"א 1.7.12.0120 מ"מ.28 מ"מ, עם צינור מתעל קוטר 20כנ"ל, אך צינורות קוטר 

13,804.00 98.60 140.00 מ"א 1.7.12.0130 מ"מ.40 מ"מ, עם צינור מתעל קוטר 25כנ"ל, אך צינורות קוטר 

89.25 יח' מחלקים מפליז לצינורות פלסטיים למים קרים וחמים מפוליאתילן מצולב
או פוליבוטילן לרבות פקקים, מותקן מושלם בתוך ארגז פיברגלס מתאים

 יציאות.2, 3/4 מ"מ תבריג "16המשולם בנפרד, קוטר 

1.7.12.0630

785.40 112.20 7.00 יח' 1.7.12.0670 יציאות.3, 1 מ"מ תבריג "16כנ"ל, אך מחלקים קוטר 

255.00 127.50 2.00 יח' 1.7.12.0672 יציאות.4, 1 מ"מ תבריג "16כנ"ל, אך מחלקים קוטר 

786.25 31.45 25.00 יח' 1.7.12.0800 מ"מ.16*1/2 מעל) מותקן מושלם "100-105מכלול לחיבור קיר מפליז (

102.00 51.00 2.00 יח' 1.7.12.0900 מ"מ20תוספת יציאה למחלק. היציאה בקוטר 

153.00 51.00 3.00 יח' 1.7.12.0901 מ"מ25תוספת יציאה למחלק. היציאה בקוטר 

459.00 459.00 קומפלט1.00  מ"מ ומז"ח20 כולל אביזרים להתחברות לצנרת בקוטר 3/4ברז גן בקוטר "
 מיקום בחצר לפי דרישת המזמין3/4 ,ברז גן "3/4 בקוטר  "

1.7.12.0902

2,550.00 510.00 קומפלט5.00 חיבור מתקן שתיה בחצר למים וניקוז כולל ברז ניתוק וכל הנדרש 1.7.12.0912

37,458.65 צינורות פלסטיים 7.12 סה"כ לתת פרק:
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תת כתב: מבנה

ברזים, שסתומים ומסננים 7.21 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

96.05 96.05 1.00 יח' , עשויים ברונזה ללא הרקורד המשולם בנפרד.1/2ברזים כדוריים קוטר " 1.7.21.0400

238.00 119.00 2.00 יח' .3/4כנ"ל, אך ברזים קוטר " 1.7.21.0410

306.00 153.00 2.00 יח' .1כנ"ל, אך ברזים קוטר " 1.7.21.0420

205.70 205.70 1.00 יח' .1/21כנ"ל, אך ברזים קוטר " 1.7.21.0440

272.00 272.00 1.00 יח' .2כנ"ל, אך ברזים קוטר " 1.7.21.0450

161.50 161.50 1.00 יח' , עשויים ברונזה עם חיבור בהברגה ללא1/2שסתומי אל חוזר קוטר "
הרקורד המשולם בנפרד.

1.7.21.0500

1,279.25 ברזים, שסתומים ומסננים 7.21 סה"כ לתת פרק:

ספחים מגולוונים 7.23 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

1,377.00 229.50 6.00 יח' .QUICK UP, חיבורים עם מחברים מהירים מסוג 3זויות קוטר " 1.7.23.0072

1,292.00 323.00 4.00 יח' , חיבורים בריתוך ובהברגה.3כנ"ל, אך טע קוטר " 1.7.23.0360

731.00 182.75 4.00 יח' , חיבורים בריתוך ובהברגה.3כנ"ל, אך מופות קוטר " 1.7.23.0560

3,060.00 510.00 6.00 יח' , חיבורים בריתוך ובהברגה.3כנ"ל, אך רקורדים רגילים קוטר " 1.7.23.0760

1,734.00 289.00 6.00 יח' , חיבורים בריתוך ובהברגה.3קשתות קוטר " 1.7.23.1160

8,194.00 ספחים מגולוונים 7.23 סה"כ לתת פרק:

צינורות 7.31 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

12,580.00 62.90 200.00 מ"א צינורות פוליפרופילן מותקנים גלויים או סמויים, דוגמת "חוליות" או
 מ"מ, לרבות ספחים.40ש"ע, קוטר 

1.7.31.0300

10,327.50 68.85 150.00 מ"א , לרבות ספחים50כנ"ל, אך צינורות קוטר " 1.7.31.0310

6,630.00 110.50 60.00 מ"א ) דוגמת "חוליות"אוH.D.P.Eצינורות פוליאתילן בצפיפות גבוהה (.
 מ"מ, ללא110"גבריט" או "מובילית" או ש"ע, מותקנים סמויים, קוטר 

ספחים.

1.7.31.0430
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

3,646.50 121.55 30.00 מ"א ) דוגמת "חוליות"אוH.D.P.Eצינורות פוליאתילן בצפיפות גבוהה (.
"גבריט" או "מובילית" או ש"ע, מותקנים גלויים, לרבות תמיכות

 מ"מ, ללא ספחים.110וחיזוקים, קוטר 

1.7.31.0450

33,184.00 צינורות 7.31 סה"כ לתת פרק:

עטיפת בטון לצנרת 7.32 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

63.75 מ"א  ס"מ מסביב לצינורות מכל סוג, לרבות ברזל10עטיפת בטון מזוין בעובי 
).2 מ"מ ("50 ק"ג/מ"ק) לצינורות קוטר 60הזיון (במשקל 

1.7.32.0010

5,610.00 93.50 60.00 מ"א )4 מ"מ ("110כנ"ל, אך עטיפת בטון לצינורות קוטר  1.7.32.0030

5,610.00 עטיפת בטון לצנרת 7.32 סה"כ לתת פרק:

, ויציקת ברזלPVCספחים לצנרת פוליאתילן, פוליפרופילן,  7.33 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

38.25 יח' ספחים שונים כגון: הסתעפויות, זויות, מעברים ואביזרי ביקורת לצנרת
) דוגמת "חוליות" או "גבריט" אוH.D.P.Eפ.א. בצפיפות גבוהה (.

 מ"מ.50"מובילית" או ש"ע קוטר 

1.7.33.0010

2,167.50 72.25 30.00 יח' 1.7.33.0040 מ"מ.110כנ"ל, אך ספחים קוטר 

102.00 יח' 1.7.33.0050 מ"מ.160כנ"ל, אך ספחים קוטר 

4,080.00 34.00 120.00 יח' ספחים שונים כגון: הסתעפויות, זויות, ברכיים, מצמדות ומעברים לצנרת
 מ"מ.50פוליפרופילן דוגמת "חוליות" או ש"ע קוטר 

1.7.33.0100

63.75 יח' ) דוגמתH.D.P.Eמחבר (מופה) התפשטות לצנרת פ.א. בצפיפות גבוהה (.
 מ"מ, לרבות כל האביזרים (בסיס50"חוליות" או "גבריט" או ש"ע קוטר 

 מ')1.0עם מופה, מתלה פיקס פוינט וצינור מקשר באורך עד 

1.7.33.0160

380.80 95.20 4.00 יח' 1.7.33.0164 מ"מ.110כנ"ל, אך מחבר קוטר 

136.00 68.00 2.00 יח' .4כובעי אוורור קוטר " 1.7.33.1010

6,764.30 , ויציקת ברזלPVCספחים לצנרת פוליאתילן, פוליפרופילן,  7.33 סה"כ לתת פרק:

מחסומי רצפה, סיפונים למזגן ותעלות ניקוז 7.34 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

1,700.00 212.50 8.00 יח' 1.7.34.0200 עם טבעת ורשת מפליז.4/"2מחסומי רצפה מפוליפרופילן "

1,912.50 212.50 9.00 יח'  דוגמת "חוליות" או ש"ע עם מכסה4/"2קופסאות ביקורת מפוליפרופילן "
 פלסטיק.

1.7.34.0400
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

1,020.00 510.00 2.00 יח'  מ"מ למזגן, מותקן בתוך הקיר, דוגמת "דלמר" או32סיפון נסתר אנכי 
ש"ע, לרבות מכסה

1.7.34.0660

1,156.00 578.00 2.00 יח'  דוגמת "גבריט" או ש"ע עם טבעתHDPE מ"מ .110/110מחסומי רצפה 
ורשת פליז

1.7.34.0900

2,550.00 212.50 12.00 יח'  ושרוול פי.וי.סי. עם טבעתHDPE "2/"4קופסאות ביקורת נופלת מ 
ומכסה רשת מפליז

1.7.34.0901

8,338.50 מחסומי רצפה, סיפונים למזגן ותעלות ניקוז 7.34 סה"כ לתת פרק:

אסלות, מיכלי הדחה ומשתנות 7.41 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

5,712.00 1,428.00 4.00 יח'  מצדה" או ש"ע עם מיכל הדחה375אסלות תלויות מחרס לבן סוג א' דגם "
 גלוי (נמדד בנפרד), לרבות טבעת חיבור, מושב ומכסה פלסטיק דגם רבד

וכל החיזוקים.

1.7.41.0091

1,870.00 467.50 4.00 יח' מתקן לקיבוע קיר (מנשא) של אסלה תלויה דגם "מצדה" תוצרת "חרסה"
או ש"ע, לרבות אביזרי חיבור.

1.7.41.0093

2,040.00 340.00 6.00 יח' מיכל הדחה מפלסטיק דו כמותי עם סיפון, בוכנה,צינור הדחה, ברז זויתי
מצופה כרום וצינורות מפלסטיק משוריין.

1.7.41.0200

4,250.00 2,125.00 קומפלט2.00 אסלת בית-כסא אירופאי תלויה לנכים מחרס לבן מסוג מעולה תוצרת
"חרסה" סוג א'כולל: מכסה ומושב פלסטיק, חיזוקלרצפה באמצעות ברגים

 מצופים כרום,שרוול לחיבור המוצא כולל פתח ביקורת, כל הצנרת
המחברת לאסלה, מיכל הדחה מונמך דו כמותי תוצרת "פלסאון" כולל ברז

" 1/2

1.7.41.0900

527.00 263.50 קומפלט2.00 הגבהה לאסלת נכים תוצרת "פרסליט" 1.7.41.0910

14,399.00 אסלות, מיכלי הדחה ומשתנות 7.41 סה"כ לתת פרק:

כיורים וקערות 7.42 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

1,555.50 518.50 3.00 יח' " או ש"ע.60כיורי רחצה מחרס לבן סוג א' דגומת "חרסה" דגם "אוסלו  1.7.42.0011

2,975.00 425.00 7.00 יח' כיורי רחצה מחרס לבן מודבק מתחת למשטח אובלי סוג א' דגומת "חרסה"
 דגם "נופר" או ש"ע.

1.7.42.0110

1,568.25 522.75 3.00 יח' 1.7.42.0300 ס"מ, דגם "גל דור" או ש"ע.60/40קערות מטבח מחרס לבן סוג א' במידות 

340.00 85.00 4.00 יח'  עם יציאה למדיח/מכונת כביסה דוגמת2סיפון בקבוק כפול לכיור מטבח "
 "חוליות".

1.7.42.0510

1,275.00 127.50 10.00 יח' 1.7.42.0550 לכיור רחצה.11/4סיפון ניקל "

7,713.75 כיורים וקערות 7.42 סה"כ לתת פרק:



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 20עמוד: 29/03/2020

141/2019כתב כמויות למכרז מספר 

mמכרז תוספת אגף פרויקט אור תורה בנות רמות

תת כתב: מבנה

ברזים וסוללות 7.45 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

119.00 119.00 1.00 יח'  דוגמת "חמת" או ש"ע 300209 מק"ט 3/4ברז גן או כביסה מהקיר קוטר "
פיה קצרה קבועה וידית פעמונית, גימור כרום, מותקן מושלם.

1.7.45.0030

4,335.00 433.50 10.00 יח' סוללה לכיור להתקנה מהקיר סידרת "רותם" עם פיה קצרה דגם "חמת"
 או ש"ע גימור כרום עם כל חמומרי העזר900521מק"ט 

1.7.45.0111

1,326.00 442.00 3.00 יח' סוללה לכיור להתקנה מהקיר סידרת "רותם" עם פיה  ארוכה דגם "חמת"
 או ש"ע גימור כרום עם כל חומרי העזר900520מק"ט 

1.7.45.0112

5,780.00 ברזים וסוללות 7.45 סה"כ לתת פרק:

משטחים 7.46 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

12,622.50 1,147.50 11.00 מ"א ).  - מטבח ושרותים3משטח קוורץ של "אבן קיסר" (קבוצה  1.7.46.0043

994.50 331.50 3.00 מ"א תוספת עבור הגבהה אחורית ממשטח קוורץ של "אבן קיסר" או ש"ע
 ס"מ, מוצמד לקיר15), בגובה עד 3(קבוצה 

1.7.46.0220

13,617.00 משטחים 7.46 סה"כ לתת פרק:

ניקוז מי גשם 7.50 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

510.00 170.00 3.00 יח' 1.7.50.0060 ס"מ.30/45/10אגניות מבטון טרום מונחות על הקרקע במידות 

765.00 יח' 6/"6נקזים (קולטי מי גשם) לגגות ומגרפסות יציאה אנכית קוטר "
 לרבות גוףעם חיבור מהיא לצנרת ללא ברדס .S-15"דלביט" סדרה 

1.7.50.0110

2,167.50 722.50 3.00 יח' , לברות גוף עם חיבור שקע6/"4כ"ל, אך נקזים עם יציאה אופקית קוטר "
 חוסם עלים.U.P.Pתקע וברדס מסוג .

1.7.50.0120

3,315.00 110.50 30.00 מ"א ) דוגמת "חוליות"אוH.D.P.Eצינורות פוליאתילן בצפיפות גבוהה (.
 מ"מ, ללא110"גבריט" או "מובילית" או ש"ע, מותקנים סמויים, קוטר 

ספחים.

1.7.50.0900

38.25 יח' ספחים שונים כגון: הסתעפויות, זויות, מעברים ואביזרי ביקורת לצנרת
) דוגמת "חוליות" או "גבריט" אוH.D.P.Eפ.א. בצפיפות גבוהה (.

 מ"מ.50"מובילית" או ש"ע קוטר 

1.7.50.0910

650.25 72.25 9.00 יח' 1.7.50.0920 מ"מ.110כנ"ל, אך ספחים קוטר 

6,642.75 ניקוז מי גשם 7.50 סה"כ לתת פרק:

צינורות 7.61 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

123.25 מ"א  דוגמת "חוליות" או ש"ע מונחיםSN-8 קשיח לביוב P.V.Cצינורות .
 מ'.0.8 מ"מ בעומק עד 110בקרקע, לרבות עטיפת חול קוטר 

1.7.61.0010
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

1,445.00 144.50 10.00 מ"א 1.7.61.0040 מ'.0.8 מ"מ בעומק עד 160כנ"ל, אך צינורות קוטר 

3,060.00 153.00 20.00 מ"א 1.7.61.0050 מ'.1.25 מ' ועד 0.8כנ"ל, אך צינורות בעומק מעל 

4,505.00 צינורות 7.61 סה"כ לתת פרק:

שוחות ומפלים 7.62 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

5,278.50 1,759.50 3.00 יח' 60 בקוטר פנימי 658שוחות בקרה עגולות מחוליות טרומיות מבטון ת.י. 
 טון), שלבי דריכה,B1255)12.5 ס"מ ממין 50ס"מ עם מכסה ב.ב. קוטר 

 מ'.0.8ובעומק עד 

1.7.62.0010

382.50 382.50 1.00 מ"א תוספת עבור מכסה רשת מפלדה מגלוונת במקום מכסה רגיל לתאי ניקוז 1.7.62.0960

5,661.00 שוחות ומפלים 7.62 סה"כ לתת פרק:

מיכלי מים 7.80 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

1,241.00 יח' ,3/4 ליטר יציאה "100מיכלי מים עגולים מפוליאתילן לתכולה של 
לרבות מעמד מתכת וברזים.

1.7.80.0010

1,700.00 1,700.00 1.00 יח' 1.7.80.0030 ליטר.300כנ"ל, אך מיכלי מים לתכולה של 

1,700.00 מיכלי מים 7.80 סה"כ לתת פרק:

ציוד לכיבוי אש 7.93 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

4,462.50 1,487.50 קומפלט3.00 עמדת כינוי אש תקנית, מותקנת בתוך ארון פיברגלס (הנמדד בנפרד),
 זרנוקיםבבקוטר2 עם מצמד שטורץ, 2המותקן על קיר, לרבות ברז שריפה "

 עם ברז כדורי,2 מ' עם מצמדי שטורץ, מזנק סילון/ריסוס "15 ובאורך 2 "
חיבור לקו המים, מותקן מושלם.

1.7.93.0010

5,610.00 1,870.00 קומפלט3.00 כנ"ל, אך עמדת כיבוי אש תקנית, לרבות כל הנ"ל וכן גלגלון עם צינו
 מ'.30 באורך 3/4רגמיש קוטר "

1.7.93.0012

1,734.00 289.00 6.00 יח' 1.7.93.0050 ק"ג.6מטפי אבקה יבשה 

552.50 552.50 קומפלט1.00  ס"מ,80/80/30ארון לציוד כיבוי אש מפוברגלס עם דלת נועלת, במידות 
 המשולם בנפרד)3/4מחובר לקיר (מיועד להתקנת גלגלון "

1.7.93.0200

1,734.00 867.00 קומפלט2.00  ושני מטפי3/4 ס"מ (מיועד להתקנת גלגלון "120/80/30כנ"ל אך במידות 
כיבוי, המשולמים בנפרד)

1.7.93.0210

76.50 25.50 3.00 יח'  ס"מ לזיהוי תוכנו של ציוד15/15-20 קשיח במידות P.V.Cשלטי סימון מ-.
.659קבוע, צינורות ואביזרים בהתאם לת"י 

1.7.93.0490
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

127.50 42.50 3.00 יח' 1.7.93.0500 ס"מ.20/30כנ"ל, אך שלטי סימון במידות 

14,297.00 ציוד לכיבוי אש 7.93 סה"כ לתת פרק:

)דודי מים חמים111( 7.94 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

1,360.00 1,360.00 1.00 יח'  ליטר עם ציפוי אמאייל פנימי ובידוד פוליאוריתן יצוק30דודי מים חמים 
לרבות כל האביזרים, שסתום אל חוזר ושסתום בטחון ותקופת אחריות של

 שנים.3

1.7.94.0005

365.50 365.50 קומפלט1.00  מעלות צלסיוס40ברז ויסות למניעת מעבר מים חמים בטמפרטורה מעל 
תוצרת "שגיב"

1.7.94.0900

5,355.00 2,677.50 קומפלט2.00  ברזי שתיה וברז מילוי2מתקן מים קרים מנירוסטה( מתאים לנכים)עם 
בקבוקיםכדוגמת "אמקור" כולל חיבור חשמל וניקוז (יש להגיש למתכנן

את המוצר המוצע לאישור)

1.7.94.0910

7,080.50 )דודי מים חמים111( 7.94 סה"כ לתת פרק:

עבודות לפי מפרט ראדון 7.99 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

כל העבודות בפרק זה יבוצעו לפי "הנחיות ומפרט טכני למניעת גז ראדון
בבניה חדשה של עיריית ירושלים" מהדורה מעודכנת, המחירים כוללים

שימוש בחומרים לפי המפרט הנ"ל , בדיקה, תאום וקבלת ע"י מחלקה
לאיכות הסביבה

6,885.00 114.75 60.00 מ"א  כדוגמת "גבריט" או "מובילית" ללניקוז ראדון לפי ת"יHDPEצנורות 
גלוי מתחת לתקרות בתוך קירות  או בלוקים או בפירים או בתוך קירות

בטון כולל: אביזרים, עיני בקורת, שרוולים, חיצוב חריצים וסתימתם,
4קונזולים ווים לחיזוק בקוטר "

1.7.99.0010

25,092.00 104.55 240.00 מ"א 500 מ"מ,עטוף בשיכבת בד גיוטכני במשקל 80צנור שרשורי מחורר בקוטר 
 גרם/מ"ר לניקוז יסודות  כולל חפירה ועטיפת חצץ לפי הפרטים בתוכניות

1.7.99.0020

10,455.00 104.55 100.00 מ"א  מ"מ לניקוז יסודות  עטוף בשיכבת בד125צנור שרשורי מחורר בקוטר 
 גרם/מ"ר לניקוז יסודות כולל חפירה ועטיפת חצץ500גיוטכני במשקל 

לפי הפרטים בתוכניות

1.7.99.0300

42,432.00 עבודות לפי מפרט ראדון 7.99 סה"כ לתת פרק:

266,230.20 אינסטלציה סניטארית 7 סה"כ לפרק:

עבודות  חשמל 8 פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

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

בבטון כיידרש. (במידה ולא מפורט - העמדה תהיה שקועה) המחיר כולל
את כל הנקודות הנזכרות בסעיף זה.

 זוג עד לארון3 מ"מ מהעמדה עד למגש תקשורת כולל כבל 25ור 
תקשורת, העמדה תהיה עה"ט/ תה"ט/ שקועה בבטון כיידרש. (במידה ולא

 מפורט - העמדה תהיה שקועה) המחיר כולל את כל הנקודות הנזכרות
בסעיף זה.

, כולל כבילה מסוגcat6a בתקן KEYSTONE מסוג RJ-45רים, שקע 
CAT7 ושקע,HDMI מ"מ שרשורי אך ללא כבילה, העמדה50 עם צינור 

תהיה עה"ט/תה"ט/שקועה בבטון כיידרש. (במידה ולא מפורט - העמדה
תהיה שקועה)המחיר

א כבילה, העמדה תסופק עם פאנל עיוור עבור המקומות השמורים ועם
השקעים הנדרשים. העמדה תהיה עה"ט/תה"ט/שקועה בבטון כיידרש.

(במידה ולא מפורט - העמדה תהיה שקועה)המחיר כולל את כל הנקודות
הנזכרות בסעיף זה.

8.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

52,972.00 129.20 410.00 נקודה נקודת מאור (פנימית או חיצונית). 1.8.1.0010

14,416.00 136.00 106.00 יח' נקודת חיבור קיר על מעגל משותף(שלא נקודת העבודה). 1.8.1.0050

4,335.00 144.50 30.00 נקודה נקודת חיבור קיר על מעגל נפרד ( שלא בנקודת העבודה). 1.8.1.0060

1,054.00 34.00 31.00 יח' תוספת למחיר נקודת חיבור קיר עבור שקע צמוד נוסף תחה"ט/עה"ט (שלא
 בנקודת עבודה).

1.8.1.0070

1,190.00 297.50 4.00 נקודה CEE. 1.8.1.0075 סיום בשקע 1X16Aנקודה תלת פאזית 

1,054.00 34.00 31.00 יח' תוספת למחיר נקודת חיבור קיר עבור שקע צמוד נוסף תחה"ט/עה"ט (שלא
 בנקודת עבודה).

1.8.1.0085

1,020.00 34.00 30.00 יח' תוספת למחיר נקודת חיבור קיר עבור שקע מוגן מים. 1.8.1.0090

18,572.50 807.50 23.00 יח'  כדוגמת ניסקו אופיס הכוללתD17 לפי פרט: עמדת עבודה Bעמדת עבודה 
 מ"מ כולל כבילה, ושקעי25 שקעי חשמל על מעגל אחד עם צינור 4

 מקומות2 מ"מ ללוח התקשורת, ו25 צינורות 2תקשורת מחשבים ע"י 
 בתקןKEYSTONE מסוג J-45 שקעי 2שמורים. תסופק עם פאנל עיוור ו

cat6a כולל כבילה מסוג ,CAT7העמדה תהיה עה"ט/ תה"ט/ שקועה . 

1.8.1.0100

4,760.00 952.00 5.00 יח'  כדוגמת ניסקו אופיסD18 לפי פרט: עמדת עבודה Cעמדת עבודה 
 מ"מ כולל כבילה,25 שקעי חשמל על מעגל אחד כולל צינור 6הכוללת 

 מ"מ, ומקום אחד שמור. תסופק25 צינורות 2ושקעי תקשורת מחשבים ע"י 
KEYSTONE מסוג RJ-45 שקעי 3 עם פאנל עיוור למקומות שמורים ו 

 ושקע בזק חדש לטלפון כולל צינורCAT7 כולל כבילה מסוג CAT6Aבתקן 
 זוג עד לארון תקשורת,3 מ"מ מהעמדה עד למגש תקשורת כולל כבל 25

העמדה תהיה עה"ט/תה"ט/ שקועה בבטון כיידרש. (במידה ולא
מפורט-העמדה תהיה שקועה) המחיר כולל את כל הנקודות הנזכרות

בסעיף זה.

1.8.1.0105
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

4,692.00 782.00 6.00 יח'  כדוגמת ניסקו אופיסD17 לפי פרט: עמדת עבןדה PRעמדת עבודה 
 שקעי חשמל עם כיסוי מגן פנימי, ושקעי תקשורת מחשבים ע"י2הכוללת 

 מ"מעם משיכה כמפורט50 ע"י צינור HDMI מ"מ, הכנה לשקע 25צינור 
 מקומות שמורים ועוד מקום שמור + הכנה לרמקולים4בתכנית הפרטים. 

 מ"מ. תסופק עם פאנל עיוור למקומות שמורים. שקע20ע"י צינורות 
RJ-45 מסוג KEYSTONE בתקן CAT6A כולל כבילה מסוג CAT7ושקע 
HDMI מ"מ שרשורי אך ללא כבילה העמדה תהיה50 עם צינור 

עה"ט'תה"ט'שקועה בבטון כיידרש. (במידה ולא מפורט - העמדה תהיה
שקועה) המחיר כולל את כל הנקודות בסעיף זה.

1.8.1.0110

4,488.00 748.00 6.00 יח'  כדוגמת ניסקו אופיסD17 לפי פרט: עמדת עבודה Mעמדת עבודה 
 מ"מ כולל כבילה,25 שקעי חשמל על מעגל אחד עם צינור 2הכוללת 

, שקעTV RG-11 מ"מ + כבל 25. עם צינור T.V שקע 1הכנות עבור: 
 כולל כבילה מסוגCAT6A בתקן KEYSTONEתקשורת מחשבים מסוג 

CAT7 שקע 1 מ"מ, 25 עם צינור HDMI מ"מ עם שירשורי חוט50 עם צינור 
 משיכה ללא כבילה, העמדה תסופק עם פאנל עיוור עבור המקומות

השמורים ועם השקעים הנדרשים. העמדה תהיה עה"ט/תה"ט/שקועה
בבטון כיידרש. (במידה ולא מפורט - העמדה תהיה שקועה) המחיר כולל

את כל הנקודות הנזכרות בסעיף זה.

1.8.1.0125

11,900.00 595.00 20.00 יח'  לפי פרט הכוללת שלושה שקעי חשמל ושלושה שקעיAעמדת עבודה 
 קופסתPVC כמפורט מורכבים על תעלת RJ-45תקשורת מחשבים 
חיבורים לפיצול.

1.8.1.0127

18,360.00 1,020.00 18.00 קומפלט ניתן לנעילה מותקן מתחת לריצוף כולל קופסת שיקועIP-66שקע חשמלי 
בזמן היציקה והריצוף אורגינלית של היצרן וכן את השקע, וכיסוי המכסה
המתאים להתקנת הריצוף עליו השקע תאים לסביב המותרת בשטיפה דגם

SOB25 / יבוא TS POWER

1.8.1.0128

4,590.00 306.00 15.00 קומפלט  הזנה מהלוח ליחידה חיצונית בכבל1X16Aנקודת מיזוג אויר חד פאזית 
3X2.5N2XY ס"מ מריכף או 25 + צינור PGעליית כבלים לגג כמפורט ,

 על הגג הכלול במחיר.IP65בסכימת חיבור מזגנים . סיום במפסק פקט 
וכולל את הקטע מהמפסק למעבה.

1.8.1.0140

4,675.00 467.50 10.00 קומפלט  הזנה מהלוח עד היחידה החיצונית3X16Aנקודת מיזוג אויר תלת פאזית 
5X2.5NXY 32PG עליית כבלים לגג כמפורט סיום במפסק פקט IP-65עך 

הכלול במחיר. וכולל את הקטע מהמפסק למעבה.

1.8.1.0141

2,890.00 144.50 20.00 נקודה 1.8.1.0142 מהלוח ועד לשקע3X2.5NXYנקודת הזנה ליחידת מ"א פנימית כבל 

7,956.00 442.00 18.00 נקודה  מ"מ כבה מאליומהלוח16 בצינור 3X1.2N2XYנקודת הזנה לחסגנית בכבל 
 ועד לנקודת סיום בחסגנית כמפורט. המחיר כולל את החסגנית.

1.8.1.0143

2,295.00 127.50 18.00 נקודה נקודת הזנת פיקוד בין חסגנית למאייד כמתואר במפרט 1.8.1.0144

595.00 297.50 2.00 נקודה נק' לדוד מים חמים (בויילר). 1.8.1.0145

816.00 136.00 6.00 נקודה נקודת הזנה למפוח . 1.8.1.0160

1,360.00 340.00 4.00 נקודה .3X16Aנקודה תלת פאזית  1.8.1.0210

1,020.00 510.00 קומפלט2.00 נקודת הכנה לאלקטרומגנט בדלת או שער כולל כל הכנות בדלת/משקוף
 וכולל קידוחים.600KGכולל האלקטרומגנט מוגנולוק ל- 

1.8.1.0214
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

1,870.00 93.50 20.00 נקודה נקודת הכנה למערכת גילוי פריצה. 1.8.1.0215

1,870.00 93.50 20.00 יח' נקודת הכנה כללית למתח נמוך. 1.8.1.0225

1,105.00 110.50 10.00 נקודה נקודת טלפון. 1.8.1.0226

6,630.00 110.50 60.00 נקודה נקודת גילוי אש. 1.8.1.0230

1,360.00 340.00 4.00 נקודה נקודת לחצן הפסקת חשמל בחרום כולל קופסא ולחצן  קומפלט כמפורט. 1.8.1.0240

2,040.00 136.00 15.00 נקודה ).STEP RELAYנקודת לחצן הדלקת תאורה. ( 1.8.1.0255

2,040.00 340.00 6.00 יח'  מוארים כולל כבל רב גידיSR לחצני 6נקודת ריכוז הדלקות לפי פרט עד 
7X1.5NAXY. 

1.8.1.0256

4,165.00 119.00 35.00 נקודה נקודת כריזה כולל כבל כמפורט. 1.8.1.0260

221.00 110.50 2.00 נקודה 1.8.1.0261 כולל מהדקים קנדיים.25CUנקודת חיבור הארקה 

204.00 102.00 2.00 נקודה 1.8.1.0270 כנ"ל.25CUנקודת חיבור הארקה  

467.50 93.50 5.00 נקודה 1.8.1.0280 כנ"ל.16CUנקודת חיבור הארקה 

2,550.00 85.00 30.00 נקודה 1.8.1.0290 כנ"ל.10CUנקודת חיבור הארקה  

2,295.00 76.50 30.00 נקודה 1.8.1.0291 על מוליך ראשי.10CUנקודת חיבור הארקה 

1,785.00 25.50 70.00 נקודה נקודת גישור בין מגשי רשת כנ"ל. 1.8.1.0300

578.00 144.50 4.00 נקודה נקודת מי קר כולל ביצוע לפי פרט. 1.8.1.0310

1,700.00 212.50 8.00 נקודה נקודת חימום במסדרון. 1.8.1.0311

אינסטלציה חשמלית

2,550.00 850.00 3.00 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.

1.8.1.1020
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

10,200.00 1,700.00 קומפלט6.00 , איטום לגזים והדף ע"י4איטום מעבר צינור פלדה למרחב מוגן בקוטר "
 כולל מסגרת מתכתית - מאושר ע"י פיקוד העורף.MCTחומר כדוגמת 

1.8.1.1030

552.50 110.50 5.00 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.

1.8.1.1040

425.00 85.00 5.00 מ"א 1.8.1.1041 ס"מ.40X8.5מגש רשת כנ"ל-אולם במידות 

3,672.00 68.00 54.00 מ"א 1.8.1.1042 ס"מ.30X8.5מגש רשת כנ"ל אולם במידות 

6,906.25 55.25 125.00 מ"א 1.8.1.1043 ס"מ.20X8.5מגש רשת כנ"ל אולם במידות 

5,610.00 46.75 120.00 מ"א 1.8.1.1050 ס"מ.10X8.5תעלת רשת כנ"ל אולם במידות 

3,230.00 161.50 20.00 מ"א  מ"מ צבוע כולל מכסה1.5 ס"מ בעובי 40x10תעלת פח מגלוון במידות 
ואביזרים חיזוקים מתלים וכל חומרי העזר.

1.8.1.1060

1,445.00 144.50 10.00 מ"א 1.8.1.1063 ס"מ .30X10תעלת פח כנ"ל אולם במידות 

1,105.00 110.50 10.00 מ"א 1.8.1.1064 ס"מ.20X10תעלת פח כנ"ל אולם במידות 

23,800.00 85.00 280.00 מ"א  ס"מ ע"פ פרט120 ס"מ ועומק 60חפירה/חציבה של תעלה לצנרת ברוחב 
וכולל את כל הדרישות במפרט.

1.8.1.1069

850.00 42.50 20.00 יח'  ס"מ לתמיכת תעלות פח על הגג וכולל ביצוע איטום20/30/20בלוקים 
מתחת, לפי פרט.

1.8.1.1071

5,100.00 1,275.00 קומפלט4.00  מגלוונת מכופף "מקל סבא" ביציקת גג4ביצוע שרוול מתכת בקוטר "
כולל איטום מקצועי מסביב לצינור בכל קומפ' כולל חוצרים וציוד

לביצוע הפרט כפי שמופיע בתכנית.

1.8.1.1075

2,125.00 2,125.00 קומפלט1.00 25 מכסה 150 ס"מ ועומק 120אספקת והתקנת שוחות מעבר כבלים בקוטר 
 טון.

1.8.1.1080

11,900.00 1,700.00 קומפלט7.00 25 מכסה 120 ס"מ ועומק 80אספקת והתקנת שוחות מעבר כבלים בקוטר 
טון.

1.8.1.1081

2,720.00 68.00 40.00 מ"א  מ"מ עם מכסה להתקנה על קיר מחולק עם מחיצה140x60 PVCתעלת  
 של "פלגל".HEAVYקבועה כדוגמת 

1.8.1.1082

1,530.00 255.00 קומפלט6.00  בקירות או בתקרות לרבותPVC עשויים 4ביצוע שרוולי מעבר ביציקה "
ביטון הצינורות

1.8.1.1110

1,530.00 153.00 10.00 קומפלט  בקירות או בתקרות לרבותPVC עשויים 2ביצוע שרוולי מעבר ביציקה "
ביטון הצינורות והחזרת המצב לקדמותו.

1.8.1.1120
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680.00 340.00 קומפלט2.00 40 עומק הבטון עד 4ביצוע קידוח יהלום בבטון קיים מכל סוג בקוטר "
ס"מ.

1.8.1.1121

850.00 212.50 קומפלט4.00 .2ביצוע קידוח יהלום כנ"ל אולם בקוטר  " 1.8.1.1122

3,612.50 72.25 50.00 מ"א 1.8.1.1124 ממ"ר.1X120N2XYכבל חשמל מנחושת חד גידי 

22,950.00 153.00 150.00 מ"א 1.8.1.1140 ממ"ר.4X95(N2XYכבלי חשמל מנחושת  (

5,100.00 102.00 50.00 מ"א 1.8.1.1141 ממ"ר.4X35(N2XYכבלי חשמל מנחושת  (

13,600.00 68.00 200.00 מ"א 1.8.1.1142 ממ"ר.5x25(N2XYכבלי חשמל מנחושת  (

6,120.00 51.00 120.00 מ"א 1.8.1.1143 ממ"ר.5X16(N2XYכבל חשמל מנחושת (

1,275.00 25.50 50.00 מ"א 1.8.1.1145 ממ"ר.3x10(N2XYכבל חשמל מנחושת (

1,700.00 34.00 50.00 מ"א 1.8.1.1146 ממ"ר.5X6(N2XYכבל חשמל מנחושת (

1,360.00 13.60 100.00 מ"א 1.8.1.1180 ממ"ר שאינו כלול המחיר הנקודה.5X2.5(N2XYכבל כנ"ל אולם (

978.00 9.78 100.00 מ"א 1.8.1.1190 ממ"ר.3X2.5(N2XYכבל כנ"ל אולם (

1,564.00 7.82 200.00 מ"א 1.8.1.1200 ממ"ר.3X1.5(N2XYכבל כנ"ל אולם (

2,550.00 10.20 250.00 מ"א .5X1.5 (N2XYכבל לפיקוד מנחושת ממוספר ( 1.8.1.1210

2,380.00 17.00 140.00 מ"א .10X1.5(N2XYכבל פיקוד ממוספר מנחושת ( 1.8.1.1211

9,520.00 59.50 160.00 מ"א 1.8.1.1212  צול ממאושר לשימוש ע"י חח"י .6צינור קוברה דו שכבתי 

11,730.00 51.00 230.00 מ"א 1.8.1.1214 מאושר ע"י חברת חשמל.4צינור קוברה דו שיכבתי "

7,854.00 23.80 330.00 מ"א 1.8.1.1215 מאושר ע"י ח"ח.3צינור קוברה דו שכבתי "

850.00 17.00 50.00 מ"א 1.8.1.1216 מאושר ע"י ח"ח.2צינור קוברה דו שכבתי "

1,062.50 21.25 50.00 מ"א .2 בקוטר "13.5צינור פוליאטילין יק"ע  1.8.1.1218
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5,100.00 25.50 200.00 מ"א  מ"מ (שאינו כלול במחיר50צינור מריכף מחומר כבה מאילוו בקוטר 
הנקודה).

1.8.1.1219

595.00 595.00 1.00 יח'  מטר כולל חפירה עבורו ע"פ המפרט4יסוד בטון לעמוד תאורה 
והתוכניות.

1.8.1.1230

1,657.50 11.05 150.00 מ"א 1.8.1.1250 מ"מ.32צינור  כנ"ל אולם 

935.00 9.35 100.00 מ"א 1.8.1.1260 מ"מ.25צינור כנ"ל אולם 

1,190.00 5.95 200.00 מ"א 1.8.1.1270 מ"מ.20צינור כנ"ל אולם 

276.25 55.25 5.00 ש"ע שעות עבודה חשמלאי עוזר באישור הפיקוח. 1.8.1.1271

318.75 63.75 5.00 ש"ע שעות עבודה חשמלאי מוסמך. 1.8.1.1272

467.50 93.50 5.00 ש"ע שעות עבודה טכנאי. 1.8.1.1273

2,550.00 2,550.00 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.

1.8.1.1275

1,190.00 595.00 קומפלט2.00 ניתוק כל מערכות התקשורת והחשמל הנמצאים במבנה היביל כולל
הצנרת ושליפת הכבילה כולל פירוק הציוד.

1.8.1.1277

850.00 425.00 קומפלט2.00 חיבור החשמל והתקשורת של המבנה היביל כולל כל מערכות הקיימות
כולל תוספת כבילה וצנרת עד השלמת העבודה. הציוד.

1.8.1.1278

1,360.00 680.00 קומפלט2.00 ביצוע בדיקת בודק מוסמך למבנה היביל לאחר העתקתו וחיבורו למע'
החשמל.

1.8.1.1280

1,785.00 595.00 קומפלט3.00  ס"מ50*20 ס"מ וביצוע פתח בגודל 40ביצוע חציבה בקיר בטון בעובי עד 
 כולל אישור קונסטרוקטור.

1.8.1.1305

8,500.00 8,500.00 קומפלט1.00 אספקה והתקנה של מערך חשמל זמני בכל המבנה החדש, כולל לוח
 שקעים ישראלים + שקע3  עם NPL קופסאות 4חשמל זמני לבניה תיקני, 

 קופסאות בכל קומה כולל תאורה זמנית ברמה של2אחד תלת פאזי, 
150LUX 3 לפחות בכל המבנה,העברת המתקן בשלמותו בדיקת בודק סוג

ופירוק המתקן בגמר העבודה

1.8.1.1327

10,200.00 10,200.00 קומפלט1.00 מערכת התראה בפני רעידות אדמה מותקנת בחדר מזרוכית במבנה הישן
כולל נק' שקע עבודה,נק' תקשורת מחשבים חיבורה למערכת הכריזה

למסירת הודעות צרובות הרכזת תיהיה מאושרת ע"פ דרישות משרד
החינוך וחוזר מנכ"ל לבתי ספר.

1.8.1.1395

413,852.75 8.1 סה"כ לתת פרק:

לוחות חשמל 8.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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21,420.00 3,570.00 6.00 מ"ר  , כולל3X400A ס"מ וזרם מפסק ראשי 50מבנה לוח חשמל ראשי בעומק 
דלתות עם סידור נעילה כמתואר במפרט הטכני כולל פסי צבירה בגודל

22KA,3x500A,מהדקים, פסים אפס והארקה, חיווט, שילוט, הובלה 
התקנה וחיבור קומפ' כולל את כל העבודות וחומרי העזר הדרושים

להשלמת הלוח (המחיר לפי חזית הלוח).

1.8.2.0030

10,378.50 2,805.00 3.70 מ"ר  ס"מ, כולל  דלתות עם סידור40   בעומק עד 3X200Aמבנה לוח חשמל 
, מהדקים,3x250Aנעילה 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).

1.8.2.0031

7,437.50 2,125.00 3.50 מ"ר  ס"מ, כולל  דלתות עם30   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 הלוח).

1.8.2.0032

1,275.00 1,275.00 1.00 מ"ר  ס"מ להתקנה שקועה או גלויה30 בעומק עד 3X63Aמבנה לוח חשמל עד 
כולל  דלתות עם סידור נעילה כמתואר במפרט הטכני כולל פסי צבירה

, מהדקים, פסים אפס והארקה, חיווט, שילוט, הובלה,3x100Aבגודל 
התקנה וחיבור קומפ' כולל את כל העבודות וחומרי העזר הדרושים

להשלמת הלוח (המחיר לפי חזית הלוח).

1.8.2.0033

3,400.00 3,400.00 קומפלט1.00 ארון פוליאסטר למפסקי פקט כולל גב פלטה + דלתות ומנעול רב בריח
IP-65 120,בידותX100X30ס"מ כולל סוקל בטון לפי פרט (מפסקי פקט 

נספרים בסעיפים אחרים).

1.8.2.0034

6,800.00 6,800.00 קומפלט1.00  להתקנה בגומחה כולל פלטת חווטIP-65לוח חשמל לארועים מפוליאסטר 
 ס"מ, תאום, שילוט פסי צבירה כולל כל האביזרים60X80X25 במידות 

, דלת, נעולה מאמתיםCEEלפי תוכנית לרבות ממסרי פחם, שקעים 
, מנעול רב בריח דגם בזק.AS MADEתוכניות 

1.8.2.0036

2,805.00 2,805.00 1.00 יח' MCCB 36 מנתק הספק בעומס חצי אוטומטיKA 3X400Aכולל סליל 
 עם הגנות אלקטרוניותABB תוצרת T5N דגם NC ו-NOהפסקה ומגעי עזר 

EKIP LSI.

1.8.2.0037

2,550.00 2,550.00 1.00 יח' MCCB 3 מנתק הספק בעומס חצי אוטומטיX315A.1.8.2.0039 היתר כנ"ל

4,250.00 2,125.00 2.00 יח' MCCB 36 מנתק הספק בעומס חצי אוטומטיKA 3X200A.1.8.2.0046 היתר כנ"ל

1,955.00 1,955.00 1.00 יח' MCCB 36 מנתק הספק בעומס חצי אוטומטיKA 3X160A.1.8.2.0048 היתר כנ"ל

6,120.00 1,530.00 4.00 יח' MCCB 36 מנתק הספק בעומס חצי אוטומטיKA 3X100A.1.8.2.0049 היתר כנ"ל

6,375.00 1,275.00 5.00 יח' MCCB 36 מנתק הספק בעומס חצי אוטומטיKA 3X63A.1.8.2.0050 היתר כנ"ל

1,275.00 1,275.00 1.00 יח' MCCB 22 מנתק הספק בעומס חצי אוטומטיKA ,3X160Aכולל סליל ,
הפסקה עם הגנות מגנטיות קבועות ותרמיות הניתנות לכיול.

1.8.2.0056

4,080.00 1,020.00 4.00 יח' MCCB 22 מנתק הספק בעומס חצי אוטומטיKA ,3X100A.היתר כנ"ל , 1.8.2.0057
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4,080.00 680.00 6.00 יח' MCCB 22 מנתק הספק בעומס חצי אוטומטיKA ,3X63A. היתר כנ"ל , 1.8.2.0058

1,785.00 595.00 3.00 יח' MCCB 22 מנתק הספק בעומס חצי אוטומטיKA ,3X40A. היתר כנ"ל , 1.8.2.0059

5,236.00 238.00 22.00 יח' MCB 10 מאמ"ת תלת פאזיKA /3X40A/ ,3X32A. 1.8.2.0080

1,368.50 195.50 7.00 יח' MCB  10 מאמ"ת תלת פאזיKA /3X16A. 1.8.2.0090

10,285.00 46.75 220.00 יח' MCB 10 מאמ"ת חד פאזי עדKA ,20A. 1.8.2.0110

170.00 85.00 2.00 יח' 1.8.2.0141 ללא הגנות.2X10Aמפסק 

7,225.00 289.00 25.00 יח' .A מיליאפמר, דגם 4X40A, 30מפסק פחת  1.8.2.0150

3,825.00 255.00 15.00 יח' .A מיליאפמר, דגם 2X40A, 30מפסק פחת  1.8.2.0155

1,530.00 153.00 10.00 יח' .AC1 /2X16Aמגען דו קוטבי   1.8.2.0200

2,550.00 170.00 15.00 יח' .AC1/4X16A קוטבי 4מגען  1.8.2.0210

561.00 187.00 3.00 יח' .AC1/ 4X20A קוטבי 4מגען  1.8.2.0211

1,275.00 255.00 5.00 יח' .AC3/ 4X16A קוטבי 4מגען  1.8.2.0218

1,190.00 119.00 10.00 יח' .2x16Aממסר צעד דו קוטבי  1.8.2.0220

6,375.00 2,125.00 3.00 יח' 1.8.2.0225 (ללא מודם תקשורת).PM135-EH+ SATECבקר 

2,244.00 93.50 24.00 יח' 1.8.2.0228 מגעים - כולל בסיס.4ממסר פיקוד 

850.00 425.00 2.00 יח' .ISO-556 B-2בקר   1.8.2.0231

3,400.00 850.00 4.00 יח' .ISO-556 B-6בקר   1.8.2.0232

1,912.50 212.50 9.00 יח' .10VA, 200/5Aמשנה זרם  1.8.2.0241

850.00 212.50 4.00 יח' .10VA, 400/5Aמשנה זרם  1.8.2.0252
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1,581.00 527.00 3.00 יח' .20KVARקבל תלת פאזי לתיקון כופל הספק עם נגדי פריקה קומפלט  1.8.2.0254

340.00 340.00 1.00 יח' .10KVARקבל תלת פאזי לתיקון כופל הספק עם נגדי פריקה קומפלט   1.8.2.0255

1,530.00 510.00 3.00 יח' .20KVARמגען תלת קטבי לקבל  1.8.2.0256

765.00 382.50 2.00 יח' .10KVARמגען תלת קוטבי לקבל  1.8.2.0257

1,785.00 1,785.00 1.00 יח' בקר כופל הספק לנ"ל כמפורט. 1.8.2.0258

4,760.00 2,380.00 2.00 יח'  כולל100KA DEHN-VENTILמגן ברק ומתחי יתר לשלוש פאזות  כדוגמת 
 להגנה על המגן.HRCנתיכי 

1.8.2.0259

382.50 127.50 3.00 יח' 1.8.2.0260 כולל נתיכים.3X100A HRCמנתק נתיכים  

8,670.00 1,445.00 6.00 יח'  כולל15KA DEHN-GUARDמגן ברק ומתחי יתר לשלוש פאזות כדוגמת 
 להגנה על המגן.HRCנתיכי 

1.8.2.0261

1,785.00 297.50 6.00 יח' לחצן הפסקת חשמל בחירום - מסוג פטריה עם כלפה למניעת שימוש
בטעות.

1.8.2.0270

1,020.00 102.00 10.00 יח' .1-0-2-3 מצבים 4מפסק פיקוד בורר  1.8.2.0280

2,677.50 76.50 35.00 יח' .1-0-2 מצבים 3מפסק פיקוד בורר  1.8.2.0290

788.80 49.30 16.00 יח' 1.8.2.0300 להדלקה קבועה עם מכסה צבעוני.LEDמנורת סימון 

85.00 85.00 1.00 יח' לחצן מואר מוגן מים. 1.8.2.0302

2,975.00 297.50 10.00 יח'  שעות24שעון אלקטרוני דיגיטאלי לפיקוד לתכנית יומית עם רזרבה 
 דקות.1וכיול כל 

1.8.2.0360

739.50 246.50 3.00 יח' 1.8.2.0370 דקה.1 דקות עם אפשרויות כיול כל 10 עד ON DELAYממסר זמן 

166,717.30 לוחות חשמל 8.2 סה"כ לתת פרק:

הארקות 8.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

5,100.00 5,100.00 קומפלט1.00 ביצוע מערכת הארקת יסוד קומפלט לכל המבנה החדש וחיבור לישן לפי
תכניות ומפרט .

1.8.3.0010



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 32עמוד: 29/03/2020

141/2019כתב כמויות למכרז מספר 

mמכרז תוספת אגף פרויקט אור תורה בנות רמות

תת כתב: מבנה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

12,750.00 12,750.00 קומפלט1.00 אספקה והתקנת מע' הארקת ברקים עפ"י התוכניות המפרט והתקן הרשמי
 לרבות מולכי הורדה, קופסאת בדיקה שקועות חיבורים לטבעות הגישור,

"רשת" בגג וכו' .

1.8.3.0011

2,040.00 102.00 20.00 מ"א 1.8.3.0030 ממ"ר.120 בחתך PVCמוליך הארקה מבודד 

1,700.00 34.00 50.00 מ"א 1.8.3.0040 ממ"ר.70 בחתך PVCמוליך הארקה מבודד  

2,524.50 28.05 90.00 מ"א 1.8.3.0041 ממ"ר.35 בחתך PVCמוליך הארקה מבודד 

4,080.00 13.60 300.00 מ"א  ממ"ר כולל מהדקים קנדיים כנדרש לחיבור10מוליך הארקה מבודד בחתך 
 מטר.3 כל 

1.8.3.0050

297.50 29.75 10.00 מ"א  ממ"ר שזורה כולל מהדקים קנדיים כנדרש35מוליך נחושת חשופה 
לחיבור.

1.8.3.0051

2,040.00 10.20 200.00 מ"א  ממ"ר שזורה כולל מהדקים קנדיים כנדרש10מוליך נחושת חשופה 
לחיבור.

1.8.3.0052

425.00 425.00 קומפלט1.00 1 מ"מ ובאורך 50X4פס 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 

1.8.3.0060

76.50 76.50 1.00 יח' 1.8.3.0070 מ"מ כולל חבקים.20X2גשר הארקה לשעון המים מפס שטוח ומגולבן

544.00 136.00 4.00 יח' חיבור מוליך הארקה לצנרת מתכתית באמצעות שלת הארקה כבדה
2מגולוונת עד "

1.8.3.0080

31,577.50 הארקות 8.3 סה"כ לתת פרק:

אינטרקום 8.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

4,080.00 4,080.00 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.

1.8.4.0010

9,350.00 1,870.00 קומפלט5.00 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 

1.8.4.0020

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 וחומרי העזר הנדרשות וע"פ פרט עד להשלמה קומפ'.

1.8.4.0030

17,680.00 אינטרקום 8.4 סה"כ לתת פרק:

ארונות תקשורת 8.5 תת פרק:
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

924.80 924.80 קומפלט1.00  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 קיט הארקה, כולל גב מחוזק לתליה על קיר, צביעה בת נור
 .RAL- 9011בגוון שחור 

1.8.5.0020

3,594.50 5.53 650.00 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.

1.8.5.0030

2,210.00 552.50 קומפלט4.00  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

 או אפור.RAL-9011לתליה על קיר, צביעה בתנור בגוון שחור 

1.8.5.0040

680.00 136.00 5.00 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 "

1.8.5.0050

4,760.00 680.00 7.00 יח' Lifetime Warranty מנוהל אחריות HPE 1920S-24G-2SFP Switchמתג- 
HPבהתאם לתנאים של 

1.8.5.0060

6,800.00 1,700.00 4.00 יח'  מנוהל אחריותHPE 1920S-24G-PoE+ (370W)-2SFP Switchמתג מסוג 
Lifetime Warranty בהתאם לתנאים של HP

1.8.5.0070

45,900.00 3,825.00 12.00 יח'  כולל רישוי לבקרRuckus ZoneFlex T310נקודת גישה אלחוטית מדגם 
Lifetime Warranty.

1.8.5.0080

433.50 86.70 5.00 יח' סט תעלות קדמיות ותעלות אחוריות לסידור כבלים בשני הצדדים בגובה
המסד

1.8.5.0100

246.50 24.65 10.00 יח' U2פנל סגירה "עיוור" בגובה  1.8.5.0110

183.60 22.95 8.00 יח' U1פנל סגירה "עיוור" בגובה  1.8.5.0120

65,732.90 ארונות תקשורת 8.5 סה"כ לתת פרק:

גילוי וכיבוי אש + מערכת כריזה 8.6 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

21,250.00 21,250.00 קומפלט1.00  כתובות, מקלדת אלפנומרית,256רכזת אש כתובתית, תצוגת עברית 
, זיכרון, כולל כל הכרטיסים ליציאה/כניסה וכבוי,ספק כחRS232יציאת 

וסוללות, וכל הרשום במפרט+ שילוב מע' כריזה כמפורט וכולל כל
המחירים למערכת הכריזה .

1.8.6.0005

15,300.00 340.00 45.00 יח' גלאי עשן מטיפוס אלקטרואופטי למערכת כתובתית. 1.8.6.0010

2,210.00 110.50 20.00 יח' נורית סימון במקביל לגלאי. 1.8.6.0020

1,377.00 229.50 6.00 יח' צופר אזעקת אש להתקנה פנימית עם נצנץ. 1.8.6.0030
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

1,258.00 314.50 4.00 יח' צופר אזעקת אש להתקנה חיצונית. 1.8.6.0040

10,200.00 5,100.00 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 הכיבוי באופן ידני, גלאים בהצלבה וכולל גם
חיווט המערכת כמפורט במפרט הטכני, וחיווט וחיבור לניתוק לוח,

קומפלט.

1.8.6.0050

7,650.00 3,825.00 2.00 יח' 1.8.6.0051 ק"ג היתר כנ"ל1 במשקל FM-200מיכל גז 

1,088.00 272.00 4.00 יח' לחצן הפעלת אזעקת כיבוי אש כתובתי. 1.8.6.0070

578.00 578.00 1.00 יח' חייגן אוטומטי כולל הקלטה לפי המפרט. 1.8.6.0071

850.00 425.00 2.00 יח' גלאי חום אש כנדרש. 1.8.6.0072

1,020.00 102.00 10.00 יח' תוספת עלות להתקנת גלאי בלוח חשמל כולל מתקני תליה, אביזרים,
חומר ועבודה קומפלט.

1.8.6.0073

340.00 340.00 1.00 יח' נקודת הזנה לרכזת כולל צנרת כבל ומפסק דו קוטבי קומפלט. 1.8.6.0074

2,550.00 2,550.00 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.

1.8.6.0076

4,250.00 4,250.00 קומפלט1.00 לוח כבאים כולל לוח אש משני בעברית,תיכנות ואספקת לוחון עם חלון
שקוף לפי הנדרש ושילוב מפסקים ואביזרים הכל קומפלט.

1.8.6.0077

1,020.00 255.00 קומפלט4.00 השלמת איטום לוח בתאום עם המפקח, על פי התקן לפי לוח קומפלט
בחומר עמיד אש מאושר.

1.8.6.0094

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

הישראלי ואחר הנדרש.

1.8.6.0130

850.00 850.00 קומפלט1.00 העברת בדיקה כנ"ל של המבנה היבילי . 1.8.6.0135

9,690.00 255.00 38.00 יח'  עם שנאי קו בתיבה אקוסטית , וגריל מותקן בתקרה8W 8רמקול לכריזה "
 אקוסטית.

1.8.6.0140

2,295.00 382.50 6.00 יח'  עם שנאי קו בתיבה אקוסטית , וגריל מותקן על8W 8רמקול לכריזה "
הקיר כולל ביטון הקופסה.

1.8.6.0150

1,530.00 382.50 4.00 יח' 1.8.6.0160 שנאי קו וקופסא מוגנת מים קומפלט.15Wשופר קול להתקנה חיצונית 

2,550.00 2,550.00 1.00 יח' מיקרופון אלחוטי כולל כל הדרוש קומפלט. 1.8.6.0170
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

2,550.00 850.00 קומפלט3.00 הספקה והתקנת עמדת כריזה כולל מיקרופון וחיבורה למערכת לרבות
כבלים מובילים מעברים וכל חומרי ועבודות העזר ככל שיידרשו עד

להשלמה קומפ' לפי מפרט.

1.8.6.0180

3,230.00 323.00 10.00 יח' 1.8.6.0200 להפעלת כיבוי ניתוק וכו'OUTPUT או INPUTיחידת כתובת 

95,761.00 גילוי וכיבוי אש + מערכת כריזה 8.6 סה"כ לתת פרק:

גופי תאורה 8.7 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 מלא.

1,785.00 59.50 30.00 יח' קבלת גו"ת מכל סוג באתר והתקנתו ע"פ הוראות היצרן (שנרכש ע"י
אחרים).

1.8.7.0010

6,800.00 425.00 16.00 יח' ,שקוע תקרה מונמכת1200lm,שטף אור 22Wגו"ת לד להארת לוח כיתה 
4000K כדוגמת ikizler Recessed.של לירד שטייניץ 

1.8.7.0015

6,800.00 425.00 16.00 יח'  רמת28W בהספק IP65  צמוד קיר ברמת אטימות LEDגו"ת צמוד קיר 
 מ"מ4 גוף פלדה מגולוונת,עדשה מחוסמת 4000K גוון אור 3024LMהארה 

 של לירד שטייניץ.TRIPELE LED כדוגמת 

1.8.7.0017

14,739.00 289.00 51.00 יח' 3700lm, שטף אור 35w בספק 60x60cm back light LEDגו"ת שקוע תקרה 
 של לירד שטייניץ.ikizler recessed flat-g. כדוגמת 4000k טמפ' צבע: 

1.8.7.0020

2,065.50 229.50 9.00 יח' 3600lm, שטף אור 30w בספק 60x60cm back light LEDגו"ת שקוע תקרה 
, מאושר פיקוד העורף. כדוגמת  פאנל באק-לייט של4000k טמפ' צבע: 

געש.

1.8.7.0021

36,762.50 212.50 173.00 יח'  עם כיסוי אופל חלקיIP-54 4000K 1550LM 18Wגו"ת שקוע עשוי מתכת 
 של לירד שטייניץ.DECO LED DL98עגול כדוגמת 

1.8.7.0022

5,752.80 239.70 24.00 יח' 90 ל-LEDגו"ת שלט "יציאה" או "יציאת חרום" רב תכליתי עם נורות 
דקות לעבודה רצופה בהפסקת חשמל כולל הגנה בפני פריקת יתר .כולל

שילוט פוליביקרבונט לבן לבסיס ופוליביקרבונט לגוף עצמו, זמן חיים של
 שעות להתקנה על קיר או תקרה או תקרה מונמכת, בהתאמה60,000מעל 

 של חב רתVELOSמלאה ואישור לתקן (ראה מפרט). כדוגמת דגם 
EATON.של לירד שטייניץ 

1.8.7.0040

12,943.80 239.70 54.00 יח'  דקות כולל סוללת180גו"ת לד צמוד תקרה או שקוע לתאורת חרום 
 כולל לחצן בדיקה נורית סימון ובדיקה עצמית דגם3Wליתיום  

Halo-Pack 2 של חברת EATON.של לירד שטייניץ 

1.8.7.0050

7,650.00 425.00 18.00 יח'  עם עדשה4000K IP65 13.6W 1487LMגו"ת שקוע עשוי יציקת אלומינים 
  של לירד שטייניץ.DOT 9700Pאנטי וונדלי שקופה,עגול כדוגמת  

1.8.7.0055
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

892.50 297.50 3.00 יח'   שלFAVORITE כדוגמת 39w 4600lm ik08 ip65גו"ת לד צמוד תיקרה 
לירד שטיינץ.

1.8.7.0056

5,865.00 1,955.00 3.00 יח' ikizler כדוגמת 120  קוטר 60w 6600LM 4000Kגו"ת תלוי עשוי אלומיניום 
angelשל לירד שטיינץ שחור ולבן 

1.8.7.0066

2,453.10 408.85 6.00 יח' 1944lm רמת הארה 18W, בהספק IP65גו"ת לד צמוד קיר ברמת אטימות 
 מ"מ כדוגמת 4 גוף פלדה מגולוונת, עדשה מחוסמת 4000Kגוון אור 

Triple led

1.8.7.0076

4,896.00 272.00 18.00 יח'  עגול מתכוונן700lm 3000k 9.1wגו"ת לד שקוע תקרה עשוי אלומיניום 
 צבע לבן של לירד שטיינץ.NEW TRIA 777כדוגמת  

1.8.7.0088

8,330.00 297.50 28.00 יח'  לבן דוגמת155LM 3000k 3.3wגו"ת מתכתי לד שקוע קיר 
DOWNUNDER OUTMשל לירד שטיינץ 

1.8.7.0096

3,400.00 1,700.00 2.00 יח' 3496LM 3000k 38w IK-09 IP-66גו"ת לד לעמוד תאורה עשוי אלומיניום 
 של לירד שטיינץINTEC FUTUNEכדוגמת  

1.8.7.0100

26,550.60 698.70 38.00 יח'   כדוגמת3200lm 4000k 28w ס"מ 38גו"ת מתכתי שקוע תקרה קוטר 
MODE 40.של לירד שטיינץ 

1.8.7.0116

5,383.05 1,794.35 3.00 יח'  כדוגמת2482lm 4000k ik10 28W IP66גו"ת עשוי יציקת אלומיניום 
ECLATEC XEON-2.של לירד שטיינץ 

1.8.7.0126

11,084.00 1,385.50 8.00 יח' 3000k 8.1w 960lm ik10 אופטיקה IK08עמוד תאורה (בולרד) הגוף 
 של לירד שטיינץ. צבע לפי בחירת המפקח.CYCLOPSכדוגמת 

1.8.7.0136

7,106.00 323.00 22.00 יח'   עשוי יציקת אלומיניוםIP-65גו"ת שקוע קיר לתאורת חוץ דרגת אטימות 
3000k 680ml 6.1w כדוגמת  I BRICK H-GRIL LONG

1.8.7.0146

1,955.00 1,955.00 1.00 יח'  מטר4עמוד תאורה קוני מעוצב דגם בנימינה  של פ.ל.ה הנדסה בגובה 
טבול באבץ חם כמפורט וצבוע בתנור בגוון לפי בחירת האדריכל כולל
פלטת יסוד וחזוקים בין הפלטה לגוף העמוד, הכנה לתא אביזרים וכל
האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחבור הפנס כולל זרוע כמפורט

 ממ"ר בין בסיס העמ וד3*2.5במפרט הטכני קומפלט  המחיר כולל כבל 
 מאז"ים כנדרש הכל קומפלט מוכןIP65לח"ק לרבות קופסאות חיבורים 

לשימוש.

1.8.7.0360

173,213.85 גופי תאורה 8.7 סה"כ לתת פרק:

אור תורה - חלק ישן 8.8 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

העבודות המתוארות בפרקים שלהלן מיועדים לספירה וביצוע באגף הישן.
 המחירים שווים בן העבודה עה"ט/סמויה/מעל הטיח לפי החלטת המפקח

 בלבד.המחירים כוללים פתיחה וסגירה של תקרות מונמכות ככול
הנדרש,עבודה בגובה אמצעי הרמה וכל שנדרש.המחירים כוללים את כל

העבודות הנדרשות לצורך שמירה על בטיחות העוברים ושבים, משגיח
אמצ עי חסימת דרכים, עבודה בגובה וכל חומרי העזר והאמצעים

הנדרשים להבטחת העבודה והתלמידים.יש לברר מראש את כל דרישות
הבטיחות כגון, משגיח, אמצעי חסימה, עבודות בשעות לא שיגרתיות וכל

שיידרש - לא תשולם תוספת על צורת העבודה והאמצעים המתוארים
לעייל.

העבודות בלוחות קיימים יבוצעו ע"י יצרן הלוחות החדשים בלבד (לא
החשמלאי) ויכללו את כל חומרי העזר הדרושים והעבודות בתוך הלוחות.
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

7,140.00 238.00 30.00 קומפלט  בקופסה על2X25A דו קוטבי - מפסק עד IP65אספקה והתקנת מפסק פקט 
הטיח -למעבה קיים במבנה, כולל חיתוך כבל ,כבלי השלמה,כיסוי

הכבלים בצינור,סימון ושילוט וכל חומרי העזר הדרושים

1.8.8.0014

3,570.00 297.50 12.00 קומפלט IP65 4X40A קוטבי למפסק לזרם עד 4אספקה והתקנה כנ"ל אולם מפסק 
היתר כנ"ל.

1.8.8.0020

1,020.00 34.00 30.00 קומפלט השלמת מכסה וחיזוק אביזר לקיר של שקעים או מפסקים קיימים. 1.8.8.0040

5,950.00 5,950.00 קומפלט1.00 חיזוק לתקרה קונסטרוקטיבית את כל הצנרת מעל תקרות מונמכות בכל
המבנה הישן כולל תוספת "שלות" בכל יציאה מקופסת חיבורים, השלמת

מכסים,סגירת קופסאות.

1.8.8.0050

3,400.00 68.00 50.00 קומפלט התקנת קופסת חיבורים חדשה במקומות שאין קופסה או מהדקים גלויים
 ס"מ עם סגירה בברגים8X8X6או קופסה שבורה.הקופסה תיהיה במידות: 

כולל שלות לכל הצינורות,סימון בטוש מספר המעגל,קשירה באזיקון
פלסטי בין המכסה לקופסה.הקופסה מחומר כבה מאילו ועומדת במפרט.

1.8.8.0060

425.00 425.00 קומפלט1.00 ביצוע תיאום והזמנת חברת החשמל ובדיקה למתקן החשמל הכולל - עד
להעברתו קומפ' לרבות ליווים ומתן עזרה וסיוע ככל שיידרש עד לקבלת

וגמר החיבור.

1.8.8.0070

4,420.00 44.20 100.00 מ"א  זוג מסוכך עילי או תתק"ע כולל10 מ"מ ,1.5NYYכבל תקני לגילוי אש 
התקנתו בתעלות.

1.8.8.0090

25,500.00 1,275.00 20.00 קומפלט כל העבודות בסעיף זה כוללות עבודה ע"י חשמלאי "חווט לוחות"
מהמפעל המייצר את הלוחות,שילוט,חווט פנימי,וכל חומרי העזר

.העבודה מבוצעת בלוחותAS MADEהדרושים-עדכון תוכניות 
קיימים.שידרוג לוח קיים בכל גודל לרבות ביצוע כל העבודות המתוארות

להלן:נקיון הלוח מחלקי פסולת,אבק,שאריות לכלוך וכו', חיזוק כללי
לברגים,ובד יקה שכל בורג יש מוליך אחד בלבד.שילוט מחדש של הלוח

באמצעות שלט חרוט וכיתוב היעוד הנכון של כל אביזר.ביצוע וידוי
 חתימהAS MADEואימות לגבי ייעוד המעגלים בלוח,ביצוע תוכניות 

 עותקים חתומים2 וגם PDF וגם ב DWGועבודה ע"פ מפרט גם ב 
בנייר,אחד יועבר למזמין בקלסר והשני יועבר ללוח חשמל. השלמת תיק

1.8.8.0100

קומפלט ASהוצאת מוליכים כבלים שלא בשימוש.מניעת מגע בן מוליכים עם .
בידוד אחד לבין חלק מתכתי בלוח.סימון כל המוליכים אפס והארקה

ראשיים.כיסוי פרספקס לפסי אפס והארקה. מניעת מגע בן חלקי מתכת
חדים לכבלים/ מוליכים באמצעות

1.8.8.0101

מוליכים באמצעות חומר מבודד.

סימון בטוש ע"ג כל הכבלים הנכנסים ללוח ע"פ מספר מעגל.

5,950.00 297.50 20.00 יח' 30MA זרם זליגה 4X400A תלת פאזי Aאספקה והתקנה ממסר פחת דגם 
וכולל פירוק הישן.

1.8.8.0120

850.00 170.00 קומפלט5.00  מהדקים + סטופרים + חיבור10אספקה והתקנה סט מהדקים ללוח הכולל 
 מוליכים אלהם , סימון שילוט.

1.8.8.0121

391.00 19.55 20.00 מ"א  ממ"ר כולל מהדקים קנדיים כנדרש25 בחתך PVCמוליך הארקה מבודד 
לחיבור.

1.8.8.0122
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

306.00 15.30 20.00 מ"א 1.8.8.0132 ממ"ר.16 בחתך PVCמוליך הארקה מבודד  

2,210.00 11.05 200.00 מ"א  ממ"ר כולל מהדקים קנדיים כנדרש לחיבור10מוליך הארקה מבודד בחתך 
 מתחבר למוליךPVC ממ"ר 10 ביצוע הארקת תקרה מונמכת ע"י מוליך 

ראשי הנ"ל .

1.8.8.0142

4,250.00 85.00 50.00 נקודה  מתחבר למוליךPVC ממ"ר 10ביצוע הארקת תקרה מונמכת ע"י מוליך 
ראשי הנ"ל .

1.8.8.0150

255.00 127.50 2.00 יח' 1.8.8.0152 מ"מ כולל חבקים.20X2גשר הארקה לשעון המים מפס שטוח ומגולבן

1,360.00 136.00 10.00 יח' חיבור מוליך הארקה לצנרת מתכתית באמצעות שלת הארקה כבדה
2מגולוונת עד "

1.8.8.0162

5,100.00 255.00 20.00 קומפלט השלמת איטום לוח בתאום עם המפקח, על פי התקן לפי לוח קומפלט. 1.8.8.0192

1,275.00 42.50 30.00 יח' קבלת גו"ת מכל סוג באתר והתקנתו ע"פ הוראות היצרן (שנרכש ע"י
אחרים).

1.8.8.0212

2,550.00 255.00 10.00 קומפלט פירוק של גו"ת קיים והתקנת קופסת חיבורים במקומו 1.8.8.0222

2,550.00 212.50 12.00 יח'  צמוד קיר עם עדשה2740IM IP-65 4000K IK-09 28Wגו"ת קירי 
 של לירד שטייניץRETINA LEDפוטוקרבונט כדוגמת  

1.8.8.0232

78,472.00 אור תורה - חלק ישן 8.8 סה"כ לתת פרק:

1,043,007.30 עבודות  חשמל 8 סה"כ לפרק:

עבודות טיח 9 פרק:

טיח פנים 9.11 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

81,767.45 70.55 1,159.00 מ"ר טיח פנים שתי שכבות סרגל בשני כיוונים על שטחים מישוריים, לרבות
עיבוד מקצועות (פינות) וזויתנים

1.9.11.0010

6,276.40 60.35 104.00 מ"ר טיח פנים שתי שכבות סרגל בשני כיוונים על שטחים מישוריים השכבה
השניה ללא סיד (שליכטה שחורה), לרבות עיבוד מקצועות (פינות)

וזויתנים. כתשתית להדבקת אריחים בחדרים רטובים

1.9.11.0020

88,043.85 טיח פנים 9.11 סה"כ לתת פרק:

טיח גבס וטיח לממ"ד 9.13 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

14,815.50 89.25 166.00 מ"ר  מ"מ, עם10" מאושר לממ"ד בעובי PL770  או PL130"טיח רב תכליתי 
 מ"מ5רשת סיבי זכוכית ו"שליכט באגר" בעובי עד 

1.9.13.0030

14,815.50 טיח גבס וטיח לממ"ד 9.13 סה"כ לתת פרק:



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 39עמוד: 29/03/2020

141/2019כתב כמויות למכרז מספר 

mמכרז תוספת אגף פרויקט אור תורה בנות רמות

תת כתב: מבנה

טיח חוץ 9.21 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

24,709.50 86.70 285.00 מ"ר טיח חוץ על שטחים מישוריים לרבות: הרבצה תחתונה, שכבת טיח
מיישרת  ושכבת שליכטה שחורה

1.9.21.0010

24,709.50 טיח חוץ 9.21 סה"כ לתת פרק:

127,568.85 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

68,928.20 177.65 388.00 מ"ר   בשניR10ריצוף באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה פול בודי רמת החלקה  
) תוצרת "אלפקס", או שו"ע5% ס"מ (15/15) + 95% ס"מ (60/60גדלים 

 ש"ח/מ"ר - ספריה + מרכז למידה60מאושר, מחיר יסוד 

1.10.31.0042

6,030.75 36.55 165.00 מ"א 1.10.31.0043 ס"מ - ספריה + מרכז למידה7,10שיפולים לריצוף הנ"ל, בגובה 

35,352.35 177.65 199.00 מ"ר   בשניR10ריצוף באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה פול בודי רמת החלקה  
) תוצרת "אלפקס", או שו"ע25% ס"מ (15/15) + 75% ס"מ (30/30גדלים 

 ש"ח/מ"ר - כיתות60מאושר, מחיר יסוד 

1.10.31.0044

3,179.85 36.55 87.00 מ"א 1.10.31.0045 ס"מ - כיתות7,10שיפולים לריצוף הנ"ל, בגובה 

4,532.20 36.55 124.00 מ"א 1.10.31.0046 ס"מ - מבואות וחדים קטנים7,10שיפולים לריצוף הנ"ל, בגובה 

51,696.15 177.65 291.00 מ"ר  במידותR10ריצוף באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה פול בודי רמת החלקה  
 ש"ח/מ"ר -60 ס"מ תוצרת "אלפקס", או שו"ע מאושר, מחיר יסוד 30/30

מבואות וחדים קטנים

1.10.31.0050

1,105.00 552.50 2.00 מ"ר נגיש- ריצוף באריחי גרניט פורצלן למשטח אזהרה או פס מוביל במידות
" דוגמת "אלפקס"EASY-GO ס"מ עם תבליט עגולה, צבעוני, דגם "30/30

 ש"ח/יח'43, מחיר יסוד 6 חלק 1819או ש"ע, לפי דרישות ת"י 

1.10.31.0460

5,595.55 192.95 29.00 מ"ר  ס"מ30/30 במידות R11ריצוף באריחי גרניט פורצלן נגד החלקה דרג 
 ש"ח/מ"ר80 מ"מ, תוצרת "אלפקס", או שו"ע מאושר, מחיר יסוד 4בעובי 

- חדרים רטובים

1.10.31.0510

385.90 192.95 2.00 מ"ר  ס"מ30/30 במידות R11ריצוף באריחי גרניט פורצלן נגד החלקה דרג 
 ש"ח/מ"ר80 מ"מ, תוצרת "אלפקס", או שו"ע מאושר, מחיר יסוד 4בעובי 

- פודסט מדרגות

1.10.31.0511

176,805.95 ריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה 10.31 סה"כ לתת פרק:

מדרגות 10.32 תת פרק:

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

10,280.75 250.75 41.00 מ"א  ס"מ ורום ברוחב3 ס"מ ובעובי 30חיפוי מדרגות בשיש (אבן), שלח ברוחב 
 ש"ח/מ"א (לא כולל פרופילי הגנה)140 ס"מ, מחיר יסוד 2 ס"מ ובעובי 12

1.10.32.1008

10,280.75 מדרגות 10.32 סה"כ לתת פרק:

חיפוי קירות 10.50 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

19,978.40 192.10 104.00 מ"ר  תוצרת20X50חיפוי קירות פנים באריחי גרניט קרמיקה לבנה במידות  
 ש"ח/מ"ר - בשרותים60"אלפקס" או ש"ע מאושר, מחיר יסוד 

1.10.50.0027

1,113.50 222.70 5.00 מ"ר חיפוי קירות פנים באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה צבעוני מגוון במידות
 ש"ח/מ"ר - במטבח90 ס"מ, מחיר יסוד 15/60

1.10.50.0028

21,091.90 חיפוי קירות 10.50 סה"כ לתת פרק:

סימון נגד החלקה 10.63 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

2,962.25 72.25 41.00 מ"א  מ"מ, מחורצת נגד החלקה והגנה45/35נגיש- זוית אלומיניום, במידות 
2279משבירה ושחיקה להתקנה על קצות שלחי מדרגות, לפי דרישת ת"' 

1.10.63.0060

2,962.25 סימון נגד החלקה 10.63 סה"כ לתת פרק:

211,140.85 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

39,004.80 27.20 1,434.00 מ"ר " או ש"ע על טיח פנים או גבס, לרבות  שכבת  צבע2000צבע "סופרקריל 
" או ש"ע2000 יסוד "טמבורפיל" או ש"ע  ושתי שכבות "סופרקריל 

1.11.11.0220

39,004.80 צבע פנים 11.11 סה"כ לתת פרק:

צבע חוץ 11.12 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

7,994.25 28.05 285.00 מ"ר צבע "סופרקריל מ.ד" או ש"ע על טיח חוץ, לרבות שכבת יסוד "יסוד
קושר" ושתי שכבות "סופרקריל מ.ד" או ש"ע

1.11.12.0010

6,063.90 73.95 82.00 מ"ר " או ש"ע, מרקם חולי,N-10שליכט צבעוני מנרלי טבעי "דקוליין אינקה 
 ק"ג/מ"ר במריחה דו שכבתית על טיח שחור, לרבות מריחת4כמות של 

סילר בשטחי חוץ

1.11.12.0220

14,058.15 צבע חוץ 11.12 סה"כ לתת פרק:
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

53,062.95 עבודות צביעה 11 סה"כ לפרק:

עבודות אלומיניום 12 פרק:

עבודות אלומיניום 12.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

1,657.50 1,657.50 1.00 יח'  ס"מ, תלוי-צד אטום100/100 ס"מ או 80/100 - חלון במידות 1טיפוס א-
גזים מאולגן/צבוע, לרבות זכוכית בטיחותית לפי הנחיות פיקוד העורף

1.12.1.0010

14,016.50 14,016.50 קומפלט1.00  ס"מ ובה דלת פתיחה רגילה310/328 - וויטרינת כניסה במידות 2טיפוס א-
 חלונות קיפ חשמליים2 חלונות קבועים ו-4 ס"מ ,120/220 במידות 

לשחרור עשן

1.12.1.0020

13,838.00 13,838.00 קומפלט1.00  חלונות קבועים5 ס"מ ובה 268/328 - וויטרינת ספריה במידות 3טיפוס א-
 חלונות קיפ חשמליים לשחרור עשן3ו-

1.12.1.0030

13,566.00 13,566.00 קומפלט1.00  חלונות קבועים5 ס"מ ובה 268/328 - וויטרינת ספריה במידות 4טיפוס א-
 חלונות קיפ חשמליים לשחרור עשן3ו-

1.12.1.0040

6,400.50 6,400.50 קומפלט1.00  חלונות קבועים2 ס"מ ובה 153/328 - וויטרינת ספריה במידות 5טיפוס א-
 חלון קיפ חשמלי לשחרור עשן1ו-

1.12.1.0050

6,222.00 3,111.00 קומפלט2.00  ס"מ ובו חלון הזזה דו כנפי180/182 - חלון משולב במידות 6טיפוס א-
 ס"מ וחלון קבוע180/126במידות 

1.12.1.0060

8,840.00 4,420.00 קומפלט2.00  ס"מ ובו חלון הזזה דו כנפי255/182 - חלון משולב במידות 7טיפוס א-
 ס"מ וחלון קבוע255/126במידות 

1.12.1.0070

8,449.00 4,224.50 2.00 יח' 1.12.1.0080 ס"מ175/260 - חלון קבוע במידות 8טיפוס א-

6,033.30 3,016.65 2.00 יח' 1.12.1.0090 ס"מ125/260 - חלון קבוע במידות 9טיפוס א-

17,127.50 17,127.50 קומפלט1.00  ס"מ ובה דלת דו כנפית485/286 - וויטרינת יציאה במידות 10טיפוס א-
 חלונות קבועים7 ס"מ ו-200/210לפתיחה רגילה במידות 

1.12.1.0100

34,314.50 34,314.50 קומפלט1.00 2 ס"מ ובה 425/286 - שתי וויטרינת צמודות, האחת במידות 11טיפוס א-
 חלונות קבועים. השניה במידות6חלונות קיפ חשמלי לשחרור עשן  ו-

 חלונות קיפ2 ס"מ, 100/210 ס"מ ובה דלת צירית במידות 505/286
 חלונות קבועים.6חשמליים לשחרור עשן ו-

1.12.1.0110

12,444.00 12,444.00 קומפלט1.00 1.12.1.0120 ס"מ365/276 -  דלת אולם פנים במידות 12טיפוס א-

21,366.62 21,366.62 קומפלט1.00 1.12.1.0130 ס"מ1970/116 - מערכת חלונות הזזה דו כנפי במידות 13טיפוס א-

164,275.42 עבודות אלומיניום 12.1 סה"כ לתת פרק:

164,275.42 עבודות אלומיניום 12 סה"כ לפרק:

עבודות אבן 14 פרק:

עבודות מיוחדות בקירות אבן ונדבכי ראש 14.30 תת פרק:
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

4,080.00 408.00 10.00 מ"א  ס"מ40 ס"מ ועד 35נדבכי ראש ("קופינג") בקירות פיתוח ברוחב מעל 
 ש"ח/מ"א, לרבות החיזוקים140 ס"מ במחיר יסוד לאבן 5ובעובי עד 

הנדרשים ועיגון האבן. עבור קירות המבנה

1.14.30.0040

20,400.00 408.00 50.00 מ"א  ס"מ40 ס"מ ועד 35נדבכי ראש ("קופינג") בקירות פיתוח ברוחב מעל 
 ש"ח/מ"א, לרבות החיזוקים140 ס"מ במחיר יסוד לאבן 5ובעובי עד 

הנדרשים ועיגון האבן. עבור קירות הפיתוח

1.14.30.0041

24,480.00 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

175,695.00 331.50 530.00 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 מאחורי 4כוללת 
). מחיר יסוד14.050.0400-0410האבן (רשת הפלדה נמדדת בנפרד בסעיפים 

 ש"ח/מ"ר - עבור המבנה120 לאבן 

1.14.50.0050

53,371.50 331.50 161.00 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 מאחורי 4כוללת 
). מחיר יסוד14.050.0400-0410האבן (רשת הפלדה נמדדת בנפרד בסעיפים 

 ש"ח/מ"ר - עבור קירות בטון  ומעקות בטון מ דרגות חוץ120 לאבן 
בכניסה לבית ספר וחדר חשמל

1.14.50.0051

32,487.00 331.50 98.00 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 מאחורי 4כוללת 
). מחיר יסוד14.050.0400-0410האבן (רשת הפלדה נמדדת בנפרד בסעיפים 

 ש"ח/מ"ר - עבור מעקות בטון מדרגות חוץ בכנ יסה  לרחבה120 לאבן 
מרוצפת קומה עליונה בית ספר מלוחות אבן טבעית

1.14.50.0052

18,232.50 331.50 55.00 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 מאחורי 4כוללת 
). מחיר יסוד14.050.0400-0410האבן (רשת הפלדה נמדדת בנפרד בסעיפים 

 ש"ח/מ"ר - מסדרון מדרגות קומה תחתונה120 לאבן 

1.14.50.0053

7,658.50 14.45 530.00 מ"ר  ס"מ, לרבות עיגונה - עבור10/10 מ"מ כל 4.8רשת פלדה מגולוונת בקוטר 
 המבנה

1.14.50.0410

2,326.45 14.45 161.00 מ"ר  ס"מ, לרבות עיגונה - עבור10/10 מ"מ כל 4.8רשת פלדה מגולוונת בקוטר 
 קירות בטון ומעקות בטון מדרגות חוץ בכניסה לבית ספר וחדר חשמל

1.14.50.0411

1,416.10 14.45 98.00 מ"ר  ס"מ, לרבות עיגונה - עבור10/10 מ"מ כל 4.8רשת פלדה מגולוונת בקוטר 
 מעקות בטון מדרגות חוץ בכניסה  לרחבה מרוצפת קומה עליונה בית ספר

 מלוחות אבן טבעית

1.14.50.0412

794.75 14.45 55.00 מ"ר  ס"מ, לרבות עיגונה - עבור10/10 מ"מ כל 4.8רשת פלדה מגולוונת בקוטר 
 מסדרון מדרגות קומה תחתונה

1.14.50.0413

291,981.80 חיפוי קירות בלוחות אבן (טבעי ותעשייתי) 14.50 סה"כ לתת פרק:

עיבוד פתחים בקירות מחופים 14.60 תת פרק:
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

20,825.00 297.50 70.00 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

1.14.60.0020

10,693.00 289.00 37.00 מ"א  ס"מ, בלוחות אבן25 ס"מ ועד 15חיפוי חשפי פתחים/מזוזות ברוחב מעל 
 ס"מ5בעיבוד "מוטבה", בעובי 

1.14.60.0150

8,398.00 323.00 26.00 מ"א  ס"מ בלוחות אבן  בעיבוד25חיפוי משקופים לפתחים ברוחב עד 
 ס"מ5"מוטבה", בעובי 

1.14.60.0210

39,916.00 עיבוד פתחים בקירות מחופים 14.60 סה"כ לתת פרק:

זוויתנים 14.70 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

48,348.00 153.00 316.00 מ"א 1.14.70.0017 מ"מ לעיגון לוחות חיפוי, לרבות חיזוק עם דיבלים80/80/8זויתן במידות 

48,348.00 זוויתנים 14.70 סה"כ לתת פרק:

ריצוף משטחים באבן 14.80 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

1,032.75 344.25 3.00 מ"ר  ס"מ40ריצוף משטחים ושבילים מאבן מסוג "ביר זית" צהוב ברוחב 
150 ס"מ בעיבוד "מוטבה". מחיר יסוד לאבן 5הפרדה בין ריצופים בעובי 

ש"ח/מ"ר

1.14.80.0013

6,732.00 561.00 12.00 מ"ר  ס"מ בעיבוד "מוסמסם" או "מוטבה"6ריצוף באבן "ביר זית" בעובי 
250 ס"מ בדוגמה מעוגלת או ישרה, מחיר יסוד לאבן 10/10ובגודל 

ש"ח/מ"ר - עבור ספסל אבן. מדידה בפריסה

1.14.80.0060

7,764.75 ריצוף משטחים באבן 14.80 סה"כ לתת פרק:

412,490.55 עבודות אבן 14 סה"כ לפרק:

עבודות מיזוג אויר 15 פרק:

מפוחים 15.20 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

680.00 340.00 2.00 יח' תוספת עבור לוחיות וחיווט חשמלי למפוח 1.15.20.0129

637.50 יח' IN-LINE. 1.15.20.0142 דגם 4מפוח (וונטה) צנטרפוגלי קווי "

765.00 765.00 1.00 יח' .6כנ"ל, אך מפוח " 1.15.20.0143

2,380.00 2,380.00 1.00 יח' ILB-6-225) דגם INL INE DUCT FANמפוח יניקה צנטריפוגלי  על הקו  (
 כולל חיבורי חשמל וחיווט עדIP54כולל ווסת מהירות מוגן מים דרג 

ללוח הראשי בגג מפסקים, הגנות, מפסק מקומי ליד היחידה שעל הגג,
כולל צנרת חיווט הנדרשים,

1.15.20.0900
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

3,825.00 מפוחים 15.20 סה"כ לתת פרק:

מערכת מיזוג אויר 15.41 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

4,080.00 קומפלט 9,000מזגן מפוצל אינוורטר (התקנה סטנדרטית) לתפוקת קירור נומינלית 
BTU/HR 6 מ"א ראשונים של צנרת גז וחשמל.(מ-2.0 לרבות(

1.15.41.0009

4,505.00 4,505.00 קומפלט1.00 ) ביתן שומר3 (מ-12,000BTU/HRכנ"ל, אך מזגן לתפוקת קירור נומינלית  1.15.41.0053

67,320.00 7,480.00 קומפלט9.00 )1 (מ-23,000BTU/HRכנ"ל, אך מזגן לתפוקת קירור נומינלית  1.15.41.0055

12,325.00 12,325.00 קומפלט1.00 , תלת פאזית.32,000BTU/HRכנ"ל, אך מזגן לתפוקת קירור נומינלית 
)2(מ-

1.15.41.0058

38,250.00 19,125.00 קומפלט2.00 )6 (מ-48,000BTU/HRכנ"ל, אך מזגן לתפוקת קירור  1.15.41.0106

60,180.00 20,060.00 קומפלט3.00 )5 (מ-52,000BTU/HRכנ"ל, אך מזגן לתפוקת קירור  1.15.41.0108

33,235.00 97.75 340.00 מ"א  צינורות2צנרת גז וחשמל למזגן עם מעטה למיזוג אוויר (צמ"א) הכוללת 
, צינור חשמל עם כבל רב גידי, הכל5/8, "3/8נחושת מבודדים בקטרים "
 מ"א הראשונים הכלולים המחיר התקנת2.0מאוגד יחדיו בשוול (מעל 

מזגן) לרבות מילוי גז ושמן כנדרש לתוספת צנרת זו.

1.15.41.0110

13,260.00 110.50 120.00 מ"א .7/8, "1/2 צינורות נחושת מבודדים בקטרים "2כנ"ל, אך צנרת הכוללת  1.15.41.0120

6,120.00 382.50 16.00 קומפלט תוספת עבור חיבור ההזנה למאייד דרך שקע שיותקן צמוד למאייד
העבודה כוללת אספקה והרכה של שקע תיקני, התקנה סמויה בקיר, הכל

בהתאם לתיאום מול קבלן החשמל ובהתאם לחוקי החשמל הרלוונטיים

1.15.41.0931

235,195.00 מערכת מיזוג אויר 15.41 סה"כ לתת פרק:

תעלות פח 15.61 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

11,305.00 80.75 140.00 מ"ר 1.15.61.0010 מ"מ0.8תעלות פח מגולוון ללחץ נמוך בעובי פח 

11,305.00 תעלות פח 15.61 סה"כ לתת פרק:

תעלות גמישות מאלומיניום 15.64 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

63.75 מ"א  ק"/מ"ק16 בצפיפות 1 מבודדת בבידוד "6תעלה גמישה מאלומינים קוטר "
755 , ציפוי פנימי אלומיניון, עומדת בת"י 

1.15.64.0010

15,640.00 78.20 200.00 מ"א 755, עומדת בת"י 10כנ"ל, אך תעלה קוטר " 1.15.64.0030
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

6,375.00 106.25 60.00 מ"א 755, עומדת בת"י 14כנ"ל, אך תעלה קוטר " 1.15.64.0050

22,015.00 תעלות גמישות מאלומיניום 15.64 סה"כ לתת פרק:

אביזרי פיזור אויר 15.65 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

5,100.00 170.00 30.00 יח'  צבוע בתנור בשטח עדHBמפזר אויר תקרתי בדומה לתוצרת "מטלפרס" 
 מ"ר לרבות וסת כמות אוויר.0.085

1.15.65.0010

255.00 1,275.00 0.20 מ"ר 1.15.65.0020 מ"ר0.085כנ"ל,א ך מפזר אויר בשטח גדול מ- 

119.00 יח' 1.15.65.0100 מ"ר0.085שבכות אויר חוזר, צבע בתנור, בשטח עד 

1,955.00 977.50 2.00 מ"ר 1.15.65.0110 מ"ר0.085כנ"ל אך בשטח מעל 

612.00 102.00 6.00 יח'  מ"ר מאלומיניום מאולגן0.09גריל ליניקת אויר קירי/תקרתי בגודל  עד 
כולל: חיבור לתעלה

1.15.65.0800

7,922.00 אביזרי פיזור אויר 15.65 סה"כ לתת פרק:

מערכות אוורור וסינון אויר למרחבים מוגנים ולמקלטים מוסדיים 15.70 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

9,069.50 קומפלט "" תוצרתFAH100/50מערכת אוורור וסינון אויר מסוג "תיבת נח" דגם 
-100 מק"ש אויר במצב סינון ו50, המספקת G"תעשיות בית אל" או ש"

3- נפשות. המערכת כוללת: שסתום הדף (8מק"ש במצב אוורור ומיועדת ל 
 בר) וכניסת אויר עם מסנן ראשוני, מסנן אב"כ, מפוח חשמלי, גיבוי ידני,

 בר) לש חרור לחץ ובקרת3תאורת חירום, מד כמות אויר ושסתום הדף (
לחץ, התקנה המרחב מוגן תקני ובדיקת על-לחץ

1.15.70.0020

15,002.50 15,002.50 קומפלט1.00 300" כולל תו תקן, המספקת FAH 800/300כנ"ל, אך "תיבת נח" דגם "
נפשות50 מק"ש במצב אוורור ומיועד ל-800מק"ש אויר במצב סינון ו-

1.15.70.0050

27,115.00 27,115.00 קומפלט1.00 600 כולל תו תקן, המספקת FAH1600/600כנ"ל, אך "תיבת נח" דגם 
- נפשות100- מק"ש במצב אוורור ומיועד ל1600מק"ש אויר במצב סינון ו

1.15.70.0060

מערכות אוורור וסינון אויר למרחבים מוגנים ולמקלטים מוסדיים42,117.50 15.70 סה"כ לתת פרק:

בידוד טרמי אקוסטי לתעלות 15.80 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

5,142.50 46.75 110.00 מ"ר בדוד טרמי אקוסטי פנימי לתעלות אוויר עשוי מסיבי זכוכית
1מצופיםנאופרן בעובי "

1.15.80.0010

5,142.50 בידוד טרמי אקוסטי לתעלות 15.80 סה"כ לתת פרק:
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

327,522.00 עבודות מיזוג אויר 15 סה"כ לפרק:

רכיבים מתועשים בבניין 22 פרק:

מחיצות גבס וחיפוי פנים לקירות 22.11 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

2,167.50 127.50 17.00 מ"ר  מ"מ, עם95-100מחיצות 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
 מ"מ ובידוד אקוסטי נמדדים בנפרד) - השלמה מעל1.2ניצבים בעובי מעל 

 מחיצות זכוכית

1.22.11.0020

2,167.50 מחיצות גבס וחיפוי פנים לקירות 22.11 סה"כ לתת פרק:

תקרות אלומיניום ופח מגולוון 22.22 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

4,488.00 204.00 22.00 מ"ר  מ"מ, לרבות פרופילים0.75 ס"מ ובעובי 30תקרת מגשי אלומיניום ברוחב 
 מ'), עד לביצוע מושלם של1.0נושאים ואלמנטי התליה (בגובה עד 

 מ"מ ליד הקירות - בשרותים1.2העבודה ופרופיל זוויתן בעובי 

1.22.22.0029

4,488.00 תקרות אלומיניום ופח מגולוון 22.22 סה"כ לתת פרק:

תקרות פריקות מאריחי פיברגלס 22.23 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

61,412.50 212.50 289.00 מ"ר "Ecophon" תוצרת חב' "Aתקרה אקוסטית מאריחי פיברגלס דגם "פוקוס 
 ס"מ,60/120 ס"מ, 61/61 ס"מ, 60/60, אריח במידות aw=0.95או ש"ע 
 מ"מ. המחיר כולל את הפרופילים הנושאים (מפח20 ס"מ, בעובי 61/122

1.2 מ') וגמר זוויתן בעובי 1.0מגולוון) ואת אלמנטי התליה (בגובה עד 
מ"מ ליד הקירות, עד לביצוע מושלם של העבודה (מחיר יסוד לאריחים

 ש"ח/מ"ר)105

1.22.23.0100

61,412.50 תקרות פריקות מאריחי פיברגלס 22.23 סה"כ לתת פרק:

תקרות גבס ופתחי שירות 22.25 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

3,264.00 163.20 20.00 מ"ר 1.0 מ"מ וקונסטרוקציה (בגובה עד 12.7תקרת גבס, לרבות לוח גבס בעובי 
 מ' )

1.22.25.0010

136,119.00 289.00 471.00 מ"ר תקרה אקוסטית מלוחות גבס מחוררים בחירור עגול רציף עם בד אקוסטי
 או Gapless- R 6/18" 0.55=awבגב הלוחות (גוון שחור או לבן) דוגמת "

25Gapless-'' 0.85=aw/R.C12או בחירור רנדומלי דוגמת 
"Gapless-R.C8/15/20 או ש"ע ''aw=0.55 ס"מ,120/240, גודל הלוח 

 מ"מ. המחיר כולל התקנה סמויה על גבי קונסטרוקצית מס ילות12.5עובי 
 וזקפים מפרופילי פח מגולוון, עד לביצוע מושלם של העבודה (מחיר יסוד

 ש''ח/מ"א'ר)90 ללוח גבס מחורר 

1.22.25.0070

139,383.00 תקרות גבס ופתחי שירות 22.25 סה"כ לתת פרק:

סגירת אנכיות ואופקיות מגבס 22.26 תת פרק:

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

15,912.00 204.00 78.00 מ"ר  מ"מ בין מפלסים שונים,12.7סגירה אופקית ואנכית מלוחות גבס בעובי 
 ס"מ, בהיקפי תקרות אקוסטיות, לרבות60 ס"מ עד 40ברוחב פרוס מעל 

 מ') הכל עד גמר מושלם מוכן לצביעה0.1קונסטרוקציה (בגובה עד 
(המדידה בפריסה במ"ר)

1.22.26.0018

7,497.00 178.50 42.00 מ"ר  מ"מ בין מפלסים שונים,12.7סגירה אופקית ואנכית מלוחות גבס בעובי 
 ס"מ, בהיקפי תקרות אקוסטיות, לרבות100 ס"מ עד 60ברוחב פרוס מעל 

 מ') הכל עד גמר מושלם מוכן לצביעה0.1קונסטרוקציה (בגובה עד 
(המדידה בפריסה במ"ר)

1.22.26.0019

23,409.00 סגירת אנכיות ואופקיות מגבס 22.26 סה"כ לתת פרק:

בידוד תקרות אקוסטיות 22.27 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

14,012.25 29.75 471.00 מ"ר 24 במשקל של 2בידוד תקרות אקוסטיות ע"י מזרוני צמר זכוכית בעובי "
ק"ג/מ"ק עטופים ביריעות פוליאתילן עמידות נגד אש (פלא"ב)

1.22.27.0044

14,012.25 בידוד תקרות אקוסטיות 22.27 סה"כ לתת פרק:

מערכת מחיצות לשרותים 22.41 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

6,936.00 2,312.00 קומפלט3.00   -  מערכת מחיצות לשרותים הכוללת יחידה אחת מחיצה6, נ-5טיפוסים נ-
 ס"מ: המחיצות100 ס"מ ויחידה אחת חזית התא ברוחב 150 ברוחב 

עשויות מלוחות ''פנוליק'' (טרספה) דוגמת "פנל פרוייקטים" או ש"ע
 מ''מ, אנטי ונדליזם ועמידה בפני שריטות, שחיקה, מים ולחות.12בעובי 

 ס"מ עם מנגנון סגירה60 ס''מ, לרבות דלת ברוחב 100חזית התא ברוחב 
 ס''מ230עצמית בצירי הדלת. גובה המערכת ממפלס הריצוף עד לגובה 

מהרצפה עם פרזול מנירוסטה. מחיר המערכת כולל מחיצה אחת וחזית
דלת

1.22.41.0120

6,936.00 מערכת מחיצות לשרותים 22.41 סה"כ לתת פרק:

251,808.25 רכיבים מתועשים בבניין 22 סה"כ לפרק:

כלונסאות ואלמנטי סלארי, לביסוס מבנים ולדיפון 23 פרק:

מיקרופיילים (כלונסאות בקדיחת הקשה) 23.41 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

4,420.00 4,420.00 קומפלט1.00  ק"מ)60תוספת לכלונסאות "קטני קוטר" (מיקרופיילים) עבור הובלה (עד 
 מ' כלונסאות1000 מ' ועד 500והתארגנות לעבודה שהיקפה הכולל מעל 

1.23.41.0005

43,758.00 221.00 198.00 מ"א 35 קידוח ויציקה קוטר 30כלונסאות "קטני קוטר" (מיקרופיילים) בטון ב-
 מ'12ס"מ בעומק עד 

1.23.41.0010

120,410.15 291.55 413.00 מ"א 45 קידוח ויציקה קוטר 30כלונסאות "קטני קוטר" (מיקרופיילים) בטון ב-
 מ'12ס"מ בעומק עד 

1.23.41.0050

168,588.15 מיקרופיילים (כלונסאות בקדיחת הקשה) 23.41 סה"כ לתת פרק:

פלדת זיון 23.99 תת פרק:

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

24,939.00 4,156.50 6.00 טון כלוב זיון לכלונסאות, בכל הקטרים 1.23.99.0030

24,939.00 פלדת זיון 23.99 סה"כ לתת פרק:

193,527.15 כלונסאות ואלמנטי סלארי, לביסוס מבנים ולדיפון 23 סה"כ לפרק:

שילוט והכוונה בבניינים 29 פרק:

שילוט וסימון לאנשים עם מוגבלות 29.10 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

765.00 382.50 2.00 יח'  בחניית נכים עם סמל נכיםH.I תקני מרובע 43נגיש- שלט תמרור ג/
בינלאומי לרבות עמוד מעוגן ומבוטן

1.29.10.0410

765.00 שילוט וסימון לאנשים עם מוגבלות 29.10 סה"כ לתת פרק:

מדבקות 29.20 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

340.00 17.00 20.00 יח'  ס"מ, צבעוניות זהה משני15נגיש- מדבקות סימון ואזהרה לזכוכית בקוטר 
4 חלק 1918 צידי הזכוכית (שני צבעים), לפי דרישות ת"י 

1.29.20.0010

510.00 25.50 20.00 יח' נגיש- מדבקת נגישות לסימון צידי דלת זכוכית - למניעת התנגשות, סימון
 ס"מ, צבעוניות זהה משני צידי50 ס"מ ואורך 5ואזהרה לזכוכית, ברוחב 

4 חלק 1918הזכוכית (שני צבעים אדום ולבן), לפי דרישות ת"י 

1.29.20.0030

850.00 מדבקות 29.20 סה"כ לתת פרק:

שילוט וסימון מרחבים מוגנים וממ"דים 29.30 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

935.00 935.00 קומפלט1.00  מ"ר בצבעים50 מ"ר ועד 25שילוט וסימון מרחב מוגן/מקלט בשטח מעל 
פולטי אור

1.29.30.0030

935.00 שילוט וסימון מרחבים מוגנים וממ"דים 29.30 סה"כ לתת פרק:

2,550.00 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

795.60 132.60 6.00 יח' מחזיק נייר מפואר ממתכת מצופה כרום 1.30.11.0030

816.00 68.00 12.00 יח' קולב זוגי ממתכת מצופה כרום 1.30.11.0110

714.00 142.80 5.00 יח' משאבת סבון תלויה ממתכת מצופה כרום 1.30.11.0800
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

867.00 144.50 6.00 יח' מברשת אסלה תלויה ממתכת מצופה כרום 1.30.11.0900

1,487.50 148.75 10.00 יח' 1.30.11.0910 ליטר ממתכת מצופה כרום, לרבות מכסה3פח אשפה עגול לנפח 

1,020.00 204.00 5.00 יח'  (נירוסטה) במידות304מתקן לנייר ניגוב ידיים בשיטת צץ-רץ מפלב"מ 
 ס"מ, לרבות מנגנון נעילה38/28/10

1.30.11.3045

455.60 227.80 2.00 יח'  ס"מ30"נגיש" - מדף לשירותי נכים להתקנה על הקיר צמוד לכיור באורך 
 (נירוסטה) עם קצוות מעוגלות, לפי תקן304 ס"מ מפלב"מ 15ורוחב 

3 חלק 1918ישראלי 

1.30.11.3105

493.00 246.50 2.00 יח'  (נירוסטה), להתקנה על כנף304 ס"מ מפלב"מ 60"נגיש" - ידית אחיזה 
3 חלק 1918דלת תא שירותי נכים, לפי תקן ישראלי 

1.30.11.3128

1,054.00 527.00 2.00 יח'  עד60/60 (נירוסטה), בגודל 304 קבוע מפלב"מ L"נגיש" - מאחז יד בצורת 
 ס"מ, לשירותי נכים להתקנה על הקיר ליד האסלה, לפי תקן75/75

3 חלק 1918ישראלי 

1.30.11.3135

1,581.00 790.50 2.00 יח' 75-90"נגיש" - מאחז יד מתרומם לשרותי נכים להתקנה על הקיר, באורך 
PB (נירוסטה), דגם "304ס"מ עם ציר מובנה מוגן היתפסות מפלב"מ 

ניוטון כוח הרמה, לפי תקן22" דוגמת "פנל פרוייקטים" או ש"ע, 8322
3 חלק 1918ישראלי 

1.30.11.3138

1,666.00 416.50 4.00 מ"ר  מ"מ מודבקת ע"ג קיר עם פאזות מלוטשות בהיקף8מראת קריסטל בעובי 
המראה, לרבות תליה נסתר

1.30.11.5026

10,949.70 אביזרים במקלחת ובשירותים 30.11 סה"כ לתת פרק:

10,949.70 ריהוט וציוד מורכב בבנין 30 סה"כ לפרק:

מערכות חיצוניות 57 פרק:

צינורות פלדה 57.11 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

136.00 מ"א צינורות פלדה עם ציפוי חוץ פוליאתילן שחול תלת שכבתי ועטיפה
 מ"מ וציפוי פנים19 או ש"ע, בעובי APC-3חיצונית בטון דחוס דוגמת 

 מ' עם עטיפת חול, קוטר1.25מלט צמנט, מונחים בקרקע בעומק עד 
 מ"מ3.65, עובי דופן 2הצינור "

1.57.11.0090

7,140.00 178.50 40.00 מ"א 5/32, עובי דופן "3כנ"ל, אך צינורות פלדה קוטר " 1.57.11.0100

85.00 מ"א  למים קרים וחמים מותקנים גלויים או40צינורות פלדה מגולוונים סקדיול 
 סמויים, מחוברים בהברגות, עם עטיפה חיצונית פוליאתילן שחול תלת

, לרבות1/2 כדוגמת "אברות" או ש"ע. קוטר הצינור "APC GALשכבתי 
ספחים.

1.57.11.0900

7,650.00 153.00 50.00 מ"א 1/21כנ"ל, אך צינורות קוטר " 1.57.11.0920

14,790.00 צינורות פלדה 57.11 סה"כ לתת פרק:

חיבור קווי מים 57.14 תת פרק:
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

1,105.00 יח'  לקו קיים מצינור פלדה קוטר2]חיבור קו מים חדש מצינור פלדה קוטר "
, לרבות עבודות חפירה לגילוי הקו הקיים, ניקוז הקו, חיבור לקו הקיים2"

 באמצעות ריתוך, מעבר קוטר/זקף/קשת/מופה לריתוך (מצמד), לא כולל
הסתעפות, לרבות העבודות והאביזרים הנדרשים לחיבור מושלם, והחזרת

במצב לקדמותו.

1.57.14.0007

1,309.00 1,309.00 1.00 יח' 3 לקו קיים קוטר "3כנ"ל, אך חיבור קו חדש קוטר " 1.57.14.0010

382.50 382.50 קומפלט1.00 1.57.14.0920 וחיבור הברזיה1הכנה לברזיה כולל מגוף כדורי שגיב מעבר מלא בקוטר "

1,691.50 חיבור קווי מים 57.14 סה"כ לתת פרק:

מגופים "גמל" מים 57.21 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

935.00 935.00 1.00 יח' 11 עשוי ברזל יציקה, עם ציפוי פנים וחוץ  ניילון 2מגוף טריז רחב קוטר "
 אטמ' , לרבות אוגנים נגדיים וברגים16(רילסן) ללחץ עבודה של 

1.57.21.0010

3,876.00 1,292.00 3.00 יח' 3כנ"ל, אך מגוף קוטר " 1.57.21.0020

1,275.00 יח' 90 זויות 4 מ' 5, לרבות קטעי צנרת באורך עד 2"גמל" עילי קוטר "
מעלות, ריתוכם וצביעת ה"גמל" (ללא אביזרים כגון מגופים ושסתומים)

לרבות חיבור לקו מים, מותקן מושלם

1.57.21.0498

1,700.00 1,700.00 1.00 יח' .3כנ"ל, אך "גמל" קוטר " 1.57.21.0500

6,511.00 מגופים "גמל" מים 57.21 סה"כ לתת פרק:

שסתומים ומסננים 57.22 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

5,406.00 5,406.00 1.00 יח' "RP40 עשוי ברזל יציקה דגם "3שסתום מונע זרימה חוזרת (מז"ח) קוטר "
 אטמ', עם ציפוי אפוקסי, לרבות אוגנים12או ש"ע ללחץ עבודה של 

נגדיים וברגי עיגון ובדיקה למז"ח

1.57.22.0099

807.50 807.50 1.00 יח' " או ש"עV251 עשוי ברזל יציקה דגם "3מסנן/מלכודת אבנים קוטר "
 אטמ', עם ציפוי16דה של 3 עב304ללחץ מאוגן עם רשת פנימית מפלב"מ 

 לרב,רילסןות אוגנים נגדיים וברגי עיגון ובדיקה למז"ח

1.57.22.1000

6,213.50 שסתומים ומסננים 57.22 סה"כ לתת פרק:

אוגנים 57.23 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

1,173.00 195.50 6.00 יח' , בריתוך, לרבות ברגים ואטמים3אוגן על צינור פלדה קוטר " 1.57.23.0015
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

1,173.00 אוגנים 57.23 סה"כ לתת פרק:

ברזי כיבוי אש 57.26 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

1,700.00 1,700.00 קומפלט1.00 , מחובר בהברגה או ע"י3ברז כיבוי אש (הידרנט) חיצוני בודד קוטר "
3/4, גוש בטון לעיגון, מצמד שטורץ וברז גן "3אוגן, לרבות זקף קוטר "

וחיבור לקו מים (כוללברזי בדיקה)

1.57.26.0021

2,422.50 2,422.50 קומפלט1.00 4 ומאוגן, הזקף קוטר "2*3כנ"ל, אך ברז כיבוי אש כפול קוטר " 1.57.26.0031

4,122.50 ברזי כיבוי אש 57.26 סה"כ לתת פרק:

57.32 ופוליאתילןp.v.cצינורות  תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

)884 (מיוצר לפי ת"י SN-8צינורות פי.וי.סי עבה לביוב מסוג 

10,234.40 127.93 80.00 מ"א 1.25 מ"מ מונח בקרקע בעומק עד 160 עבה לביוב בקוטר P.V.Cצנור 
מטר.

1.57.32.0020

3,417.00 136.68 25.00 מ"א  מ"מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ160 עבה לביוב בקוטר P.V.Cצנור 
 מטר.1.75 מטר ועד 1.26

1.57.32.0030

13,651.40 57.32 ופוליאתילןp.v.cצינורות  סה"כ לתת פרק:

שוחות בקרה עגולות מחוליות טרומיות 57.42 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

7,650.00 2,550.00 3.00 יח' 658שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון לפי ת"י 
 ס"מ ממין50 ס"מ עם תקרה בינונית ומכסה ב.ב קורט 80בקוטר פנימי 

B125) 12.5טון) , שלבי דריכה וכל האביזרים, לרבות שני קידוחי פתחים 
לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי ואטימה בין החוליות מסוג

 מ'1. 25 פרו-סטיק" או ש"ע, בעומק עד F200"איטופלסט" או "

1.57.42.0010

2,805.00 2,805.00 קומפלט1.00 שוחות בקרה עגולות לניקוז מחוליות ותחתית טרומיות מבטון לפי ת"י
 ס"מ ממין50 ס"מ עם תקרה בינונית ומכסה ב.ב קורט 80 בקוטר פנימי 658

B125) 12.5טון) , שלבי דריכה וכל האביזרים, לרבות שני קידוחי פתחים 
לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי ואטימה בין החוליות מסוג

 מ' כולל מכסה1.25 פרו-סטיק" או ש"ע, בעומק עד F200"איטופלסט" או "
 רשת מפלדה מגולוונת

1.57.42.0300

5,100.00 5,100.00 קומפלט1.00 התחברות לת.ב. קיים כולל עיבוד תחתית מחדש הרשויות פתיחת כביש
וסגירתו בהתאם להנחיות הרשויות

1.57.42.0900

646.00 323.00 קומפלט2.00 תוספת עבור תא יבש לפי פרט במקום תא רגיל 1.57.42.0910

2,805.00 2,805.00 קומפלט1.00 שוחות בקרה עגולות לניקוז מחוליות ותחתית טרומיות מבטון לפי ת"י
 ס"מ ממין50 ס"מ עם תקרה בינונית ומכסה ב.ב קורט 80 בקוטר פנימי 658

B125) 12.5טון) , שלבי דריכה וכל האביזרים, לרבות שני קידוחי פתחים 
לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי ואטימה בין החוליות מסוג

 מ' כולל מכסה1.25 פרו-סטיק" או ש"ע, בעומק עד F200"איטופלסט" או "
 רשת מפלדה מגולוונת

1.57.42.0920
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

2,295.00 765.00 קומפלט3.00 120בור חילחול לנקזי מזגנים/פיר מעלית לפי פרט בתוכניות בעומק עד 
ס"מ

1.57.42.0980

21,301.00 שוחות בקרה עגולות מחוליות טרומיות 57.42 סה"כ לתת פרק:

69,453.90 מערכות חיצוניות 57 סה"כ לפרק:

חריגים שאינם מופיעים במחירון דקל 99 פרק:

עבודות נגרות ומסגרות 99.6 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

2,677.50 297.50 9.00 יח' 10 ס"מ עשוי פלטת סולטקסט 240/120 -לוח נעיצה  במידות 2טיפוס  ר-
 מ"מ עמיד אש2 ק"ג/מ"ק מחופה לבד 280מ"מ (קרטון דחוס) בצפיפות 

 בגוון לבחירת האדריכל,הלוח ממוסגר755  ע"פ ת.י  מס' 4דרגה 
אלומיניום  (הכל ע"פ מפרט חברת מגוון או ש"ע מאושר ) - חריג

1.99.6.0010

5,100.00 1,700.00 3.00 יח'  ס"מ עשוי עץ לבוד מחופה70/260 -ארון כיתה דו כנפי במידות 3טיפוס  ר-
 פורמאיקה בגוון לבחירת האדריכל וקנטים מעץ בוק - חריג

1.99.6.0020

382.50 127.50 3.00 יח'  ס"מ עשוי עץ לבוד מחופה18/15/300 -מתלה מעילים במידות 4טיפוס  ר-
 ווי תליה - חריג40פורמאיקה בגוון לבחירת האדריכל ובו 

1.99.6.0030

8,160.00 עבודות נגרות ומסגרות 99.6 סה"כ לתת פרק:

עבודות אבן 99.14 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

816.00 51.00 16.00 מ"א תוספת עבור ביצוע מדרגות אבן בקו מעוגל 1.99.14.0010

2,856.00 476.00 6.00 מ"ר 1.99.14.0020 ש"ח/מ"ר)500 ס"מ (מחיר יסוד 30ספסל ערוגה בגובה 

1,700.00 1,700.00 קומפלט1.00 הרכבה אבן עם סמל עירית ירושלים ופרטי אדריכל על קיר חזית מזרחית
DF-2,3בכניסה לבית ספר -פרט 

1.99.14.0030

255.00 255.00 1.00 יח' DS-14 ס"מ - פרט 30/25/24מרזבי  אבן בחזיתות במידות  1.99.14.0040

5,627.00 עבודות אבן 99.14 סה"כ לתת פרק:

מעלית נוסעים ומעלון הידראולי 99.17 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

157,250.00 157,250.00 קומפלט1.00 2 ק"ג, 630נוסעים, 8 ל- GEARLESS-MRLמחיר כללי עבור מעלית 
 מ' בקירוב, בתוקף כנ"ל עם6, גובה הרמה V.V.V.F מ/ש ב- 1.0תחנות, 

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

 חודשים).24הכל כמתואר וכולל שרות בתקופת האחריות ( 

1.99.17.0001

5.00 פינה מחיר עבור שרות "רגיל" לאחר תקופת האחריות 1.99.17.0020
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

5.00 פינה כנ"ל אבל עם עבודה וחלקי חילוף 1.99.17.0030

114,750.00 114,750.00 קומפלט1.00  ק"ג,400נוסעים, 3  ל- RUCK-SACKמחיר כללי עבור מעלון  הידראולי 
 מ' בקירוב, בתוקף כנ"ל עם כל7 מ/ש, גובה הרמה 0.15 תחנות, 3

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

 חודשים).24הכל כמתואר וכולל שרות בתקופת האחריות (

1.99.17.0040

68,000.00 68,000.00 קומפלט1.00 מחיר עבור אספקה והתקנת פיר מקונסטרוקציית פלדה כולל חיפוי אטום,
הכל לפי פרטי הקונסטרוקטור והאדריכל ובפיקוחם

1.99.17.0050

5.00 פינה 1מחיר שרות "רגיל" עבור מעלון לנכים אנכי מספר  1.99.17.0060

5.00 פינה כנ"ל אבל עם עבודה וחלקי חילוף 1.99.17.0070

340,000.00 מעלית נוסעים ומעלון הידראולי 99.17 סה"כ לתת פרק:

קווי מים ביוב ותיעול 99.57 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

19,975.00 199.75 100.00 מ"א העתקת קו קיים של מיכל סולר הכולל : פירוק קו קיים, חפירה לאורך של
) למיכל סולר הקיים,3 מ' ועומק של כחצי מ', חיבור צינור פלדה ( "100

לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר

1.99.57.0010

19,975.00 קווי מים ביוב ותיעול 99.57 סה"כ לתת פרק:

373,762.00 חריגים שאינם מופיעים במחירון דקל 99 סה"כ לפרק:

6,107,502.14 מבנה 1 סה"כ לתת כתב:
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141/2019כתב כמויות למכרז מספר 

mמכרז תוספת אגף פרויקט אור תורה בנות רמות

תת כתב: ביתן שומר

עבודות עפר 1 פרק:

חפירה ו/או חציבה 1.30 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

471.75 62.90 7.50 מ"ק  מ' לכמות של1חפירה ו/או חציבה כללית בשטח לעומק שאינו עולה על 
 מ"ק100עד 

2.1.30.0002

471.75 חפירה ו/או חציבה 1.30 סה"כ לתת פרק:

מילוי מובא, מצעים והידוק 1.50 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

361.25 72.25 5.00 מ"ק 2.1.50.0010 ס"מ והידוק20מילוי מובא מחומר נברר (סוג ג') לרבות פיזור בשכבות של 

616.25 123.25 5.00 מ"ק  ס"מ והידוק לא מבוקר, המצע20מצע סוג א', לרבות פיזור בשכבות של 
 מ"ק500יסופק ממחצבה מאושרת. המחיר הינו לכמות של עד 

2.1.50.0100

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

1,449.25 עבודות עפר 1 סה"כ לפרק:

עבודות בטון יצוק באתר 2 פרק:

מצעים 2.11 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

707.20 44.20 16.00 מ"ר 2.2.11.0040 ס"מ מתחת למרצפים5 בעובי 20מצע בטון רזה ב-

122.40 7.65 16.00 מ"ר 2.2.11.9172 מ"מ מתחת לרצפת בטון0.4מצע יריעות פוליאתילן בעובי 

829.60 מצעים 2.11 סה"כ לתת פרק:

מרצפים ורצפות 2.50 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

2,529.60 158.10 16.00 מ"ר ) יצוקים על מצע או על הקרקע2-4, חשיפה 5 (שקיעה "30מרצפי בטון ב-
 ס"מ (המצע נמדד בנפרד)20בעובי 

2.2.50.0050

2,278.00 1,139.00 2.00 מ"ק עיבויים במרצפים (ווטות) במידות שונות 2.2.50.0220

4,807.60 מרצפים ורצפות 2.50 סה"כ לתת פרק:

קירות בטון 2.61 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

3,493.50 1,164.50 3.00 מ"ק 2.2.61.0030 ס"מ20) בעובי 2-4, חשיפה 5 (שקיעה "30קירות בטון ב-

3,493.50 קירות בטון 2.61 סה"כ לתת פרק:

תקרות וגגות בטון מלא 2.81 תת פרק:
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141/2019כתב כמויות למכרז מספר 

mמכרז תוספת אגף פרויקט אור תורה בנות רמות

תת כתב: ביתן שומר

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

4,855.20 231.20 21.00 מ"ר 2.2.81.0040 ס"מ20) עובי 2-4, חשיפה 5 (שקיעה "30תקרות או גגות בטון ב-

4,855.20 תקרות וגגות בטון מלא 2.81 סה"כ לתת פרק:

עמודי ופחי פלדה, ברגי עיגון, קוצים ותוספות 2.97 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

6,188.00 15,470.00 0.40 טון  שכבות, במידות4 מגולוונים וצבועים ב-R.H.Sעמודי פלדה מפרופילי 
שונות, לרבות פחי חיבור וקוצים

2.2.97.0011

6,188.00 עמודי ופחי פלדה, ברגי עיגון, קוצים ותוספות 2.97 סה"כ לתת פרק:

פלדת זיון 2.99 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

4,156.50 4,156.50 1.00 טון מוטות פלדה עגולים ומצולעים בכל הקטרים והאורכים לזיון הבטון 2.2.99.0011

4,156.50 4,156.50 1.00 טון רשתות פלדה מרותכות בכל הקטרים והאורכים לזיון הבטון 2.2.99.0031

8,313.00 פלדת זיון 2.99 סה"כ לתת פרק:

28,486.90 עבודות בטון יצוק באתר 2 סה"כ לפרק:

עבודות טיח 9 פרק:

טיח פנים 9.11 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

1,411.00 70.55 20.00 מ"ר טיח פנים שתי שכבות סרגל בשני כיוונים על שטחים מישוריים, לרבות
עיבוד מקצועות (פינות) וזויתנים

2.9.11.0010

1,411.00 טיח פנים 9.11 סה"כ לתת פרק:

1,411.00 עבודות טיח 9 סה"כ לפרק:

עבודות ריצוף וחיפוי 10 פרק:

ריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה 10.31 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

888.25 177.65 5.00 מ"ר   בשניR10ריצוף באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה פול בודי רמת החלקה  
) תוצרת "אלפקס", או שו"ע5% ס"מ (15/15) + 95% ס"מ (60/60גדלים 

 ש"ח/מ"ר60מאושר, מחיר יסוד 

2.10.31.0042

292.40 36.55 8.00 מ"א 2.10.31.0043 ס"מ7,10שיפולים לריצוף הנ"ל, בגובה 

1,180.65 ריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה 10.31 סה"כ לתת פרק:
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141/2019כתב כמויות למכרז מספר 

mמכרז תוספת אגף פרויקט אור תורה בנות רמות

תת כתב: ביתן שומר

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

1,180.65 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

544.00 27.20 20.00 מ"ר " או ש"ע על טיח פנים או גבס, לרבות  שכבת  צבע2000צבע "סופרקריל 
" או ש"ע2000 יסוד "טמבורפיל" או ש"ע  ושתי שכבות "סופרקריל 

2.11.11.0220

544.00 צבע פנים 11.11 סה"כ לתת פרק:

544.00 עבודות צביעה 11 סה"כ לפרק:

עבודות אלומיניום 12 פרק:

חלון נגרר ד-כנפי 12.11 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

972.40 935.00 1.04 מ"ר  מסלולים2 אגפים ב-2 -  חלון נגרר אגף על אגף של 15טיפוס א-
2.0 מ"ר ועד 1.0 או ש"ע, בשטח מעל 7000מאולגן/צבוע כדוגמת קליל 

 ס"מ80/130מ"ר - מידות 

2.12.11.0210

2,048.50 850.00 2.41 מ"ר  מסלולים2 אגפים ב-2 -  חלון נגרר אגף על אגף של 14טיפוס א-
3.0 מ"ר ועד 2.0 או ש"ע, בשטח מעל 7000מאולגן/צבוע כדוגמת קליל 

 ס"מ185/130מ"ר - מידות 

2.12.11.0220

3,020.90 חלון נגרר ד-כנפי 12.11 סה"כ לתת פרק:

12.12 כנפיים3חלון נגרר  תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

3,049.80 977.50 3.12 מ"ר  מסלולים3 אגפים ב-3 - חלון נגרר אגף על אגף של 14טיפוס א-
5.0 מ"ר ועד 3.0 או ש"ע, בשטח מעל 7000מאולגן/צבוע כדוגמת קליל 

 ס"מ240/130מ"ר -מידות 

2.12.12.0240

3,049.80 12.12 כנפיים3חלון נגרר  סה"כ לתת פרק:

6,070.70 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

3,264.00 408.00 8.00 מ"א  ס"מ40 ס"מ ועד 35נדבכי ראש ("קופינג") בקירות פיתוח ברוחב מעל 
 ש"ח/מ"א, לרבות החיזוקים140 ס"מ במחיר יסוד לאבן 5ובעובי עד 

הנדרשים ועיגון האבן. עבור קירות המבנה

2.14.30.0040

3,264.00 עבודות מיוחדות בקירות אבן ונדבכי ראש 14.30 סה"כ לתת פרק:

חיפוי קירות בלוחות אבן (טבעי ותעשייתי) 14.50 תת פרק:
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141/2019כתב כמויות למכרז מספר 

mמכרז תוספת אגף פרויקט אור תורה בנות רמות

תת כתב: ביתן שומר

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

4,641.00 331.50 14.00 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 מאחורי 4כוללת 
). מחיר יסוד14.050.0400-0410האבן (רשת הפלדה נמדדת בנפרד בסעיפים 

 ש"ח/מ"ר - עבור המבנה120 לאבן 

2.14.50.0050

4,641.00 חיפוי קירות בלוחות אבן (טבעי ותעשייתי) 14.50 סה"כ לתת פרק:

עיבוד פתחים בקירות מחופים 14.60 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

1,785.00 297.50 6.00 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

2.14.60.0020

2,312.00 289.00 8.00 מ"א  ס"מ, בלוחות אבן25 ס"מ ועד 15חיפוי חשפי פתחים/מזוזות ברוחב מעל 
 ס"מ5בעיבוד "מוטבה", בעובי 

2.14.60.0150

4,097.00 עיבוד פתחים בקירות מחופים 14.60 סה"כ לתת פרק:

12,002.00 עבודות אבן 14 סה"כ לפרק:

51,144.50 ביתן שומר 2 סה"כ לתת כתב:
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141/2019כתב כמויות למכרז מספר 

mמכרז תוספת אגף פרויקט אור תורה בנות רמות

תת כתב: עבודות פתוח

עבודות עפר 1 פרק:

חפירה ו/או חציבה 1.30 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

4,717.50 62.90 75.00 מ"ק  מ' לכמות של1חפירה ו/או חציבה כללית בשטח לעומק שאינו עולה על 
 מ"ק100עד 

3.1.30.0002

4,717.50 חפירה ו/או חציבה 1.30 סה"כ לתת פרק:

מילוי מובא, מצעים והידוק 1.50 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

10,837.50 72.25 150.00 מ"ק 3.1.50.0010 ס"מ והידוק20מילוי מובא מחומר נברר (סוג ג') לרבות פיזור בשכבות של 

18,487.50 123.25 150.00 מ"ק  ס"מ והידוק לא מבוקר, המצע20מצע סוג א', לרבות פיזור בשכבות של 
 מ"ק500יסופק ממחצבה מאושרת. המחיר הינו לכמות של עד 

3.1.50.0100

29,325.00 מילוי מובא, מצעים והידוק 1.50 סה"כ לתת פרק:

34,042.50 עבודות עפר 1 סה"כ לפרק:

עבודות בטון יצוק באתר 2 פרק:

מצעים 2.11 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

6,188.00 44.20 140.00 מ"ר 3.2.11.0040 ס"מ מתחת למרצפים5 בעובי 20מצע בטון רזה ב-

1,071.00 7.65 140.00 מ"ר 3.2.11.9172 מ"מ מתחת לרצפת בטון0.4מצע יריעות פוליאתילן בעובי 

7,259.00 מצעים 2.11 סה"כ לתת פרק:

מרצפים ורצפות 2.50 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

16,315.75 296.65 55.00 מ"ר ) יצוקים על מצע או על הקרקע2-4, חשיפה 5 (שקיעה "30מרצפי בטון ב-
 ס"מ (המצע נמדד בנפרד)40בעובי 

3.2.50.0075

16,315.75 מרצפים ורצפות 2.50 סה"כ לתת פרק:

כבש (רמפה משופעת) מבטון 2.52 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

22,950.00 229.50 100.00 מ"ר 30 ס"מ  ב-25רצפת בטון לטריבונות יצוקה בשפוע  בעובי  3.2.52.0010

22,950.00 כבש (רמפה משופעת) מבטון 2.52 סה"כ לתת פרק:

קירות בטון 2.61 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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141/2019כתב כמויות למכרז מספר 

mמכרז תוספת אגף פרויקט אור תורה בנות רמות

תת כתב: עבודות פתוח

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

41,922.00 1,164.50 36.00 מ"ק 3.2.61.0030 ס"מ20) בעובי 2-4, חשיפה 5 (שקיעה "30קירות בטון ב-

41,922.00 קירות בטון 2.61 סה"כ לתת פרק:

קורות ומעקות 2.71 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

19,856.00 1,241.00 16.00 מ"ק )2-4, חשיפה 5 (שקיעה "30קורות תחתונות   עליונות תלויות בטון ב-
בחתכים   שונים גובה הקורה נמדד עד לתחתית התקרה

3.2.71.0910

19,856.00 קורות ומעקות 2.71 סה"כ לתת פרק:

משטחים ומשולשי מדרגות 2.92 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

1,054.00 263.50 4.00 מ"ר  ס"מ בחדרי20) בעובי 2-4, חשיפה 5 (שקיעה "30משטחי ביניים בטון ב-
מדרגות

3.2.92.0030

19,932.50 284.75 70.00 מ"ר 20) בעובי 2-4, חשיפה 5 (שקיעה "30משטחים משופעים למדרגות בטון ב-
 ס"מ

3.2.92.0070

9,817.50 65.45 150.00 מ"א 3.2.92.0090 ס"מ16/28 חתך המדרגה 30משולשי בטון למדרגות, ב-

12,750.00 85.00 150.00 מ"א 3.2.92.0990  ס"מ55/35 חתך המדרגה 30משולשי בטון לטריבונות , ב-

43,554.00 משטחים ומשולשי מדרגות 2.92 סה"כ לתת פרק:

פלדת זיון 2.99 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

16,626.00 4,156.50 4.00 טון מוטות פלדה עגולים ומצולעים בכל הקטרים והאורכים לזיון הבטון 3.2.99.0011

16,626.00 4,156.50 4.00 טון רשתות פלדה מרותכות בכל הקטרים והאורכים לזיון הבטון 3.2.99.0031

33,252.00 פלדת זיון 2.99 סה"כ לתת פרק:

185,108.75 עבודות בטון יצוק באתר 2 סה"כ לפרק:

פיתוח נופי 40 פרק:

ריצוף באבנים משתלבות 40.53 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

126,614.30 120.70 1,049.00 מ"ר  ס"מ ו/או30/30 ס"מ, רבועיות במידות 6ריצוף באבנים משתלבות בעובי 
 ס"מ (לא כולל5 ס"מ ו/או דגם "סיינה שקטה" או ש"ע, לרבות חול 15/15

מצע), גוון צבעוני - על בסיס מלט לבן (סופר סטון) ו/או גוון לבן ו/או
גווני קוקטייל

3.40.53.0502
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141/2019כתב כמויות למכרז מספר 

mמכרז תוספת אגף פרויקט אור תורה בנות רמות

תת כתב: עבודות פתוח

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

1,448.40 120.70 12.00 מ"ר  ס"מ ו/או30/30 ס"מ, רבועיות במידות 6ריצוף באבנים משתלבות בעובי 
 ס"מ (לא כולל5 ס"מ ו/או דגם "סיינה שקטה" או ש"ע, לרבות חול 15/15

מצע), גוון צבעוני - על בסיס מלט לבן (סופר סטון) ו/או גוון לבן ו/או
גווני קוקטייל - בפודסט מדרגות

3.40.53.0503

5,914.30 120.70 49.00 מ"ר  ס"מ ו/או30/30 ס"מ, רבועיות במידות 6ריצוף באבנים משתלבות בעובי 
 ס"מ (לא כולל5 ס"מ ו/או דגם "סיינה שקטה" או ש"ע, לרבות חול 15/15

מצע), גוון צבעוני - על בסיס מלט לבן (סופר סטון) ו/או גוון לבן ו/או
גווני קוקטייל - חיפוי מדרגות

3.40.53.0504

1,904.00 272.00 7.00 מ"ר נגיש- אבן סימון/אזהרה מוביל לאנשים כבדי ראיה (עם בליטות או פסים)
 ס"מ, בגוון לבן - בראש מהלך מדרגות10/10/6בהנמכת ריצוף במידות 

3.40.53.2512

135,881.00 ריצוף באבנים משתלבות 40.53 סה"כ לתת פרק:

אבני גן 40.54 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

12,685.40 77.35 164.00 מ"א  ס"מ לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון10/20/100אבן גן ללא פאזה במידות 
צבעוני - על בסיס מלט לבן (סופר סטון)

3.40.54.0614

12,685.40 אבני גן 40.54 סה"כ לתת פרק:

קירות תומכים מבטון 40.61 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

5,848.00 36.55 160.00 מ"ק 3.40.61.0010 מ'2חפירה עבור יסוד עובר לקיר תומך, בעומק עד 

32,937.50 1,317.50 25.00 מ"ק 1 ס"מ ורוחב עד 30 ס"מ עד 20 לקיר תומך, עובי מ-30יסוד עובר מבטון ב-
 ק"ג למ"ק)60מ'. המחיר כולל זיון (לפי 

3.40.61.0071

68,722.50 1,249.50 55.00 מ"ק  ס"מ ורוחב מעל30 ס"מ עד 20 לקיר תומך, עובי מ-30יסוד עובר מבטון ב-
 ק"ג למ"ק)60 מ'. המחיר כולל זיון (לפי 1

3.40.61.0081

17,850.00 1,487.50 12.00 מ"ק 2 ס"מ ובגובה עד 20 גלוי מצד אחד, בעובי 30קיר תומך מבטון מזויין ב-
 ק"ג60מ', לרבות תפרים ונקזים. המחיר כולל עיבוד ראש הקיר וזיון (לפי 

 למ"ק)

3.40.61.0091

96,390.00 1,606.50 60.00 מ"ק 2.01 ס"מ ובגובה מ- 20 גלוי מצד אחד, בעובי 30קיר תומך מבטון מזויין ב-
 מ', לרבות תפרים ונקזים. המחיר כולל עיבוד ראש הקיר וזיון7.0 ועד 
 ק"ג למ"ק)60(לפי 

3.40.61.0101

5,525.00 55.25 100.00 מ"ק 3.40.61.0910 מ'2חפירה עבור יסוד עובר לקיר תומך, בעומק מעל  

227,273.00 קירות תומכים מבטון 40.61 סה"כ לתת פרק:

375,839.40 פיתוח נופי 40 סה"כ לפרק:

עבודות גינון והשקיה 41 פרק:

עיבוד קרקע ואדמת גינון 41.11 תת פרק:
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mמכרז תוספת אגף פרויקט אור תורה בנות רמות

תת כתב: עבודות פתוח

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

3,570.00 178.50 20.00 מ"ק  מ"ק לדונם) -25 מ"ר (בכמות של כ-250קומפוסט לשטחים שגודלם מעל 
במבנה

3.41.11.0040

1,785.00 178.50 10.00 מ"ק  מ"ק לדונם) -25 מ"ר (בכמות של כ-250קומפוסט לשטחים שגודלם מעל 
בפטיו

3.41.11.0041

5,737.50 63.75 90.00 מ"ק אדמה מתאימה לגינון, לרבות פיזור בשטח - במבנה 3.41.11.0200

3,187.50 63.75 50.00 מ"ק אדמה מתאימה לגינון, לרבות פיזור בשטח - בפטיו 3.41.11.0201

14,280.00 עיבוד קרקע ואדמת גינון 41.11 סה"כ לתת פרק:

נטיעה 41.20 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

23,800.00 59.50 400.00 יח' 3.41.20.0060 ליטר) - במבנה10 (6נטיעת שתילים גודל מס' 

1,785.00 59.50 30.00 יח' 3.41.20.0061 ליטר) - בפטיו10 (6נטיעת שתילים גודל מס' 

14,025.00 127.50 110.00 יח' 3.41.20.0070 ליטר) מעוצבי גזע15 (6נטיעת שתילים ממיכל מס' 

7,480.00 467.50 16.00 יח'  מ' מפני0.3 מדוד 3" בקוטר גזע "9 ליטר) "גודל 100עצים ממיכל (
 ליטר קומפוסט לעץ50הקרקע, לרבות זוג סמוכות מחוטאות ו- 

3.41.20.0190

2,040.00 680.00 3.00 יח' 3.41.20.0200 ליטר קומפוסט לעץ60 ו- 4" בקוטר גזע "10עצים "גודל 

6,375.00 2,125.00 3.00 יח' 3.41.20.0210 מ'5 ליטר קומפוסט לעץ ובגובה 60 ו- 6" בקוטר גזע "10עצים "גודל 

14,025.00 1,275.00 11.00 יח' כריתת עצים בוגרים,בכל גובה ובכל קוטר גזע כולל גיזום ענפים
מקדים,עקירה/הדברה כימית לשורשים,פינוי הגזם לאתר שמיכה מאושר.

3.41.20.8000

3,570.00 3,570.00 1.00 יח' העתקה ושתילה מחדש של עצים בוגרים בתחום הפרוייקט ובמקומות אשר
 תנחה העיריה את המזמין, עפ"י כל הכלול בהנחיות המפרט המיוחד

המצ"ב

3.41.20.8010

2,550.00 2,550.00 1.00 יח' אחזקה שנתית של העצים המועתקים עפ"י הנחיות המפרט המצ"ב 3.41.20.8020

6,077.50 552.50 11.00 יח' שימור עצים בוגרים,עפ"י הנחיות המפרט המיוחד והמפקח. 3.41.20.8030

81,727.50 נטיעה 41.20 סה"כ לתת פרק:

צנרת השקיה 41.70 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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תת כתב: עבודות פתוח

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

1,126.50 22.53 50.00 מ"א  מ"מ,63 קשיח, קוטר 6צינורות פוליאתילן לרבות אביזרי חיבור דרג 
לרבות אביזרים, חיבורים והנחה מעל פני הקרקע או בתעלה (חפירה

וכיסוי נמדדים בנפרד)

3.41.70.0180

5,525.00 55.25 100.00 מ"א 3.2 מ"מ עובי דופן 110 (כתום) קוטר SN-8 קשיח P.V.Cשרוול מצינור 
 ס"מ והשחלת חוט ניילון100מ"מ, לרבות חפירה בעומק כיסוי עד 

3.41.70.0625

6,651.50 צנרת השקיה 41.70 סה"כ לתת פרק:

שלוחות טפטוף 41.80 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

1,659.00 5.53 300.00 מ"א  מ"מ, טפטפת כל17שלוחות טפטוף מווסת, דוגמת "רעם נטפים" או ש"ע, 
 ס"מ - במבנה40-50

3.41.80.0020

442.40 5.53 80.00 מ"א  מ"מ, טפטפת כל17שלוחות טפטוף מווסת, דוגמת "רעם נטפים" או ש"ע, 
 ס"מ - בפטיו40-50

3.41.80.0021

2,101.40 שלוחות טפטוף 41.80 סה"כ לתת פרק:

ראשי מערכת 41.99 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

7,140.00 7,140.00 1.00 יח'  עבור טפטוף ועבור המטרה (בשלוחות נפרדות),2ראש מערכת קוטר "
מופעל ע"י בקר השקייה הפועל עפ"י זמן לרבות מגוף אלכסון, ברז גן,

יציאה למי פיקוד, משחרר אוויר משולב, מגוף הידראולי ראשי מברונזה
2 מ"ש, מקטין לחץ, 120 מ"ש, מסנן 50, מסנן DCאו מגוף חשמלי 

רקורדים, וכל אביזרי החיבור והמחברים הנדרשים (ההפעלות ימדד ו
בנפרד

3.41.99.0070

7,140.00 ראשי מערכת 41.99 סה"כ לתת פרק:

111,900.40 עבודות גינון והשקיה 41 סה"כ לפרק:

ריהוט חוץ 42 פרק:

סככה 42.67 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

58,012.50 331.50 175.00 מ"ר סככה מרשת צל למפתחים גדולים. הרשת עשויה מחוט פוליאתילן
,98%-91%בצפיפות גבוהה, האריג אינו נרקב ודוחה עובש, הצללה 

,5093, הרשת עשויה מחומרים מעכבי בעירה לפי ת"י U.Vעמידה בפני 
דגם "ברידג'" דוגמת חב' "סככות ראשון" או ש"ע, לרבות קונסטרוקציה

 מ' בין העמודים, ללא עמוד מרכזי .6-7 מ', במרחק של 8מתכת בגובה עד 
 הרשת מאושרת ע"י משרד החינוך, משרד הבריאות וכיבוי אש להתקנה

 מ"ר30בסביבה של ילדים ובוגרים. המחיר הינו לסככה בשטח מעל ל-

3.42.67.0061

58,012.50 סככה 42.67 סה"כ לתת פרק:

58,012.50 ריהוט חוץ 42 סה"כ לפרק:

סלילת כבישים ורחבות 51 פרק:

עבודות הכנה ופירוק 51.10 תת פרק:
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תת כתב: עבודות פתוח

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

935.00 46.75 20.00 מ"ק פינוי פסולת (של אחרים) הקיימת באתר - לפני תחילת עבודות הקבלן
20בשטח. הפינוי למקום שפך מאושר ע"י הרשויות לכמות כוללת של עד 

 ק"מ מהאתר. המחיר15 מ"ק), למרחק של עד 10מ"ק (מינימום יחושב לפי 
 כולל העמסה ואינו כולל תשלום אגרות

3.51.10.0004

1,530.00 30.60 50.00 מ"ק פינוי פסולת/ערמות עפר (של אחרים) הקיימת באתר - לפני תחילת
עבודות הקבלן בשטח. הפינוי למקום שפך מאושר ע"י הרשויות לכמות

 ק"מ מהאתר. המחיר כולל העמסה15 מ"ק, למרחק של עד 20כוללת מעל 
ואינו כולל תשלום אגרות

3.51.10.0005

782.00 391.00 2.00 יח' 3.51.10.0210 ס"מ110-125פירוק תא ביקורת למים או ביוב קוטר 

70,031.50 654.50 107.00 מ"ק הריסת קיר תומך קיים מבטון מזויין עם ציפוי אבן, לרבות היסוד 3.51.10.0360

73,278.50 עבודות הכנה ופירוק 51.10 סה"כ לתת פרק:

מצעים ותשתיות 51.30 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

36,975.00 123.25 300.00 מ"ק מצע סוג א' לרבות פיזור והידוק מבוקר, המצע יסופק ממחצבה מאושרת.
 מ"ק - מתחת לאבנים משתלבות500המחיר הינו לכמות של עד 

3.51.30.0009

36,975.00 מצעים ותשתיות 51.30 סה"כ לתת פרק:

110,253.50 סלילת כבישים ורחבות 51 סה"כ לפרק:

קווי מים,ביוב ותיעול 57 פרק:

57.32 ופוליאתילןPVCצינורות  תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

3,196.00 159.80 20.00 מ"א  מ"מ,160 או ש"ע, קוטר SN-8 לביוב, מסוג "מריביב עבה" P.V.Cצינורות 
, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד884 לפי ת"י 

 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר1.25

3.57.32.0010

3,196.00 57.32 ופוליאתילןPVCצינורות  סה"כ לתת פרק:

שוחות בקרה עגולות מחוליות טרומיות 57.42 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

7,395.00 3,697.50 2.00 יח' 658שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון לפי ת"י 
 ס"מ ממין50 ס"מ עם תקרה בינונית ומכסה ב.ב. קוטר 100בקוטר פנימי 

B125) 12.5טון), שלבי דריכה וכל האביזרים, לרבות שני קידוחי פתחים 
"F-910לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי עם אטם חדירה מסוג "

F200" ואטימה בין החוליות מסוג "איטופלסט" א ו "910CS או "
 מ', לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר1.25פרו-סטיק" או ש"ע, בעומק עד 

3.57.42.0020

7,395.00 שוחות בקרה עגולות מחוליות טרומיות 57.42 סה"כ לתת פרק:

חבור צינורות ביוב לשוחות קיימות 57.47 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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תת כתב: עבודות פתוח

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

2,312.00 1,156.00 קומפלט2.00  מ"מ לשוחה קיימת, לרבות חפירה160 קוטר P.V.Cחיבור צינור ביוב 
בצמוד לשוחה הקיימת, עבודות החיבור, שאיבות, הטיית שפכים, מחבר

שוחה, עיבוד המתעל וכל החומרים הדרושים, מותקן מושלם

3.57.47.0200

2,312.00 חבור צינורות ביוב לשוחות קיימות 57.47 סה"כ לתת פרק:

12,903.00 קווי מים,ביוב ותיעול 57 סה"כ לפרק:

חריגים שאינם מופיעים במחירון דקל 99 פרק:

אבני דריכה 99.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

1,190.00 59.50 20.00 יח' 3.99.1.0010 ש"ח/יח')50אבני דריכה (מחיר יסוד 

1,190.00 אבני דריכה 99.1 סה"כ לתת פרק:

פיתוח נופי 99.40 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

25,560.00 213.00 120.00 מ"א  ס"מ35/55-60טריבונות ישיבה מאריחי בטון מתוצרת "אקרשטיין" בחתך 
 ש"ח/מ"א)60בקו מעוגל מכל סוג חומר לבחירת האדריכל (מחיר יסוד 

3.99.40.0010

25,560.00 פיתוח נופי 99.40 סה"כ לתת פרק:

26,750.00 חריגים שאינם מופיעים במחירון דקל 99 סה"כ לפרק:

914,810.05 עבודות פתוח 3 סה"כ לתת כתב:
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141/2019כתב כמויות למכרז מספר 

mמכרז תוספת אגף פרויקט אור תורה בנות רמות

תת כתב: הסדרי תנועה

הסדרי תנועה וחניה קבועים 51 פרק:

הסדרי תנועה וחניה קבעים 51.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

מובהר בזאת כי עלויות הסדרי תנועה זמניים הם על חשבון הקבלן

765.00 17.00 45.00 מ"א פירוק של אבני שפה קיימת 4.51.1.0801

1,428.00 17.85 80.00 מ"ר פירוק של מדרכות 4.51.1.0802

255.00 8.50 30.00 מ"א ) ס''מ10אספקת חומרים וצביעת סימון חניה ברוחב ( 4.51.1.0803

2,448.00 הסדרי תנועה וחניה קבעים 51.1 סה"כ לתת פרק:

2,448.00 הסדרי תנועה וחניה קבועים 51 סה"כ לפרק:

2,448.00 הסדרי תנועה 4 סה"כ לתת כתב:
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141/2019כתב כמויות למכרז מספר 

mמכרז תוספת אגף פרויקט אור תורה בנות רמות

תת כתב: מבנים יבילים

חריגים שאינם מופיעים במחירון דקל 99 פרק:

עבודות אינסטלציה 99.7 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

לא לחישוב !!! 680.00 קומפלט1.00 ניתוק חיבור מים ממבנה נייד קיים כולל פיקוק הצנרת וכל הנדרש 5.99.7.0010

לא לחישוב !!! 935.00 קומפלט1.00 ניתוק חיבור ביוב ממבנה נייד קיים כולל פיקוק הצנרת וכל הנדרש 5.99.7.0020

לא לחישוב !!! 680.00 קומפלט1.00 חיבור ביוב למבנה הנייד הקיים במיקומו החדש כולל חיבור הצנרת וכל
הנדרש (עבודות בפיתוח לפי מדידה)

5.99.7.0040

לא לחישוב !!! 935.00 קומפלט1.00 חיבור מים למבנה הנייד הקיים במיקומו החדש כולל חיבור הצנרת וכל
הנדרש (עבודות בפיתוח לפי מדידה)

5.99.7.0300

לא לחישוב !!! 25.50 40.00 מ"א פירוק צנרת מים קיימת לצורך ההעתקה בהתאם להנחיוית בשטח העבודה
 כוללת ניתוק, ופיקוק (צינור חדש ימדד לפי כמויות)

5.99.7.0310

עבודות אינסטלציה 99.7 סה"כ לתת פרק:

עבודות חשמל 99.8 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

לא לחישוב !!! 850.00 קומפלט1.00 העברת המתקן המבנה היביל בלבד הכולל בדיקת גילוי וכיבוי אש של
 הישראלי1220מכון התקנים עד לאישורו הסופי כי המערכת עומדת בתקן 

 ואחר הנדרש.

5.99.8.0135

לא לחישוב !!! 595.00 קומפלט2.00 ניתוק כל מערכות התקשורת והחשמל הנמצאים במבנה היביל כולל
הצנרת ושליפת הכבילה כולל פירוק הציוד.

5.99.8.0277

לא לחישוב !!! 425.00 קומפלט2.00 חיבור החשמל והתקשורת של המבנה היביל כולל כל מערכות הקיימות
כולל תוספת כבילה וצנרת עד השלמת העבודה. הציוד.

5.99.8.0278

לא לחישוב !!! 680.00 קומפלט2.00 ביצוע בדיקת בודק מוסמך למבנה היביל לאחר העתקתו וחיבורו למע'
החשמל.

5.99.8.0280

עבודות חשמל 99.8 סה"כ לתת פרק:

מבנים יבילים - אלטרנטיבה א' 99.21 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

לא לחישוב !!! 69.70 33.00 מ"ק חפירה ו/או חציבה לקורות יסוד, קורות קשר וכד' ווטות הרחבה ברצפה
 מ'1ברוחבים שונים לעומק שאינו עולה על 

5.99.21.0001

לא לחישוב !!! 44.20 29.00 מ"ר 5.99.21.0002 ס"מ מתחת לקורות יסוד ברוחבים שונים5 בעובי 20מצע בטון רזה ב-

לא לחישוב !!! 552.50 13.00 מ"ק  ס"מ,50 ברוחבים שונים בגובה 30יציקת קורות יסוד, קורות קשר ב-
יצוקות על מצע בטון רזה (נמדד בנפרד)

5.99.21.0003

לא לחישוב !!! 4,156.50 2.00 טון מוטות פלדה עגולים ומצולעים בכל הקטרים  והאורכים לזיון הבטון 5.99.21.0004

לא לחישוב !!! 221.00 42.00 מ"א 35- קידוח ויציקה קוטר 30כלונסאות "קטני קוטר" (מיקרופיילים) בטון ב 
 מ'12ס"מ בעומק עד 

5.99.21.0005
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141/2019כתב כמויות למכרז מספר 

mמכרז תוספת אגף פרויקט אור תורה בנות רמות

תת כתב: מבנים יבילים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

לא לחישוב !!! 6,500.00 קומפלט2.00 העתקות מבנים יבילים הנמצאים בשטח על כל תכולם והצבתם במקום
עליו יורה המפקח במתחם האתר. המחיר כולל בין היתר פרוק אלמנטי

ההצבה של המבנים לפי פרט, ניתוק וחיבור למערכת המים והחשמל ככל
הנדרש. המדידה קומפלט

5.99.21.0010

מבנים יבילים - אלטרנטיבה א' 99.21 סה"כ לתת פרק:

מבנים יבילים - אלטרנטיבה ב' 99.22 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

28,000.00 14,000.00 קומפלט2.00 פינוי המבנים משטח הפרויקט למקום עליו יורה המפקח - כולל ניתוק מים
 וחשמל וכן כולל פירוק כול המערכות/תשתיות. המידה קומפלט

5.99.22.0010

28,000.00 מבנים יבילים - אלטרנטיבה ב' 99.22 סה"כ לתת פרק:

28,000.00 חריגים שאינם מופיעים במחירון דקל 99 סה"כ לפרק:

28,000.00 מבנים יבילים 5 סה"כ לתת כתב:


