
30/06/2020 מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ
1עמוד: 

318/2018מכרז מספר :

הפרדה מפלסית גבעה צרפתית, מכרז כרייה

עדי הדר מנהל פרוייקט: 546,093,106.50 אומדן (ללא מע"מ):

הפרדה מפלסית הגבעה הצרפתית 738 פרוייקט:

ריכוז למכרז

סה"כ נושא

1.1 תת פרק:

הערות כלליות לכל המבנים בכתב הכמויות 1 סה"כ לפרק:

5078 - עד חתך 1מבנה  1 תת כתב:

סה"כ נושא

247,490.00 עבודות בטון יצוק באתר לגשרי שילוט 1.2.3 תת פרק:

247,490.00 1.2 סה"כ לפרק:

11,040.00 עבודות איטום בטון 1.5.2 תת פרק:

11,040.00עבודות איטום 1.5 סה"כ לפרק:

MC-MEחדר אנרגיה- 1.6.1 תת פרק:

MC-PEחדר אנרגיה  1.6.2 תת פרק:

עבודות מסגרות פלדה 1.6 סה"כ לפרק:

722,345.00 תשתיות, צנרת, מובילים, כבלים ופירוקים. 1.8.1 תת פרק:

1,061,605.00 אביזרים וציוד. 1.8.2 תת פרק:

296,000.00 תאורה זמנית. 1.8.3 תת פרק:

111,200.00 DALIציוד ותשתיות  1.8.4 תת פרק:

593,188.00 תשתיות בקרה ורמזורים 1.8.12 תת פרק:

2,784,338.00עבודות תאורה ותשתיות לתקשורת סיבים אופטיים. 1.8 סה"כ לפרק:

1,311,000.00 גשרי שילוט 1.19.2 תת פרק:

1,311,000.00מבני פלדה 1.19 סה"כ לפרק:

209,700.00 ביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוס 1.23.2 תת פרק:

209,700.00ביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוס 1.23 סה"כ לפרק:

269,600.00 ריצופים ופיתוח 1.40.1 תת פרק:

8,800.00 עבודות הכנה ופירוק 1.40.2 תת פרק:

372,000.00 עבודות עפר 1.40.3 תת פרק:

104,000.00 ריצוף באבנים משתלבות 1.40.53 תת פרק:

368,980.00 אבני שפה וגן, אבני תיחום וסריג לעצים 1.40.54 תת פרק:

1,123,380.00אדריכלות 1.40 סה"כ לפרק:

695,820.00 מערכת השקיה 1.41.2 תת פרק:

804,500.00 נטיעה, שתילה וזריעה 1.41.3 תת פרק:

106,000.00 מסירה, תחזוקה ואחריות 1.41.4 תת פרק:

1,606,320.00עבודות גינון והשקיה 1.41 סה"כ לפרק:

142,500.00 44.1פרק  1.44.1 תת פרק:

142,500.00עבודות גידור ומעקות 1.44 סה"כ לפרק:

43,762.50 עבודות עפר 1.51.2 תת פרק:

206,855.00 עבודות בטיחות ,תמרור וסימון 1.51.8 תת פרק:

775,045.00 שלטים 1.51.9 תת פרק:

1,308,407.50 עבודות הכנה ופירוקים 1.51.10 תת פרק:

186,900.00 מצעים ותשתיות 1.51.30 תת פרק:



סה"כ נושא

4,029,810.00 עבודות אספלט 1.51.40 תת פרק:

882,800.00 מעקות בטיחות מבטון 1.51.91 תת פרק:

735,600.00 מעקות בטיחות מפלדה 1.51.92 תת פרק:

8,169,180.00סלילת כבישים ורחבות 1.51 סה"כ לפרק:

5078 - עד חתך 1מבנה סה"כ לתת כתב: 115,604,948.00

2 - מצומת קוקה קולה מזרחה2מבנה  תת כתב:

סה"כ נושא

179,730.00 עבודות בטון יצוק באתר לגשרי שילוט 2.2.3 תת פרק:

179,730.00 2.2 סה"כ לפרק:

8,800.00 עבודות איטום בטון 2.5.2 תת פרק:

8,800.00עבודות איטום 2.5 סה"כ לפרק:

400,085.00 תשתיות, צנרת, מובילים, כבלים ופירוקים. 2.8.1 תת פרק:

827,180.00 אביזרים וציוד. 2.8.2 תת פרק:

93,900.00 מרכזיית תאורה. 2.8.3 תת פרק:

103,200.00 DALIציוד ותשתיות  2.8.4 תת פרק:

234,000.00 תאורה זמנית. 2.8.5 תת פרק:

279,478.00 תשתיות בקרה ורמזורים 2.8.12 תת פרק:

1,937,843.00עבודות תאורה ותשתיות לתקשורת סיבים אופטיים. 2.8 סה"כ לפרק:

769,700.00 גשרי שילוט 2.19.2 תת פרק:

769,700.00מבני פלדה 2.19 סה"כ לפרק:

179,550.00 ביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוס 2.23.2 תת פרק:

179,550.00ביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוס 2.23 סה"כ לפרק:

83,320.00 ריצופים ופיתוח 2.40.1 תת פרק:

131,500.00 עבודות עפר 2.40.2 תת פרק:

104,000.00 ריצוף באבנים משתלבות 2.40.53 תת פרק:

113,000.00 אבני שפה וגן, אבני תיחום וסריג לעצים 2.40.54 תת פרק:

431,820.00פיתוח נופי 2.40 סה"כ לפרק:

150,450.00 מערכת השקיה 2.41.2 תת פרק:

254,400.00 נטיעה, שתילה וזריעה 2.41.3 תת פרק:

60,000.00 מסירה, תחזוקה ואחריות 2.41.4 תת פרק:

464,850.00עבודות גינון והשקיה 2.41 סה"כ לפרק:

19,000.00 44.1פרק  2.44.1 תת פרק:

19,000.00עבודות גידור ומעקות 2.44 סה"כ לפרק:

12,150.00 עבודות עפר 2.51.2 תת פרק:

145,011.00 עבודות בטיחות ,תמרור וסימון 2.51.8 תת פרק:

851,477.50 עבודות הכנה ופירוקים 2.51.10 תת פרק:

127,350.00 עבודות עפר 2.51.20 תת פרק:

161,000.00 מצעים ותשתיות 2.51.30 תת פרק:

1,688,002.50 עבודות אספלט 2.51.40 תת פרק:

180,000.00 מעקות בטיחות מבטון 2.51.91 תת פרק:

856,760.00 מעקות בטיחות מפלדה 2.51.92 תת פרק:

4,021,751.00סלילת כבישים ורחבות 2.51 סה"כ לפרק:

28,013,044.00 - מצומת קוקה קולה מזרחה2מבנה סה"כ לתת כתב:

3 - עוזי נרקיס צפונה3מבנה  תת כתב:

סה"כ נושא

140,120.00 עבודות בטון יצוק באתר - גשרי שילוט 3.2.3 תת פרק:

140,120.00 3.2 סה"כ לפרק:

6,400.00 עבודות איטום בטון 3.5.2 תת פרק:

6,400.00עבודות איטום 3.5 סה"כ לפרק:

449,125.00 תשתיות, צנרת, מובילים, כבלים ופירוקים. 3.8.1 תת פרק:

369,905.00 אביזרים וציוד. 3.8.2 תת פרק:

86,900.00 מרכזיית תאורה. 3.8.3 תת פרק:

234,000.00 תאורה זמנית. 3.8.4 תת פרק:

103,200.00 DALIציוד ותשתיות  3.8.5 תת פרק:

435,382.00 תשתיות בקרה ורמזורים 3.8.12 תת פרק:



סה"כ נושא

1,678,512.00עבודות תאורה ותשתיות לתקשורת סיבים אופטיים. 3.8 סה"כ לפרק:

839,500.00 גשרי שילוט 3.19.2 תת פרק:

839,500.00מבני פלדה 3.19 סה"כ לפרק:

121,650.00 ביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוס 3.23.2 תת פרק:

121,650.00ביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוס 3.23 סה"כ לפרק:

26,050.00 ריצופים ופיתוח 3.40.1 תת פרק:

131,500.00 עבודות עפר 3.40.2 תת פרק:

48,000.00 ריצוף באבנים משתלבות 3.40.53 תת פרק:

154,600.00 אבני שפה וגן, אבני תיחום וסריג לעצים 3.40.54 תת פרק:

360,150.00פיתוח נופי 3.40 סה"כ לפרק:

296,204.00 מערכת השקיה 3.41.2 תת פרק:

418,200.00 נטיעה, שתילה וזריעה 3.41.3 תת פרק:

69,000.00 מסירה, תחזוקה ואחריות 3.41.4 תת פרק:

783,404.00עבודות גינון והשקיה 3.41 סה"כ לפרק:

19,000.00 44.1פרק  3.44.1 תת פרק:

19,000.00עבודות גידור ומעקות 3.44 סה"כ לפרק:

25,470.00 עבודות עפר 3.51.2 תת פרק:

96,292.00 עבודות בטיחות ,תמרור וסימון 3.51.8 תת פרק:

613,093.50 עבודות הכנה ופירוקים 3.51.10 תת פרק:

54,225.00 עבודות עפר 3.51.20 תת פרק:

28,000.00 מצעים ותשתיות 3.51.30 תת פרק:

1,559,250.00 עבודות אספלט 3.51.40 תת פרק:

90,000.00 מעקות בטיחות מבטון 3.51.91 תת פרק:

359,840.00 מעקות בטיחות מפלדה 3.51.92 תת פרק:

2,826,170.50סלילת כבישים ורחבות 3.51 סה"כ לפרק:

36,774,906.50 - עוזי נרקיס צפונה3מבנה סה"כ לתת כתב:

TU-M - מנהרה  4מבנה  4 תת כתב:

סה"כ נושא

2,019,750.00 עבודות בטון יצוק באתר - מנהור בכרייה 4.2.1 תת פרק:

25,477,400.00 עבודות בטון יצוק באתר - פורטל מערבי 4.2.2 תת פרק:

10,215,480.00 עבודות בטון יצוק באתר - פורטל מזרחי 4.2.3 תת פרק:

37,712,630.00עבודות בטון באתר 4.2 סה"כ לפרק:

13,248,000.00 עבודות איטום - מנהור בכרייה 4.5.1 תת פרק:

1,531,760.00 עבודות איטום - פורטל מערבי 4.5.2 תת פרק:

573,000.00 עבודות איטום - פורטל מזרחי 4.5.3 תת פרק:

15,352,760.00עבודות איטום 4.5 סה"כ לפרק:

1,374,630.00 TUMמסגרות  4.6.1 תת פרק:

1,374,630.00עבודות מסגרות במנהרות 4.6 סה"כ לפרק:

4,281,710.00 הכנות לתשתיות 4.8.1 תת פרק:

22,200.00 מערכות רדיו 4.8.10 תת פרק:

2,006,962.00 תשתיות בקרה ורמזורים 4.8.12 תת פרק:

6,310,872.00עבודות הכנה למנהרות ובתוך המנהרות 4.8 סה"כ לפרק:

780,000.00 עבודות צבע 4.11.1 תת פרק:

780,000.00עבודות צבע 4.11 סה"כ לפרק:

488,700.00 עבודות אבן - פורטל מערבי 4.14.2 תת פרק:

318,600.00 עבודות אבן - פורטל מזרחי 4.14.3 תת פרק:

807,300.00עבודות אבן 4.14 סה"כ לפרק:

631,800.00 מסגרות חרש - פורטל מערבי 4.19.2 תת פרק:

510,300.00 מסגרות חרש - פורטל מזרחי 4.19.3 תת פרק:

1,142,100.00מפני פלדה 4.19 סה"כ לפרק:

3,392,900.00 ביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוס - פורטל מערבי 4.23.2 תת פרק:

1,216,750.00 ביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוס - פורטל מזרחי 4.23.3 תת פרק:

4,609,650.00ביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוס 4.23 סה"כ לפרק:

2,307,757.00 עוגן קרקע - פורטל מערבי 4.26.2 תת פרק:

1,062,673.00 עוגן קרקע - פורטל מזרחי 4.26.3 תת פרק:

3,370,430.00עוגני קרקע 4.26 סה"כ לפרק:



סה"כ נושא

126,720.00 אבני שפה וגן, אבני תיחום וסריג לעצים 4.40.54 תת פרק:

126,720.00פיתוח נופי 4.40 סה"כ לפרק:

1,424,700.00 עבודות עפר - פורטל מזרחי 4.51.2 תת פרק:

3,640,700.00 עבודות עפר - פורטל מערבי 4.51.3 תת פרק:

65,185.00 עבודות בטיחות ,תמרור וסימון 4.51.8 תת פרק:

1,549,800.00 עבודות עפר - מנהרות 4.51.20 תת פרק:

1,582,500.00 מצעים ותשתיות 4.51.30 תת פרק:

5,590,295.00 עבודות אספלט 4.51.40 תת פרק:

3,154,400.00 מעבירי מים ותעלות 4.51.63 תת פרק:

65,400.00 תאי בקרה -תפיסה (קולטנים) 4.51.64 תת פרק:

90,000.00 מעקות בטיחות מפלדה 4.51.92 תת פרק:

17,162,980.00עבודות סלילה 4.51 סה"כ לפרק:

182,104,450.00 עבודות מנהור - מנהרה בכריה 4.54.1 תת פרק:

52,824,500.00 עבודות מנהור - עבודות בטון מזויין דיפון פנימי 4.54.2 תת פרק:

234,928,950.00עבודות מנהור 4.54 סה"כ לפרק:

3,691,000.00 +830רשת מים בלחץ  4.57.1 תת פרק:

9,750.00 4.57.32 ופוליאתילןP.V.Cצינורות  תת פרק:

372,750.00 צינורות מבטון מזוין 4.57.51 תת פרק:

85,000.00 שוחות בקרה מרובעות מחוליות טרומיות 4.57.62 תת פרק:

4,158,500.00צנרת ניקוז ומים לכיבוי אש 4.57 סה"כ לפרק:

TU-M - מנהרה  4מבנה סה"כ לתת כתב: 4327,837,522.00

TU-P - מנהרה  5מבנה  5 תת כתב:

סה"כ נושא

417,750.00 עבודות בטון יצוק באתר - מנהור בכרייה 5.2.1 תת פרק:

13,114,673.00 עבודות בטון יצוק באתר - פורטל מערבי 5.2.2 תת פרק:

12,680,906.00 עבודות בטון יצוק באתר - פורטל צפוני 5.2.3 תת פרק:

26,213,329.00עבודות בטון באתר 5.2 סה"כ לפרק:

5,208,000.00 עבודות איטום - מנהור בכרייה 5.5.1 תת פרק:

1,102,040.00 עבודות איטום - פורטל מערבי 5.5.2 תת פרק:

1,018,580.00 עבודות איטום - פורטל צפוני 5.5.3 תת פרק:

7,328,620.00עבודות איטום 5.5 סה"כ לפרק:

657,290.00 TUPמסגרות  5.6.1 תת פרק:

657,290.00עבודות מסגרות במנהרות 5.6 סה"כ לפרק:

3,106,155.00 הכנות לתשתיות 5.8.1 תת פרק:

9,350.00 מערכות רדיו 5.8.10 תת פרק:

1,424,330.00 תשתיות בקרה ורמזורים 5.8.12 תת פרק:

4,539,835.00עבודות הכנה למנהרות ובתוך המנהרות 5.8 סה"כ לפרק:

312,500.00 עבודות צבע 5.11.1 תת פרק:

312,500.00עבודות צבע 5.11 סה"כ לפרק:

379,620.00 עבודות אבן - פורטל מערבי 5.14.2 תת פרק:

445,500.00 עבודות אבן - פורטל צפוני 5.14.3 תת פרק:

825,120.00עבודות אבן 5.14 סה"כ לפרק:

486,000.00 מסגרות חרש - פורטל מערבי 5.19.2 תת פרק:

716,850.00 מסגרות חרש - פורטל צפוני 5.19.3 תת פרק:

1,202,850.00מבני פלדה 5.19 סה"כ לפרק:

2,068,150.00 ביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוס - פורטל מערבי 5.23.2 תת פרק:

2,802,100.00 ביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוס - פורטל צפוני 5.23.3 תת פרק:

4,870,250.00ביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוס 5.23 סה"כ לפרק:

1,394,550.00 עוגני קרקע - פורטל מערבי 5.26.2 תת פרק:

1,456,620.00 עוגני קרקע - פורטל צפוני 5.26.3 תת פרק:

2,851,170.00עוגני קרקע 5.26 סה"כ לפרק:

100,800.00 אבני שפה וגן, אבני תיחום וסריג לעצים 5.40.54 תת פרק:

100,800.00פיתוח נופי 5.40 סה"כ לפרק:

1,091,700.00 עבודות עפר - פורטל צפוני 5.51.2 תת פרק:

1,379,000.00 עבודות עפר - פורטל מערבי 5.51.3 תת פרק:

67,735.00 עבודות בטיחות ,תמרור וסימון 5.51.8 תת פרק:



סה"כ נושא

673,200.00 עבודות עפר - מנהרות 5.51.20 תת פרק:

612,000.00 מצעים ותשתיות 5.51.30 תת פרק:

1,927,205.00 עבודות אספלט 5.51.40 תת פרק:

168,000.00 תאי בקרה -תפיסה (קולטנים) 5.51.64 תת פרק:

90,000.00 מעקות בטיחות מפלדה 5.51.92 תת פרק:

6,008,840.00עבודות סלילה 5.51 סה"כ לפרק:

98,313,892.00 עבודות מנהור - מנהרה בכריה 5.54.1 תת פרק:

20,231,600.00 עבודות מנהור - עבודות בטון מזויין דיפון פנימי 5.54.2 תת פרק:

118,545,492.00עבודות מנהור 5.54 סה"כ לפרק:

2,298,750.00 )TUP+ (קו סניקה מתחנת שאיבה 850רשת מים בלחץ  5.57.1 תת פרק:

1,531,750.00 5.57.32 ופוליאתילן (לניקוז)P.V.Cצינורות  תת פרק:

241,500.00 צינורות מבטון מזוין 5.57.51 תת פרק:

215,000.00 שוחות בקרה מרובעות מחוליות טרומיות 5.57.62 תת פרק:

4,287,000.00צנרת ניקוז ומים לכיבוי אש 5.57 סה"כ לפרק:

TU-P - מנהרה  5מבנה סה"כ לתת כתב: 5177,743,096.00

5080-5113עבודות אמי מתום מקטע  6 תת כתב:

סה"כ נושא

ריצוף באבנים משתלבות 6.40.53 תת פרק:

אבני שפה וגן, אבני תיחום וסריג לעצים 6.40.54 תת פרק:

פיתוח נופי 6.40 סה"כ לפרק:

עבודות הכנה ופירוקים 6.51.10 תת פרק:

עבודות אספלט 6.51.40 תת פרק:

סלילת כבישים ורחבות 6.51 סה"כ לפרק:

5080-5113עבודות אמי מתום מקטע סה"כ לתת כתב: 6

)02 - אופציה למזמין: עבודות השלמה של מכרז קידום זמינות (מבנה 7מבנה  7 תת כתב:

סה"כ נושא

32,400.00 עבודות עפר - ביסוס גשרי שילוט 7.1.5 תת פרק:

32,400.00עבודות עפר למבנים 7.1 סה"כ לפרק:

7.2.1 שלב אRW103עבודות בטון מזויין יצוק באתר - קיר  תת פרק:

7.2.2 שלב אRW104עבודות בטון מזויין יצוק באתר - קיר  תת פרק:

7.2.3 תת פרק:

214,750.00 עבודות בטון מזויין יצוק באתר - ביסוס גשרי שילוט במבנה זה 7.2.5 תת פרק:

214,750.00עבודות בטון מזוין יצוק באתר 7.2 סה"כ לפרק:

8,800.00 עבודות איטום - ביסוס גשרי שילוט במבנה זה 7.5.5 תת פרק:

8,800.00עבודות איטום 7.5 סה"כ לפרק:

31,500.00 גשרי שילוט - מבנה - ביסוס גשרי שילוט במבנה זה 7.19.5 תת פרק:

31,500.00מבני פלדה 7.19 סה"כ לפרק:

7.23.1 שלב אRW103ביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוס - קיר  תת פרק:

7.23.2 שלב אRW104ביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוס - קיר  תת פרק:

RW85ביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוס - קיר  7.23.3 תת פרק:

159,300.00 ביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוס - ביסוס גשרי שילוט 7.23.5 תת פרק:

159,300.00ביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוס 7.23 סה"כ לפרק:

28,000.00 גינון 7.41.3 תת פרק:

28,000.00 7.41 סה"כ לפרק:

7474,750.00 - אופציה למזמין: עבודות השלמה של מכרז קידום זמינות (מבנה 7מבנה סה"כ לתת כתב:

עבודות שנות 8 תת כתב:

סה"כ נושא

313,000.00 עבודות מיתוג 8.30.1 תת פרק:

313,000.00מיתוג 8.30 סה"כ לפרק:

1,493,000.00 הסדרי תנועה זמניים 8.51.7 תת פרק:

1,493,000.00הסדרי תנועה זמניים 8.51 סה"כ לפרק:

3,950,000.00 עבודות מנהור - מנהרה בכריה 8.54.1 תת פרק:

3,888,840.00 תקורת  קבלן ראשי לקבלן מערכות 8.54.2 תת פרק:



סה"כ נושא

7,838,840.00עבודות שונות 8.54 סה"כ לפרק:

עבודות שנותסה"כ לתת כתב: 89,644,840.00

546,093,106.50סה"כ לכל כתב הכמויות:

% הנחה:

546,093,106.50 סה"כ לאחר הנחה

___________________ שם הקבלן וחתימתו: ___________ תאריך:
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הערות כלליות לכל המבנים בכתב הכמויות 1 פרק:

1.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
כל סעיפי החפירות והפירוקים כוללים גם פינוי לאתר שפיכה מאושר

כולל תשלומי האגרות הנדרשות גם אם לר נרשם באופן פרטני בסעיף או
במפרט

כל סעיפי החפירה לתשתיות (מים, ביוב, ניקוז, תקשורת, תאורה וכו')
 ס"מ בבקרה20כוללים גם מילוי חוזר מחומר נברר מהודק בשכבות של 

מלאה.

כל מכסי השוחות במדרכות מרוצפות יהיו מברזל יצקת עם מסגרת
מרובעת  גם אם לא נרשם במפורש בסעיף, כתב כמויות , מפרט או בפרט.

CLSMכל תאי הבקרה באזורי כבישים ומדרכות  כוללים גם מילוי חוזר מ 
 בכל נפח החפירה גם אם לא נרשם במפורש בסעיף, מפרט או בפרט.

1.1 סה"כ לתת פרק:

הערות כלליות לכל המבנים בכתב הכמויות 1 סה"כ לפרק:
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5078 - עד חתך 1תת כתב: מבנה 

2 פרק:

עבודות בטון יצוק באתר לגשרי שילוט 2.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,560.00 260.00 6.00 מ"ק בטון רזה יצוק מתחת לאלמנטים מבניים 1.2.3.0010

146,000.00 1,000.00 146.00 מ"ק בחתכים כלשהם30ראשי כלונסאות מבטון ב-  1.2.3.0020

4,380.00 30.00 146.00 מ"ק 30 במקום בטון ב 40תוספת מחיר עבור בטון ב  1.2.3.0030

2,400.00 30.00 80.00 מ"ר תוספת מחיר עבור גמר פני בטון חשוף חזותי בטפסות עץ ו/או פלדה. 1.2.3.0040

93,150.00 4,050.00 23.00 טון  לזיון רכיבי בטון מזוין יצוק באתר 500Wמוטות פלדה רתיכים מסוג פ-
, בכל הקטרים והאורכים4/חלק 4466לפי ת"י 

1.2.3.0050

247,490.00 עבודות בטון יצוק באתר לגשרי שילוט 2.3 סה"כ לתת פרק:

247,490.00 2 סה"כ לפרק:

עבודות איטום 5 פרק:

עבודות איטום בטון 5.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
11,040.00 32.00 345.00 מ"ר איטום פני בטון של רכיבים הבאים במגע עם הקרקע  במערכת איטום

ביטומנית
1.5.2.0010

11,040.00 עבודות איטום בטון 5.2 סה"כ לתת פרק:

11,040.00 עבודות איטום 5 סה"כ לפרק:

עבודות מסגרות פלדה 6 פרק:

MC-MEחדר אנרגיה- 6.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
850.00 מ"ר  במידות משתנות עפ"י תכנית, הכל כמפורט9חלון רפפה קבוע טיפוס מ-

ברשימת המסגרות או בהתאם להנחיית המפקח.
1.6.1.0010

12,000.00 קומפלט  חלונות רפפה קבועים וביניהם דלת דו-כנפית עם אפשרות פתיחה2
ונעילה נפרדת לכל כנף, וכן כל אביזרי הפרזול-ידיות, מנעולים, מחזירי

.8שמן וכד', הכל כמפורט ברשימת המסגרות טיפוס מ-

1.6.1.0020

950.00 קומפלט , הכל כמפורט ברשימת המסגרות.7חלון רפפה משולב טיפוס מ- 1.6.1.0030

850.00 מ"ר , הכל כמפורט ברשימת המסגרות.6חלון רפפה קבוע טיפוס מ- 1.6.1.0040

850.00 מ"ר , הכל כמפורט ברשימת המסגרות.5חלון רפפה טיפוס מ- 1.6.1.0050
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
7,000.00 קומפלט , הכל כמפורט ברשימת האדריכלות, כולל פרזול,4דלת אש טיפוס מ-

מחזיר שמן, נעילה וכד'.
1.6.1.0060

4,500.00 קומפלט , הכל כמפורט ברשימת המסגרות, כולל פרזול,2דלת דו כנפית טיפוס מ-
מחזיר שמן, נעילה וכד'.

1.6.1.0070

900.00 קומפלט , הכל כמפורט ברשימת המסגרות.1סורג דמוי רפפה טיפוס מ- 1.6.1.0080

4,700.00 קומפלט , הכל כמפורט ברשימת המסגרות, כולל10דלת אש חד כנפית טיפוס מ-
פרזול, מחזיר שמן ונעילה.

1.6.1.0090

MC-MEחדר אנרגיה- 6.1 סה"כ לתת פרק:

MC-PEחדר אנרגיה  6.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,250.00 קומפלט , הכל כמפורט ברשימת המסגרות, כולל1דלת רפפה דו כנפית טיפוס מ-

פרזול, מחזיר שמן, נעילה וכד'.
1.6.2.0010

900.00 מ"ר , הכל כמפורט ברשימת המסגרות.2חלון רפפה טיפוס מ- 1.6.2.0020

7,500.00 קומפלט , הכל כמפורט ברשימת המסגרות, כולל3דלת רפפה דו כנפית טיפוס מ-
פרזול, מחזיר שמן, נעילה וכד'.

1.6.2.0030

9,500.00 קומפלט , הכל כמפורט ברשימת המסגרות, כולל4דלת אש דו כנפית טיפוס מ-
פרזול, מחזיר שמן ונעילה וכד'.

1.6.2.0040

MC-PEחדר אנרגיה  6.2 סה"כ לתת פרק:

עבודות מסגרות פלדה 6 סה"כ לפרק:

עבודות תאורה ותשתיות לתקשורת סיבים אופטיים. 8 פרק:

תשתיות, צנרת, מובילים, כבלים ופירוקים. 8.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
)מחירי כל הסעיפים בכתב הכמויות שלהלן כוללים אספקה,1הערות: 

הובלה והתקנה מושלמת ואחריות אלא אם צוין אחרת בסעיף.

)המזמין שומר לעצמו את הזכות להוסיף ו/או לבטל סעיפים ללא שינוי2
במחירי היחידה ו/או לספק חומרים ולא תהא לקבלן שום עירעור או

תביעות.

) השלמות לכתב הכמויות וכן איפיוני ציוד והסברים מפורטים יותר,3
ראה פירוט במפרט הטכני הרלוונטי למכרז זה.

) התיאור בכתב הכמויות הוא תמציתי בלבד, ואינו  גורע מהמפרט4
 והמפרט המיוחד למכרז זה.08הטכני 

, עפ"י חוק08)כל העבודה תבוצע עפ"י המפרט הכללי הבינמשרדי פרק 5
החשמל ועפ"י הנחיות חברת החשמל וחברות התקשורת.
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
) כל אביזר המצויין לגביו דגם נידרש הכוונה היא לדגם הנדרש ו/או6

לשו"ע אשר יאושר מראש ע"י המהנדס היועץ.

) הקבלן חייב לתמחר את הציוד לפי המצויין במכרז זה ולא ציוד אחר.7

. מטעם היצרן וחתומה עלC.O.C) חלה חובה על הקבלן להציג תעודת 8
ידו, על כל משלוח של ציוד כנדרש במפרט הטכני.

105,000.00 50.00 2,100.00 מ"א  ס"מ, באמצעות150 ס"מ ברוחב עד 120חפירה ו/או חציבת תעלה בעומק 
כל כלי מכאני שיידרש לרבות חופר-תעלות או בעבודת ידיים, בכל סוגי
הקרקע כולל ריפוד וכיסוי חול, הנחת סרט סימון תיקני, ומילוי החפירה

במצע מהודק בשכבות בבקרה מליאה, החזרת השטח לקדמותו וסילוק
עודפי חפירה.

1.8.1.0010

12,000.00 60.00 200.00 מ"א  ס"מ,150 ס"מ ברוחב עד 150 עד 121חפירה ו/או חציבת תעלה בעומק מ-
באמצעות כל כלי מכאני שיידרש לרבות חופר-תעלות או בעבודת ידיים,
בכל סוגי הקרקע כוללריפוד וכיסוי חול, הנחת סרט סימון תיקני, ומילוי
החפירה במצע מהודק בשכבות בבקרה מליאה, החזרת השטח לקדמותו

לרבות וסילוק עודפי חפירה.

1.8.1.0020

14,000.00 70.00 200.00 מ"א  ס"מ,150 ס"מ ברוחב עד 200 עד 151חפירה ו/או חציבת תעלה בעומק מ-
באמצעות כל כלי מכאני שיידרש לרבות חופר-תעלות או בעבודת ידיים,
בכל סוגי הקרקע כולל ריפוד וכיסוי חול, הנחת סרט סימון תיקני, ומילוי

החפירה במצע מהודק בשכבות בבקרה מליאה, החזרת השטח לקדמותו
לרבות וסילוק עודפי חפירה.

1.8.1.0030

10,500.00 30.00 350.00 מ"א תוספת לסעיפי חפירה שונים בעבור חציית משטח אספלט/בטונים ו/או
פירוק ריצוף בשטח כבישים, מדרכות ו/או איי תנועה כולל אבני שפה

מכל סוג, באמצעות כל כלי מכאני שיידרש לרבות חופר-תעלות או עבודה
 ידנית, כולל חיתוך (ניסור) ושבירת אספלט/בטון קיים בעומק השכבות

הקיימות ובכל שכבה שהיא, חפירה וחציבה לרבות בעבודת ידיים לעומק
 ס"מ.150 ס"מ, ברוחב עד 150עד 

1.8.1.0040

18,000.00 180.00 100.00 מ"א תוספת לסעיפי חפירה בעבור תיקון משטח אספלט/בטונים ו/או ריצוף
בשטח כבישים, מדרכות ו/או איי תנועה כולל ריפוד וכיסוי חול, החלפת

 סרט סימון תיקני, תיקון הכביש באספלטC.L.S.Mכל נפח החפירה בבטון 
חם או קר (זמני) כולל אספקת האספלט, הבטון, אבני שפה והמרצפות,

החזרת המצב לקדמותו בסיום על כל שכבות האספלט / בטון וכדו'. ופינוי
 עודפי חפירה.

1.8.1.0050

5,720.00 260.00 22.00 מ"ק  נוסף להגנת צנרת מעל מכשול ו/או לכל מקום שיידרש,20יציקת בטון ב-
(לפי דרישת מנה"פ מראש ובכתב)

1.8.1.0070

750.00 125.00 6.00 יח' עמוד סימון לחציית קו חשמל או תקשורת מכל סוג שהוא, העמוד מפלדה
 מ"א, כולל יסוד בטון1מגולוונת צבוע בשחור צהוב לסירוגין, בגובה 

 ס"מ, ושלט מיציקת אלומיניום תקנית, כולל חפירה/חציבה30*30*30
ליסוד וסילוק עודפי אדמה.

1.8.1.0080

5,200.00 2,600.00 2.00 יח'  לעומסB125תא בקרה לחשמל עם תקרה כבדה ומכסה מיציקת פלדה 
 עם סמל הרשות וכיתוב יצוקים בהטבעה לפי סוג489 טון לפי ת"י 12.5

 מ', עם שלבי טיפוס,כולל1.75 ס"מ ובעומק 100המערכת. התא בקוטר 
חפירה/חציבה וסילוק עודפי אדמה.

1.8.1.0090

20,700.00 2,300.00 9.00 יח'  לעומסB125תא בקרה לחשמל עם תקרה כבדה ומכסה מיציקת פלדה 
 עם סמל הרשות וכיתוב יצוקים בהטבעה לפי סוג489 טון לפי ת"י 12.5

 מ', עם שלבי טיפוס, כולל1.63 ס"מ ובעומק 80המערכת. התא בקוטר 
חפירה/חציבה וסילוק עודפי אדמה.

1.8.1.0100

2,400.00 400.00 6.00 יח'  ס"מ הנ"ל עבור תקרה ומכסה80/100תוספת לתא בקרה לחשמל בקוטר 
.489 לפי ת"י C250כנ"ל אך לעומס 

1.8.1.0110
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,000.00 600.00 5.00 יח'  טון) עבור12.5 ס"מ הנ"ל (80/100תוספת לתא בקרה לחשמל בקוטר 

.489 לפי ת"י D400תקרה ומכסה כנ"ל אך לעומס 
1.8.1.0120

400.00 400.00 1.00 יח'  ס"מ50 ס"מ בגובה 100תוספת מחיר לתא בקרה לחשמל של חוליה בקוטר 
 להעמקת התא, כולל תוספת שלבי טיפוס, חפירה, מילוי וכל הנדרש

לביצוע מושלם של העבודה.

1.8.1.0130

600.00 300.00 2.00 יח'  ס"מ50 ס"מ בגובה 80תוספת מחיר לתא בקרה לחשמל של חוליה בקוטר 
להעמקת התא, כולל תוספת שלבי טיפוס, מילוי וכל הנדרש לביצוע

מושלם של העבודה.

1.8.1.0140

112,200.00 2,200.00 51.00 יח'  מ', במידות שלא15 לעמוד תאורה בגובה עד 30יסוד בטון מזוין ב-
תפחתנה מהמידות המצויינות בתוכנית פרט מנחה המצורפת לחוזה.

 מ"מ עבור הארקת יסוד, ברגי4X50המחיר כולל גם: פס פלדה מגולוון 
יסוד, ברזלי הזיון וריתוכם כהארקת יסוד, כל הצנרת ביסוד ושרוולים

 מ"מ, חפירת/פריצת/חציבת בור בכל סוג110מצינור שרשורי בקוטר 
קרקע, חומר ייצוב כגון בנטונייט לפי הצורך, הכנת תבנית, התקנת כלוב

ברגי היסוד, ברזל הזיון, מילוי, הידוק וכו', לרבות תכנון ואישור
הקונסטרוקטור מטעם הקבלן, על ביצוע היסוד לפי תוכניותיו.

1.8.1.0170

4,320.00 18.00 240.00 מ"א  מ"מ דגם "מגנום", או110צינור פלסטי שרשורי גמיש דו שכבתי קוטר 
"קוברה גמיש" או שווה איכות מאושר, עם חוט משיכה מניילון שזור

 מ"מ  וחיבורים אטומים בין הצינורות.8בקוטר 

1.8.1.0220

29,400.00 14.00 2,100.00 מ"א  מ"מ דגם "מגנום" או75צינור פלסטי שרשורי גמיש דו שכבתי קוטר 
"קוברה גמיש" או שווה איכות מאושר, עם חוט משיכה מניילון שזור

 מ"מ  וחיבורים אטומים בין הצינורות.8בקוטר 

1.8.1.0230

25,200.00 12.00 2,100.00 מ"א  מ"מ דגם "מגנום" או50צינור פלסטי שרשורי גמיש דו שכבתי קוטר 
"קוברה גמיש" או שווה איכות מאושר, עם חוט משיכה מניילון שזור

 מ"מ  וחיבורים אטומים בין הצינורות.8בקוטר 

1.8.1.0240

1,200.00 10.00 120.00 מ"א  מ"מ דגם "מגנום" או29צינור פלסטי שרשורי גמיש דו שכבתי קוטר 
"קוברה גמיש" או שווה איכות מאושר, עם חוט משיכה מניילון שזור

 מ"מ  וחיבורים אטומים בין הצינורות.8בקוטר 

1.8.1.0245

2,850.00 95.00 30.00 מ"א  מ"מ להנחה3.96 מ"מ, עובי דופן 114צינור פלדה מגלוון קוטר 
בהצטלבויות עם תשתיות מערכות שונות, כולל חוט משיכה מניילון שזור

 מ"מ.8בקוטר 

1.8.1.0246

140,650.00 97.00 1,450.00 מ"א  אצבעות5 ממ"ר, כולל סופיות (מפצלת) מתכווצות עם 5X35 N2XYכבל 
מתוצרת "רייקם" או "מגלן" או שווה איכות מאושר, לסגירת קצוות הכבל.

 המחיר כולל בדיקת מגר וחיבור בקצוות.

1.8.1.0250

35,700.00 85.00 420.00 מ"א  אצבעות5 ממ"ר, כולל סופיות (מפצלת) מתכווצות עם 5X25 N2XYכבל 
מתוצרת "רייקם" או "מגלן" או שווה איכות מאושר, לסגירת קצוות הכבל.

 המחיר כולל בדיקת מגר וחיבור בקצוות.

1.8.1.0270

14,280.00 68.00 210.00 מ"א  אצבעות5 ממ"ר, כולל סופיות (מפצלת) מתכווצות עם 5X16 N2XYכבל 
מתוצרת "רייקם" או "מגלן" או שווה איכות מאושר, לסגירת קצוות הכבל.

 המחיר כולל בדיקת מגר וחיבור בקצוות.

1.8.1.0280
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44,800.00 32.00 1,400.00 מ"א  אצבעות5 ממ"ר, כולל סופיות (מפצלת) מתכווצות עם 5X2.5 N2XYכבל 

מתוצרת "רייקם" או "מגלן" או שווה איכות מאושר, לסגירת קצוות הכבל.
 המחיר כולל בדיקת מגר וחיבור בקצוות.

1.8.1.0285

57,600.00 24.00 2,400.00 מ"א  ממ"ר, מונח בחפירה35מוליך הארקה מנחושת גלויה ושזורה בחתך 
בקרקע ו/או מושחל בצינורות שפורטו בנפרד, כולל חיבורו.

1.8.1.0300

6,000.00 1,200.00 5.00 יח'  מטר כולל ראש3 מ"מ ובאורך 19אלקטרודת הארקה "קופרוולד" בקוטר 
הקשה וחיבור, ראש חדירה, מחברים בין הקטעים, בריכת בטון בקוטר

 ממ"ר35 טון,חיבור במוליך נחושת שזור 12.5 ס"מ עם מכסה 60ובעומק 
מהאלקטרודה אל פס חיבור של הארקת יסוד.

1.8.1.0310

1,200.00 400.00 קומפלט3.00 התחברות לעמוד קיים כולל החדרת הכבל דרך היסוד ועד לתא האביזרים
 מ"מ קוטר80לרבות חפירה ו/או חציבה, הכנסת שרוול שרשורי נוסף 

ביסוד קיים ותיקוני בטון ותוספת מאמ"ת תלת פזי במגש קיים מתאים
לחתך הכבל הקטן יותר (במידה ובהסתעפות יורדים בשטח חתך הכבל).

1.8.1.0320

1,150.00 1,150.00 קומפלט1.00 התחברות מתקן תאורה למרכזיית תאורה קיימת, כולל החדרת כבלים
ומוליכי הארקה לפי מס' המעגלים המתחברים דרך היסוד וכולל כל

החיבורים והתאומים הדרושים כולל תוספת ציוד חשמלי במרכזיה
בהתאם לצורך עידכון שילוט למעגלים במרכזיה בהתאם להזנות חשמל

והתוכניות ואיטום הצנרת.

1.8.1.0330

3,320.00 830.00 קומפלט4.00 חיבור הזנה חשמלית לתחנת אוטובוס מסוג "פוסטר מדיה", לשלטים ו/או
), חדשים ו/או קיימים ו/או מועתקים,7תמרורים מאירים (לרבות תמרור ג-

 כולל העבודות וחומרי העזר לרבות אספקתם והתקנתם, חדירה דרך
היסוד, חפירה וחציבה, כסוי והידוק, תיקון הציפויים והחזרת המצב

לקדמותו, קומפלט (כבל וצינור נמדדים בנפרד).

1.8.1.0340

25,000.00 500.00 קומפלט50.00  מטר. המחיר כולל, פנסים, זרועות15פירוק עמודי תאורה בגובה עד 
והעברתם למחסני הרשות המקומית או לכל מקום אחר/ או להטמנה לפי

הנחיות ודרישות המפקח, לרבות פירוק יסוד בטון ופינויו לאתר פסולת
.CLSMמאושר ע"י המזמין ומילוי הבור ב-

1.8.1.0350

1,500.00 750.00 2.00 יח'  מטר. המחיר כולל15התקנה חוזרת של עמוד תאורה מפירוק בגובה עד 
הכנת העמוד להתקנה חוזרת לרבות, ניקוי העמוד וצביעה מחדש במידת

הצורך לפי המפרט, החלפת מגש אבטחה, חיווט, נורות וציוד הדלקה
בהתאם להנחיות המפקח, כולל הצבת העמוד על יסוד, כולל סגירת ברגי

יסוד, הרכבת זרוע, פנסי תאורה, נורות, מגש אבטחה, הכנסת כבל י חשמל
 לתוך העמוד וחיבורים, השחלה וחיבור כבל מהפנסים אל המגשים וכו'.

1.8.1.0360

900.00 300.00 קומפלט3.00 פירוק תא מעבר קיים, כולל חפירה ו/או חציבה, גילוי צנרת/כבלים
קיימים, פירוקם ובידדם ביצוע מופות לצנרת קיימת בתוך התא, פירוק

התא ופינוי מהאתר למחסני המזמין או להטמנה לפי הנחיות מנה"פ,
מילוי, הידוק והשלמת השטח למצב הסביבה

1.8.1.0380

2,200.00 1,100.00 קומפלט2.00 העתקת תא מעבר קיים באזור כביש מתוכנן לאזור מדרכה מתוכננת
,לרבות הארכת כבלים וחיבורים חשמליים קיימים ולרבות התאמת גובה

מכסה התא לגובה מדרכה מתוכננת.

1.8.1.0390

1,000.00 250.00 קומפלט4.00 חיבור צנרת חדשה לתא מעבר קיים, כולל חפירה, ביצוע חורים חדשים 
וסתימתם בבטון, הגנה על כבלים קיימים בזמן ביצוע העבודה, ניקוי התא,

 מילוי חצץ  והחזרת פניהשטח לקדמותו, המחיר לכל כמות הצנרת
החדשה המתחברת לתא הבקרה.

1.8.1.0400
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1,400.00 700.00 קומפלט2.00 גילוי תאי מעבר קיימים אשר כוסו עם אדמה או אספלט, לרבות התאמת 

גובה ומכסה של תאי מעבר הקיימים לפני שטח והחזרת מצב השטח
מסביב לתא  לקדמותו - לפי אישור מנה"פ.

1.8.1.0410

1,800.00 900.00 2.00 יח' התאמת גובה תא תאורה קיים מכל סוג שהוא (הנמכה או הגבהה). 1.8.1.0420

100.00 50.00 2.00 יח' ביצוע פסק חשמלי בעמוד תאורה. המחיר כולל ניתוק כבלים, בידודם
וביצוע סימון בר קיימא בעמוד.

1.8.1.0430

6,000.00 5.00 1,200.00 מ"א פירוק כבל קיים המושחל בצנרת תת קרקעית בין עמודי תאורה הקיימים,
כולל פירוק חיבורי חשמל ובידודם, הכנת הכבל להתקנה חוזרת בתחום

הפרויקט, לרבות איחסון באתר בהתאם לשלבי הביצוע. הכל בתיאום
ואישור מנהל הפרויקט.

1.8.1.0440

1,020.00 20.00 51.00 יח' שינוי מיספור/שילוט עמודי תאורה קיימים בהתאם להנחיות המחלקת
המאור של עיריית ירושלים. לרבות ניקוי ומחיקת המיספור הישן ע"י

חומר מתאים.

1.8.1.0450

1,260.00 420.00 3.00 יח'  רגישות2X25A וממסר פחת 10KA ,16ACמבטיח חצי אוטומטי דו קוטבי 
30MAעם כיסויים ושילוט עבור הזנת ראש מערכת השקייה, ההתקנה ,

בעמוד התאורה המזין.

1.8.1.0460

1,125.00 75.00 15.00 ש"ע שעות עבודה של חשמלאי מוסמך ברג'י לפי הנחיות מנהל הפרוייקט
בכתב בלבד.

1.8.1.0470

900.00 60.00 15.00 ש"ע שעות עבודה של חשמלאי עוזר ברג'י לפי הנחיות מנהל הפרוייקט בכתב
בלבד.

1.8.1.0480

722,345.00 רת, מובילים, כבלים ופירוקים. תשתיות, צנ 8.1 סה"כ לתת פרק:

אביזרים וציוד. 8.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
****************************************** מחיר העמודים,

הזרועות והפנסים כולל צביעתם במידה ונדרש. הצביעה תהיה בתנור לפי
מפרט צביעה אפוקול כאמור במפרט הטכני בגוון לפי ע"פ דרישת המזמין.

 מחיר העמוד כולל הספקה והתקנה של מחזיק דגלים מגולוון. כל
המחירים כוללים התקנה.

**** **************************************

126,000.00 6,000.00 21.00 יח'  מטר, עשוי15אספקה והובלה של עמוד תאורה בחתך קוני עגול, בגובה 
 מ'/שניה. כולל47מפלדה מגולוונת (טבול באבץ חם) למהירות רוח של 

פתח ודלת לתא מגש אבטחה, פלטת בסיס עם חיזוקים וכל האביזרים
הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע והפנס בראשו. הכל בשלמות לפי
תוכנית פרט מנחה, הנ"ל יהיה צבוע בגוון ע"פ הנחיית האדריכל בצביעה

בתנור.

1.8.2.0005

73,600.00 4,600.00 16.00 יח'  מטר, עשוי12אספקה והובלה של עמוד תאורה בחתך קוני עגול, בגובה 
 מ'/שניה. כולל47מפלדה מגולוונת (טבול באבץ חם) למהירות רוח של 

פתח ודלת לתא מגש אבטחה, פלטת בסיס עם חיזוקים וכל האביזרים
הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע והפנס בראשו. הכל בשלמות לפי
תוכנית פרט מנחה, הנ"ל יהיה צבוע בגוון ע"פ הנחיית האדריכל בצביעה

בתנור.

1.8.2.0010
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
56,000.00 4,000.00 14.00 יח'  מטר,9-10אספקה והובלה של עמוד תאורה בחתך קוני עגול, בגובה  

 מ'/שניה.47עשוי מפלדה מגולוונת (טבול באבץ חם) למהירות רוח של 
כולל פתח ודלת לתא מגש אבטחה, פלטת בסיס עם חיזוקים וכל

האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע והפנס בראשו. הכל
בשלמות לפי תוכנית פרט מנחה, הנ"ל יהיה צבוע בגוון ע"פ הנחיית האדר

 יכל בצביעה בתנור.

1.8.2.0016

24,300.00 1,350.00 18.00 יח' הספקה והובלה של  זרוע  יחידה  עשויה מפלדה מגולוונת (טבולה באבץ
47 מ' מותאמת לעמוד פלדה הנ"ל, למהירות רוח 2חם), באורך אופקי עד 

מ' לשניה הנ"ל יהיה צבוע בגוון ע"פ הנחיית האדריכל בצביעה בתנור
2014תצורה כדוגמת כביש בגין דרום ביצוע 

1.8.2.0020

24,000.00 2,000.00 12.00 יח' אספקה והובלה של  זרוע כפולה עשויה מפלדה מגולוונת  (בכל זוית
, מזלג וכיו"ב), (טבולה באבץ חם), באורך אופקי90, 180וצורה שתדרש: 

 מ' לשניה.הנ"ל47 מ' מותאמת לעמוד פלדה הנ"ל, למהירות רוח 1.5עד 
יהיה צבוע בגוון ע"פ הנחיית האדריכל בצביעה בתנור,תצורה כדוגמת

2014כביש בגין דרום ביצוע 

1.8.2.0030

2,500.00 2,500.00 1.00 יח' 1.8.2.0032 פנסים.3כנ"ל אך משולשת ל 

73,500.00 3,500.00 21.00 יח' כנ"ל אך מרובעת לארבעה פנסים. 1.8.2.0035

504,000.00 4,000.00 126.00 יח'  עוצמה ודגםTESEOאספקה והובלה של גוף תאורה חוץ דגם של שריידר 
ע"פ חישוב

1.8.2.0040

85,800.00 3,900.00 22.00 יח' כנ"ל אך הספקה לעירייה בלבד 1.8.2.0045

43,350.00 850.00 51.00 יח'  כחול בראש העמוד דגם עירית ירושלים כולל כל הנדרש עדLEDפנס 
הפעלה מלאה.

1.8.2.0046

5,040.00 280.00 18.00 יח' אספקה והובלה של מגש אבטחה דגם עיריית ירושלים  ג"ת כולל  מ"ז
 ק"א עם ניתוק אפס (בעלי מודול אחד).10 א', 6חצי אוטומטיים דו קוטבי 

1.8.2.0060

4,080.00 340.00 12.00 יח' 10 א', 6 מ"זים חצי אוטומטיים דו קוטבי 2 ג"ת כולל 2מגש אבטחה עבור 
 ק"א עם ניתוק אפס (בעלי מודול אחד).

1.8.2.0070

7,560.00 120.00 63.00 יח' 120 יחידות 4תוספת עבור כל פנס נוסף עד  1.8.2.0075

25,500.00 500.00 51.00 יח'  מ' על יסוד בטון, כולל הרכבת זרועות,15הצבת עמוד פלדה בגובה עד 
פנסים, נורות, מגשי אבטחה, אביזרים וחיבורים כנדרש, פילוס ואיזון.

1.8.2.0080

1,275.00 25.00 51.00 יח' שילוט עמודי תאורה ע"י לוחית מתכת ע"פ דרישות והנחיות מחלקת
התאורה של מזמין (הלוחית תותקן בעזרת ניטים).

1.8.2.0090

5,100.00 100.00 51.00 יח' 1.8.2.0100 דגלים.2מחזיק דגלים לעמוד תאורה, ל-

1,061,605.00 אביזרים וציוד. 8.2 סה"כ לתת פרק:

תאורה זמנית. 8.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הסעיפים הבאים מתייחסים למתקן תאורה זמנית, אשר יסופק, יותקן

ויופעל בשלמות ע"י הקבלן למשך כל תקופת העבודה. מתקן התאורה
יפורק לאחר הפעלת התאורה הסופית או בשלב אחר של עבודות הסלילה

ויותקן מחדש לפי החלטת מנהל הפרויקט או מפקח החשמל. לאחר גמר
עבודות הסלילה יפורק המתקן ויפונה למחסני הקבלן, כל העבודה תבוצע

ב שלמות ע"פ דרישות והנחיות מנהל הפרויקט או מפקח החשמל.
****************************************

296,000.00 8,000.00 37.00 חודש היקצב חודשי קבוע בעבור אספקה, התקנה, חיבור, הפעלה ואחזקה של
מתקן תאורה זמני על עמודי עץ. המחיר כולל: יסודות בטון ניידים 

מותקנים בקרקע ו/או ביסודות הבטון, עוגנים, עמודי תמך, זרועות פלדה
מגולוונות בכל אורך, כבלי תא"מ בחתך הדרוש, ג"ת מדגמים המאושרים

, קופסאות אבטחה, כבלי הזנה לג"ת,250Wע"י המתכנן עם נורות נל"ג 
חיבור המ תקן למקור זרם, כולל אספקה והתקנה וחיבור של לוח תאורה

 במידת הצורך, כולל תאום עם חברת החשמל לחיבור זמני,25Aזמני עד 
אספקה והתקנה של גנרטור במידת הצורך (כולל דלק בכמות הדרושה
לפעולה תקינה של מתקן התאורה) כל הציוד ואביזרי העזר להתקנה

והפעלה בשלמות. כולל גם אישור ע"י בודק מוסמך לפני ה

1.8.3.0010

כמו כן, המחיר כולל העתקות של מתקן התאורה הזמנית - כולו או חלקו,
עפ"י צורכי הביצוע השונים והסדרי התנועה - בין אם ידועים בשטח
במכרז ובין אם לא. ההקצב החודשי קבוע, ללא קשר למספר מתקני

התאורה הפועלים במקביל. ההקצב ישולם רק בחודשים בהם תופעל
תאורה זמנית עפ"י הוראות המפקח, בגמר הביצוע האביזרים יפורקו

וימסרו למחסני העירייה (בהתאם להחלטת המפקח).

296,000.00 תאורה זמנית. 8.3 סה"כ לתת פרק:

DALIציוד ותשתיות  8.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
140.00 יח' MDR-20-24 DC24Vספק   1.8.4.0010

14,300.00 יח' EN-LUNIMASTER SPCבקר ראשי  1.8.4.0020

3,750.00 יח' EN-INCOM-STREETמתאם תקשורת  1.8.4.0030

7,800.00 יח' EN-CD-STREETבקר משנה  1.8.4.0040

1,600.00 יח' EN-PS-DALI DALI ל-DCספק  1.8.4.0050

2,800.00 יח' קופסאת חיבורים להוספה חיצונית על מרכזייה, מפוליאסטר משוריין עם
דלת ונעילה עם מנעול אינטגרלי של עיריית ירושלים, כולל החיבורים

והעיגון וכל הנדרש להפעלה מלאה .

1.8.4.0060

710.00 יח' הגנה לעמוד תאורה עם פנס לד מפני מתח יתר והגבלת זרם התנעה
EN-MES440

1.8.4.0070

2,200.00 יח' DALI  EN-REP-DALIמגבר תקשורת  1.8.4.0080

1,500.00 יח' EN-PS-DALIספק  1.8.4.0090
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
111,200.00 16.00 6,950.00 מ"א  דגם עיריית ירושלים כולל חוט11 מ"מ י.ק.ע. 50 בקוטר HDPEצנרת 

 מ"מ, מחברי ואטמי צנרת. המחיר לפי מטר רץ של כל קנה.8משיכה 
1.8.4.0100

30.00 מ"א  אצבעות5ממ"ר, כולל סופיות (מפצלת) מתכווצות עם 3X2.5 N2XYכבל 
מתוצרת "רייקם" או "מגלן" או שווה איכות מאושר, לסגירת קצוות הכבל.

 המחיר כולל בדיקת מגר וחיבור בקצוות.

1.8.4.0110

111,200.00 DALIציוד ותשתיות  8.4 סה"כ לתת פרק:

תשתיות בקרה ורמזורים 8.12 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הערה: התיאור המלא של העבודה, האספקה וההתקנה - על פי כתב

הכמויות, התוכניות, המפרט והפרטים. כל סעיפי אספקה והנחת צנרת,
כוללים ריפוד חול כנדרש, לכל מספר צינורות נתון. בכל סעיף בכתב 

הכמויות, יש הפנייה לסעיף המתאים בפרט, אך  התיאור המלא של
העבודות הנדרשות מורכב מכל סעיפי המפרט, גם אם לא הוזכרו בסעיף

אלי ו מפנה  כתב כמויות זה. מחירי השוחות כוללים מילוי חוזר סביב
C.L.S.Mהשוחה ב 

87,500.00 50.00 1,750.00 מ"א  ס"מ, באמצעות150 ס"מ ברוחב עד 120חפירה ו/או חציבת תעלה בעומק 
כל כלי מכאני שיידרש לרבות חופר-תעלות או בעבודת ידיים, בכל סוגי
הקרקע כוללריפוד וכיסוי חול, הנחת סרט סימון תיקני, ומילוי החפירה

במצע מהודק בשכבות בבקרה מליאה, החזרת השטח לקדמותו לרבות
וסילוק עודפי חפירה.

1.8.12.0020

3,000.00 30.00 100.00 מ"א תוספת לסעיפי חפירה שונים בעבור חציית משטח אספלט/בטונים ו/או
פירוק ריצוף בשטח כבישים, מדרכות ו/או איי תנועה כולל אבני שפה

מכל סוג, באמצעות כל כלי מכאני שיידרש לרבות חופר-תעלות או עבודה
 ידנית, כולל חיתוך (ניסור) ושבירת אספלט/בטון קיים בעומק השכבות

הקיימות ובכל שכבה שהיא, חפירה וחציבה לרבות בעבודת ידיים לעומק
 ס"מ.150 ס"מ, ברוחב עד 150עד 

1.8.12.0040

18,000.00 180.00 100.00 מ"א תוספת לסעיפי חפירה בעבור תיקון משטח אספלט/בטונים ו/או ריצוף
בשטח כבישים, מדרכות ו/או איי תנועה כולל ריפוד וכיסוי חול, החלפת

 סרט סימון תיקני, תיקון הכביש באספלטC.L.S.Mכל נפח החפירה בבטון 
חם או קר (זמני) כולל אספקת האספלט, הבטון, אבני שפה והמרצפות,

החזרת המצב לקדמותו בסיום על כל שכבות האספלט / בטון וכדו'. ופינוי
 עודפי חפירה.

1.8.12.0050

2,800.00 280.00 10.00 מ"ק , סביב ההיקף החיצוני של הצינורות לכל20עטיפת צנרת בבטון מסוג ב-
מספר קנים, באישור הפיקוח מראש ובכתב

1.8.12.0055

 צנרת2.0תת פרק 

 כוללים גם "מוצצים"HDPEכל צנרת ה 

222,100.00 20.00 11,105.00 מ"א  מ"מ דרג75 בקוטר חיצוני HDPEאספקה והנחת צינור פוליאתילן קשיח  
 כולל מצמדים כנדרש וחוט משיכה. סעיף מפרט עיריית ירושלים:13.5

51.11.110.40

1.8.12.0062

180.00 18.00 10.00 מ"א  מ"מ דרג63 בקוטר חיצוני HDPEאספקה והנחת צינור פוליאתילן קשיח  
 כולל מצמדים כנדרש וחוט משיכה. סעיף מפרט עיריית ירושלים:13.5

51.11.110.41

1.8.12.0063
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,510.00 15.00 234.00 מ"א  מ"מ דרג50 בקוטר חיצוני HDPEאספקה והנחת צינור פוליאתילן קשיח  

 כולל מצמדים כנדרש וחוט משיכה. סעיף מפרט עיריית ירושלים:11
51.11.110.40

1.8.12.0065

4,648.00 14.00 332.00 מ"א  מ"מ דגם "קוברה", "מגנום" או שווה75אספקה והנחת צינור שרשורי 
 מ"מ, מונח בתעלה או בקירות ותקרות מבטון8ערך,  כולל חוט משיכה 

51.11.110.30מזוין. סעיף מפרט עיריית ירושלים: 

1.8.12.0070

23,040.00 48.00 480.00 מ"א  כולל מצמדים כנדרש וחוט משיכה. סעיףPVC מ 6אספקה והנחת צינור "
51.11.110.00מפרט עיריית ירושלים: 

1.8.12.0075

62,460.00 36.00 1,735.00 מ"א  כולל מצמדים כנדרש וחוט משיכה. סעיףPVC מ 4אספקה והנחת צינור "
51.11.110.00מפרט עיריית ירושלים: 

1.8.12.0080

1,400.00 350.00 קומפלט4.00  מ"מ, בין תא25חפירה ו/או חציבה, אספקה והנחת צנרת מריכף קוטר 
בקרה לאספלט לרבות הכנסה ואיטום השרוול, לכל תא בקרה והחדרתו

 וכפי שיורה2.3.2בחיבור האספלט מתחת לאבן השפה, עפ"י פרט 
המפקח.

1.8.12.0081

 תאי חיבור ומעבר3.0תת פרק 

36,800.00 2,300.00 קומפלט16.00  ס"מ,100 ס"מ, בגובה של עד 80אספקה והנחת בריכת כבילים קוטר פנים 
 טון, כולל12.5 כולל חוליות טרומיות תקרה, טבעת ומכסה לעומס 

 ס"מ, מכסה יצקת דגם ע. ירושלים, כמפורט60מדרגות ירידה. פתח 
 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה110במפרט הטכני, עומק הבריכה לפחות 

בניה ככל הנדרש,  כולל הסדרת השטח, חדירת כל הצנרת, אטימה, ניקוז
.1.1.80. עפ"י פרט CLSMכולל כיסוי ב 

1.8.12.0090

7,200.00 1,800.00 קומפלט4.00  ס"מ,100 ס"מ, בגובה של עד 60אספקה והנחת בריכת כבילים קוטר פנים 
 טון, כולל12.5 כולל חוליות טרומיות תקרה, טבעת ומכסה לעומס 

 ס"מ, מכסה יצקת דגם ע. ירושלים, כמפורט60מדרגות ירידה. פתח 
 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה110במפרט הטכני, עומק הבריכה לפחות 

בניה ככל הנדרש,  כולל הסדרת השטח, חדירת כל הצנרת, אטימה, ניקוז
.1.1.60. עפ"י פרט CLSMכולל כיסוי ב 

1.8.12.0091

12,800.00 3,200.00 קומפלט4.00 200 ס"מ, בגובה של עד 100אספקה והנחת בריכת כבילים קוטר פנים 
 טון, כולל12.5ס"מ, כולל חוליות טרומיות תקרה, טבעת ומכסה לעומס 

 ס"מ, מכסה יצקת דגם ע. ירושלים, כמפורט60מדרגות ירידה. פתח 
במפרט הטכני,  כולל חפירה ו/או חציבה בניה ככל הנדרש,  כולל הסדרת

. עפ"י פרטCLSMהשטח, חדירת כל הצנרת, אטימה, ניקוז כולל כיסוי ב 
1.1.100.

1.8.12.0092

96,000.00 6,000.00 קומפלט16.00  מתוצרת המאושרת ע"י חב' "בזק",A1אספקה והנחת תא לתקשורת דגם 
, לרבותA1.c ,1.1.A1.b ,1.1.A1.a.1.1ללא רצפה, במידות על פי פרטים 

הספקה, והתקנת המכסים מיצקת ברזל עם סמל עירית ירושלים וכיתוב
בקרת רמזורים ביצקת המכסה, כולל חפירה ו/או חציבה/בניה כולל

הסדרת השטח, חדירת כל הצנרת, אטימה, וניקוז.

1.8.12.0120

3,600.00 1,200.00 3.00 יח'  לתאD400 או C250תוספת בגין החלפת תקרה ומכסה, למכסה כבד 
רמזורים קיים, בכל קוטר נדרש, התקנתו באתר והתאמת הגובה לרבות

ניקוי התא, תיקון התא במידת הצורך למצב מושלם.

1.8.12.0130

2,400.00 400.00 6.00 יח'  ס"מ הנ"ל עבור תקרה ומכסה כנ"ל אך80/100תוספת לתא בקרה בקוטר 
.489 לפי ת"י C250לעומס 

1.8.12.0140

3,000.00 600.00 5.00 יח'  טון) עבור תקרה ומכסה12.5 ס"מ הנ"ל (80/100תוספת לתא בקרה בקוטר 
.489 לפי ת"י D400 כנ"ל אך לעומס 

1.8.12.0150
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,750.00 250.00 11.00 יח' חיבור צנרת לתא כבילים קיים, בכל כמות, מכל סוג ובכל קוטר, לרבות

חציבת חור מתאים וביטון הצנרת. הגנה על כבלים קיימים, בזמן ביצוע
העבודה, ניקוי התא, מילוי חצץ והחזרת פני השטח לקדמותו.

1.8.12.0190

593,188.00 תשתיות בקרה ורמזורים 8.12 סה"כ לתת פרק:

2,784,338.00 עבודות תאורה ותשתיות לתקשורת סיבים אופטיים. 8 סה"כ לפרק:

מבני פלדה 19 פרק:

גשרי שילוט 19.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
42,000.00 14.00 3,000.00 ק"ג בורגי-עיגון מגולוונים מבוטנים בראשי כלונסאות או בעמודי-יסוד לגשרי

שילוט.
1.19.2.0070

הערה: המזמין רשאי להחליט על סוג הגשרים (עמודי בטון או פלדה)
בהתאם לשיקולו הבלעדי, לקבלן לא תהיה עילה לשינוי מחירי היחידה

עקב שינוים אלו, כל אלמנטי הפלדה כוללים גם גילוון (כלול במחיר
היחידה)

240,000.00 3,000.00 80.00 מ"ק  בחתכים שונים50עמודים טרומיים של גשר מסגרת מבטון מזוין ב-
ומשתנים ובגבהים שונים, עם שני זיזים בחתכים משתנים בראש העמוד,

כולל טבלת-עיגון ומחבר מפחי-פלדה בתחתית העמוד , גמר פני בטון
חשוף חזותי.

1.19.2.0092

21,000.00 14,000.00 1.50 טון סולמות עלייה לגשרי שילוט מחוברים לעמודים טרומיים 1.19.2.0101

616,000.00 14,000.00 44.00 טון גשרי שילוט מפלדה. 1.19.2.0110

392,000.00 14,000.00 28.00 טון מסגרות מפלדה לשלטים. 1.19.2.0120

1,311,000.00 גשרי שילוט 19.2 סה"כ לתת פרק:

1,311,000.00 מבני פלדה 19 סה"כ לפרק:

ביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוס 23 פרק:

ביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוס 23.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
150,000.00 250.00 600.00 מ"א  יצוק באתר30) בטון ב-Micro-Pileכלונס אנכי קדוח בשיטת ההקשה (

 ס''מ45בקוטר 
1.23.2.0080

3,000.00 5.00 600.00 מ"א  ס"מ עבור שימוש בבטון ב-45תוספת מחיר לכל סוגי הכלונסאות בקוטר 
30 במקום ב-40

1.23.2.0090

56,700.00 4,050.00 14.00 טון  לזיון כלונסאות מבטון מזוין יצוק500Wמוטות פלדה רתיכים מסוג פ-
, בכל הקטרים והאורכים4/חלק 4466באתר  לפי ת"י 

1.23.2.0100

209,700.00 סאות קדוחים וקירות ביסוס ביסוס עמוק כלונ 23.2 סה"כ לתת פרק:
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

209,700.00 סאות קדוחים וקירות ביסוס ביסוס עמוק כלונ 23 סה"כ לפרק:

אדריכלות 40 פרק:

ריצופים ופיתוח 40.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
64,000.00 80.00 800.00 מ"ר  ס"מ, בגמר מחוספס צבע מסוג מלבנית,6ריצוף באבנים משתלבות בעובי 

 או שו"ע לפי תכנית .20/20, 10/20 ,25/25, ,12.5/12.5 
1.40.1.0010

1,200.00 120.00 10.00 יח'  ס"מ  בגוון צבעוני על בסיס40/40/6אבן ריצוף לסימון שביל אופניים, 
מלט לבן, כדוגמת "אקרשטיין" או שו"ע מאושר

1.40.1.0015

127,400.00 91.00 1,400.00 מ"א  ס"מ  עם ספייסרים וקיטום20/25 מ' במידות 0.5אבן שפה טרומה באורך
קטן בפאות כדוגמת דגם רמות של אקרשטיין או ש"ע

1.40.1.0020

14,400.00 160.00 90.00 מ"ר 20/20/6אריחי סימון לעיוורים עם בליטות, תוצרת "אקרשטיין" במידות 
 בצבע לבן, דוגמא לאישור האדריכל. ראה פרטים מס'16971ס"מ מק"ט 

13,15

1.40.1.0030

9,600.00 160.00 60.00 מ"ר 20/20/6אריחי סימון לעיוורים עם פסים, תוצרת "אקרשטיין" במידות 
 בצבע לבן, דוגמא לאישור האדריכל. ראה פרטים מס'16971ס"מ מק"ט 

13,15

1.40.1.0040

22,000.00 1,100.00 20.00 יח'  תוצרת גנית פארק או ש"עTOKIOאספקה והתקנה ספסל ישיבה  מדגם 
כולל התקנה בכל סוג של הקרקע.

1.40.1.0100

13,000.00 1,300.00 10.00 יח' אספקה והתקנה אשפתון מדגם יסמין תוצרת שחם אריכא או ש"ע כולל
התקנה בכל סוג של הקרקע.

1.40.1.0110

18,000.00 6,000.00 3.00 יח'  תוצרת שחם1715אספקה והתקנה מערכת ישיבה כדוגמת "ניר" מקט  
אריכא או ש"ע כולל התקנה בכל סוג של ריצוף או קרקע

1.40.1.0200

269,600.00 ריצופים ופיתוח 40.1 סה"כ לתת פרק:

עבודות הכנה ופירוק 40.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,800.00 140.00 20.00 יח' `כריתת עצים בוגרים בכל גובה ובכל קוטר גזע כולל כולל עקירת

הגדמים, כולל גיזום מקדים, פינוי לאתר שפיכה מאושר לרבות פינוי
השורשים.

1.40.2.0020

6,000.00 6,000.00 קומפלט1.00 הדברת אילנטוס ושיטה מכחילה באמצעות ריסוס בגרלון מהול בסילר
 מ' מגבול הביצוע) במשך תקופת10בכל שטחי הפרויקט ובסמוך אליו (עד 

 הביצוע ובתקופת האחזקה, תשלום ישולם בסיום הפרויקט רק במידה
והעבודה תבוצע לשביעות רצון המפקח במהלך הביצוע

1.40.2.0110

8,800.00 עבודות הכנה ופירוק 40.2 סה"כ לתת פרק:

עבודות עפר 40.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מודגש כי כל סעיפי אדמת גן או טיוב אדמת גן כוללים גם את הקומפוסט,

 דישון אורגני או כימי וכל הנדרש לביצוע מושלם של העבודה
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
276,000.00 46.00 6,000.00 מ"ק 40אספקה ופיזור אדמה גננית מיובאת מסוג אדמת הר טרה רוסה בשכבה 

ס"מ בשטחי גינון
1.40.3.0040

30,000.00 2.00 15,000.00 מ"ר הכשרת קרקע לגינון- עיבוד הקרקע וטיוב לרמת אדמת גן העומדת
בדרישות המפרט

1.40.3.0060

66,000.00 550.00 120.00 מ"ק  ס"מ בהרכב טוף כבול ודשן30תערובת שתילה בערוגות עונתיים בשכבה 
 מ"ק.1.5גרגרי איטי תמס באריזה רכה 

1.40.3.0300

372,000.00 עבודות עפר 40.3 סה"כ לתת פרק:

ריצוף באבנים משתלבות 40.53 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
104,000.00 80.00 1,300.00 מ"ר  ס"מ או10/20 ס"מ, מלבניות במידות 6ריצוף באבנים משתלבות בעובי 

 ס"מ (לא כולל מצע), גוון אפור20/20רבועיות במידות 
1.40.53.0310

104,000.00 ריצוף באבנים משתלבות 40.53 סה"כ לתת פרק:

אבני שפה וגן, אבני תיחום וסריג לעצים 40.54 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
69,120.00 72.00 960.00 מ"א  ס"מ, לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון17/25/100אבן שפה לכביש במידות 

אפור
1.40.54.0020

24,000.00 120.00 200.00 מ"א  ס"מ) לכביש , לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון אפור30אבן שפה רחבה ( 
(סעיף אופציונלי תחליפי לאבן שפה רגילה בהתאם להחלטת המפקח)

1.40.54.0021

189,360.00 72.00 2,630.00 מ"א  ס"מ לרבות יסוד ומשענת23/23/100אבן אי תנועה משופעת, במידות 
בטון, גוון אפור

1.40.54.0029

40,500.00 81.00 500.00 מ"א  ס"מ, לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון18/20/100אבן שפה לניקוז במידות 
אפור

1.40.54.0072

46,000.00 230.00 200.00 מ"א אבני בלימה 1.40.54.0130

368,980.00 י תיחום וסריג לעצים י שפה וגן, אבנ אבנ 40.54 סה"כ לתת פרק:

1,123,380.00 אדריכלות 40 סה"כ לפרק:

עבודות גינון והשקיה 41 פרק:

מערכת השקיה 41.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
 ס"מ, כל40כל צנרת ההשקייה כוללת גם הטמנה בקרקע בעומק 

השרוולים כוללים חפירה, עטיפה בחול ומילוי חוזר במצע או באדמה
בהתאם למיקום בשכבות בבקרה מלאה עד לגובה תחתית מבנה בכבישים

ומדרכות.
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
העבודה כוללת תאום התחברות לראשי מערכת המבוצעים במסגרת שלב
א או ראשי מערכת קיימים, והתאמה לעבודות שבוצעו בשלבים קודמים,

כולל חציית כבישים ושוחות לפי הצורך

54,000.00 45.00 1,200.00 מ"א . כולל: אספקה, חפירה, התקנה12 מ"מ דרג  75צינור פוליאתילן בקוטר 
במצמדי "פלסאון" - אביזרים שחורים או "פלסים" וכיסוי. ממקור המים

לראש מערכת

1.41.2.0010

25,000.00 25.00 1,000.00 מ"א . כולל: אספקה, חפירה, התקנה6 מ"מ דרג 63צינור פוליאתילן בקוטר 
במצמדי "פלסאון" או "פלסים" וכיסוי.

1.41.2.0020

28,600.00 22.00 1,300.00 מ"א .6 מ"מ דרג 50כנ"ל, אולם צינור פוליאתילן בקוטר  1.41.2.0030

17,600.00 16.00 1,100.00 מ"א 6 מ"מ דרג 40כנ"ל, אולם צינור פוליתילן בקוטר  1.41.2.0040

11,700.00 13.00 900.00 מ"א 6 מ"מ דרג 32כנ"ל, אולם צינור פוליתילן בקוטר  1.41.2.0050

57,200.00 11.00 5,200.00 מ"א .6 מ"מ דרג 25כנ"ל, אולם צינור פוליתילן בקוטר  1.41.2.0060

2,400.00 6.00 400.00 מ"א .6 מ"מ דרג 16כנ"ל, אולם צינור פוליתילן בקוטר  1.41.2.0070

44,000.00 5.50 8,000.00 מ"א  מ"מ. כולל16טפטוף שיחים - צינור טפטוף אינטגרלי מווסת בקוטר  
 מ'. המחיר כולל: אספקת0.5 - 1.5 ל/ש במרווחים 2טפטפת בספיקה 

 מ"מ במצמדי32חומר, הרכבה, חיבור לקווים מחלקים ומנקזים בקוטר 
 מ'. (כל הטפטוף יהיה מאותו מפעל).2"פלסאון" או ש"ע. מייצבים כל 
 פלסאון" או שווה איכות.M16מחברים בין שלוחות הטפטוף "

1.41.2.0080

9,100.00 6.50 1,400.00 מ"א  מ"מ. כולל16טפטוף שיחים - צינור טפטוף אינטגרלי מווסת בקוטר  
 מ'. המחיר כולל: אספקת חומר,0.3 ל/ש במרווחים 2טפטפת בספיקה 

 מ"מ במצמדי "פלסאון"32הרכבה, חיבור לקווים מחלקים ומנקזים בקוטר 
 מ'. (כל הטפטוף יהיה מאותו מפעל). מחברים בין2או ש"ע. מייצבים כל 

 פלסאון" או שווה איכות.M16שלוחות הטפטוף "

1.41.2.0081

22,000.00 40.00 550.00 יח'  מ"מ. כולל טפטפת16טפטוף לעץ -  צינור מווסת אינטגרלי בקוטר 
3 מ'. מצמדי "פלסאון" או שווה איכות. 0.3 ל/ש במרווחים 3.5בספיקה 

 טפטפות. הצינור בצורת טבעת סביב העץ הטמונה10מייצבים לעץ. לעץ - 
 ס"מ בקרקע.10 בעומק 

1.41.2.0090

23,660.00 91.00 260.00 יח' 1.41.2.0100 כולל: אספקה, אבזרי חיבור והרכבה.I-20ממטיר גיחה כדוגמת האנטר 

95,550.00 91.00 1,050.00 יח' 800 מכסה אפור כולל אל נגר פנימי, מסוג MPRS- 40ממטירון גיחה בגוף 
 או מלבן, כולל: אספקה, אבזרי חיבור והרכבה.

1.41.2.0110

47,250.00 45.00 1,050.00 יח' אל נגר חיצוני לממטירון המותאם לסוג הממטרון תוצרת "הנטר" או ש"ע.
כולל אספקה, הרכבה וכל הדרוש להפעלה תקינה

1.41.2.0111

4,300.00 43.00 100.00 מ"א . השרוול בצבע בהיר6 מ"מ דרג 90שרוול פוליאתילן ללחץ מים בקוטר 
בהתאם להנחיות בשטח, כולל חיבור וחיזוק לסלע.

1.41.2.0120

8,000.00 40.00 200.00 מ"א . כולל חפירה, הרכה,6 מ"מ דרג 75שרוול פוליאתילן ללחץ מים בקוטר 
השחלת הצינור כיסוי, הידוק והחזרת המצב לקדמותו וסימון.

1.41.2.0125
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
84,000.00 70.00 1,200.00 מ"א  מ"מ 110חציית כבישים בשרוול פי.וי.סי או פוליתילן ללחץ מים בקוטר 

. כולל: חפירה, הרכבה, השחלת הצינור והחזרת המצב לקדמותו12דרג 
 מ"מ.6וחוט משיכה מניילון 

1.41.2.0130

28,000.00 1,400.00 20.00 יח'  ס"מ עם טבעת ומכסה דגם "מורן" של וולקן80פרט בריכת בטון - בקוטר 
או שווה איכות כולל מסגרת מרובעת מברזל יצקת. עם כיתוב "השקיה"

של רשות המקומית. המחיר כולל אספקה והתקנה כולל כל האביזרים וכל
 העבודות הדרושות.

1.41.2.0140

19,600.00 9,800.00 2.00 יח' , כולל: אביזרים, מגופים ואביזרי חיבור מודולריים2ראש מערכת בקוטר "
 מ"מ ואת כל העבודות הדרושות להתקנת ראש מערכת וחיבורו50בקוטר 

למקור המים וכל העבודות הנוספות להפעלה תקינה של המערכת.

1.41.2.0150

13,000.00 6,500.00 2.00 יח'  או שווה איכות. כולל אספקה,7382ארון ראש מערכת "אורלייט"  דגם 
סוקל , חבק מתכת סביב הארון, מנעולים והרכבה בהתאם לפרט.

1.41.2.0170

8,000.00 4,000.00 קומפלט2.00 תוספת לראש מערכת עבור מערכת דישון הכוללת משאבת דישון מדגם
TF5" מותקנת בראש המערכת כולל מפעיל הידראולי, כולל1 בקוטר 

 +" או שו"ע3 ליטר עם דשן נוזלי מסוג "שפר 100מיכל דשן בנפח 

1.41.2.0181

6,000.00 3,000.00 קומפלט2.00 2 כולל 1תוספת לראש מערכת עבור אספקה והתקנת מז"ח בקוטר "
מגופים ברונזה וארון הגנה טרמופלאסטי תואם לארון ראש המערכת

1.41.2.0182

9,000.00 4,500.00 קומפלט2.00 אופציה בהתאם להנחיית הפיקוח: ארון מתכת מגולוונת וצבועה בתנור
להגנה על ראשי מערכת בגודל המתאים לראש המערכת כולל שעון המים

ומחשב ההשקייה בהתאם לפרטי מחלקת הגננות.

1.41.2.0186

23,000.00 11,500.00 2.00 יח' 8מחשב השקיה אלחוטי "איריסל - אגם" או "סקורפיו-מוטורולה" ל- 
הפעלות יורכב בארגז הגנה הכלול במחיר אטום למים דגם "ענבר" מחוץ
3לארגז ראש המערכת. המחיר כוללהרכבה ע"י היצרן ואחריות היצרן ל-
שנים. כולל: כל האביזרים הדרושים להפעלה תקינה. תקשורת קומפלט,

חיבור לעמוד תאורה. ומסגרת ברזל להגנת הארגז.

1.41.2.0191

14,520.00 363.00 40.00 יח'   "ברמד" או שווה איכות. כולל אספקה, וחיבור למחשבD.Cסולונואיד 
ולראש מערכת קיימים

1.41.2.0201

4,000.00 400.00 10.00 יח'  כולל: אביזרים, אביזרי חיבור, בריכת הגנה ומכסה1פרט שסתום אויר "
דגם "עומר" או ש"ע. כולל אספקה והרכבה.

1.41.2.0211

3,500.00 350.00 10.00 יח' פרט שטיפה (ניקוז) כולל: אביזרים, אביזרי חיבור, בריכת הגנה ומכסה
דגם "עומר" או ש"ע. כולל אספקה והרכבה.

1.41.2.0221

1,350.00 450.00 3.00 יח' 1כנ"ל, אולם פרט מקטין לחץ בקוטר " 1.41.2.0231

5,000.00 5,000.00 1.00 יח' , מורכב בראש1 1/2 - "2פרט מגוף מקטין לחץ- שומר לחץ בקוטר "
המערכת או בשטח בשוחת הגנה פלאסטית דגם "עומר" או שו"ע, המחיר

הכלול במחיר היחידה כולל אספקה והרכבה. סוג המגוף בהתאם למפורט
בתכנית.

1.41.2.0241

300.00 150.00 2.00 יח'  ס"מ.10X5שלט מאלומיניום למספור ראש מערכת ומחשב בגודל כ- 
עליהם מספר הראש והמחשב, בהתאם להנחיות העיריה. כולל אספקה

והרכבה

1.41.2.0251

1,000.00 25.00 40.00 יח'  ס"מ עשויה ממתכת בלתי5X2דיסקית למספור קווי השקיה בגודל 
מחלידה ועליה מספור קו השקיה, כולל חיבור למגוף.

1.41.2.0261
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,300.00 650.00 קומפלט2.00 התחברות למקור מים, הזמנת מד המים + תשלום אגרה לחב' "הגיחון",

כולל כל החומרים, האביזרים והעבודות הדרושות להפעלה.
1.41.2.0271

200.00 100.00 2.00 יח' C-64תיק תכניות כולל אספקה והרכבה בתוך ארון מחשב ההשקיה מסוג 
בלבד

1.41.2.0281

10,690.00 5,345.00 קומפלט2.00  כדוגמת טף או2תוספת לראש מערכת עבור מסנן אוטומטי בקוטר "
פילטומט לרבות בקר הידראולי.

1.41.2.0355

13,000.00 6,500.00 2.00 יח'  או שווה7382ארון ראש מערכת "אורלייט" עבור מסנן אוטומטי, דגם 
איכות. כולל אספקה, סוקל , חבק מתכת סביב הארון, מנעולים והרכבה

בהתאם לפרט.

1.41.2.0356

695,820.00 מערכת השקיה 41.2 סה"כ לתת פרק:

נטיעה, שתילה וזריעה 41.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
סעיפי נטיעת עצים ושיחים  כולל זיבול ודישון לפי מפרט, סמוכות עץ

 סמוכות. חפירה לעצים בסעיף נפרד, כולל מילוי2לפי מפרט , לכל עץ 
אדמה ובמידות לפי תוכנית והנחיות מחלקת הגננות (לעצים מינימום

 מ'), וכל הדרוש ביצוע מושלם של העבודה, אין לכסות בורות1.5*1.5*1.5
 ללא אישור בכתב של נציג מחלקת הגננות בעירייה

על הקבלן להחזיק אגרונום מוסמך שילווה את הפרויקט לכל תקופת
הביצוע, יתן הנחיות שימור, גיזום, העתקות ויוציא דו"ח בהתאם לדרישת
הפיקוח ולפחות אחת לשבועיים,הנ"ל כלול במחירי היחידה השונים ולא

ישולם בנפרד, מודגש כי המזמין ראשי לאשרר את הנחיות האגרונום
מטעם הקבלן על ידי אגרונום מטעמו והנחיות האגרונום מטעם המ מזמין

הם ההנחיות הסופיות.

כל סעיפי העתקת עצים כוללים גם את האחזקה והתחזוקה, ההשקייה
לרבות הכנת מערכת השקייה או השקייה ידנית, תשלום בעבור המים וכל

 חודשים מיום הקליטה12הנדרש עד לקליטה מלאה ואחזקה למשך 
והמסירה לעירייה

60,000.00 400.00 150.00 יח' 9נטיעת עצים גודל  1.41.3.0009

90,000.00 300.00 300.00 יח' 8נטיעת עצים גודל  1.41.3.0010

18,000.00 180.00 100.00 יח' 7נטיעת עצים גודל  1.41.3.0015

165,000.00 300.00 550.00 יח'  מ', או תעלת1.5/1.5/1.5בור לעץ בחפירה/חציבה, בור במידות מינימום 
גידול בנפח זהה לפי מפרט, ומילוי באדמה גננית מטיב מאושר, פרט

A0017

1.41.3.0016

11,000.00 20.00 550.00 יח' צינור אוורור לשורשים לפי מפרט 1.41.3.0017

10,000.00 100.00 100.00 מ"א  ס"מ  מיריעת פולירופילן מסיבים לא ארוגים150מגביל שורשים בגובה 
.DIM 4062מחוברים בחום. עמידה לחדירת שורשים לפי תקן בינלאומי 

ההתקנה לפי הוראות היצרן. במיקום לפי הנחיות הקונסטרוקטור והמפקח
בשטח.מיקום מגביל שורשים יהיה ליד קירות חדשים ובהתאם להנחיות

בשטח

1.41.3.0018
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
15,000.00 1,500.00 10.00 יח' העתקת עצים בוגרים מסוג זית ו/ או מסוגים שונים בהתאם להנחיות

המפקח ונטיעתם לפי תכנית כולל השקייה זמנית עד לקליטה מלאה וכל
הנדרש לביצוע מושלם וקליטת העץ כולל אחזקה והשקייה במשך שנה

מיום המסירה- עצים יועתקו לנחל צופים או לאזור אחר בתחום השיפוט
של העיר ירושלים.

1.41.3.0020

1,000.00 100.00 10.00 יח' גיזום עצים קיימים (בכל גובה) המיועדים לשימור ונמצאים בתוך שטח
העבודה ושאינם מיועדים להעתקה או לכריתה על ידי גוזם מוסמך

1.41.3.0040

25,000.00 5.00 5,000.00 יח' 1.41.3.0060 ליטר (עשבוניים/עונתיים)1שתילי צמחים ממיכל 

19,500.00 13.00 1,500.00 יח' 1.41.3.0065 ליטר3שתילי צמחים ממיכל 

210,000.00 14.00 15,000.00 יח' 1.41.3.0070 ליטר4שתילי צמחים ממיכל נפח  

180,000.00 18.00 10,000.00 מ"ר 1.41.3.0100 מרבדי דשא מוכן זן קוקיו1

804,500.00 טיעה, שתילה וזריעה נ 41.3 סה"כ לתת פרק:

מסירה, תחזוקה ואחריות 41.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
81,000.00 9,000.00 9.00 חודש אחזקת גינון ושטחים ציבוריים לפי מפרט עירוני של מחלקת הגננות כולל

נקיון יומי, תחזוקה וסיור חודשי וכל הנדרש על ידי מחלקת הגננות לרבות
 תשלום בעבור מים, החלפת עצים וצמחים וכל אלמנטי הגינון לרבות

9מפגיעה של ונדליזם וכדו', התשלום הינו תשלום חודשי בעבור 
 החודשים הראשונים לאחר מסירה שלא ישול מו3החודשים שלאחר 

והינם על חשבון הקבלן

1.41.4.0010

25,000.00 25,000.00 קומפלט1.00 טיפול קומפלט באחזקת הגינון הקיים בתקופת הביצוע בהתאם להנחיות
מחלקת הגננות והמפקח לרבות בתכנון, אישור וביצוע ניתוקי צנרת, כולל

אספקה והרכבת  ראשי מערכתזמניים והזנת מים להשקייה לצורך שלבי
הביצוע השונים, טיפול בראשי מערכת קיימים וכדו', המחיר כולל כל

הנדרש לביצוע מושלם ואישור המפקח והעירייה לרבות ביצועח יבורים
וצנרת זמנית להזנות השקייה וכל הנדרש לביצוע מושלם של האחזקה

והתחזוקה של שטחי הגינון (מחיר ישולם בשלבים: מחצית עם סיום פירוק
אי התנועה המרכזי וממחצית בגמר העבודות ובכפוף לביצוע לשביעות

רצון המפקח והעירייה בשלבי הביצוע השונים), המחיר כולל תשלום
בעבור המים.

1.41.4.0020

106,000.00 מסירה, תחזוקה ואחריות 41.4 סה"כ לתת פרק:

1,606,320.00 עבודות גינון והשקיה 41 סה"כ לפרק:

עבודות גידור ומעקות 44 פרק:

44.1פרק  44.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מודגש כי באחריות הקבלן לבצע גדר איסכורית לבנה וחדשה סביב אזורי

 מ' לכל הפחות ובמקומות2העבודה בכל תקופת הביצוע (בגובה 
 מ')כולל העתקה מעת לעת6שנדרשים בתוכנית / מפרט סביבה עד 

בהתאם לצרכים ולהנחיות הפיקוח, עלות גדר זו לא תשולם והיא כלולה
במחירי היחידה החוזיים, הכל כמפורט בחוזה הקבלנים. גדר איסכורית
שבפרק זה תשולם רק בעבור הגנה על עצים בהתאם להנחיות הפיקוח,
במידה ותהיה גדר איסכורית קיימת בשטח, ההקבלן יוכל להשתמש בה

לצרכיו ללא תוספת תשלום אולם גם ידאג לפנותה בסיום העבודות ללא
תשלום (גם במידה ולא השתמש בגדר זו).

95,000.00 380.00 250.00 מ"א  "ממ ו50/15מעקה מפרופילי פלדה מגולוונים וצבועים בתנור במידות 
 מ' להתקנה על גבי קיר (כולל1.1, בגובה 31 ממ"מ על פי פרט מספר 40/5

 כל הנדרש להתקנה), ו/ או התקנה בקרקע כולל יסודות בטון במידות
 ס"מ40/40/50

1.44.1.0010

5,500.00 110.00 50.00 מ"א  מ' להגנה על העצים עפ"י2גדר מסוג איסכורית (לבנה חדשה ) בגובה עד 
 תכנית ובאישור הפיקוח מראש ובכתב

1.44.1.0020

42,000.00 350.00 120.00 יח'  ס"מ, כולל8תומכת מעץ לעצים בערוגות ממוטות עץ עגול חרוט, קוטר 
B3עבודה. לפי פרט 

1.44.1.0230

142,500.00 44.1פרק  44.1 סה"כ לתת פרק:

142,500.00 עבודות גידור ומעקות 44 סה"כ לפרק:

סלילת כבישים ורחבות 51 פרק:

עבודות עפר 51.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
27,000.00 45.00 600.00 מ"ק חפירה/חציבה לראשי כלונסאות וליסודות גשרי שילוט כולל פינוי וסילוק

 החומר לאתר פסולת מאושר
1.51.2.0110

1,237.50 4.50 275.00 מ"ר הכנת תחתית החפירה לראשי כלונסאות וליסודות גשרי שילוט 1.51.2.0120

15,525.00 45.00 345.00 מ"ק מילוי מובא מחומר נברר עפ"י הגדרות המפרט המיוחד לראשי כלונסאות
וליסודות לגשרי שילוט לרבות פיזור והידוק מבוקר

1.51.2.0130

43,762.50 עבודות עפר 51.2 סה"כ לתת פרק:

עבודות בטיחות ,תמרור וסימון 51.8 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
כל אמצעי הסעיפים בפרק זה מתייחסים לתמרור וסימון מצב סופי של

הפרויקט , כל הסדרי התנועה הזמניים הינם בפרק נפרד - בהקצב חודשי

68,400.00 3.00 22,800.00 מ"א  ס"מ.15צביעת קו רציף או מרוסק בגוון לבן או צהוב ברוחב 
51.08.110.020

1.51.8.0010

10,640.00 2.80 3,800.00 מ"א  ס''מ כל אחד בצבע חד רכיבי גוון לבן/צהוב עם10קו ניתוב כפול, ברוחב 
)10:10:10 ס"מ (10 מרחק בינהם של 

1.51.8.0015

7,900.00 5.00 1,580.00 מ"א  ס"מ.30צביעת קו רציף או מרוסק בגוון לבן או צהוב ברוחב 
51.08.110.05

1.51.8.0020
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
24,375.00 25.00 975.00 מ"ר 51.08.110.21צביעת מעברי חציה , קווי עצירה ו/או שטחים שונים .  1.51.8.0030

36,750.00 25.00 1,470.00 מ"ר 51.08.110.21 ס"מ. 15-25צביעת איי תנועה קווים ברוחב  1.51.8.0035

4,140.00 18.00 230.00 יח' 51.08.110.31צביעת חץ בודד.  1.51.8.0040

650.00 26.00 25.00 יח' 51.08.110.32צביעת חץ כפול.  1.51.8.0050

9,600.00 6.00 1,600.00 מ"א 51.08.120.02צביעת אבני שפה.  1.51.8.0060

2,700.00 90.00 30.00 יח' אספקה והתקנה של עמוד לתמרורי דרך עירוני לתמרור נמוך .
51.08.200.02

1.51.8.0100

19,200.00 160.00 120.00 יח' אספקה והתקנה של עמוד לתמרורי דרך עירוני לתמרור גבוה.
51.08.200.03

1.51.8.0110

22,500.00 150.00 150.00 יח' 51.08.200.20תמרורים מסוג עירוני לפי לוח התמרורים.  1.51.8.0120

206,855.00 עבודות בטיחות ,תמרור וסימון 51.8 סה"כ לתת פרק:

שלטים 51.9 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
20,650.00 590.00 35.00 מ"ר  מ"ר,מטיפוסים שונים מחומר מחזיר4.0שלטים צידיים חדשים בשטח עד 

 ( לא כול עמודים)2אור מדרגה 
1.51.9.0001

152,500.00 610.00 250.00 מ"ר  מ"ר,מטיפוסים שונים מחומר מחזיר4.0שלטים צידיים חדשים בשטח מעל 
 ( לא כול עמודים)2אור מדרגה 

1.51.9.0002

16,815.00 59.00 285.00 מ"ר 3תוספת למחיר שלטים צידיים עבור יישום חומר מחזיר אור מדרגה 
2במקום חומר מדרגה 

1.51.9.0003

285,600.00 680.00 420.00 מ"ר ( המסגרת נמדדת בנפרד)3מכלול שלט עילי עם חומר מחזיר אור דרגה  1.51.9.0004

239,400.00 570.00 420.00 מ"ר שלט ללא מסגרת  כולל חיבור למסגרת מוכנה של השלט. שלט מחזיר אור
 (שלט עילי).3 מדרגה 

1.51.9.0005

7,930.00 61.00 130.00 מ"א  לרבות ביסוס העמוד וחיבורו3עמוד פלדה מגולוון בכל אורך בקוטר "
למסגרת השלט או לוחית.

1.51.9.0006

8,740.00 92.00 95.00 מ"א  לרבות ביסוס העמוד וחיבורו4עמוד פלדה מגולוון בכל אורך בקוטר "
למסגרת השלט או לוחית.

1.51.9.0007

28,600.00 130.00 220.00 מ"א  לרבות ביסוס העמוד וחיבורו6עמוד פלדה מגולוון בכל אורך בקוטר "
למסגרת השלט או לוחית.

1.51.9.0008

2,850.00 30.00 95.00 יח' פירוק זהיר שלט/תמרור עם שני עמודים 1.51.9.0009
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
11,960.00 2,990.00 4.00 יח' פירוק שלט עילי בגודל כלשהוא מגשרי שילוט/זיזים עיליים בכל גובה. 1.51.9.0010

775,045.00 שלטים 51.9 סה"כ לתת פרק:

עבודות הכנה ופירוקים 51.10 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הערה כללית: כל סעיפי הפירוקים והחפירות כוללים סילוק הפסולת

והעודפים מהשטח, כולל הובלה ועלויות הטמנה, כולל אגרות וכל הנדרש
 לביצוע מושלם של העבודה

7,000.00 5.00 1,400.00 מ"ר יישור והידוק מבוקר של שתית עבור שבילים ושבילי אופניים (צורת דרך)
 ס"מ +/-. המחיר כולל את כל העבודות הנדרשות להכנת20עד גובה 

הקרקע למילוי אחרי חפירה או חישוף. כמו כן,  המחיר כולל מילוי חומר
 ס"מ כולל הרטבה והידוק עד קבלת אישור הבטחת20נברר עד לגובה 

איכות להמשך העבודה.

1.51.10.0010

62,100.00 13.50 4,600.00 מ"ר  ס"מ (מעבר לכך ייחשב50פירוק שטחי גינון כולל חפירת אדמת הגן עד 
כחפירה כללית), המחיר כולל גם את הפירוק של מערכות ההשקייה,

צמחים, עצים וכל מה שנמצא בשטח הגינון (סעיף זה לשימוש באיי
תנועה)

1.51.10.0045

1,260.00 630.00 2.00 יח' פירוק סככת אוטובוס ופינוי החומרים למחסן העירייה עפ"י הנחיות
המפקח או סילוק

1.51.10.0190

360.00 360.00 1.00 יח' העתקת סככת אוטובוס בשטח האתר 1.51.10.0200

12,960.00 108.00 120.00 מ"ק הריסת בטונים שונים לרבות קיר תומך קיים מבטון מזויין עם ציפוי אבן,
לרבות היסוד

1.51.10.0330

37,800.00 108.00 350.00 מ"ק פירוק מעבר חקלאי (בטון מזויין) 1.51.10.0331

178,500.00 35.00 5,100.00 מ"ר פירוק מסעת אספלט  בכל עובי שהוא (מודגש כי מדובר על שכבות בעובי
 מ' בחלק מהמקרים) לרבות אבני1.0 של עשרות סנטימטרים ואף יותר מ 

שפה בתחום המסעה, שכבות אספלטים, מצעים, בטונים, תשתיות וכדו'),
20 ס"מ יכללו בסעיף זה, משטחי בטון מעבר ל 20סעיפי בטון עד עובי של 

 ס"מ ימדדו בסעיף פירוקי בטונים

1.51.10.0401

162,000.00 10.80 15,000.00 מ"ר 1.51.10.0412 ס"מ10קרצוף מסעת אספלט בעובי עד 

45,750.00 15.00 3,050.00 מ"ר 1.51.10.0413 ס"מ10קרצוף מסעת אספלט בעובי מעל 

180,360.00 5.40 33,400.00 מ"ר " ס"מ0קרצוף מסעת אספלט בעובי " 1.51.10.0414

31,500.00 12.60 2,500.00 מ"א ניסור אספלט קיים בכל עובי 1.51.10.0430

57,600.00 14.40 4,000.00 מ"א פירוק אבני שפה, גן ואי תנועה ופינויין (ישולם רק בעבור אבני שפה שלא
 נמצאים בתחום מסעות לפירוק)

1.51.10.0440
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
24,939.00 15.30 1,630.00 מ"ר פירוק ריצוף אבנים משתלבות 1.51.10.0490

1,701.00 81.00 21.00 יח'  ס"מ30פירוק עמוד מחסום לרכב מיציקת ברזל או מבטון טרום בקוטר 
 מ', לרבות מילוי הבור1.0ובגובה עד  

1.51.10.0522

3,600.00 3,600.00 קומפלט1.00 פירוק גשר שילוט זיזי מכל סוג כולל יסוד 1.51.10.0617

220.00 20.00 11.00 יח' פירוק עמוד עם תמרור (או עמודים מסוגים שונים), לרבות פירוק יסוד 1.51.10.0630

94,600.00 40.00 2,365.00 מ"א " לרבות פירוק יסוד בטון קיים Wפירוק מעקה בטיחות לכבישים טיפוס "
(יסוד בטון מזויין אורכי לכל אורך המעקה)

1.51.10.0640

4,200.00 7.00 600.00 מ"א הובלה של מעקה הבטיחות למחסני העירייה (ישולם כנגד אישורים) 1.51.10.0650

156,000.00 260.00 600.00 מ"ק 1.51.10.0660 בהתאם להנחיית המפקח מראש ובכתבCLSMמילוי בטון רזה או 

607.50 40.50 15.00 מ"ר פירוק ריצוף אבן (ריפ ראפ) 1.51.10.0670

5,000.00 50.00 100.00 מ"ר פירוק מסלעה, לרבות פינויה (חישוב לפי היטל על) 1.51.10.0680

4,800.00 15.00 320.00 מ"א 1.51.10.0690 מ'2פירוק גדר  בגובה עד 

500.00 25.00 20.00 מ"א פירוק זהיר של גדר להולכי רגל והעברה למחסני העירייה 1.51.10.0700

8,800.00 110.00 80.00 מ"א 1.51.10.0710 ס"מ175פירוק מעביר מים לפירוק בקוטר עד 

10,800.00 90.00 120.00 מ"א 1.51.10.0720 ס"מ100פירוק מעביר מים לפירוק בקוטר עד 

20,000.00 100.00 200.00 מ"א  (כולל)) כולל3העתקת צנרת מים מסוגים שונים ובקטרים שונים (עד "
מחברים וכל הנדרש לביצוע מושלם של העבודה כולל תאום ואישור

הגיחון לביצוע עם קבלן מאושר (לא כולל צנרת השקייה שתשולם לפי
סעיפי השקייה

1.51.10.0730

60,000.00 300.00 200.00 מ"א ) כולל8  ועד "3העתקת צנרת מים מסוגים שונים ובקטרים שונים (מעל "
מחברים וכל הנדרש לביצוע מושלם של העבודה כולל תאום ואישור

הגיחון לביצוע עם קבלן מאושר

1.51.10.0731

10,000.00 50.00 200.00 מ"א העתקת קו עירוב לרבות עמודים, חוט וכל הנדרש לביצוע מושלם של
העבודה בתאום עם הגורמים המוסמכים

1.51.10.0740

1,000.00 5.00 200.00 מ"א פירוק קו עירוב לרבות עמודים וחוט ומסירה למחסני העירייה 1.51.10.0750

5,000.00 100.00 50.00 מ"א ביצוע קו עירוב כולל עמודים וחוט וכל הנדרש לביצוע מושלם של
העבודה כדוגמת הקיים

1.51.10.0760
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,000.00 80.00 50.00 מ"א  מ' סביב אזורים לשימור על ידי רשות1.8ביצוע גדר רשת מתכת בגובה 

העתיקות כולל פירוק בגמר העבודה
1.51.10.0770

1,500.00 15.00 100.00 מ"ר ביצוע בד גיאוטכני לכיסוי עתיקות על פי דרישת הרשות 1.51.10.0780

1,200.00 120.00 10.00 מ"ק כיסוי עתיקות בחול ים נקי (במידה ויבוצע שימוש בחול מחצבה ישולם
 מהמחיר)1/3

1.51.10.0790

7,000.00 700.00 קומפלט10.00  טון מברזל יצקת12.5אספקה והרכבת מכסה לתא בקרה קיים לעומס 
כולל מסגרת ברזל מרובעת וכל הנדרש לביצוע מושלם של העבודה לרבות

 כיתוב בהתאם להנחיות המזמין כולל התאמת המכסה

1.51.10.0800

8,000.00 800.00 קומפלט10.00  טון מברזל יצקת כולל40אספקה והרכבת מכסה לתא בקרה קיים לעומס 
מסגרת ברזל מרובעת וכל הנדרש לביצוע מושלם של העבודה לרבות

כיתוב בהתאם להנחיות המזמין כולל התאמת המכסה

1.51.10.0810

2,000.00 400.00 קומפלט5.00 1.51.10.0820 טון40החלפת תקרה של תא קיים במידות שונות לתקרה מסוג כבד לעומס 

25,000.00 5,000.00 קומפלט5.00 1.51.10.0830 טון40 למכסה כבד לעומס A2החלפת מכסה של תא בקרה מסוג 

45,000.00 300.00 150.00 יח'  ס"מ (פלוס מינוס), מסגרות, שבכות, תאי50התאמת תאים עד לגובה 
ביקורת מכל סוג לרבות בזק ותקשורת, כולל שימוש בבטון גאוט

1.51.10.0860

4,500.00 9.00 500.00 מ"א ניקוי קווי ביוב, ניקוז קיימים בשטיפה כולל צילום ווידאו (כולל התאים
שבתוואי)

1.51.10.0880

1,500.00 50.00 קומפלט30.00 ניקוי תאי ביוב , ניקוז  וקולטנים (זוג קולטנים) בשטיפה (ישולם בעבור
)992תאים שלא נמצאים על תוואי שיבדק בסעיף 

1.51.10.0890

250.00 50.00 קומפלט5.00 העתקת עמודי שילוט ותמרור קיימים מכל סוג (לא כולל עמודים ושילוט
המחוברים לחשמל)

1.51.10.0900

7,500.00 2,500.00 קומפלט3.00 העתקת עמודי שילוט, פרסום,  וכדו' קיימים מכל סוג המחוברים לחשמל,
כולל העתקה ואישור מהנדס בודק, בעבור פירוק זהיר והעברה למחסני

 מהמסעיף50%העירייה ישולם 

1.51.10.0910

2,000.00 1.00 2,000.00 מ"ר הדברה בריסוס קוטל עשבים בשטחי ריצוף באישור המפקח מראש ובכתב 1.51.10.0920

10,000.00 50.00 200.00 מ"א ביטול, פירוק והסרת צנרת ניקוז / ביוב ומים בקטרים שונים וסתימת
קצוות בבטון (ישולם לפי מ"א שיפורק בפועל בלבד לא כולל הצינור

שבוטל ולא פורק)

1.51.10.0950

1,308,407.50 עבודות הכנה ופירוקים 51.10 סה"כ לתת פרק:

מצעים ותשתיות 51.30 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
186,900.00 70.00 2,670.00 מ"ק מצע סוג א' לרבות פיזור והידוק מבוקר, המצע יסופק ממחצבה מאושרת. 1.51.30.0009
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

186,900.00 מצעים ותשתיות 51.30 סה"כ לתת פרק:

עבודות אספלט 51.40 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
7,650.00 2.25 3,400.00 מ"ר 1.51.40.0011 ליטר/מ''ר1ציפוי יסוד באימולסיה ביטומית בשיעור של 

158,400.00 1.80 88,000.00 מ"ר 1.51.40.0014 ליטר/מ''ר0.35ציפוי מאחה באימולסיה ביטומית בשיעור של 

24,960.00 39.00 640.00 מ"ר  ס"מ מתערובת עם אבן דולומיט5שכבה מקשרת מבטון אספלט בעובי 
, לרבות פיזור והידוקPG 68-10), ביטומן 3/4 מ"מ ("19גודל מקסימלי 

1.51.40.0021

504,000.00 36.00 14,000.00 מ"ר  ס"מ מתערובת עם אבן דולומיט5שכבה מקשרת מבטון אספלט בעובי 
, לרבות פיזור והידוקPG 68-10), ביטומן 1 מ"מ ("25גודל מקסימלי 

1.51.40.0022

18,900.00 37.80 500.00 מ"ר  ס"מ מתערובת עם אבן דולומיט6שכבה מקשרת מבטון אספלט בעובי 
, לרבות פיזור והידוקPG 68-10), ביטומן 1 מ"מ ("25גודל מקסימלי 

1.51.40.0023

158,400.00 49.50 3,200.00 מ"ר  ס"מ מתערובת עם אבן דולומיט7שכבה מקשרת מבטון אספלט בעובי 
, לרבות פיזור והידוקPG 68-10), ביטומן 1 מ"מ ("25גודל מקסימלי 

1.51.40.0024

1,231,200.00 34.20 36,000.00 מ"ר PG ס"מ, ביטומן 4 עם אגרגט גס בזלתי, בעובי 3/4 מ"מ 19תערובת תא"צ 
, לרבות פיזור והידוק70-10 

1.51.40.0043

1,306,800.00 297.00 4,400.00 טון ריבוד שכבה נושאת עליונה מבטון אספלט בעובי משתנה, מתערובת עם
, לבות פיזורPG 68-10), ביטומן 1 מ"מ ("25אבן דולומיט גודל מקסימלי 

והידוק

1.51.40.0090

560,000.00 40.00 14,000.00 מ"ר 5 מ"מ עם אגרגט גס בזלתי, בעובי 19 (תא"מ) Sתערובת אספלטית מבנית 
, לרבות פיזור והידוק.PG-70-10 ס"מ, ביטומן 

1.51.40.0120

17,500.00 7.00 2,500.00 מ"ר  (תא"מ) בעבור תערובת תאמ"אSתוספת לסעיף תערובת אספלט מבנים 
,PG-70-10 ס"מ, ביטומן 5 עם אגרגט גס בזלתי, בעובי 1/2 מ"מ 12.5

לרבות פיזור והידוק.

1.51.40.0125

42,000.00 30.00 1,400.00 מ"ר  ס"מ, תערובת עם אבן דולומיט4אספלט למדרכות ושביל אופניים בשכבה 
" . לרבות פיזור והידוק מלאPG68-10 (0.5 מ"מ (12.5 גודל מקסימלי 

1.51.40.0130

4,029,810.00 עבודות אספלט 51.40 סה"כ לתת פרק:

מעקות בטיחות מבטון 51.91 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
870,000.00 300.00 2,900.00 מ"א .STEPמעקה בטיחות מבטון יצוק באתר דגם  1.51.91.0190

12,800.00 12,800.00 1.00 יח'  בודדSTEP למעקה בטון מטיפוס STEPמעבר מצמד מעקות בטון מטיפוס 
 מ'.15.0 באורך 

1.51.91.0930
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

882,800.00 מעקות בטיחות מבטון 51.91 סה"כ לתת פרק:

מעקות בטיחות מפלדה 51.92 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
506,000.00 230.00 2,200.00 מ"א " או ש"עEASY RAIL 1.33מעקה בטיחות קבוע מפלדה חד צדדי דגם "

 מ' וכל1.33, לרבות עמודים כל W-3 ורוחב פעיל נדרש H-1לרמת תפקוד 
פרטי החיבור

1.51.92.0190

135,000.00 45,000.00 3.00 יח' 1.51.92.0244 קמ"ש לרבות תשתית מבטוןTL2 80סופג אנרגיה ברמת תפקוד 

67,500.00 13,500.00 5.00 יח' התקן קצה למעקה בטיחות קבוע מפלדה לצידי הדרך / למפרדה שמתואם
 קמ"ש110למהירות 

1.51.92.0985

17,100.00 3,420.00 5.00 יח' "EASY RAIL 1.33פרט קצה (גלישה) למעקה בטיחות קבוע מפלדה דגם "
 מ'12או שו"ע באורך 

1.51.92.1012

10,000.00 10,000.00 1.00 יח'  ולהיפך, כולל מעבר למעקהEASY RAILמעבר ממעקה בטון למעקה 
EDSP וביצוע פרט מעבר BEST-CONNECT EDSP-BSWF

1.51.92.1960

735,600.00 מעקות בטיחות מפלדה 51.92 סה"כ לתת פרק:

8,169,180.00 סלילת כבישים ורחבות 51 סה"כ לפרק:

15,604,948.00 5078 - עד חתך 1מבנה  1 סה"כ לתת כתב:
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2 פרק:

עבודות בטון יצוק באתר לגשרי שילוט 2.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,300.00 260.00 5.00 מ"ק בטון רזה יצוק מתחת לאלמנטים מבניים 2.2.3.0010

110,000.00 1,000.00 110.00 מ"ק בחתכים כלשהם30ראשי כלונסאות מבטון ב-  2.2.3.0020

3,300.00 30.00 110.00 מ"ק 30 במקום בטון ב 40תוספת מחיר עבור בטון ב  2.2.3.0030

330.00 30.00 11.00 מ"ר תוספת מחיר עבור גמר פני בטון חשוף חזותי בטפסות עץ ו/או פלדה. 2.2.3.0040

64,800.00 4,050.00 16.00 טון  לזיון רכיבי בטון מזוין יצוק באתר 500Wמוטות פלדה רתיכים מסוג פ-
, בכל הקטרים והאורכים4/חלק 4466לפי ת"י 

2.2.3.0050

179,730.00 עבודות בטון יצוק באתר לגשרי שילוט 2.3 סה"כ לתת פרק:

179,730.00 2 סה"כ לפרק:

עבודות איטום 5 פרק:

עבודות איטום בטון 5.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
8,800.00 32.00 275.00 מ"ר איטום פני בטון של רכיבים הבאים במגע עם הקרקע  במערכת איטום

ביטומנית
2.5.2.0060

8,800.00 עבודות איטום בטון 5.2 סה"כ לתת פרק:

8,800.00 עבודות איטום 5 סה"כ לפרק:

עבודות תאורה ותשתיות לתקשורת סיבים אופטיים. 8 פרק:

תשתיות, צנרת, מובילים, כבלים ופירוקים. 8.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
)מחירי כל הסעיפים בכתב הכמויות שלהלן כוללים אספקה,1הערות: 

הובלה והתקנה מושלמת ואחריות אלא אם צוין אחרת בסעיף.

)המזמין שומר לעצמו את הזכות להוסיף ו/או לבטל סעיפים ללא שינוי2
במחירי היחידה ו/או לספק חומרים ולא תהא לקבלן שום עירעור או

תביעות.

) השלמות לכתב הכמויות וכן איפיוני ציוד והסברים מפורטים יותר,3
ראה פירוט במפרט הטכני הרלוונטי למכרז זה.

) התיאור בכתב הכמויות הוא תמציתי בלבד, ואינו  גורע מהמפרט4
 והמפרט המיוחד למכרז זה.08הטכני 

, עפ"י חוק08)כל העבודה תבוצע עפ"י המפרט הכללי הבינמשרדי פרק 5
החשמל ועפ"י הנחיות חברת החשמל וחברות התקשורת.



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 33עמוד: 30/06/2020

318/2018כתב כמויות למכרז מספר 
mהפרדה מפלסית גבעה צרפתית, מכרז כרייה

 - מצומת קוקה קולה מזרחה2תת כתב: מבנה 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
) כל אביזר המצויין לגביו דגם נידרש הכוונה היא לדגם הנדרש ו/או6

לשו"ע אשר יאושר מראש ע"י המהנדס היועץ.

) הקבלן חייב לתמחר את הציוד לפי המצויין במכרז זה ולא ציוד אחר.7

. מטעם היצרן וחתומה עלC.O.C) חלה חובה על הקבלן להציג תעודת 8
ידו, על כל משלוח של ציוד כנדרש במפרט הטכני.

55,000.00 50.00 1,100.00 מ"א  ס"מ, באמצעות150 ס"מ ברוחב עד 120חפירה ו/או חציבת תעלה בעומק 
כל כלי מכאני שיידרש לרבות חופר-תעלות או בעבודת ידיים, בכל סוגי
הקרקע כולל ריפוד וכיסוי חול, הנחת סרט סימון תיקני, ומילוי החפירה

במצע מהודק בשכבות בבקרה מליאה, החזרת השטח לקדמותו וסילוק
עודפי חפירה.

2.8.1.0010

6,000.00 60.00 100.00 מ"א  ס"מ,150 ס"מ ברוחב עד 150 עד 121חפירה ו/או חציבת תעלה בעומק מ-
באמצעות כל כלי מכאני שיידרש לרבות חופר-תעלות או בעבודת ידיים,
בכל סוגי הקרקע כוללריפוד וכיסוי חול, הנחת סרט סימון תיקני, ומילוי
החפירה במצע מהודק בשכבות בבקרה מליאה, החזרת השטח לקדמותו

לרבות וסילוק עודפי חפירה.

2.8.1.0020

7,000.00 70.00 100.00 מ"א  ס"מ,150 ס"מ ברוחב עד 200 עד 151חפירה ו/או חציבת תעלה בעומק מ-
באמצעות כל כלי מכאני שיידרש לרבות חופר-תעלות או בעבודת ידיים,
בכל סוגי הקרקע כוללריפוד וכיסוי חול, הנחת סרט סימון תיקני, ומילוי
החפירה במצע מהודק בשכבות בבקרה מליאה, החזרת השטח לקדמותו

לרבות וסילוק עודפי חפירה.

2.8.1.0030

3,000.00 30.00 100.00 מ"א תוספת לסעיפי חפירה שונים בעבור חציית משטח אספלט/בטונים ו/או
פירוק ריצוף בשטח כבישים, מדרכות ו/או איי תנועה כולל אבני שפה

מכל סוג, באמצעות כל כלי מכאני שיידרש לרבות חופר-תעלות או עבודה
 ידנית, כולל חיתוך (ניסור) ושבירת אספלט/בטון קיים בעומק השכבות

הקיימות ובכל שכבה שהיא, חפירה וחציבה לרבות בעבודת ידיים לעומק
 ס"מ.150 ס"מ, ברוחב עד 150עד 

2.8.1.0040

18,000.00 180.00 100.00 מ"א תוספת לסעיפי חפירה בעבור תיקון משטח אספלט/בטונים ו/או ריצוף
בשטח כבישים, מדרכות ו/או איי תנועה כולל ריפוד וכיסוי חול, החלפת

 סרט סימון תיקני, תיקון הכביש באספלטC.L.S.Mכל נפח החפירה בבטון 
חם או קר (זמני) כולל אספקת האספלט, הבטון, אבני שפה והמרצפות,

החזרת המצב לקדמותו בסיום על כל שכבות האספלט / בטון וכדו'. ופינוי
 עודפי חפירה.

2.8.1.0050

5,720.00 260.00 22.00 מ"ק  נוסף להגנת צנרת מעל מכשול ו/או לכל מקום שיידרש,20יציקת בטון ב-
(לפי דרישת מנה"פ מראש ובכתב)

2.8.1.0070

750.00 125.00 6.00 יח' עמוד סימון לחציית קו חשמל או תקשורת מכל סוג שהוא, העמוד מפלדה
 מ"א, כולל יסוד בטון1מגולוונת צבוע בשחור צהוב לסירוגין, בגובה 

 ס"מ, ושלט מיציקת אלומיניום תקנית, כולל חפירה/חציבה30*30*30
ליסוד וסילוק עודפי אדמה.

2.8.1.0080

2,600.00 2,600.00 1.00 יח'  לעומסB125תא בקרה לחשמל עם תקרה כבדה ומכסה מיציקת פלדה 
 עם סמל הרשות וכיתוב יצוקים בהטבעה לפי סוג489 טון לפי ת"י 12.5

 מ', עם שלבי טיפוס,כולל1.63 ס"מ ובעומק 100המערכת. התא בקוטר 
חפירה/חציבה וסילוק עודפי אדמה.

2.8.1.0090

23,000.00 2,300.00 10.00 יח'  לעומסB125תא בקרה לחשמל עם תקרה כבדה ומכסה מיציקת פלדה 
 עם סמל הרשות וכיתוב יצוקים בהטבעה לפי סוג489 טון לפי ת"י 12.5

 מ', עם שלבי טיפוס,1.29/1.63 ס"מ ובעומק 80המערכת. התא בקוטר 
כולל חפירה/חציבה וסילוק עודפי אדמה.

2.8.1.0100

1,600.00 400.00 4.00 יח'  ס"מ הנ"ל עבור תקרה ומכסה80/100תוספת לתא בקרה לחשמל בקוטר 
.489 לפי ת"י C250כנ"ל אך לעומס 

2.8.1.0110
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,400.00 600.00 4.00 יח'  ס"מ הנ"ל עבור תקרה ומכסה80/100תוספת לתא בקרה לחשמל בקוטר 

.489 לפי ת"י D400כנ"ל אך לעומס 
2.8.1.0120

1,200.00 300.00 4.00 יח'  ס"מ50 ס"מ בגובה 80תוספת מחיר לתא בקרה לחשמל של חוליה בקוטר 
להעמקת התא, כולל תוספת שלבי טיפוס,  וכל הנדרש לביצוע מושלם של

 העבודה.

2.8.1.0140

52,800.00 2,200.00 24.00 יח'  מ', במידות שלא15 לעמוד תאורה בגובה עד 30יסוד בטון מזוין ב-
תפחתנה מהמידות המצויינות בתוכנית פרט מנחה המצורפת לחוזה.

 מ"מ עבור הארקת יסוד, ברגי4X50המחיר כולל גם: פס פלדה מגולוון 
יסוד, ברזלי הזיון וריתוכם כהארקת יסוד, כל הצנרת ביסוד ושרוולים

 מ"מ, חפירת/פריצת/חציבת בור בכל סוג110מצינור שרשורי בקוטר 
קרקע, חומר ייצוב כגון בנטונייט לפי הצורך, הכנת תבנית, התקנת כלוב
ברגי היסוד, ברזל הזיון, מילוי, הידוק וכו', לרבות אישור הקונסטרוקטור

מטעם הקבלן, על ביצוע היסוד לפי תוכניותיו.

2.8.1.0170

1,800.00 18.00 100.00 מ"א  מ"מ דגם "מגנום", או110צינור פלסטי שרשורי גמיש דו שכבתי קוטר 
"קוברה גמיש" או שווה איכות מאושר, עם חוט משיכה מניילון שזור

 מ"מ  וחיבורים אטומים בין הצינורות.8בקוטר 

2.8.1.0220

21,700.00 14.00 1,550.00 מ"א  מ"מ דגם "מגנום" או75צינור פלסטי שרשורי גמיש דו שכבתי קוטר 
"קוברה גמיש" או שווה איכות מאושר, עם חוט משיכה מניילון שזור

 מ"מ  וחיבורים אטומים בין הצינורות.8בקוטר 

2.8.1.0230

18,600.00 12.00 1,550.00 מ"א  מ"מ דגם "מגנום" או50צינור פלסטי שרשורי גמיש דו שכבתי קוטר 
"קוברה גמיש" או שווה איכות מאושר, עם חוט משיכה מניילון שזור

 מ"מ  וחיבורים אטומים בין הצינורות.8בקוטר 

2.8.1.0240

1,200.00 10.00 120.00 מ"א  מ"מ דגם "מגנום" או29צינור פלסטי שרשורי גמיש דו שכבתי קוטר 
"קוברה גמיש" או שווה איכות מאושר, עם חוט משיכה מניילון שזור

 מ"מ  וחיבורים אטומים בין הצינורות.8בקוטר 

2.8.1.0245

2,850.00 95.00 30.00 מ"א  מ"מ להנחה3.96 מ"מ, עובי דופן 114צינור פלדה מגלוון קוטר 
בהצטלבויות עם תשתיות מערכות שונות, כולל חוט משיכה מניילון שזור

 מ"מ.8בקוטר 

2.8.1.0246

78,570.00 97.00 810.00 מ"א  אצבעות5 ממ"ר, כולל סופיות (מפצלת) מתכווצות עם 5X35 N2XYכבל 
מתוצרת "רייקם" או "מגלן" או שווה איכות מאושר, לסגירת קצוות הכבל.

 המחיר כולל בדיקת מגר וחיבור בקצוות.

2.8.1.0250

17,000.00 68.00 250.00 מ"א  אצבעות5 ממ"ר, כולל סופיות (מפצלת) מתכווצות עם 5X16 N2XYכבל 
מתוצרת "רייקם" או "מגלן" או שווה איכות מאושר, לסגירת קצוות הכבל.

 המחיר כולל בדיקת מגר וחיבור בקצוות.

2.8.1.0280

24,960.00 32.00 780.00 מ"א  אצבעות5 ממ"ר, כולל סופיות (מפצלת) מתכווצות עם 5X2.5 N2XYכבל 
מתוצרת "רייקם" או "מגלן" או שווה איכות מאושר, לסגירת קצוות הכבל.

 המחיר כולל בדיקת מגר וחיבור בקצוות.

2.8.1.0285

33,600.00 24.00 1,400.00 מ"א  ממ"ר, מונח בחפירה35מוליך הארקה מנחושת גלויה ושזורה בחתך 
בקרקע ו/או מושחל בצינורות שפורטו בנפרד, כולל חיבורו.

2.8.1.0300

3,600.00 1,200.00 3.00 יח'  מטר כולל ראש3 מ"מ ובאורך 19אלקטרודת הארקה "קופרוולד" בקוטר 
הקשה וחיבור, ראש חדירה, מחברים בין הקטעים, בריכת בטון בקוטר

 ממ"ר35 טון,חיבור במוליך נחושת שזור 12.5 ס"מ עם מכסה 60ובעומק 
מהאלקטרודה אל פס חיבור של הארקת יסוד.

2.8.1.0310
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,200.00 400.00 קומפלט3.00 התחברות לעמוד קיים כולל החדרת הכבל דרך היסוד ועד לתא האביזרים

 מ"מ קוטר80לרבות חפירה ו/או חציבה, הכנסת שרוול שרשורי נוסף 
ביסוד קיים ותיקוני בטון ותוספת מאמ"ת תלת פזי במגש קיים מתאים

לחתך הכבל הקטן יותר (במידה ובהסתעפות יורדים בשטח חתך הכבל).

2.8.1.0320

1,150.00 1,150.00 קומפלט1.00 התחברות מתקן תאורה למרכזיית תאורה קיימת, כולל החדרת כבלים
ומוליכי הארקה לפי מס' המעגלים המתחברים דרך היסוד וכולל כל

החיבורים והתאומים הדרושים כולל תוספת ציוד חשמלי במרכזיה
בהתאם לצורך עידכון שילוט למעגלים במרכזיה בהתאם להזנות חשמל

והתוכניות ואיטום הצנרת.

2.8.1.0330

3,320.00 830.00 קומפלט4.00 חיבור הזנה חשמלית לתחנת אוטובוס מסוג "פוסטר מדיה", לשלטים ו/או
), חדשים ו/או קיימים ו/או מועתקים,7תמרורים מאירים (לרבות תמרור ג-

 כולל העבודות וחומרי העזר לרבות אספקתם והתקנתם, חדירה דרך
היסוד, חפירה וחציבה, כסוי והידוק, תיקון הציפויים והחזרת המצב

לקדמותו, קומפלט (כבל וצינור נמדדים בנפרד).

2.8.1.0340

1,500.00 750.00 2.00 יח'  מטר. המחיר כולל15התקנה חוזרת של עמוד תאורה מפירוק בגובה עד 
הכנת העמוד להתקנה חוזרת לרבות, ניקוי העמוד וצביעה מחדש במידת

הצורך לפי המפרט, החלפת מגש אבטחה, חיווט, נורות וציוד הדלקה
בהתאם להנחיות המפקח, כולל הצבת העמוד על יסוד, כולל סגירת ברגי

יסוד, הרכבת זרוע, פנסי תאורה, נורות, מגש אבטחה, הכנסת כבל י חשמל
 לתוך העמוד וחיבורים, השחלה וחיבור כבל מהפנסים אל המגשים וכו'.

2.8.1.0360

900.00 300.00 קומפלט3.00 פירוק תא מעבר קיים, כולל חפירה ו/או חציבה, גילוי צנרת/כבלים
קיימים, פירוקם ובידדם ביצוע מופות לצנרת קיימת בתוך התא, פירוק

התא ופינוי מהאתר למחסני מזמין או הטמנה לפי הנחיות מנה"פ, מילוי,
הידוק והשלמת השטח למצב הסביבה

2.8.1.0380

2,200.00 1,100.00 2.00 יח' העתקת תא מעבר קיים באזור כביש מתוכנן לאזור מדרכה מתוכננת
,לרבות הארכת כבלים וחיבורים חשמליים קיימים ולרבות התאמת גובה

מכסה התא לגובה מדרכה מתוכננת.

2.8.1.0390

1,000.00 250.00 קומפלט4.00 חיבור צנרת חדשה לתא מעבר קיים, כולל חפירה, ביצוע חורים חדשים 
וסתימתם בבטון, הגנה על כבלים קיימים בזמן ביצוע העבודה, ניקוי התא,

 מילוי חצץ  והחזרת פניהשטח לקדמותו, המחיר לכל כמות הצנרת
החדשה המתחברת לתא הבקרה.

2.8.1.0400

1,400.00 700.00 קומפלט2.00 גילוי תאי מעבר קיימים אשר כוסו עם אדמה או אספלט, לרבות התאמת 
גובה ומכסה של תאי מעבר הקיימים לפני שטח והחזרת מצב השטח

מסביב לתא  לקדמותו - לפי אישור מנה"פ.

2.8.1.0410

600.00 300.00 2.00 יח' התאמת גובה תא תאורה קיים מכל סוג שהוא (הנמכה או הגבהה). 2.8.1.0420

100.00 50.00 2.00 יח' ביצוע פסק חשמלי בעמוד תאורה. המחיר כולל ניתוק כבלים, בידודם
וביצוע סימון בר קיימא בעמוד.

2.8.1.0430

480.00 20.00 24.00 יח' שינוי מיספור/שילוט עמודי תאורה קיימים בהתאם להנחיות המחלקת
המאור של עיריית ירושלים. לרבות ניקוי ומחיקת המיספור הישן ע"י

חומר מתאים.

2.8.1.0450

1,260.00 420.00 3.00 יח'  רגישות2X25A וממסר פחת 10KA ,16ACמבטיח חצי אוטומטי דו קוטבי 
30MAעם כיסויים ושילוט עבור הזנת ראש מערכת השקייה, ההתקנה ,

בעמוד התאורה המזין.

2.8.1.0460
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,125.00 75.00 15.00 ש"ע שעות עבודה של חשמלאי מוסמך ברג'י לפי הנחיות מנהל הפרוייקט

בכתב בלבד.
2.8.1.0470

900.00 60.00 15.00 ש"ע שעות עבודה של חשמלאי עוזר ברג'י לפי הנחיות מנהל הפרוייקט בכתב
בלבד.

2.8.1.0480

400,085.00 רת, מובילים, כבלים ופירוקים. תשתיות, צנ 8.1 סה"כ לתת פרק:

אביזרים וציוד. 8.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
****************************************** מחיר העמודים,

הזרועות והפנסים כולל צביעתם במידה ונדרש. הצביעה תהיה בתנור לפי
מפרט צביעה אפוקול כאמור במפרט הטכני בגוון לפי ע"פ דרישת המזמין.

 מחיר העמוד כולל הספקה והתקנה של מחזיק דגלים מגולוון. כל
המחירים כוללים התקנה.

**** **************************************

54,000.00 6,000.00 9.00 יח'  מטר, עשוי15אספקה והובלה של עמוד תאורה בחתך קוני עגול, בגובה 
 מ'/שניה. כולל47מפלדה מגולוונת (טבול באבץ חם) למהירות רוח של 

פתח ודלת לתא מגש אבטחה, פלטת בסיס עם חיזוקים וכל האביזרים
הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע והפנס בראשו. הכל בשלמות לפי
תוכנית פרט מנחה, הנ"ל יהיה צבוע בגוון ע"פ הנחיית האדריכל בצביעה

בתנור.

2.8.2.0005

69,000.00 4,600.00 15.00 יח'  מטר, עשוי12אספקה והובלה של עמוד תאורה בחתך קוני עגול, בגובה 
 מ'/שניה. כולל47מפלדה מגולוונת (טבול באבץ חם) למהירות רוח של 

פתח ודלת לתא מגש אבטחה, פלטת בסיס עם חיזוקים וכל האביזרים
הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע והפנס בראשו. הכל בשלמות לפי
תוכנית פרט מנחה, הנ"ל יהיה צבוע בגוון ע"פ הנחיית האדריכל בצביעה

בתנור.

2.8.2.0010

40,500.00 1,350.00 30.00 יח' הספקה והובלה של  זרוע  יחידה  עשויה מפלדה מגולוונת (טבולה באבץ
47 מ' מותאמת לעמוד פלדה הנ"ל, למהירות רוח 2חם), באורך אופקי עד 

מ' לשניה הנ"ל יהיה צבוע בגוון ע"פ הנחיית האדריכל בצביעה בתנור
2014תצורה כדוגמת כביש בגין דרום ביצוע 

2.8.2.0020

12,000.00 2,000.00 6.00 יח' אספקה והובלה של  זרוע כפולה עשויה מפלדה מגולוונת  (בכל זוית
, מזלג וכיו"ב), (טבולה באבץ חם), באורך אופקי90, 180וצורה שתדרש: 

 מ' לשניה.הנ"ל47 מ' מותאמת לעמוד פלדה הנ"ל, למהירות רוח 1.5עד 
יהיה צבוע בגוון ע"פ הנחיית האדריכל בצביעה בתנור,תצורה כדוגמת

2014כביש בגין דרום ביצוע 

2.8.2.0030

49,000.00 3,500.00 14.00 יח' כנ"ל אך מרובעת לארבעה פנסים. 2.8.2.0035

392,000.00 4,000.00 98.00 יח'  עוצמה ודגםTESEOאספקה והובלה של גוף תאורה חוץ דגם של שריידר 
ע"פ חישוב

2.8.2.0040

46,800.00 3,900.00 12.00 יח' כנ"ל אך אספקה לעירייה. 2.8.2.0041

98,000.00 7,000.00 14.00 יח' 2.8.2.0042 ואט600 קלווין הספר 3000 לד טמפ' OMNISTAR דגם HMפנס לעמוד 

15,000.00 5,000.00 3.00 יח' כנ"ל אך הספקה לעירייה בלבד 2.8.2.0045

20,400.00 850.00 24.00 יח'  כחול בראש העמוד דגם עירית ירושלים כולל כל הנדרש עדLEDפנס 
הפעלה מלאה.

2.8.2.0046
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
8,400.00 280.00 30.00 יח' אספקה והובלה של מגש אבטחה דגם עיריית ירושלים  ג"ת כולל  מ"ז

 ק"א עם ניתוק אפס (בעלי מודול אחד).10 א', 6חצי אוטומטיים דו קוטבי 
2.8.2.0060

2,040.00 340.00 6.00 יח' 10 א', 6 מ"זים חצי אוטומטיים דו קוטבי 2 ג"ת כולל 2מגש אבטחה עבור 
 ק"א עם ניתוק אפס (בעלי מודול אחד).

2.8.2.0070

5,040.00 120.00 42.00 יח' 120 יחידות 4תוספת עבור כל פנס נוסף עד  2.8.2.0075

12,000.00 500.00 24.00 יח'  מ' על יסוד בטון, כולל הרכבת זרועות,15הצבת עמוד פלדה בגובה עד 
פנסים, נורות, מגשי אבטחה, אביזרים וחיבורים כנדרש, פילוס ואיזון.

2.8.2.0080

600.00 25.00 24.00 יח' שילוט עמודי תאורה ע"י לוחית מתכת ע"פ דרישות והנחיות מחלקת
התאורה של מזמין (הלוחית תותקן בעזרת ניטים).

2.8.2.0090

2,400.00 100.00 24.00 יח' 2.8.2.0100 דגלים.2מחזיק דגלים לעמוד תאורה, ל-

827,180.00 אביזרים וציוד. 8.2 סה"כ לתת פרק:

מרכזיית תאורה. 8.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
52,000.00 52,000.00 קומפלט1.00  דגם "ע"פ סטנדרט עיריית3X80Aמרכזיית מאור לגודל חיבור של -

ירושלים. המחיר כולל: יסוד מבטון, ארונות מפוליאסטר משוריין, ציוד
מיתוג חשמלי, חיווט, אביזרים ועבודות עזר לביצוע בשלמות. הכל

קומפלט כמפורט בתוכניות שבחוברת הפרטים, בהתאם למפרט הטכני
ודרישות מחלקת המאור של עיריית ירושלים

2.8.3.0010

15,000.00 15,000.00 1.00 יח' פירוק ו\או הזזה של מרכזיית מאור קיימת בכל גודל ע"פ הנחיות המפקח
למחסני העירייה או התקנתה מחדש כולל כל הדרישות הנילוות עד

הפעלה מלאה.

2.8.3.0015

12,000.00 12,000.00 קומפלט1.00 העברת תשלום עבור ביצוע יחידת קצה לפיקוד אלחוטי במרכז הדלקה
 ש"ח, קומפלט.10000ע"ס 

2.8.3.0020

3,200.00 3,200.00 1.00 יח' גומחת בטון לתא מנייה (מדידה ואבטחה) ח"ח (לתא מנייה עשוי
 ס"מ, גובה100 במידות: רוחב פנים עד כ- 3X250Aפוליסטר) לחיבור עד 

 כולל תעלת כבלים30 ס"מ עשוייה בטון מזויין ב- 60 ס"מ עומק 200
וצנרת יצוקה מבטון מתחת לגומחה, כולל הצבה וביסוס בהתאם

לתוכניות, בתאום עם ח"ח ובאישור מנה"פ.

2.8.3.0030

7,000.00 700.00 10.00 מ"ר אופצייה להחלטת המזמין: ביצוע דלתות פלדה מגולוונת וצבועה בתנור
לכיסוי גומחות בטון, בהתאם למפרט עירוני (מאור) לרבות צירים, מנעול

וכל הנדרש לביצוע מושלם של העבודה

2.8.3.0031

2,200.00 2,200.00 קומפלט1.00 טיפול של הקבלן מול ח"ח לביצוע חיבור למרכזיית תאורה החדשה כולל
תאומים ואישורים הדרושים, הגשת תוכניות , הזמנת ביקורת ולווי ח"ח
בזמן הביקורת וכל עבודות העזר והכנות לפי דרישת  ח"ח, עד לקבלת

החיבור הנדרש ואישור ח"ח לחיבור המתקן, כולל תשלום עבור הבדיקות.

2.8.3.0040
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318/2018כתב כמויות למכרז מספר 
mהפרדה מפלסית גבעה צרפתית, מכרז כרייה

 - מצומת קוקה קולה מזרחה2תת כתב: מבנה 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,500.00 2,500.00 קומפלט1.00 בדיקת מהנדס חשמל בודק לבדיקת מתקן החשמל והתאורה על פי חוק

החשמל, כולל מסירת תעודת רישום ובדיקה של המתקן עם תוצאות
הבדיקה ואישור לחיבור המתקן למתח. כולל תיקון כל הליקוים שיתגלו

וביצוע בדיקה חוזרת עד לקבלת תוצאה תקינה ואישור לחיבור למתקן
החשמל. המהנדס יאושר ע"י מתכנן החשמל.

2.8.3.0050

93,900.00 מרכזיית תאורה. 8.3 סה"כ לתת פרק:

DALIציוד ותשתיות  8.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
140.00 יח' MDR-20-24 DC24Vספק   2.8.4.0010

14,300.00 יח' EN-LUNIMASTER SPCבקר ראשי  2.8.4.0020

3,750.00 יח' EN-INCOM-STREETמתאם תקשורת  2.8.4.0030

7,800.00 יח' EN-CD-STREETבקר משנה  2.8.4.0040

1,600.00 יח' EN-PS-DALI DALI ל-DCספק  2.8.4.0050

2,800.00 יח' קופסאת חיבורים להוספה חיצונית על מרכזייה, מפוליאסטר משוריין עם
דלת ונעילה עם מנעול אינטגרלי של עיריית ירושלים, כולל החיבורים

והעיגון וכל הנדרש להפעלה מלאה .

2.8.4.0060

710.00 יח' הגנה לעמוד תאורה עם פנס לד מפני מתח יתר והגבלת זרם התנעה
EN-MES440

2.8.4.0070

2,200.00 יח' DALI  EN-REP-DALIמגבר תקשורת  2.8.4.0080

1,500.00 יח' EN-PS-DALIספק  2.8.4.0090

103,200.00 16.00 6,450.00 מ"א  דגם עיריית ירושלים כולל חוט11 מ"מ י.ק.ע. 50 בקוטר HDPEצנרת 
 מ"מ, מחברי ואטמי צנרת. המחיר לפי מטר רץ של כל קנה.8משיכה 

2.8.4.0100

30.00 מ"א  אצבעות5ממ"ר, כולל סופיות (מפצלת) מתכווצות עם 3X2.5 N2XYכבל 
מתוצרת "רייקם" או "מגלן" או שווה איכות מאושר, לסגירת קצוות הכבל.

 המחיר כולל בדיקת מגר וחיבור בקצוות.

2.8.4.0110

103,200.00 DALIציוד ותשתיות  8.4 סה"כ לתת פרק:

תאורה זמנית. 8.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 39עמוד: 30/06/2020

318/2018כתב כמויות למכרז מספר 
mהפרדה מפלסית גבעה צרפתית, מכרז כרייה

 - מצומת קוקה קולה מזרחה2תת כתב: מבנה 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הסעיפים הבאים מתייחסים למתקן תאורה זמנית, אשר יסופק, יותקן

ויופעל בשלמות ע"י הקבלן למשך כל תקופת העבודה. מתקן התאורה
יפורק לאחר הפעלת התאורה הסופית או בשלב אחר של עבודות הסלילה

ויותקן מחדש לפי החלטת מנהל הפרויקט או מפקח החשמל. לאחר גמר
עבודות הסלילה יפורק המתקן ויפונה למחסני הקבלן, כל העבודה תבוצע

ב שלמות ע"פ דרישות והנחיות מנהל הפרויקט או מפקח החשמל.
****************************************

234,000.00 6,000.00 39.00 חודש היקצב חודשי קבוע בעבור אספקה, התקנה, חיבור, הפעלה ואחזקה של
מתקן תאורה זמני על עמודי עץ. המחיר כולל: יסודות בטון ניידים 

מותקנים בקרקע ו/או ביסודות הבטון, עוגנים, עמודי תמך, זרועות פלדה
מגולוונות בכל אורך, כבלי תא"מ בחתך הדרוש, ג"ת מדגמים המאושרים

, קופסאות אבטחה, כבלי הזנה לג"ת,250Wע"י המתכנן עם נורות נל"ג 
חיבור המ תקן למקור זרם, כולל אספקה והתקנה וחיבור של לוח תאורה

 במידת הצורך, כולל תאום עם חברת החשמל לחיבור זמני,25Aזמני עד 
אספקה והתקנה של גנרטור במידת הצורך (כולל דלק בכמות הדרושה
לפעולה תקינה של מתקן התאורה) כל הציוד ואביזרי העזר להתקנה

והפעלה בשלמות. כולל גם אישור ע"י בודק מוסמך לפני ה

2.8.5.0010

כמו כן, המחיר כולל העתקות של מתקן התאורה הזמנית - כולו או חלקו,
עפ"י צורכי הביצוע השונים והסדרי התנועה - בין אם ידועים בשטח
במכרז ובין אם לא. ההקצב החודשי קבוע, ללא קשר למספר מתקני

התאורה הפועלים במקביל. ההקצב ישולם רק בחודשים בהם תופעל
תאורה זמנית עפ"י הוראות המפקח, בגמר הביצוע האביזרים יפורקו

וימסרו למחסני העירייה (בהתאם להחלטת המפקח).

234,000.00 תאורה זמנית. 8.5 סה"כ לתת פרק:

תשתיות בקרה ורמזורים 8.12 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הערה: התיאור המלא של העבודה, האספקה וההתקנה - על פי כתב

הכמויות, התוכניות, המפרט והפרטים. כל סעיפי אספקה והנחת צנרת,
כוללים ריפוד חול כנדרש, לכל מספר צינורות נתון. בכל סעיף בכתב 

הכמויות, יש הפנייה לסעיף המתאים בפרט, אך  התיאור המלא של
העבודות הנדרשות מורכב מכל סעיפי המפרט, גם אם לא הוזכרו בסעיף

אלי ו מפנה  כתב כמויות זה. מחירי השוחות כוללים מילוי חוזר סביב
C.L.S.Mהשוחה ב 

70,250.00 50.00 1,405.00 מ"א  ס"מ, באמצעות150 ס"מ ברוחב עד 120חפירה ו/או חציבת תעלה בעומק 
כל כלי מכאני שיידרש לרבות חופר-תעלות או בעבודת ידיים, בכל סוגי
הקרקע כוללריפוד וכיסוי חול, הנחת סרט סימון תיקני, ומילוי החפירה

במצע מהודק בשכבות בבקרה מליאה, החזרת השטח לקדמותו לרבות
וסילוק עודפי חפירה.

2.8.12.0020

1,500.00 30.00 50.00 מ"א תוספת לסעיפי חפירה שונים בעבור חציית משטח אספלט/בטונים ו/או
פירוק ריצוף בשטח כבישים, מדרכות ו/או איי תנועה כולל אבני שפה

מכל סוג, באמצעות כל כלי מכאני שיידרש לרבות חופר-תעלות או עבודה
 ידנית, כולל חיתוך (ניסור) ושבירת אספלט/בטון קיים בעומק השכבות

הקיימות ובכל שכבה שהיא, חפירה וחציבה לרבות בעבודת ידיים לעומק
 ס"מ.150 ס"מ, ברוחב עד 150עד 

2.8.12.0040

9,000.00 180.00 50.00 מ"א תוספת לסעיפי חפירה בעבור תיקון משטח אספלט/בטונים ו/או ריצוף
בשטח כבישים, מדרכות ו/או איי תנועה כולל ריפוד וכיסוי חול, החלפת

 סרט סימון תיקני, תיקון הכביש באספלטC.L.S.Mכל נפח החפירה בבטון 
חם או קר (זמני) כולל אספקת האספלט, הבטון, אבני שפה והמרצפות,

החזרת המצב לקדמותו בסיום על כל שכבות האספלט / בטון וכדו'. ופינוי
 עודפי חפירה.

2.8.12.0050

2,800.00 280.00 10.00 מ"ק , סביב ההיקף החיצוני של הצינורות לכל20עטיפת צנרת בבטון מסוג ב-
מספר קנים באישור הפיקוח מראש ובכתב.

2.8.12.0055

 צנרת2.0תת פרק 
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318/2018כתב כמויות למכרז מספר 
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
 כוללים גם "מוצצים"HDPEכל צנרת ה 

44,720.00 20.00 2,236.00 מ"א  מ"מ דרג75 בקוטר חיצוני HDPEאספקה והנחת צינור פוליאתילן קשיח  
 כולל מצמדים כנדרש וחוט משיכה. סעיף מפרט עיריית ירושלים:13.5

51.11.110.40

2.8.12.0062

1,040.00 16.00 65.00 מ"א  מ"מ דרג50 בקוטר חיצוני HDPEאספקה והנחת צינור פוליאתילן קשיח  
 כולל מצמדים כנדרש וחוט משיכה. סעיף מפרט עיריית ירושלים:11

51.11.110.40

2.8.12.0065

1,400.00 14.00 100.00 מ"א  מ"מ דגם "קוברה", "מגנום" או שווה75אספקה והנחת צינור שרשורי 
 מ"מ, מונח בתעלה או בקירות ותקרות מבטון8ערך,  כולל חוט משיכה 

51.11.110.30מזוין. סעיף מפרט עיריית ירושלים: 

2.8.12.0070

47,268.00 36.00 1,313.00 מ"א  כולל מצמדים כנדרש וחוט משיכה. סעיףPVC מ 4אספקה והנחת צינור "
51.11.110.00מפרט עיריית ירושלים: 

2.8.12.0080

 תאי חיבור ומעבר3.0תת פרק 

57,500.00 2,300.00 קומפלט25.00  ס"מ,100 ס"מ, בגובה של עד 80אספקה והנחת בריכת כבילים קוטר פנים 
 טון, כולל12.5 כולל חוליות טרומיות תקרה, טבעת ומכסה לעומס 

 ס"מ, מכסה יצקת דגם ע. ירושלים, כמפורט60מדרגות ירידה. פתח 
 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה110במפרט הטכני, עומק הבריכה לפחות 

בניה ככל הנדרש,  כולל הסדרת השטח, חדירת כל הצנרת, אטימה, ניקוז
.1.1.80. עפ"י פרט CLSMכולל כיסוי ב 

2.8.12.0090

36,000.00 6,000.00 קומפלט6.00  מתוצרת המאושרת ע"י חב' "בזק",A1אספקה והנחת תא לתקשורת דגם 
, לרבותA1.c ,1.1.A1.b ,1.1.A1.a.1.1ללא רצפה, במידות על פי פרטים 

הספקה, והתקנת המכסים מיצקת ברזל עם סמל עירית ירושלים וכיתוב
בקרת רמזורים ביצקת המכסה, כולל חפירה ו/או חציבה/בניה כולל

הסדרת השטח, חדירת כל הצנרת, אטימה, וניקוז.

2.8.12.0100

1,500.00 750.00 2.00 יח' חיבור צנרת במופות ופירוק/ביטול תא קיים לכל כמות צנרת 2.8.12.0110

6,000.00 1,200.00 5.00 יח' תוספת מחיר להתקנת/בניית תא בכל קוטר על תוואי קיים. עפ"י פרט
1.4.1

2.8.12.0120

500.00 250.00 2.00 יח' חיבור צנרת לתא כבילים קיים, בכל כמות, מכל סוג ובכל קוטר, לרבות
חציבת חור מתאים וביטון הצנרת. הגנה על כבלים קיימים, בזמן ביצוע

העבודה, ניקוי התא, מילוי חצץ והחזרת פני השטח לקדמותו.

2.8.12.0190

279,478.00 תשתיות בקרה ורמזורים 8.12 סה"כ לתת פרק:

1,937,843.00 עבודות תאורה ותשתיות לתקשורת סיבים אופטיים. 8 סה"כ לפרק:

מבני פלדה 19 פרק:

גשרי שילוט 19.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
31,500.00 14.00 2,250.00 ק"ג בורגי-עיגון מגולוונים מבוטנים בראשי כלונסאות או בעמודי-יסוד לגשרי

שילוט.
2.19.2.0070
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הערה: המזמין רשאי להחליט על סוג הגשרים (עמודי בטון או פלדה)

בהתאם לשיקולו הבלעדי, לקבלן לא תהיה עילה לשינוי מחירי היחידה
עקב שינוים אלו, כל אלמנטי הפלדה כוללים גם גילוון (כלול במחיר

היחידה)

21,200.00 2,650.00 8.00 מ"ק  בחתכים שונים ומשתנים50עמודים טרומיים של גשר זיזי מבטון מזוין ב-
ובגבהים שונים, עם שני זיזים בחתכים משתנים בראש העמוד, כולל

טבלת-עיגון ומחבר מפחי-פלדה בתחתית העמוד , גמר פני בטון חשוף
חזותי.

2.19.2.0091

192,000.00 3,000.00 64.00 מ"ק  בחתכים שונים50עמודים טרומיים של גשר מסגרת מבטון מזוין ב-
ומשתנים ובגבהים שונים, עם שני זיזים בחתכים משתנים בראש העמוד,

כולל טבלת-עיגון ומחבר מפחי-פלדה בתחתית העמוד , גמר פני בטון
חשוף חזותי.

2.19.2.0092

21,000.00 14,000.00 1.50 טון סולמות עלייה לגשרי שילוט מחוברים לעמודים טרומיים 2.19.2.0101

392,000.00 14,000.00 28.00 טון גשרי שילוט מפלדה. 2.19.2.0110

112,000.00 14,000.00 8.00 טון מסגרות מפלדה לשלטים. 2.19.2.0120

769,700.00 גשרי שילוט 19.2 סה"כ לתת פרק:

769,700.00 מבני פלדה 19 סה"כ לפרק:

ביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוס 23 פרק:

ביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוס 23.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
112,500.00 250.00 450.00 מ"א  יצוק באתר30) בטון ב-Micro-Pileכלונס אנכי קדוח בשיטת ההקשה (

 ס''מ45בקוטר 
2.23.2.0080

2,250.00 5.00 450.00 מ"א  ס"מ עבור שימוש בבטון ב-45תוספת מחיר לכל סוגי הכלונסאות בקוטר 
30 במקום ב-40

2.23.2.0090

44,550.00 4,050.00 11.00 טון  לזיון כלונסאות מבטון מזוין יצוק500Wמוטות פלדה רתיכים מסוג פ-
, בכל הקטרים והאורכים4/חלק 4466באתר  לפי ת"י 

2.23.2.0100

20,250.00 45.00 450.00 מ"ק חפירה/חציבה לראשי כלונסאות וליסודות גשרי שילוט כולל פינוי וסילוק
 החומר לאתר פסולת מאושר

2.23.2.0110

179,550.00 סאות קדוחים וקירות ביסוס ביסוס עמוק כלונ 23.2 סה"כ לתת פרק:

179,550.00 סאות קדוחים וקירות ביסוס ביסוס עמוק כלונ 23 סה"כ לפרק:

פיתוח נופי 40 פרק:

ריצופים ופיתוח 40.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
40,000.00 80.00 500.00 מ"ר  ס"מ, בגמר מחוספס צבע מסוג מלבנית,6ריצוף באבנים משתלבות בעובי 

 או שו"ע לפי תכנית .20/20, 10/20 , ,25/25, ,12.5/12.5 
2.40.1.0010
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
13,650.00 91.00 150.00 מ"א  ס"מ  עם ספייסרים וקיטום20/25 מ' במידות 0.5אבן שפה טרומה באורך

קטן בפאות כדוגמת דגם רמות של אקרשטיין או ש"ע
2.40.1.0020

3,200.00 160.00 20.00 מ"ר 20/20/6אריחי סימון לעיוורים עם בליטות, תוצרת "אקרשטיין" במידות 
 בצבע לבן, דוגמא לאישור האדריכל. ראה פרטים מס'16971ס"מ מק"ט 

13,15

2.40.1.0030

1,920.00 160.00 12.00 מ"ר 20/20/6אריחי סימון לעיוורים עם פסים, תוצרת "אקרשטיין" במידות 
 בצבע לבן, דוגמא לאישור האדריכל. ראה פרטים מס'16971ס"מ מק"ט 

13,15

2.40.1.0040

5,500.00 1,100.00 5.00 יח'  תוצרת גנית פארק או ש"עTOKIOאספקה והתקנה ספסל ישיבה  מדגם 
כולל התקנה בכל סוג של הקרקע.

2.40.1.0100

19,050.00 635.00 קומפלט30.00  אבנים4, בגוון צבע עשוי מ- 100/100תיחום גומה לעץ מרובע במידות 
 ס"מ.80טרומיות קוטר פנימי  

2.40.1.0800

83,320.00 ריצופים ופיתוח 40.1 סה"כ לתת פרק:

עבודות עפר 40.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,500.00 15.00 300.00 מ"ק חישוף אדמה עליונה לפני ביצוע חציבה/מילוי, כולל: עירום והפרדה

ושמירת מצבורי אבן וסלעים, מילוי וחיפוי מדרונות באדמה מחישוף
בסיום העבודות, התשלום ישולם בהתאם לכמות שתמדד בפועל לפני

השימוש הסופי.

2.40.2.0030

מודגש כי כל סעיפי אדמת גן או טיוב אדמת גן כוללים גם את הקומפוסט,
 דישון אורגני או כימי וכל הנדרש לביצוע מושלם של העבודה

78,200.00 46.00 1,700.00 מ"ק 40אספקה ופיזור אדמה גננית מיובאת מסוג אדמת הר טרה רוסה בשכבה 
ס"מ בשטחי מדרונות, גינון,מדרגות חציבה-ברמות.

2.40.2.0040

12,000.00 2.00 6,000.00 מ"ר הכשרת קרקע לגינון- עיבוד הקרקע וטיוב לרמת אדמת גן העומדת
בדרישות המפרט

2.40.2.0060

11,200.00 14.00 800.00 מ"ר טיפול במדרונות מילוי במבנה זריעה בהתזה של זרעי בר - הידרוסידינג ,
 כולל תערובת סיבי עץ ודבק אורגני לפי מפרט, כדוגמת2רמת ייצוב 

"הדר מערכות" או שו"ע מאושר

2.40.2.0070

25,600.00 32.00 800.00 מ"ר  גר'/מ"ר כולל עיגון700חיפוי מדרונות לייצוב קרקע ברשת סיבי קוקוס 
לקרקע , לפי מפרט

2.40.2.0080

131,500.00 עבודות עפר 40.2 סה"כ לתת פרק:

ריצוף באבנים משתלבות 40.53 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
104,000.00 80.00 1,300.00 מ"ר  ס"מ או10/20 ס"מ, מלבניות במידות 6ריצוף באבנים משתלבות בעובי 

 ס"מ (לא כולל מצע) גוון אפור20/20ריבועיות במידות 
2.40.53.0310

104,000.00 ריצוף באבנים משתלבות 40.53 סה"כ לתת פרק:

אבני שפה וגן, אבני תיחום וסריג לעצים 40.54 תת פרק:
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
18,000.00 72.00 250.00 מ"א  ס"מ, לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון17/25/100אבן שפה לכביש במידות 

אפור
2.40.54.0020

72,000.00 72.00 1,000.00 מ"א  ס"מ לרבות יסוד ומשענת23/23/100אבן אי תנועה משופעת, במידות 
בטון, גוון אפור

2.40.54.0029

23,000.00 230.00 100.00 יח' אבני בלימה 2.40.54.0130

113,000.00 י תיחום וסריג לעצים י שפה וגן, אבנ אבנ 40.54 סה"כ לתת פרק:

431,820.00 פיתוח נופי 40 סה"כ לפרק:

עבודות גינון והשקיה 41 פרק:

מערכת השקיה 41.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
 ס"מ, כל40כל צנרת ההשקייה כוללת גם הטמנה בקרקע בעומק 

השרוולים כוללים חפירה, עטיפה בחול ומילוי חוזר במצע או באדמה
בהתאם למיקום בשכבות בבקרה מלאה עד לגובה תחתית מבנה בכבישים

ומדרכות.

העבודה כוללת תאום התחברות לראשי מערכת המבוצעים במסגרת שלב
א בשולי הדרך, כולל חציית כבישים ושוחות ביקורת

27,000.00 45.00 600.00 מ"א . כולל: אספקה, חפירה, התקנה12 מ"מ דרג  75צינור פוליאתילן בקוטר 
במצמדי "פלסאון" - אביזרים שחורים או "פלסים" וכיסוי. ממקור המים

לראש מערכת

2.41.2.0010

7,500.00 25.00 300.00 מ"א . כולל: אספקה, חפירה, התקנה6 מ"מ דרג 63צינור פוליאתילן בקוטר 
במצמדי "פלסאון" או "פלסים" וכיסוי.

2.41.2.0020

11,000.00 22.00 500.00 מ"א .6 מ"מ דרג 50כנ"ל, אולם צינור פוליאתילן בקוטר  2.41.2.0030

5,600.00 16.00 350.00 מ"א 6 מ"מ דרג 40כנ"ל, אולם צינור פוליתילן בקוטר  2.41.2.0040

3,900.00 13.00 300.00 מ"א 6 מ"מ דרג 32כנ"ל, אולם צינור פוליתילן בקוטר  2.41.2.0050

22,000.00 11.00 2,000.00 מ"א .6 מ"מ דרג 25כנ"ל, אולם צינור פוליתילן בקוטר  2.41.2.0060

1,200.00 6.00 200.00 מ"א .6 מ"מ דרג 16כנ"ל, אולם צינור פוליתילן בקוטר  2.41.2.0070

20,350.00 5.50 3,700.00 מ"א  מ"מ. כולל16טפטוף שיחים - צינור טפטוף אינטגרלי מווסת בקוטר  
 מ'. המחיר כולל: אספקת0.5 - 1.5 ל/ש במרווחים 2טפטפת בספיקה 

 מ"מ במצמדי32חומר, הרכבה, חיבור לקווים מחלקים ומנקזים בקוטר 
 מ'. (כל הטפטוף יהיה מאותו מפעל).2"פלסאון" או ש"ע. מייצבים כל 
 פלסאון" או שווה איכות.M16מחברים בין שלוחות הטפטוף "

2.41.2.0080
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,000.00 40.00 100.00 יח'  מ"מ. כולל טפטפת16טפטוף לעץ -  צינור מווסת אינטגרלי בקוטר 

3 מ'. מצמדי "פלסאון" או שווה איכות. 0.3 ל/ש במרווחים 3.5בספיקה 
 טפטפות. הצינור בצורת טבעת סביב העץ הטמונה10מייצבים לעץ. לעץ - 

 ס"מ בקרקע.10 בעומק 

2.41.2.0090

9,100.00 91.00 100.00 יח' 2.41.2.0100 כולל: אספקה, אבזרי חיבור והרכבה.I-20ממטיר גיחה כדוגמת האנטר 

2,000.00 40.00 50.00 מ"א . כולל חפירה, הרכה,6 מ"מ דרג 75שרוול פוליאתילן ללחץ מים בקוטר 
השחלת הצינור כיסוי, הידוק והחזרת המצב לקדמותו וסימון.

2.41.2.0125

21,000.00 70.00 300.00 מ"א . כולל:12 מ"מ  דרג 110שרוול   פי.וי.סי או פוליתילן ללחץ מים בקוטר 
חפירה, הרכבה, השחלת הצינור והחזרת המצב לקדמותו וחוט משיכה

 מ"מ.6מניילון 

2.41.2.0130

8,400.00 1,400.00 6.00 יח'  ס"מ עם טבעת ומכסה דגם "מורן" של וולקן80פרט בריכת בטון - בקוטר 
או שווה איכות כולל מסגרת מרובעת מברזל יצקת. כולל כיתוב השקיה
של רשות המקומית . המחיר כולל אספקה והתקנה כולל כל האביזרים

וכל העבודות הדרושות.

2.41.2.0140

2,400.00 400.00 6.00 יח'  כולל: אביזרים, אביזרי חיבור, בריכת הגנה ומכסה1פרט שסתום אויר "
דגם "עומר" או ש"ע. כולל אספקה והרכבה.

2.41.2.0211

2,100.00 350.00 6.00 יח' פרט שטיפה (ניקוז) כולל: אביזרים, אביזרי חיבור, בריכת הגנה ומכסה
דגם "עומר" או ש"ע. כולל אספקה והרכבה.

2.41.2.0221

2,700.00 450.00 6.00 יח' 1כנ"ל, אולם פרט מקטין לחץ בקוטר " 2.41.2.0231

200.00 25.00 8.00 יח'  ס"מ עשויה ממתכת בלתי5X2דיסקית למספור קווי השקיה בגודל 
מחלידה ועליה מספור קו השקיה, כולל חיבור למגוף.

2.41.2.0261

150,450.00 מערכת השקיה 41.2 סה"כ לתת פרק:

נטיעה, שתילה וזריעה 41.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
סעיפי נטיעת עצים ושיחים  כולל זיבול ודישון לפי מפרט, סמוכות עץ

 סמוכות. חפירה לעצים בסעיף נפרד, כולל מילוי2לפי מפרט, לכל עץ 
אדמה ובמידות לפי תוכנית והנחיות מחלקת הגננות (לעצים מינימום

 מ'), וכל הדרוש ביצוע מושלם של העבודה, אין לכסות בורות1.5*1.5*1.5
 ללא אישור בכתב של נציג מחלקת הגננות בעירייה

על הקבלן להחזיק אגרונום מוסמך שילווה את הפרויקט לכל תקופת
הביצוע, יתן הנחיות שימור, גיזום, העתקות ויוציא דו"ח בהתאם לדרישת
הפיקוח ולפחות אחת לשבועיים,הנ"ל כלול במחירי היחידה השונים ולא

ישולם בנפרד, מודגש כי המזמין ראשי לאשרר את הנחיות האגרונום
מטעם הקבלן על ידי אגרונום מטעמו והנחיות האגרונום מטעם המ מזמין

הם ההנחיות הסופיות.

כל סעיפי העתקת עצים כוללים גם את האחזקה והתחזוקה, ההשקייה
לרבות הכנת מערכת השקייה או השקייה ידנית, תשלום בעבור המים וכל

 חודשים מיום הקליטה12הנדרש עד לקליטה מלאה ואחזקה למשך 
והמסירה לעירייה

56,000.00 2,800.00 20.00 יח' 2.41.3.0009 מ' מפני הקרקע0.3 ס"מ מדוד 30זית אירופאי בוגר מזן סורי קוטר גזע 
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
8,000.00 400.00 20.00 יח' 9נטיעת עצים גודל  2.41.3.0010

15,000.00 300.00 50.00 יח' 8נטיעת עצים גודל  2.41.3.0011

5,400.00 180.00 30.00 יח' 7נטיעת עצים גודל  2.41.3.0015

30,000.00 300.00 100.00 יח'  מ', או תעלת1.5/1.5/1.5בור לעץ בחפירה/חציבה, בור במידות מינימום 
גידול בנפח זהה לפי מפרט, ומילוי באדמה גננית מטיב מאושר, פרט

A0017

2.41.3.0016

2,000.00 20.00 100.00 יח' צינור אוורור לשורשים לפי מפרט 2.41.3.0017

2,000.00 100.00 20.00 מ"א  ס"מ  מיריעת פולירופילן מסיבים לא ארוגים150מגביל שורשים בגובה 
.DIM 4062מחוברים בחום. עמידה לחדירת שורשים לפי תקן בינלאומי 

ההתקנה לפי הוראות היצרן. במיקום לפי הנחיות הקונסטרוקטור והמפקח
בשטח.מיקום מגביל שורשים יהיה ליד קירות חדשים ובהתאם להנחיות

בשטח

2.41.3.0018

26,000.00 13.00 2,000.00 יח' 2.41.3.0065 ליטר3שתילי צמחים ממיכל 

56,000.00 14.00 4,000.00 יח' 2.41.3.0070 ליטר4שתילי צמחים ממיכל נפח  

54,000.00 18.00 3,000.00 מ"ר 2.41.3.0100 מרבדי דשא מוכן זן קוקיו1

254,400.00 טיעה, שתילה וזריעה נ 41.3 סה"כ לתת פרק:

מסירה, תחזוקה ואחריות 41.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
54,000.00 6,000.00 9.00 חודש אחזקת גינון ושטחים ציבוריים לפי מפרט עירוני של מחלקת הגננות כולל

נקיון יומי, תחזוקה וסיור חודשי וכל הנדרש על ידי מחלקת הגננות לרבות
 תשלום בעבור מים, החלפת עצים וצמחים וכל אלמנטי הגינון לרבות

9מפגיעה של ונדליזם וכדו', התשלום הינו תשלום חודשי בעבור 
 החודשים הראשונים לאחר מסירה שלא ישול מו3החודשים שלאחר 

והינם על חשבון הקבלן

2.41.4.0010

6,000.00 6,000.00 קומפלט1.00 טיפול קומפלט באחזקת הגינון הקיים בתקופת הביצוע בהתאם להנחיות
מחלקת הגננות והמפקח לרבות בתכנון, אישור וביצוע ניתוקי צנרת, כולל

אספקה והרכבת  ראשי מערכתזמניים והזנת מים להשקייה לצורך שלבי
הביצוע השונים, טיפול בראשי מערכת קיימים וכדו', המחיר כולל כל

הנדרש לביצוע מושלם ואישור המפקח והעירייה לרבות ביצועח יבורים
וצנרת זמנית להזנות השקייה וכל הנדרש לביצוע מושלם של האחזקה

והתחזוקה של שטחי הגינון (מחיר ישולם בשלבים: מחצית עם סיום פירוק
אי התנועה המרכזי וממחצית בגמר העבודות ובכפוף לביצוע לשביעות

רצון המפקח והעירייה בשלבי הביצוע השונים), המחיר כולל תשלום
בעבור המים.

2.41.4.0020

60,000.00 מסירה, תחזוקה ואחריות 41.4 סה"כ לתת פרק:

464,850.00 עבודות גינון והשקיה 41 סה"כ לפרק:

עבודות גידור ומעקות 44 פרק:
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44.1פרק  44.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מודגש כי באחריות הקבלן לבצע גדר איסכורית לבנה וחדשה סביב אזורי

 מ' לכל הפחות ובמקומות2העבודה בכל תקופת הביצוע (בגובה 
 מ')כולל העתקה מעת לעת6שנדרשים בתוכנית / מפרט סביבה עד 

בהתאם לצרכים ולהנחיות הפיקוח, עלות גדר זו לא תשולם והיא כלולה
במחירי היחידה החוזיים, הכל כמפורט בחוזה הקבלנים. גדר איסכורית
שבפרק זה תשולם רק בעבור הגנה על עצים בהתאם להנחיות הפיקוח,
במידה ותהיה גדר איסכורית קיימת בשטח, ההקבלן יוכל להשתמש בה

לצרכיו ללא תוספת תשלום אולם גם ידאג לפנותה בסיום העבודות ללא
תשלום (גם במידה ולא השתמש בגדר זו).

19,000.00 380.00 50.00 מ"א  "ממ ו50/15מעקה מפרופילי פלדה מגולוונים וצבועים בתנור במידות 
 מ' להתקנה על גבי קיר (כולל1.1, בגובה 31 ממ"מ על פי פרט מספר 40/5

 כל הנדרש להתקנה), ו/ או התקנה בקרקע כולל יסודות בטון במידות
 ס"מ40/40/50

2.44.1.0010

19,000.00 44.1פרק  44.1 סה"כ לתת פרק:

19,000.00 עבודות גידור ומעקות 44 סה"כ לפרק:

סלילת כבישים ורחבות 51 פרק:

עבודות עפר 51.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
900.00 4.50 200.00 מ"ר הכנת תחתית החפירה לראשי כלונסאות וליסודות גשרי שילוט 2.51.2.0120

11,250.00 45.00 250.00 מ"ק מילוי מובא מחומר נברר עפ"י הגדרות המפרט המיוחד לראשי כלונסאות
וליסודות לגשרי שילוט לרבות פיזור והידוק מבוקר

2.51.2.0130

12,150.00 עבודות עפר 51.2 סה"כ לתת פרק:

עבודות בטיחות ,תמרור וסימון 51.8 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
כל אמצעי הסעיפים בפרק זה מתייחסים לתמרור וסימון מצב סופי של

הפרויקט , כל הסדרי התנועה הזמניים הינם בפרק נפרד - בהקצב חודשי

50,400.00 3.00 16,800.00 מ"א  ס"מ.15צביעת קו רציף או מרוסק בגוון לבן או צהוב ברוחב 
51.08.110.020

2.51.8.0010

7,840.00 2.80 2,800.00 מ"א  ס''מ כל אחד בצבע חד רכיבי גוון לבן/צהוב עם10קו ניתוב כפול, ברוחב 
)10:10:10 ס"מ (10 מרחק בינהם של 

2.51.8.0015

5,250.00 5.00 1,050.00 מ"א  ס"מ.30צביעת קו רציף או מרוסק בגוון לבן או צהוב ברוחב 
51.08.110.05

2.51.8.0020

16,250.00 25.00 650.00 מ"ר 51.08.110.21צביעת מעברי חציה , קווי עצירה ו/או שטחים שונים .  2.51.8.0030

19,125.00 25.00 765.00 מ"ר 51.08.110.21 ס"מ. 15-25צביעת איי תנועה קווים ברוחב  2.51.8.0035
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,790.00 18.00 155.00 יח' 51.08.110.31צביעת חץ בודד.  2.51.8.0040

416.00 26.00 16.00 יח' 51.08.110.32צביעת חץ כפול.  2.51.8.0050

13,200.00 6.00 2,200.00 מ"א 51.08.120.02צביעת אבני שפה.  2.51.8.0060

1,620.00 90.00 18.00 יח' אספקה והתקנה של עמוד לתמרורי דרך עירוני לתמרור נמוך .
51.08.200.02

2.51.8.0100

13,120.00 160.00 82.00 יח' אספקה והתקנה של עמוד לתמרורי דרך עירוני לתמרור גבוה.
51.08.200.03

2.51.8.0110

15,000.00 150.00 100.00 יח' 51.08.200.20תמרורים מסוג עירוני לפי לוח התמרורים.  2.51.8.0120

145,011.00 עבודות בטיחות ,תמרור וסימון 51.8 סה"כ לתת פרק:

עבודות הכנה ופירוקים 51.10 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
7,000.00 5.00 1,400.00 מ"ר יישור והידוק מבוקר של שתית עבור שבילים ושבילי אופניים (צורת דרך)

 ס"מ +/-. המחיר כולל את כל העבודות הנדרשות להכנת20עד גובה 
הקרקע למילוי אחרי חפירה או חישוף. כמו כן,  המחיר כולל מילוי חומר

 ס"מ כולל הרטבה והידוק עד קבלת אישור הבטחת20נברר עד לגובה 
איכות להמשך העבודה.

2.51.10.0010

13,500.00 13.50 1,000.00 מ"ר  ס"מ (מעבר לכך ייחשב50פירוק שטחי גינון כולל חפירת אדמת הגן עד 
כחפירה כללית), המחיר כולל גם את הפירוק של מערכות ההשקייה,

צמחים, עצים וכל מה שנמצא בשטח הגינון (סעיף זה לשימוש באיי
תנועה)

2.51.10.0045

630.00 630.00 1.00 יח' פירוק סככת אוטובוס ופינוי החומרים למחסן העירייה עפ"י הנחיות
המפקח או סילוק

2.51.10.0190

360.00 360.00 1.00 יח' העתקת סככת אוטובוס בשטח האתר 2.51.10.0200

12,960.00 108.00 120.00 מ"ק הריסת בטונים שונים לרבות קיר תומך קיים מבטון מזויין עם ציפוי אבן,
לרבות היסוד

2.51.10.0330

56,000.00 35.00 1,600.00 מ"ר פירוק מסעת אספלט  בכל עובי שהוא (מודגש כי מדובר על שכבות בעובי
 מ' בחלק מהמקרים) לרבות אבני1.0 של עשרות סנטימטרים ואף יותר מ 

שפה בתחום המסעה, שכבות אספלטים, מצעים, בטונים, תשתיות וכדו'),
20 ס"מ יכללו בסעיף זה, משטחי בטון מעבר ל 20סעיפי בטון עד עובי של 

 ס"מ ימדדו בסעיף פירוקי בטונים

2.51.10.0401

70,200.00 10.80 6,500.00 מ"ר 2.51.10.0412 ס"מ10קרצוף מסעת אספלט בעובי עד 

36,000.00 15.00 2,400.00 מ"א 2.51.10.0413 ס"מ10קרצוף מסעת אספלט בעובי מעל 

55,620.00 5.40 10,300.00 מ"ר " ס"מ0קרצוף מסעת אספלט בעובי " 2.51.10.0414
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
17,136.00 12.60 1,360.00 מ"א ניסור אספלט קיים בכל עובי 2.51.10.0430

44,424.00 14.40 3,085.00 מ"א פירוק אבני שפה, גן ואי תנועה ופינויין (ישולם רק בעבור אבני שפה שלא
 נמצאים בתחום מסעות לפירוק)

2.51.10.0440

41,310.00 15.30 2,700.00 מ"ר פירוק ריצוף אבנים משתלבות 2.51.10.0460

161,200.00 260.00 620.00 מ"ק 2.51.10.0660 בהתאם להנחיית המפקח מראש ובכתבCLSMמילוי בטון רזה או 

607.50 40.50 15.00 מ"ר פירוק ריצוף אבן (ריפ ראפ) 2.51.10.0670

5,000.00 50.00 100.00 מ"ר פירוק מסלעה, לרבות פינויה (חישוב לפי היטל על) 2.51.10.0680

4,800.00 15.00 320.00 מ"א 2.51.10.0690 מ'2פירוק גדר  בגובה עד 

500.00 25.00 20.00 מ"א פירוק זהיר של גדר להולכי רגל והעברה למחסני העירייה 2.51.10.0700

8,800.00 110.00 80.00 מ"א 2.51.10.0710 ס"מ175פירוק מעביר מים לפירוק בקוטר עד 

10,800.00 90.00 120.00 מ"א 2.51.10.0720 ס"מ100פירוק מעביר מים לפירוק בקוטר עד 

20,000.00 100.00 200.00 מ"א  (כולל)) כולל3העתקת צנרת מים מסוגים שונים ובקטרים שונים (עד "
מחברים וכל הנדרש לביצוע מושלם של העבודה כולל תאום ואישור

הגיחון לביצוע עם קבלן מאושר (לא כולל צנרת השקייה שתשולם לפי
סעיפי השקייה

2.51.10.0730

60,000.00 300.00 200.00 מ"א ) כולל8  ועד "3העתקת צנרת מים מסוגים שונים ובקטרים שונים (מעל "
מחברים וכל הנדרש לביצוע מושלם של העבודה כולל תאום ואישור

הגיחון לביצוע עם קבלן מאושר

2.51.10.0731

10,000.00 50.00 200.00 מ"א העתקת קו עירוב לרבות עמודים, חוט וכל הנדרש לביצוע מושלם של
העבודה בתאום עם הגורמים המוסמכים

2.51.10.0740

1,000.00 5.00 200.00 מ"א פירוק קו עירוב לרבות עמודים וחוט ומסירה למחסני העירייה 2.51.10.0750

5,000.00 100.00 50.00 מ"א ביצוע קו עירוב כולל עמודים וחוט וכל הנדרש לביצוע מושלם של
העבודה כדוגמת הקיים

2.51.10.0760

4,000.00 80.00 50.00 מ"א  מ' סביב אזורים לשימור על ידי רשות1.8ביצוע גדר רשת מתכת בגובה 
העתיקות כולל פירוק בגמר העבודה

2.51.10.0770

7,000.00 700.00 קומפלט10.00  טון מברזל יצקת12.5אספקה והרכבת מכסה לתא בקרה קיים לעומס 
כולל מסגרת ברזל מרובעת וכל הנדרש לביצוע מושלם של העבודה לרבות

 כיתוב בהתאם להנחיות המזמין כולל התאמת המכסה

2.51.10.0800
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
8,000.00 800.00 קומפלט10.00  טון מברזל יצקת כולל40אספקה והרכבת מכסה לתא בקרה קיים לעומס 

מסגרת ברזל מרובעת וכל הנדרש לביצוע מושלם של העבודה לרבות
כיתוב בהתאם להנחיות המזמין כולל התאמת המכסה

2.51.10.0810

2,000.00 400.00 קומפלט5.00 2.51.10.0820 טון40החלפת תקרה של תא קיים במידות שונות לתקרה מסוג כבד לעומס 

25,000.00 5,000.00 קומפלט5.00 2.51.10.0830 טון40 למכסה כבד לעומס A2החלפת מכסה של תא בקרה מסוג 

45,000.00 300.00 150.00 יח'  ס"מ (פלוס מינוס), מסגרות, שבכות, תאי50התאמת תאים עד לגובה 
ביקורת מכל סוג לרבות בזק ותקשורת, כולל שימוש בבטון גאוט

2.51.10.0860

4,500.00 9.00 500.00 מ"א ניקוי קווי ביוב, ניקוז קיימים בשטיפה כולל צילום ווידאו (כולל התאים
שבתוואי)

2.51.10.0880

1,500.00 50.00 קומפלט30.00 ניקוי תאי ביוב , ניקוז  וקולטנים (זוג קולטנים) בשטיפה (ישולם בעבור
)992תאים שלא נמצאים על תוואי שיבדק בסעיף 

2.51.10.0890

250.00 50.00 קומפלט5.00 העתקת עמודי שילוט ותמרור קיימים מכל סוג (לא כולל עמודים ושילוט
המחוברים לחשמל)

2.51.10.0900

1,620.00 180.00 9.00 יח' פירוק עמוד עם תמרור (או עמודים מסוגים שונים), לרבות פירוק יסוד 2.51.10.0910

2,000.00 1.00 2,000.00 מ"ר הדברה בריסוס קוטל עשבים בשטחי ריצוף באישור המפקח מראש ובכתב 2.51.10.0920

83,200.00 40.00 2,080.00 מ"א " לרבות פירוק יסוד בטון קיים Wפירוק מעקה בטיחות לכבישים טיפוס "
(יסוד בטון מזויין אורכי לכל אורך המעקה)

2.51.10.0940

10,000.00 50.00 200.00 מ"א ביטול, פירוק והסרת צנרת ניקוז / ביוב ומים בקטרים שונים וסתימת
קצוות בבטון (ישולם לפי מ"א שיפורק בפועל בלבד לא כולל הצינור

שבוטל ולא פורק)

2.51.10.0950

14,560.00 7.00 2,080.00 מ"א הובלה של מעקה הבטיחות למחסני העירייה (ישולם כנגד אישורים) 2.51.10.0980

851,477.50 עבודות הכנה ופירוקים 51.10 סה"כ לתת פרק:

עבודות עפר 51.20 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
9,000.00 45.00 200.00 מ"ק מילוי מובא מחומר נברר בכל דרוג שהוא (אטום או מנקז) עפ"י הגדרות

המפרט הטכני, לרבות פיזור והידוק מבוקר
2.51.20.0080

37,350.00 4.50 8,300.00 מ"ר הכנת הקרקע למילוי חוזר אחרי חפירה או חישוף. המחיר כולל מילוי
 ס"מ, כולל הרטבה והידוק עד לקבלת20נברר בשכבה עד לגובה עד 

אישור הבטחת איכות להמשך עבודה.

2.51.20.0120

81,000.00 45.00 1,800.00 מ"ק חפירה למילוי, כולל פינוי וסילוק עודפי חפירה ופסולת - עפ"י המפרט
הטכני.

2.51.20.0141

127,350.00 עבודות עפר 51.20 סה"כ לתת פרק:
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מצעים ותשתיות 51.30 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
161,000.00 70.00 2,300.00 מ"ק מצע סוג א' לרבות פיזור והידוק מבוקר, המצע יסופק ממחצבה מאושרת. 2.51.30.0009

161,000.00 מצעים ותשתיות 51.30 סה"כ לתת פרק:

עבודות אספלט 51.40 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,812.50 2.25 1,250.00 מ"ר 2.51.40.0011 ליטר/מ''ר1ציפוי יסוד באימולסיה ביטומית בשיעור של 

59,400.00 1.80 33,000.00 מ"ר 2.51.40.0014 ליטר/מ''ר0.35ציפוי מאחה באימולסיה ביטומית בשיעור של 

331,500.00 39.00 8,500.00 מ"ר  ס"מ מתערובת עם אבן דולומיט5שכבה מקשרת מבטון אספלט בעובי 
, לרבות פיזור והידוקPG 68-10), ביטומן 3/4 מ"מ ("19גודל מקסימלי 

2.51.40.0021

123,750.00 49.50 2,500.00 מ"ר  ס"מ מתערובת עם אבן דולומיט7שכבה מקשרת מבטון אספלט בעובי 
, לרבות פיזור והידוקPG 68-10), ביטומן 1 מ"מ ("25גודל מקסימלי 

2.51.40.0024

297,540.00 34.20 8,700.00 מ"ר PG ס"מ, ביטומן 4 עם אגרגט גס בזלתי, בעובי 3/4 מ"מ 19תערובת תא"צ 
, לרבות פיזור והידוק70-10 

2.51.40.0043

594,000.00 297.00 2,000.00 טון ריבוד שכבה נושאת עליונה מבטון אספלט בעובי משתנה, מתערובת עם
, לרבות פיזורPG 68-10), ביטומן 1 מ"מ ("25אבן דולומיט גודל מקסימלי 

והידוק

2.51.40.0090

279,000.00 31.00 9,000.00 מ"ר  (תא"מ)S ס"מ מתערובת אספלטית מבנית-4שכבה נושאת עליונה בעובי 
70-10PG מ"מ ביטומן 19למניעת חיכוך עם אבן גס בזלתי גרגיר מקסימלי 

 , לרבות פיזור והידוק

2.51.40.0121

1,688,002.50 עבודות אספלט 51.40 סה"כ לתת פרק:

מעקות בטיחות מבטון 51.91 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
180,000.00 300.00 600.00 מ"א .STEPמעקה בטיחות מבטון יצוק באתר דגם  2.51.91.0190

180,000.00 מעקות בטיחות מבטון 51.91 סה"כ לתת פרק:

מעקות בטיחות מפלדה 51.92 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
434,000.00 620.00 700.00 מ"א 2.51.92.0060 - יחידה סטנדרטיתDelta-Block 100S/6Mמעקה בטון מטיפוס 

322,000.00 230.00 1,400.00 מ"א " או ש"עEASY RAIL 1.33מעקה בטיחות קבוע מפלדה חד צדדי דגם "
 מ' וכל1.33, לרבות עמודים כל W-3 ורוחב פעיל נדרש H-1לרמת תפקוד 
פרטי החיבור

2.51.92.0190
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
50,000.00 50,000.00 1.00 יח' 2.51.92.0244 קמ"ש לרבות תשתית מבטון.TL3 80סופג אנרגיה ברמת תפקוד 

40,500.00 13,500.00 3.00 יח' התקן קצה למעקה בטיחות קבוע מפלדה לצידי הדרך / למפרדה שמתואם
 קמ"ש110למהירות 

2.51.92.0985

10,260.00 3,420.00 3.00 יח' "EASY RAIL 1.33פרט קצה (גלישה) למעקה בטיחות קבוע מפלדה דגם "
 מ'12או שו"ע באורך 

2.51.92.1002

856,760.00 מעקות בטיחות מפלדה 51.92 סה"כ לתת פרק:

4,021,751.00 סלילת כבישים ורחבות 51 סה"כ לפרק:

8,013,044.00 2 - מצומת קוקה קולה מזרחה2מבנה  סה"כ לתת כתב:
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2 פרק:

עבודות בטון יצוק באתר - גשרי שילוט 2.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
910.00 260.00 3.50 מ"ק בטון רזה יצוק מתחת לאלמנטים מבניים 3.2.3.0010

85,000.00 1,000.00 85.00 מ"ק בחתכים כלשהם30ראשי כלונסאות מבטון ב-  3.2.3.0020

2,550.00 30.00 85.00 מ"ק 30 במקום בטון ב 40תוספת מחיר עבור בטון ב  3.2.3.0030

1,350.00 30.00 45.00 מ"ר תוספת מחיר עבור גמר פני בטון חשוף חזותי בטפסות עץ ו/או פלדה. 3.2.3.0040

50,310.00 3,870.00 13.00 טון  לזיון רכיבי בטון מזוין יצוק באתר 500Wמוטות פלדה רתיכים מסוג פ-
, בכל הקטרים והאורכים4/חלק 4466לפי ת"י 

3.2.3.0050

140,120.00 עבודות בטון יצוק באתר - גשרי שילוט 2.3 סה"כ לתת פרק:

140,120.00 2 סה"כ לפרק:

עבודות איטום 5 פרק:

עבודות איטום בטון 5.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
6,400.00 32.00 200.00 מ"ר איטום פני בטון של רכיבים הבאים במגע עם הקרקע  במערכת איטום

ביטומנית
3.5.2.0060

6,400.00 עבודות איטום בטון 5.2 סה"כ לתת פרק:

6,400.00 עבודות איטום 5 סה"כ לפרק:

עבודות תאורה ותשתיות לתקשורת סיבים אופטיים. 8 פרק:

תשתיות, צנרת, מובילים, כבלים ופירוקים. 8.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
)מחירי כל הסעיפים בכתב הכמויות שלהלן כוללים אספקה,1הערות: 

הובלה והתקנה מושלמת ואחריות אלא אם צוין אחרת בסעיף.

)המזמין שומר לעצמו את הזכות להוסיף ו/או לבטל סעיפים ללא שינוי2
במחירי היחידה ו/או לספק חומרים ולא תהא לקבלן שום עירעור או

תביעות.

) השלמות לכתב הכמויות וכן איפיוני ציוד והסברים מפורטים יותר,3
ראה פירוט במפרט הטכני הרלוונטי למכרז זה.

) התיאור בכתב הכמויות הוא תמציתי בלבד, ואינו  גורע מהמפרט4
 והמפרט המיוחד למכרז זה.08הטכני 

, עפ"י חוק08)כל העבודה תבוצע עפ"י המפרט הכללי הבינמשרדי פרק 5
החשמל ועפ"י הנחיות חברת החשמל וחברות התקשורת.
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
) כל אביזר המצויין לגביו דגם נידרש הכוונה היא לדגם הנדרש ו/או6

לשו"ע אשר יאושר מראש ע"י המהנדס היועץ.

) הקבלן חייב לתמחר את הציוד לפי המצויין במכרז זה ולא ציוד אחר.7

. מטעם היצרן וחתומה עלC.O.C) חלה חובה על הקבלן להציג תעודת 8
ידו, על כל משלוח של ציוד כנדרש במפרט הטכני.

45,000.00 50.00 900.00 מ"א  ס"מ, באמצעות150 ס"מ ברוחב עד 120חפירה ו/או חציבת תעלה בעומק 
כל כלי מכאני שיידרש לרבות חופר-תעלות או בעבודת ידיים, בכל סוגי
הקרקע כולל ריפוד וכיסוי חול, הנחת סרט סימון תיקני, ומילוי החפירה

במצע מהודק בשכבות בבקרה מליאה, החזרת השטח לקדמותו וסילוק
עודפי חפירה.

3.8.1.0010

6,000.00 60.00 100.00 מ"א  ס"מ,150 ס"מ ברוחב עד 150 עד 121חפירה ו/או חציבת תעלה בעומק מ-
באמצעות כל כלי מכאני שיידרש לרבות חופר-תעלות או בעבודת ידיים,
בכל סוגי הקרקע כוללריפוד וכיסוי חול, הנחת סרט סימון תיקני, ומילוי
החפירה במצע מהודק בשכבות בבקרה מליאה, החזרת השטח לקדמותו

לרבות וסילוק עודפי חפירה.

3.8.1.0020

7,000.00 70.00 100.00 מ"א  ס"מ,150 ס"מ ברוחב עד 200 עד 151חפירה ו/או חציבת תעלה בעומק מ-
באמצעות כל כלי מכאני שיידרש לרבות חופר-תעלות או בעבודת ידיים,
בכל סוגי הקרקע כוללריפוד וכיסוי חול, הנחת סרט סימון תיקני, ומילוי

החפירה במצע מהודק בשכבות, החזרת השטח לקדמותו לרבות וסילוק
עודפי חפירה.

3.8.1.0030

3,000.00 30.00 100.00 מ"א תוספת לסעיפי חפירה שונים בעבור חציית משטח אספלט/בטונים ו/או
פירוק ריצוף בשטח כבישים, מדרכות ו/או איי תנועה כולל אבני שפה

מכל סוג, באמצעות כל כלי מכאני שיידרש לרבות חופר-תעלות או עבודה
 ידנית, כולל חיתוך (ניסור) ושבירת אספלט/בטון קיים בעומק השכבות

הקיימות ובכל שכבה שהיא, חפירה וחציבה לרבות בעבודת ידיים לעומק
 ס"מ.150 ס"מ, ברוחב עד 150עד 

3.8.1.0040

18,000.00 180.00 100.00 מ"א תוספת לסעיפי חפירה בעבור תיקון משטח אספלט/בטונים ו/או ריצוף
בשטח כבישים, מדרכות ו/או איי תנועה כולל ריפוד וכיסוי חול, החלפת

 סרט סימון תיקני, תיקון הכביש באספלטC.L.S.Mכל נפח החפירה בבטון 
חם או קר (זמני) כולל אספקת האספלט, הבטון, אבני שפה והמרצפות,

החזרת המצב לקדמותו בסיום על כל שכבות האספלט / בטון וכדו'. ופינוי
 עודפי חפירה.

3.8.1.0050

5,720.00 260.00 22.00 מ"ק  נוסף להגנת צנרת מעל מכשול ו/או לכל מקום שיידרש,20יציקת בטון ב-
(לפי דרישת מנה"פ מראש ובכתב)

3.8.1.0070

750.00 125.00 6.00 יח' עמוד סימון לחציית קו חשמל או תקשורת מכל סוג שהוא, העמוד מפלדה
 מ"א, כולל יסוד בטון1מגולוונת צבוע בשחור צהוב לסירוגין, בגובה 

 ס"מ, ושלט מיציקת אלומיניום תקנית, כולל חפירה/חציבה30*30*30
ליסוד וסילוק עודפי אדמה.

3.8.1.0080

2,600.00 2,600.00 1.00 יח'  לעומסB125תא בקרה לחשמל עם תקרה כבדה ומכסה מיציקת פלדה 
 עם סמל הרשות וכיתוב יצוקים בהטבעה לפי סוג489 טון לפי ת"י 12.5

 מ', עם שלבי טיפוס,כולל1.29 ס"מ ובעומק100המערכת. התא בקוטר 
חפירה/חציבה וסילוק עודפי אדמה.

3.8.1.0090

32,200.00 2,300.00 14.00 יח'  לעומסB125תא בקרה לחשמל עם תקרה כבדה ומכסה מיציקת פלדה 
 עם סמל הרשות וכיתוב יצוקים בהטבעה לפי סוג489 טון לפי ת"י 12.5

 מ', עם שלבי טיפוס,1.29/1.63 ס"מ ובעומק 80המערכת. התא בקוטר 
כולל חפירה/חציבה וסילוק עודפי אדמה.

3.8.1.0100

1,600.00 400.00 4.00 יח'  ס"מ הנ"ל עבור תקרה ומכסה80/100תוספת לתא בקרה לחשמל בקוטר 
.489 לפי ת"י C250כנ"ל אך לעומס 

3.8.1.0110
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,400.00 600.00 4.00 יח'  ס"מ הנ"ל עבור תקרה ומכסה80/100תוספת לתא בקרה לחשמל בקוטר 

.489 לפי ת"י D400כנ"ל אך לעומס 
3.8.1.0120

1,200.00 300.00 4.00 יח'  ס"מ50 ס"מ בגובה 80תוספת מחיר לתא בקרה לחשמל של חוליה בקוטר 
להעמקת התא, כולל תוספת שלבי טיפוס,  וכל הנדרש לביצוע מושלם של

 העבודה.

3.8.1.0140

41,800.00 2,200.00 19.00 יח'  מ', במידות שלא15 לעמוד תאורה בגובה עד 30יסוד בטון מזוין ב-
תפחתנה מהמידות המצויינות בתוכנית פרט מנחה המצורפת לחוזה.

 מ"מ עבור הארקת יסוד, ברגי4X50המחיר כולל גם: פס פלדה מגולוון 
יסוד, ברזלי הזיון וריתוכם כהארקת יסוד, כל הצנרת ביסוד ושרוולים

 מ"מ, חפירת/פריצת/חציבת בור בכל סוג110מצינור שרשורי בקוטר 
קרקע, חומר ייצוב כגון בנטונייט לפי הצורך, הכנת תבנית, התקנת כלוב
ברגי היסוד, ברזל הזיון, מילוי, הידוק וכו', לרבות אישור הקונסטרוקטור

על ביצוע היסוד לפי תוכניותיו.

3.8.1.0170

7,020.00 18.00 390.00 מ"א  מ"מ דגם "מגנום", או110צינור פלסטי שרשורי גמיש דו שכבתי קוטר 
"קוברה גמיש" או שווה איכות מאושר, עם חוט משיכה מניילון שזור

 מ"מ  וחיבורים אטומים בין הצינורות.8בקוטר 

3.8.1.0220

12,320.00 14.00 880.00 מ"א  מ"מ דגם "מגנום" או75צינור פלסטי שרשורי גמיש דו שכבתי קוטר 
"קוברה גמיש" או שווה איכות מאושר, עם חוט משיכה מניילון שזור

 מ"מ  וחיבורים אטומים בין הצינורות.8בקוטר 

3.8.1.0230

10,560.00 12.00 880.00 מ"א  מ"מ דגם "מגנום" או50צינור פלסטי שרשורי גמיש דו שכבתי קוטר 
"קוברה גמיש" או שווה איכות מאושר, עם חוט משיכה מניילון שזור

 מ"מ  וחיבורים אטומים בין הצינורות.8בקוטר 

3.8.1.0240

1,200.00 10.00 120.00 מ"א  מ"מ דגם "מגנום" או29צינור פלסטי שרשורי גמיש דו שכבתי קוטר 
"קוברה גמיש" או שווה איכות מאושר, עם חוט משיכה מניילון שזור

 מ"מ  וחיבורים אטומים בין הצינורות.8בקוטר 

3.8.1.0245

2,850.00 95.00 30.00 מ"א  מ"מ להנחה3.96 מ"מ, עובי דופן 114צינור פלדה מגלוון קוטר 
בהצטלבויות עם תשתיות מערכות שונות, כולל חוט משיכה מניילון שזור

 מ"מ.8בקוטר 

3.8.1.0246

32,010.00 97.00 330.00 מ"א  אצבעות5 ממ"ר, כולל סופיות (מפצלת) מתכווצות עם 5X35 N2XYכבל 
מתוצרת "רייקם" או "מגלן" או שווה איכות מאושר, לסגירת קצוות הכבל.

 המחיר כולל בדיקת מגר וחיבור בקצוות.

3.8.1.0250

106,250.00 85.00 1,250.00 מ"א  אצבעות5 ממ"ר, כולל סופיות (מפצלת) מתכווצות עם 5X25 N2XYכבל 
מתוצרת "רייקם" או "מגלן" או שווה איכות מאושר, לסגירת קצוות הכבל.

 המחיר כולל בדיקת מגר וחיבור בקצוות.

3.8.1.0270

20,160.00 32.00 630.00 מ"א  אצבעות5 ממ"ר, כולל סופיות (מפצלת) מתכווצות עם 5X2.5 N2XYכבל 
מתוצרת "רייקם" או "מגלן" או שווה איכות מאושר, לסגירת קצוות הכבל.

 המחיר כולל בדיקת מגר וחיבור בקצוות.

3.8.1.0285

43,200.00 24.00 1,800.00 מ"א  ממ"ר, מונח בחפירה35מוליך הארקה מנחושת גלויה ושזורה בחתך 
בקרקע ו/או מושחל בצינורות שפורטו בנפרד, כולל חיבורו.

3.8.1.0300

6,000.00 1,200.00 5.00 יח'  מטר כולל ראש6 מ"מ ובאורך 19אלקטרודת הארקה "קופרוולד" בקוטר 
הקשה וחיבור, ראש חדירה, מחברים בין הקטעים, בריכת בטון בקוטר

 ממ"ר35 טון,חיבור במוליך נחושת שזור 12.5 ס"מ עם מכסה 50ובעומק 
מהאלקטרודה אל פס חיבור של הארקת יסוד.

3.8.1.0310
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,200.00 400.00 קומפלט3.00 התחברות לעמוד קיים כולל החדרת הכבל דרך היסוד ועד לתא האביזרים

 מ"מ קוטר80לרבות חפירה ו/או חציבה, הכנסת שרוול שרשורי נוסף 
ביסוד קיים ותיקוני בטון ותוספת מאמ"ת תלת פזי במגש קיים מתאים

לחתך הכבל הקטן יותר (במידה ובהסתעפות יורדים בשטח חתך הכבל).

3.8.1.0320

1,150.00 1,150.00 קומפלט1.00 התחברות מתקן תאורה למרכזיית תאורה קיימת, כולל החדרת כבלים
ומוליכי הארקה לפי מס' המעגלים המתחברים דרך היסוד וכולל כל

החיבורים והתאומים הדרושים כולל תוספת ציוד חשמלי במרכזיה
בהתאם לצורך עידכון שילוט למעגלים במרכזיה בהתאם להזנות חשמל

והתוכניות ואיטום הצנרת.

3.8.1.0330

3,320.00 830.00 קומפלט4.00 חיבור הזנה חשמלית לתחנת אוטובוס מסוג "פוסטר מדיה", לשלטים ו/או
), חדשים ו/או קיימים ו/או מועתקים,7תמרורים מאירים (לרבות תמרור ג-

 כולל העבודות וחומרי העזר לרבות אספקתם והתקנתם, חדירה דרך
היסוד, חפירה וחציבה, כסוי והידוק, תיקון הציפויים והחזרת המצב

לקדמותו, קומפלט (כבל וצינור נמדדים בנפרד).

3.8.1.0340

21,000.00 500.00 קומפלט42.00  מטר. המחיר כולל, פנסים, זרועות15פירוק עמודי תאורה בגובה עד 
והעברתם למחסני הרשות המקומית להטמנה או לכל מקום אחר לפי

הנחיות ודרישות המפקח, לרבות פירוק יסוד בטון ופינויו לאתר פסולת
מאושר ע"י המזמין.

3.8.1.0350

1,500.00 750.00 2.00 יח'  מטר. המחיר כולל15התקנה חוזרת של עמוד תאורה מפירוק בגובה עד 
הכנת העמוד להתקנה חוזרת לרבות, ניקוי העמוד וצביעה מחדש במידת

הצורך לפי המפרט, החלפת מגש אבטחה, חיווט, נורות וציוד הדלקה
בהתאם להנחיות המפקח, כולל הצבת העמוד על יסוד, כולל סגירת ברגי

יסוד, הרכבת זרוע, פנסי תאורה, נורות, מגש אבטחה, הכנסת כבל י חשמל
 לתוך העמוד וחיבורים, השחלה וחיבור כבל מהפנסים אל המגשים וכו'.

3.8.1.0360

900.00 300.00 קומפלט3.00 פירוק תא מעבר קיים, כולל חפירה ו/או חציבה, גילוי צנרת/כבלים
קיימים, פירוקם ובידדם ביצוע מופות לצנרת קיימת בתוך התא, פירוק

התא ופינוי מהאתר למחסני מזמין או להטמנה לפי הנחיות מנה"פ, מילוי,
הידוק והשלמת השטח למצב הסביבה

3.8.1.0380

2,200.00 1,100.00 2.00 יח' העתקת תא מעבר קיים באזור כביש מתוכנן לאזור מדרכה מתוכננת
,לרבות הארכת כבלים וחיבורים חשמליים קיימים ולרבות התאמת גובה

מכסה התא לגובה מדרכה מתוכננת.

3.8.1.0390

1,000.00 250.00 קומפלט4.00 חיבור צנרת חדשה לתא מעבר קיים, כולל חפירה, ביצוע חורים חדשים 
וסתימתם בבטון, הגנה על כבלים קיימים בזמן ביצוע העבודה, ניקוי התא,

 מילוי חצץ  והחזרת פניהשטח לקדמותו, המחיר לכל כמות הצנרת
החדשה המתחברת לתא הבקרה.

3.8.1.0400

1,400.00 700.00 קומפלט2.00 גילוי תאי מעבר קיימים אשר כוסו עם אדמה או אספלט, לרבות התאמת 
גובה ומכסה של תאי מעבר הקיימים לפני שטח והחזרת מצב השטח

מסביב לתא  לקדמותו - לפי אישור מנה"פ.

3.8.1.0410

600.00 300.00 2.00 יח' התאמת גובה תא תאורה קיים מכל סוג שהוא (הנמכה או הגבהה). 3.8.1.0420

100.00 50.00 2.00 יח' ביצוע פסק חשמלי בעמוד תאורה. המחיר כולל ניתוק כבלים, בידודם
וביצוע סימון בר קיימא בעמוד.

3.8.1.0430

2,250.00 5.00 450.00 מ"א פירוק כבל קיים המושחל בצנרת תת קרקעית בין עמודי תאורה הקיימים,
כולל פירוק חיבורי חשמל ובידודם, הכנת הכבל להתקנה חוזרת בתחום

הפרויקט, לרבות איחסון באתר בהתאם לשלבי הביצוע. הכל בתיאום
ואישור מנהל הפרויקט.

3.8.1.0440



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 56עמוד: 30/06/2020

318/2018כתב כמויות למכרז מספר 
mהפרדה מפלסית גבעה צרפתית, מכרז כרייה

 - עוזי נרקיס צפונה3תת כתב: מבנה 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
380.00 20.00 19.00 יח' שינוי מיספור/שילוט עמודי תאורה קיימים בהתאם להנחיות המחלקת

המאור של עיריית ירושלים. לרבות ניקוי ומחיקת המיספור הישן ע"י
חומר מתאים.

3.8.1.0450

1,260.00 420.00 3.00 יח'  רגישות2X25A וממסר פחת 10KA ,16ACמבטיח חצי אוטומטי דו קוטבי 
30MAעם כיסויים ושילוט עבור הזנת ראש מערכת השקייה, ההתקנה ,

בעמוד התאורה המזין.

3.8.1.0460

1,125.00 75.00 15.00 ש"ע שעות עבודה של חשמלאי מוסמך ברג'י לפי הנחיות מנהל הפרוייקט
בכתב בלבד.

3.8.1.0470

900.00 60.00 15.00 ש"ע שעות עבודה של חשמלאי עוזר ברג'י לפי הנחיות מנהל הפרוייקט בכתב
בלבד.

3.8.1.0480

449,125.00 רת, מובילים, כבלים ופירוקים. תשתיות, צנ 8.1 סה"כ לתת פרק:

אביזרים וציוד. 8.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
****************************************** מחיר העמודים,

הזרועות והפנסים כולל צביעתם במידה ונדרש. הצביעה תהיה בתנור לפי
מפרט צביעה אפוקול כאמור במפרט הטכני בגוון לפי ע"פ דרישת המזמין.

 מחיר העמוד כולל הספקה והתקנה של מחזיק דגלים מגולוון. כל
המחירים כוללים התקנה.

**** **************************************

87,400.00 4,600.00 19.00 יח'  מטר, עשוי12אספקה והובלה של עמוד תאורה בחתך קוני עגול, בגובה 
 מ'/שניה. כולל47מפלדה מגולוונת (טבול באבץ חם) למהירות רוח של 

פתח ודלת לתא מגש אבטחה, פלטת בסיס עם חיזוקים וכל האביזרים
הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע והפנס בראשו. הכל בשלמות לפי
תוכנית פרט מנחה, הנ"ל יהיה צבוע בגוון ע"פ הנחיית האדריכל בצביעה

בתנור.

3.8.2.0010

2,700.00 1,350.00 2.00 יח' הספקה והובלה של  זרוע  יחידה  עשויה מפלדה מגולוונת (טבולה באבץ
47 מ' מותאמת לעמוד פלדה הנ"ל, למהירות רוח 2חם), באורך אופקי עד 

מ' לשניה הנ"ל יהיה צבוע בגוון ע"פ הנחיית האדריכל בצביעה בתנור
2014תצורה כדוגמת כביש בגין דרום ביצוע 

3.8.2.0020

4,600.00 200.00 23.00 יח' אספקה והובלה של  זרוע כפולה עשויה מפלדה מגולוונת  (בכל זוית
, מזלג וכיו"ב), (טבולה באבץ חם), באורך אופקי90, 180וצורה שתדרש: 

 מ' לשניה.הנ"ל47 מ' מותאמת לעמוד פלדה הנ"ל, למהירות רוח 1.5עד 
יהיה צבוע בגוון ע"פ הנחיית האדריכל בצביעה בתנור,תצורה כדוגמת

2014כביש בגין דרום ביצוע 

3.8.2.0030

192,000.00 4,000.00 48.00 יח'  עוצמה ודגםTESEOאספקה והובלה של גוף תאורה חוץ דגם של שריידר 
ע"פ חישוב

3.8.2.0040

46,800.00 3,900.00 12.00 יח' כנ"ל אך הספקה לעירייה בלבד 3.8.2.0045

16,150.00 850.00 19.00 יח'  כחול בראש העמוד דגם עירית ירושלים כולל כל הנדרש עדLEDפנס 
הפעלה מלאה.

3.8.2.0046

560.00 280.00 2.00 יח' אספקה והובלה של מגש אבטחה דגם עיריית ירושלים  ג"ת כולל  מ"ז
 ק"א עם ניתוק אפס (בעלי מודול אחד).10 א', 6חצי אוטומטיים דו קוטבי 

3.8.2.0060
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
7,820.00 340.00 23.00 יח' 10 א', 6 מ"זים חצי אוטומטיים דו קוטבי 2 ג"ת כולל 2מגש אבטחה עבור 

 ק"א עם ניתוק אפס (בעלי מודול אחד).
3.8.2.0070

9,500.00 500.00 19.00 יח'  מ' על יסוד בטון, כולל הרכבת זרועות,15הצבת עמוד פלדה בגובה עד 
פנסים, נורות, מגשי אבטחה, אביזרים וחיבורים כנדרש, פילוס ואיזון.

3.8.2.0080

475.00 25.00 19.00 יח' שילוט עמודי תאורה ע"י לוחית מתכת ע"פ דרישות והנחיות מחלקת
התאורה של מזמין (הלוחית תותקן בעזרת ניטים).

3.8.2.0090

1,900.00 100.00 19.00 יח' 3.8.2.0100 דגלים.2מחזיק דגלים לעמוד תאורה, ל-

369,905.00 אביזרים וציוד. 8.2 סה"כ לתת פרק:

מרכזיית תאורה. 8.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
52,000.00 52,000.00 קומפלט1.00  דגם "ע"פ סטנדרט עיריית3X80Aמרכזיית מאור לגודל חיבור של -

ירושלים. המחיר כולל: יסוד מבטון, ארונות מפוליאסטר משוריין, ציוד
מיתוג חשמלי, חיווט, אביזרים ועבודות עזר לביצוע בשלמות. הכל

קומפלט כמפורט בתוכניות שבחוברת הפרטים, בהתאם למפרט הטכני
ודרישות מחלקת המאור של עיריית ירושלים

3.8.3.0010

15,000.00 15,000.00 1.00 יח' פירוק ו\או הזזה של מרכזיית מאור קיימת בכל גודל ע"פ הנחיות המפקח
למחסני העירייה או התקנתה מחדש כולל כל הדרישות הנילוות עד

הפעלה מלאה.

3.8.3.0015

12,000.00 12,000.00 קומפלט1.00 העברת תשלום עבור ביצוע יחידת קצה לפיקוד אלחוטי במרכז הדלקה
 ש"ח, קומפלט.10000ע"ס 

3.8.3.0020

3,200.00 3,200.00 1.00 יח' גומחת בטון לתא מנייה (מדידה ואבטחה) ח"ח (לתא מנייה עשוי
 ס"מ, גובה100 במידות: רוחב פנים עד כ- 3X250Aפוליסטר) לחיבור עד 

 כולל תעלת כבלים30 ס"מ עשוייה בטון מזויין ב- 60 ס"מ עומק 200
וצנרת יצוקה מבטון מתחת לגומחה, כולל הצבה וביסוס בהתאם

לתוכניות, בתאום עם ח"ח ובאישור מנה"פ.

3.8.3.0030

2,200.00 2,200.00 קומפלט1.00 טיפול של הקבלן מול ח"ח לביצוע חיבור למרכזיית תאורה החדשה כולל
תאומים ואישורים הדרושים, הגשת תוכניות , הזמנת ביקורת ולווי ח"ח
בזמן הביקורת וכל עבודות העזר והכנות לפי דרישת  ח"ח, עד לקבלת

החיבור הנדרש ואישור ח"ח לחיבור המתקן, כולל תשלום עבור הבדיקות.

3.8.3.0040

2,500.00 2,500.00 קומפלט1.00 בדיקת מהנדס חשמל בודק לבדיקת מתקן החשמל והתאורה על פי חוק
החשמל, כולל מסירת תעודת רישום ובדיקה של המתקן עם תוצאות

הבדיקה ואישור לחיבור המתקן למתח. כולל תיקון כל הליקוים שיתגלו
וביצוע בדיקה חוזרת עד לקבלת תוצאה תקינה ואישור לחיבור למתקן

החשמל. המהנדס יאושר ע"י מתכנן החשמל.

3.8.3.0050

86,900.00 מרכזיית תאורה. 8.3 סה"כ לתת פרק:

תאורה זמנית. 8.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הסעיפים הבאים מתייחסים למתקן תאורה זמנית, אשר יסופק, יותקן

ויופעל בשלמות ע"י הקבלן למשך כל תקופת העבודה. מתקן התאורה
יפורק לאחר הפעלת התאורה הסופית או בשלב אחר של עבודות הסלילה

ויותקן מחדש לפי החלטת מנהל הפרויקט או מפקח החשמל. לאחר גמר
עבודות הסלילה יפורק המתקן ויפונה למחסני הקבלן, כל העבודה תבוצע

ב שלמות ע"פ דרישות והנחיות מנהל הפרויקט או מפקח החשמל.
****************************************

234,000.00 6,000.00 39.00 חודש היקצב חודשי קבוע בעבור אספקה, התקנה, חיבור, הפעלה ואחזקה של
מתקן תאורה זמני על עמודי עץ. המחיר כולל: יסודות בטון ניידים 

מותקנים בקרקע ו/או ביסודות הבטון, עוגנים, עמודי תמך, זרועות פלדה
מגולוונות בכל אורך, כבלי תא"מ בחתך הדרוש, ג"ת מדגמים המאושרים

, קופסאות אבטחה, כבלי הזנה לג"ת,250Wע"י המתכנן עם נורות נל"ג 
חיבור המ תקן למקור זרם, כולל אספקה והתקנה וחיבור של לוח תאורה

 במידת הצורך, כולל תאום עם חברת החשמל לחיבור זמני,25Aזמני עד 
אספקה והתקנה של גנרטור במידת הצורך (כולל דלק בכמות הדרושה
לפעולה תקינה של מתקן התאורה) כל הציוד ואביזרי העזר להתקנה

והפעלה בשלמות. כולל גם אישור ע"י בודק מוסמך לפני ה

3.8.4.0010

כמו כן, המחיר כולל העתקות של מתקן התאורה הזמנית - כולו או חלקו,
עפ"י צורכי הביצוע השונים והסדרי התנועה - בין אם ידועים בשטח
במכרז ובין אם לא. ההקצב החודשי קבוע, ללא קשר למספר מתקני

התאורה הפועלים במקביל. ההקצב ישולם רק בחודשים בהם תופעל
תאורה זמנית עפ"י הוראות המפקח, בגמר הביצוע האביזרים יפורקו

וימסרו למחסני העירייה (בהתאם להחלטת המפקח).

234,000.00 תאורה זמנית. 8.4 סה"כ לתת פרק:

DALIציוד ותשתיות  8.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
140.00 יח' MDR-20-24 DC24Vספק   3.8.5.0010

14,300.00 יח' EN-LUNIMASTER SPCבקר ראשי  3.8.5.0020

3,750.00 יח' EN-INCOM-STREETמתאם תקשורת  3.8.5.0030

7,800.00 יח' EN-CD-STREETבקר משנה  3.8.5.0040

1,600.00 יח' EN-PS-DALI DALI ל-DCספק  3.8.5.0050

2,800.00 יח' קופסאת חיבורים להוספה חיצונית על מרכזייה, מפוליאסטר משוריין עם
דלת ונעילה עם מנעול אינטגרלי של עיריית ירושלים, כולל החיבורים

והעיגון וכל הנדרש להפעלה מלאה .

3.8.5.0060

710.00 יח' הגנה לעמוד תאורה עם פנס לד מפני מתח יתר והגבלת זרם התנעה
EN-MES440

3.8.5.0070

2,200.00 יח' DALI  EN-REP-DALIמגבר תקשורת  3.8.5.0080

1,500.00 יח' EN-PS-DALIספק  3.8.5.0090
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
103,200.00 16.00 6,450.00 מ"א  דגם עיריית ירושלים כולל חוט11 מ"מ י.ק.ע. 50 בקוטר HDPEצנרת 

 מ"מ, מחברי ואטמי צנרת. המחיר לפי מטר רץ של כל קנה.8משיכה 
3.8.5.0100

30.00 מ"א  אצבעות5ממ"ר, כולל סופיות (מפצלת) מתכווצות עם 3X2.5 N2XYכבל 
מתוצרת "רייקם" או "מגלן" או שווה איכות מאושר, לסגירת קצוות הכבל.

 המחיר כולל בדיקת מגר וחיבור בקצוות.

3.8.5.0110

103,200.00 DALIציוד ותשתיות  8.5 סה"כ לתת פרק:

תשתיות בקרה ורמזורים 8.12 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הערה: התיאור המלא של העבודה, האספקה וההתקנה - על פי כתב

הכמויות, התוכניות, המפרט והפרטים. כל סעיפי אספקה והנחת צנרת,
כוללים ריפוד חול כנדרש, לכל מספר צינורות נתון. בכל סעיף בכתב 

הכמויות, יש הפנייה לסעיף המתאים בפרט, אך  התיאור המלא של
העבודות הנדרשות מורכב מכל סעיפי המפרט, גם אם לא הוזכרו בסעיף

אלי ו מפנה  כתב כמויות זה. מחירי השוחות כוללים מילוי חוזר סביב
C.L.S.Mהשוחה ב 

79,400.00 50.00 1,588.00 מ"א  ס"מ, באמצעות150 ס"מ ברוחב עד 120חפירה ו/או חציבת תעלה בעומק 
כל כלי מכאני שיידרש לרבות חופר-תעלות או בעבודת ידיים, בכל סוגי
הקרקע כוללריפוד וכיסוי חול, הנחת סרט סימון תיקני, ומילוי החפירה

במצע מהודק בשכבות בבקרה מליאה, החזרת השטח לקדמותו לרבות
וסילוק עודפי חפירה.

3.8.12.0020

1,500.00 30.00 50.00 מ"א תוספת לסעיפי חפירה שונים בעבור חציית משטח אספלט/בטונים ו/או
פירוק ריצוף בשטח כבישים, מדרכות ו/או איי תנועה כולל אבני שפה

מכל סוג, באמצעות כל כלי מכאני שיידרש לרבות חופר-תעלות או עבודה
 ידנית, כולל חיתוך (ניסור) ושבירת אספלט/בטון קיים בעומק השכבות

הקיימות ובכל שכבה שהיא, חפירה וחציבה לרבות בעבודת ידיים לעומק
 ס"מ.150 ס"מ, ברוחב עד 150עד 

3.8.12.0040

9,000.00 180.00 50.00 מ"א תוספת לסעיפי חפירה בעבור תיקון משטח אספלט/בטונים ו/או ריצוף
בשטח כבישים, מדרכות ו/או איי תנועה כולל ריפוד וכיסוי חול, החלפת

 סרט סימון תיקני, תיקון הכביש באספלטC.L.S.Mכל נפח החפירה בבטון 
חם או קר (זמני) כולל אספקת האספלט, הבטון, אבני שפה והמרצפות,

החזרת המצב לקדמותו בסיום על כל שכבות האספלט / בטון וכדו'. ופינוי
 עודפי חפירה.

3.8.12.0050

1,300.00 260.00 5.00 מ"ק , סביב ההיקף החיצוני של הצינורות לכל20עטיפת צנרת בבטון מסוג ב-
מספר קנים.

3.8.12.0055

 צנרת2.0תת פרק 

 כוללים גם "מוצצים"HDPEכל צנרת ה 

147,260.00 20.00 7,363.00 מ"א  מ"מ דרג75 בקוטר חיצוני HDPEאספקה והנחת צינור פוליאתילן קשיח  
 כולל מצמדים כנדרש וחוט משיכה. סעיף מפרט עיריית ירושלים:13.5

51.11.110.40

3.8.12.0062

800.00 16.00 50.00 מ"א  מ"מ דרג50 בקוטר חיצוני HDPEאספקה והנחת צינור פוליאתילן קשיח  
 כולל מצמדים כנדרש וחוט משיכה. סעיף מפרט עיריית ירושלים:11

51.11.110.40

3.8.12.0065
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
700.00 14.00 50.00 מ"א  מ"מ דגם "קוברה", "מגנום" או שווה75אספקה והנחת צינור שרשורי 

 מ"מ, מונח בתעלה או בקירות ותקרות מבטון8ערך,  כולל חוט משיכה 
51.11.110.30מזוין. סעיף מפרט עיריית ירושלים: 

3.8.12.0070

71,172.00 36.00 1,977.00 מ"א  כולל מצמדים כנדרש וחוט משיכה. סעיףPVC מ 4אספקה והנחת צינור "
51.11.110.00מפרט עיריית ירושלים: 

3.8.12.0080

 תאי חיבור ומעבר3.0תת פרק 

48,300.00 2,300.00 קומפלט21.00  ס"מ,100 ס"מ, בגובה של עד 80אספקה והנחת בריכת כבילים קוטר פנים 
 טון, כולל12.5 כולל חוליות טרומיות תקרה, טבעת ומכסה לעומס 

 ס"מ, מכסה יצקת דגם ע. ירושלים, כמפורט60מדרגות ירידה. פתח 
 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה110במפרט הטכני, עומק הבריכה לפחות 

בניה ככל הנדרש,  כולל הסדרת השטח, חדירת כל הצנרת, אטימה, ניקוז
.1.1.80. עפ"י פרט CLSMכולל כיסוי ב 

3.8.12.0090

60,000.00 6,000.00 קומפלט10.00  מתוצרת המאושרת ע"י חב' "בזק",A1אספקה והנחת תא לתקשורת דגם 
, לרבותA1.c ,1.1.A1.b ,1.1.A1.a.1.1ללא רצפה, במידות על פי פרטים 

הספקה, והתקנת המכסים מיצקת ברזל עם סמל עירית ירושלים וכיתוב
בקרת רמזורים ביצקת המכסה, כולל חפירה ו/או חציבה/בניה כולל

הסדרת השטח, חדירת כל הצנרת, אטימה, וניקוז.

3.8.12.0120

2,400.00 1,200.00 2.00 יח' תוספת מחיר להתקנת/בניית תא בכל קוטר על תוואי קיים. 3.8.12.0130

750.00 250.00 3.00 יח' חיבור צנרת לתא כבילים קיים, בכל כמות, מכל סוג ובכל קוטר, לרבות
חציבת חור מתאים וביטון הצנרת. הגנה על כבלים קיימים, בזמן ביצוע

העבודה, ניקוי התא, מילוי חצץ והחזרת פני השטח לקדמותו.

3.8.12.0190

12,800.00 3,200.00 קומפלט4.00 200 ס"מ, בגובה של עד 100אספקה והנחת בריכת כבילים קוטר פנים 
 טון, כולל12.5ס"מ, כולל חוליות טרומיות תקרה, טבעת ומכסה לעומס 

 ס"מ, מכסה יצקת דגם ע. ירושלים, כמפורט60מדרגות ירידה. פתח 
במפרט הטכני, כולל חפירה ו/או חציבה בניה ככל הנדרש,  כולל הסדרת

. עפ"י פרטCLSMהשטח, חדירת כל הצנרת, אטימה, ניקוז כולל כיסוי ב 
1.1.100.

3.8.12.0200

435,382.00 תשתיות בקרה ורמזורים 8.12 סה"כ לתת פרק:

1,678,512.00 עבודות תאורה ותשתיות לתקשורת סיבים אופטיים. 8 סה"כ לפרק:

מבני פלדה 19 פרק:

גשרי שילוט 19.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
24,500.00 14.00 1,750.00 ק"ג בורגי-עיגון מגולוונים מבוטנים בראשי כלונסאות או בעמודי-יסוד לגשרי

שילוט.
3.19.2.0070

הערה: המזמין רשאי להחליט על סוג הגשרים (עמודי בטון או פלדה)
בהתאם לשיקולו הבלעדי, לקבלן לא תהיה עילה לשינוי מחירי היחידה

עקב שינוים אלו, כל אלמנטי הפלדה כוללים גם גילוון (כלול במחיר
היחידה)

192,000.00 3,000.00 64.00 מ"ק  בחתכים שונים50עמודים טרומיים של גשר מסגרת מבטון מזוין ב-
ומשתנים ובגבהים שונים, עם שני זיזים בחתכים משתנים בראש העמוד,

כולל טבלת-עיגון ומחבר מפחי-פלדה בתחתית העמוד , גמר פני בטון
חשוף חזותי.

3.19.2.0092
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
21,000.00 14,000.00 1.50 טון סולמות עלייה לגשרי שילוט מחוברים לעמודים טרומיים 3.19.2.0101

406,000.00 14,000.00 29.00 טון גשרי שילוט מפלדה. 3.19.2.0110

196,000.00 14,000.00 14.00 טון מסגרות מפלדה לשלטים. 3.19.2.0120

839,500.00 גשרי שילוט 19.2 סה"כ לתת פרק:

839,500.00 מבני פלדה 19 סה"כ לפרק:

ביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוס 23 פרק:

ביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוס 23.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
87,500.00 250.00 350.00 מ"א  יצוק באתר30) בטון ב-Micro-Pileכלונס אנכי קדוח בשיטת ההקשה (

 ס''מ45בקוטר 
3.23.2.0080

1,750.00 5.00 350.00 מ"א  ס"מ עבור שימוש בבטון ב-45תוספת מחיר לכל סוגי הכלונסאות בקוטר 
30 במקום ב-40

3.23.2.0090

32,400.00 4,050.00 8.00 טון  לזיון כלונסאות מבטון מזוין יצוק500Wמוטות פלדה רתיכים מסוג פ-
, בכל הקטרים והאורכים4/חלק 4466באתר  לפי ת"י 

3.23.2.0100

121,650.00 סאות קדוחים וקירות ביסוס ביסוס עמוק כלונ 23.2 סה"כ לתת פרק:

121,650.00 סאות קדוחים וקירות ביסוס ביסוס עמוק כלונ 23 סה"כ לפרק:

פיתוח נופי 40 פרק:

ריצופים ופיתוח 40.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
16,000.00 80.00 200.00 מ"ר  ס"מ, בגמר מחוספס צבע מסוג מלבנית,6ריצוף באבנים משתלבות בעובי 

 או שו"ע לפי תכנית .20/20, 10/20 , ,25/25, ,12.5/12.5 
3.40.1.0010

4,550.00 91.00 50.00 מ"א  ס"מ  עם ספייסרים וקיטום20/25 מ' במידות 0.5אבן שפה טרומה באורך
קטן בפאות כדוגמת דגם רמות של אקרשטיין או ש"ע

3.40.1.0020

5,500.00 1,100.00 5.00 יח'  תוצרת גנית פארק או ש"עTOKIOאספקה והתקנה ספסל ישיבה  מדגם 
כולל התקנה בכל סוג של הקרקע.

3.40.1.0100

26,050.00 ריצופים ופיתוח 40.1 סה"כ לתת פרק:

עבודות עפר 40.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,500.00 15.00 300.00 מ"ק חישוף אדמה עליונה לפני ביצוע חציבה/מילוי, כולל: עירום והפרדה

ושמירת מצבורי אבן וסלעים, מילוי וחיפוי מדרונות באדמה מחישוף
בסיום העבודות, התשלום ישולם בהתאם לכמות שתמדד בפועל לפני

השימוש הסופי.

3.40.2.0030
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מודגש כי כל סעיפי אדמת גן או טיוב אדמת גן כוללים גם את הקומפוסט,

 דישון אורגני או כימי וכל הנדרש לביצוע מושלם של העבודה

78,200.00 46.00 1,700.00 מ"ק 40אספקה ופיזור אדמה גננית מיובאת מסוג אדמת הר טרה רוסה בשכבה 
ס"מ בשטחי מדרונות, גינון,מדרגות חציבה-ברמות.

3.40.2.0040

12,000.00 2.00 6,000.00 מ"ר הכשרת קרקע לגינון- עיבוד הקרקע וטיוב לרמת אדמת גן העומדת
בדרישות המפרט

3.40.2.0060

11,200.00 14.00 800.00 מ"ר טיפול במדרונות מילוי -זריעה בהתזה של זרעי בר - הידרוסידינג , רמת
 כולל תערובת סיבי עץ ודבק אורגני לפי מפרט, כדוגמת "הדר2ייצוב 

מערכות" או שו"ע מאושר

3.40.2.0070

25,600.00 32.00 800.00 מ"ר  גר'/מ"ר כולל עיגון700חיפוי מדרונות לייצוב קרקע ברשת סיבי קוקוס 
לקרקע , לפי מפרט

3.40.2.0080

131,500.00 עבודות עפר 40.2 סה"כ לתת פרק:

ריצוף באבנים משתלבות 40.53 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
48,000.00 80.00 600.00 מ"ר  ס"מ או10/20 ס"מ, מלבניות במידות 6ריצוף באבנים משתלבות בעובי 

 ס"מ (לא כולל מצע), גוון אפור20/20רבועיות במידות 
3.40.53.0310

48,000.00 ריצוף באבנים משתלבות 40.53 סה"כ לתת פרק:

אבני שפה וגן, אבני תיחום וסריג לעצים 40.54 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
32,400.00 72.00 450.00 מ"א  ס"מ, לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון17/25/100אבן שפה לכביש במידות 

אפור
3.40.54.0020

86,400.00 72.00 1,200.00 מ"א  ס"מ לרבות יסוד ומשענת23/23/100אבן אי תנועה משופעת, במידות 
בטון, גוון אפור

3.40.54.0029

24,300.00 81.00 300.00 מ"א 80/20/100אבן שפה לניקוז  3.40.54.0072

11,500.00 230.00 50.00 יח' אבני בלימה 3.40.54.0130

154,600.00 י תיחום וסריג לעצים י שפה וגן, אבנ אבנ 40.54 סה"כ לתת פרק:

360,150.00 פיתוח נופי 40 סה"כ לפרק:

עבודות גינון והשקיה 41 פרק:

מערכת השקיה 41.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
 ס"מ, כל40כל צנרת ההשקייה כוללת גם הטמנה בקרקע בעומק 

השרוולים כוללים חפירה, עטיפה בחול ומילוי חוזר במצע או באדמה
בהתאם למיקום בשכבות בבקרה מלאה עד לגובה תחתית מבנה בכבישים

ומדרכות.
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
העבודה כוללת תאום התחברות לראשי מערכת המבוצעים במסגרת שלב

א בשולי הדרך, כולל חציית כבישים ושוחות לפי הצורך

13,500.00 45.00 300.00 מ"א . כולל: אספקה, חפירה, התקנה12 מ"מ דרג  75צינור פוליאתילן בקוטר 
במצמדי "פלסאון" - אביזרים שחורים או "פלסים" וכיסוי. ממקור המים

לראש מערכת

3.41.2.0010

12,500.00 25.00 500.00 מ"א . כולל: אספקה, חפירה, התקנה6 מ"מ דרג 63צינור פוליאתילן בקוטר 
במצמדי "פלסאון" או "פלסים" וכיסוי.

3.41.2.0020

12,100.00 22.00 550.00 מ"א .6 מ"מ דרג 50כנ"ל, אולם צינור פוליאתילן בקוטר  3.41.2.0030

6,400.00 16.00 400.00 מ"א 6 מ"מ דרג 40כנ"ל, אולם צינור פוליתילן בקוטר  3.41.2.0040

3,900.00 13.00 300.00 מ"א 6 מ"מ דרג 32כנ"ל, אולם צינור פוליתילן בקוטר  3.41.2.0050

25,300.00 11.00 2,300.00 מ"א .6 מ"מ דרג 25כנ"ל, אולם צינור פוליתילן בקוטר  3.41.2.0060

1,200.00 6.00 200.00 מ"א .6 מ"מ דרג 16כנ"ל, אולם צינור פוליתילן בקוטר  3.41.2.0070

27,500.00 5.50 5,000.00 מ"א  מ"מ. כולל16טפטוף שיחים - צינור טפטוף אינטגרלי מווסת בקוטר  
 מ'. המחיר כולל: אספקת0.5 - 1.5 ל/ש במרווחים 2טפטפת בספיקה 

 מ"מ במצמדי32חומר, הרכבה, חיבור לקווים מחלקים ומנקזים בקוטר 
 מ'. (כל הטפטוף יהיה מאותו מפעל).2"פלסאון" או ש"ע. מייצבים כל 
 פלסאון" או שווה איכות.M16מחברים בין שלוחות הטפטוף "

3.41.2.0080

12,000.00 40.00 300.00 יח'  מ"מ. כולל טפטפת16טפטוף לעץ -  צינור מווסת אינטגרלי בקוטר 
3 מ'. מצמדי "פלסאון" או שווה איכות. 0.3 ל/ש במרווחים 3.5בספיקה 

 טפטפות. הצינור בצורת טבעת סביב העץ הטמונה10מייצבים לעץ. לעץ - 
 ס"מ בקרקע.10 בעומק 

3.41.2.0090

23,660.00 91.00 260.00 יח' 800 מכסה אפור כולל אל נגר פנימי, מסוג MPRS- 40ממטירון גיחה בגוף 
 או מלבן, כולל: אספקה, אבזרי חיבור והרכבה.

3.41.2.0110

11,700.00 45.00 260.00 יח' אל נגר חיצוני לממטירון המותאם לסוג הממטרון תוצרת "הנטר" או ש"ע.
כולל אספקה, הרכבה וכל הדרוש להפעלה תקינה

3.41.2.0111

2,750.00 55.00 50.00 מ"א . השרוול בצבע בהיר6 מ"מ דרג 90שרוול פוליאתילן ללחץ מים בקוטר 
בהתאם להנחיות בשטח, כולל חיבור וחיזוק לסלע.

3.41.2.0120

4,000.00 40.00 100.00 מ"א . כולל חפירה, הרכה,6 מ"מ דרג 75שרוול פוליאתילן ללחץ מים בקוטר 
השחלת הצינור כיסוי, הידוק והחזרת המצב לקדמותו וסימון.

3.41.2.0125

14,000.00 70.00 200.00 מ"א  מ"מ 110חציית כבישים בשרוול פי.וי.סי או פוליתילן ללחץ מים בקוטר 
. כולל: חפירה, הרכבה, השחלת הצינור והחזרת המצב לקדמותו12דרג 

 מ"מ.6וחוט משיכה מניילון 

3.41.2.0130

8,400.00 1,400.00 6.00 יח'  ס"מ עם טבעת ומכסה דגם "מורן" של וולקן80פרט בריכת בטון - בקוטר 
או שווה איכות כולל מסגרת מרובעת מברזל יצקת. עם כיתוב "השקיה"

של רשות המקומית. המחיר כולל אספקה והתקנה כולל כל האביזרים וכל
 העבודות הדרושות.

3.41.2.0140
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
19,600.00 9,800.00 2.00 יח' , כולל: אביזרים, מגופים ואביזרי חיבור מודולריים2ראש מערכת בקוטר "

 מ"מ ואת כל העבודות הדרושות להתקנת ראש מערכת וחיבורו50בקוטר 
למקור המים וכל העבודות הנוספות להפעלה תקינה של המערכת.

3.41.2.0150

13,000.00 6,500.00 2.00 יח'  או שווה איכות. כולל אספקה,7382ארון ראש מערכת "אורלייט"  דגם 
סוקל , חבק מתכת סביב הארון, מנעולים והרכבה בהתאם לפרט.

3.41.2.0170

8,000.00 4,000.00 קומפלט2.00 תוספת לראש מערכת עבור מערכת דישון הכוללת משאבת דישון מדגם
TF5" מותקנת בראש המערכת כולל מפעיל הידראולי, כולל1 בקוטר 

 +" או שו"ע3 ליטר עם דשן נוזלי מסוג "שפר 100מיכל דשן בנפח 

3.41.2.0181

6,000.00 3,000.00 קומפלט2.00 2 כולל 1תוספת לראש מערכת עבור אספקה והתקנת מז"ח בקוטר "
מגופים ברונזה וארון הגנה טרמופלאסטי תואם לארון ראש המערכת

3.41.2.0182

9,000.00 4,500.00 קומפלט2.00 אופציה בהתאם להנחיית הפיקוח: ארון מתכת מגולוונת וצבועה בתנור
להגנה על ראשי מערכת בגודל המתאים לראש המערכת כולל שעון המים

ומחשב ההשקייה בהתאם לפרטי מחלקת הגננות.

3.41.2.0186

23,000.00 11,500.00 2.00 יח' 8מחשב השקיה אלחוטי "איריסל - אגם" או "סקורפיו-מוטורולה" ל- 
הפעלות יורכב בארגז הגנה הכלול במחיר אטום למים דגם "ענבר" מחוץ
3לארגז ראש המערכת. המחיר כוללהרכבה ע"י היצרן ואחריות היצרן ל-
שנים. כולל: כל האביזרים הדרושים להפעלה תקינה. תקשורת קומפלט,

חיבור לעמוד תאורה. ומסגרת ברזל להגנת הארגז.

3.41.2.0191

2,904.00 363.00 8.00 יח'   "ברמד" או שווה איכות. כולל אספקה, וחיבור למחשבD.Cסולונואיד 
ולראש מערכת קיימים

3.41.2.0201

2,000.00 400.00 5.00 יח'  כולל: אביזרים, אביזרי חיבור, בריכת הגנה ומכסה1פרט שסתום אויר "
דגם "עומר" או ש"ע. כולל אספקה והרכבה.

3.41.2.0211

1,750.00 350.00 5.00 יח' פרט שטיפה (ניקוז) כולל: אביזרים, אביזרי חיבור, בריכת הגנה ומכסה
דגם "עומר" או ש"ע. כולל אספקה והרכבה.

3.41.2.0221

1,350.00 450.00 3.00 יח' 1כנ"ל, אולם פרט מקטין לחץ בקוטר " 3.41.2.0231

5,000.00 5,000.00 1.00 יח' , מורכב בראש1 1/2 - "2פרט מגוף מקטין לחץ- שומר לחץ בקוטר "
המערכת או בבריכת הגנה ומכסה המחיר הכלול במחיר היחידה כולל

אספקה והרכבה. סוג המגוף בהתאם למפורט בתכנית.

3.41.2.0241

300.00 150.00 2.00 יח'  ס"מ.10X5שלט מאלומיניום למספור ראש מערכת ומחשב בגודל כ- 
עליהם מספר הראש והמחשב, בהתאם להנחיות העיריה. כולל אספקה

והרכבה

3.41.2.0251

200.00 25.00 8.00 יח'  ס"מ עשויה ממתכת בלתי5X2דיסקית למספור קווי השקיה בגודל 
מחלידה ועליה מספור קו השקיה, כולל חיבור למגוף.

3.41.2.0261

1,300.00 650.00 קומפלט2.00 התחברות למקור מים, הזמנת מד המים + תשלום אגרה לחב' "הגיחון",
כולל כל החומרים, האביזרים והעבודות הדרושות להפעלה.

3.41.2.0271

200.00 100.00 2.00 יח' C-64תיק תכניות כולל אספקה והרכבה בתוך ארון מחשב ההשקיה מסוג 
בלבד

3.41.2.0281

10,690.00 5,345.00 קומפלט2.00  כדוגמת טף או2תוספת לראש מערכת עבור מסנן אוטומטי בקוטר "
פילטומט לרבות בקר הידראולי.

3.41.2.0355
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
13,000.00 6,500.00 2.00 יח'  או שווה7382ארון ראש מערכת "אורלייט" עבור מסנן אוטומטי, דגם 

איכות. כולל אספקה, סוקל , חבק מתכת סביב הארון, מנעולים והרכבה
בהתאם לפרט.

3.41.2.0356

296,204.00 מערכת השקיה 41.2 סה"כ לתת פרק:

נטיעה, שתילה וזריעה 41.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
סעיפי נטיעת עצים ושיחים  כולל זיבול ודישון לפי מפרט, סמוכות עץ

 סמוכות.    חפירה לעצים בסעיף נפרד, כולל מילוי2לפי מפרט לכל עץ 
אדמה ובמידות לפי תוכנית והנחיות מחלקת הגננות (לעצים מינימום

 מ'), וכל הדרוש ביצוע מושלם של העבודה, אין לכסות בורות1.5*1.5*1.5
 ללא אישור בכתב של נציג מחלקת הגננות בעירייה

על הקבלן להחזיק אגרונום מוסמך שילווה את הפרויקט לכל תקופת
הביצוע, יתן הנחיות שימור, גיזום, העתקות ויוציא דו"ח בהתאם לדרישת
הפיקוח ולפחות אחת לשבועיים,הנ"ל כלול במחירי היחידה השונים ולא

ישולם בנפרד, מודגש כי המזמין ראשי לאשרר את הנחיות האגרונום
מטעם הקבלן על ידי אגרונום מטעמו והנחיות האגרונום מטעם המ מזמין

הם ההנחיות הסופיות.

כל סעיפי העתקת עצים כוללים גם את האחזקה והתחזוקה, ההשקייה
לרבות הכנת מערכת השקייה או השקייה ידנית, תשלום בעבור המים וכל

 חודשים מיום הקליטה12הנדרש עד לקליטה מלאה ואחזקה למשך 
והמסירה לעירייה

12,000.00 400.00 30.00 יח' 9נטיעת עצים גודל  3.41.3.0009

60,000.00 300.00 200.00 יח' 8נטיעת עצים גודל  3.41.3.0010

12,600.00 180.00 70.00 יח' 7נטיעת עצים גודל  3.41.3.0015

90,000.00 300.00 300.00 יח'  מ', או תעלת1.5/1.5/1.5בור לעץ בחפירה/חציבה, בור במידות מינימום 
גידול בנפח זהה לפי מפרט, ומילוי באדמה גננית מטיב מאושר, פרט

A0017

3.41.3.0016

6,000.00 20.00 300.00 יח' צינור אוורור לשורשים לפי מפרט 3.41.3.0017

2,000.00 100.00 20.00 מ"א  ס"מ  מיריעת פולירופילן מסיבים לא ארוגים150מגביל שורשים בגובה 
.DIM 4062מחוברים בחום. עמידה לחדירת שורשים לפי תקן בינלאומי 

ההתקנה לפי הוראות היצרן. במיקום לפי הנחיות הקונסטרוקטור והמפקח
בשטח.מיקום מגביל שורשים יהיה ליד קירות חדשים ובהתאם להנחיות

בשטח

3.41.3.0018

15,000.00 1,500.00 10.00 יח' העתקת עצים בוגרים מסוג זית ו/ או מסוגים שונים בהתאם להנחיות
המפקח ונטיעתם לפי תכנית כולל השקייה זמנית עד לקליטה מלאה וכל

הנדרש לביצוע מושלם וקליטת העץ כולל אחזקה והשקייה במשך שנה
מיום המסירה- עצים יועתקו לנחל צופים או לאזור אחר בתחום השיפוט

של העיר ירושלים.

3.41.3.0020

1,000.00 100.00 10.00 יח' גיזום עצים קיימים (בכל גובה) המיועדים לשימור ונמצאים בתוך שטח
העבודה ושאינם מיועדים להעתקה או לכריתה על ידי גוזם מוסמך

3.41.3.0040
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
52,000.00 13.00 4,000.00 יח' 3.41.3.0065 ליטר3שתילי צמחים ממיכל 

98,000.00 14.00 7,000.00 יח' 3.41.3.0070 ליטר4שתילי צמחים ממיכל נפח  

39,600.00 18.00 2,200.00 מ"ר 3.41.3.0100 מרבדי דשא מוכן זן קוקיו1

30,000.00 12.00 2,500.00 מ"ר 7חיפוי קרקע ברסק גזם עצים מסוג מאושר על ידי מח' גננות בשיכבה של 
 ס"מ לפחות.

3.41.3.0260

418,200.00 טיעה, שתילה וזריעה נ 41.3 סה"כ לתת פרק:

מסירה, תחזוקה ואחריות 41.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
54,000.00 6,000.00 9.00 חודש אחזקת גינון ושטחים ציבוריים לפי מפרט עירוני של מחלקת הגננות כולל

נקיון יומי, תחזוקה וסיור חודשי וכל הנדרש על ידי מחלקת הגננות לרבות
 תשלום בעבור מים, החלפת עצים וצמחים וכל אלמנטי הגינון לרבות

9מפגיעה של ונדליזם וכדו', התשלום הינו תשלום חודשי בעבור 
 החודשים הראשונים לאחר מסירה שלא ישול מו3החודשים שלאחר 

והינם על חשבון הקבלן

3.41.4.0010

15,000.00 15,000.00 קומפלט1.00 טיפול קומפלט באחזקת הגינון הקיים בתקופת הביצוע בהתאם להנחיות
מחלקת הגננות והמפקח לרבות בתכנון, אישור וביצוע ניתוקי צנרת, כולל

אספקה והרכבת  ראשי מערכתזמניים והזנת מים להשקייה לצורך שלבי
הביצוע השונים, טיפול בראשי מערכת קיימים וכדו', המחיר כולל כל

הנדרש לביצוע מושלם ואישור המפקח והעירייה לרבות ביצועח יבורים
וצנרת זמנית להזנות השקייה וכל הנדרש לביצוע מושלם של האחזקה

והתחזוקה של שטחי הגינון (מחיר ישולם בשלבים: מחצית עם סיום פירוק
אי התנועה המרכזי וממחצית בגמר העבודות ובכפוף לביצוע לשביעות

רצון המפקח והעירייה בשלבי הביצוע השונים), המחיר כולל תשלום
בעבור המים.

3.41.4.0020

69,000.00 מסירה, תחזוקה ואחריות 41.4 סה"כ לתת פרק:

783,404.00 עבודות גינון והשקיה 41 סה"כ לפרק:

עבודות גידור ומעקות 44 פרק:

44.1פרק  44.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מודגש כי באחריות הקבלן לבצע גדר איסכורית לבנה וחדשה סביב אזורי

 מ' לכל הפחות ובמקומות2העבודה בכל תקופת הביצוע (בגובה 
 מ')כולל העתקה מעת לעת6שנדרשים בתוכנית / מפרט סביבה עד 

בהתאם לצרכים ולהנחיות הפיקוח, עלות גדר זו לא תשולם והיא כלולה
במחירי היחידה החוזיים, הכל כמפורט בחוזה הקבלנים. גדר איסכורית
שבפרק זה תשולם רק בעבור הגנה על עצים בהתאם להנחיות הפיקוח,
במידה ותהיה גדר איסכורית קיימת בשטח, ההקבלן יוכל להשתמש בה

לצרכיו ללא תוספת תשלום אולם גם ידאג לפנותה בסיום העבודות ללא
תשלום (גם במידה ולא השתמש בגדר זו).

19,000.00 380.00 50.00 מ"א  "ממ ו50/15מעקה מפרופילי פלדה מגולוונים וצבועים בתנור במידות 
 מ' להתקנה על גבי קיר (כולל1.1, בגובה 31 ממ"מ על פי פרט מספר 40/5

 כל הנדרש להתקנה), ו/ או התקנה בקרקע כולל יסודות בטון במידות
 ס"מ40/40/50

3.44.1.0010

19,000.00 44.1פרק  44.1 סה"כ לתת פרק:
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

19,000.00 עבודות גידור ומעקות 44 סה"כ לפרק:

סלילת כבישים ורחבות 51 פרק:

עבודות עפר 51.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
15,750.00 45.00 350.00 מ"ק חפירה/חציבה לראשי כלונסאות וליסודות גשרי שילוט כולל פינוי וסילוק

 החומר לאתר פסולת מאושר
3.51.2.0110

720.00 4.50 160.00 מ"ר הכנת תחתית החפירה לראשי כלונסאות וליסודות גשרי שילוט 3.51.2.0120

9,000.00 45.00 200.00 מ"ק מילוי מובא מחומר נברר עפ"י הגדרות המפרט המיוחד לראשי כלונסאות
וליסודות לגשרי שילוט לרבות פיזור והידוק מבוקר

3.51.2.0130

25,470.00 עבודות עפר 51.2 סה"כ לתת פרק:

עבודות בטיחות ,תמרור וסימון 51.8 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
כל אמצעי הסעיפים בפרק זה מתייחסים לתמרור וסימון מצב סופי של

הפרויקט , כל הסדרי התנועה הזמניים הינם בפרק נפרד - בהקצב חודשי

26,280.00 3.00 8,760.00 מ"א  ס"מ.15צביעת קו רציף או מרוסק בגוון לבן או צהוב ברוחב 
51.08.110.020

3.51.8.0010

4,088.00 2.80 1,460.00 מ"א  ס''מ כל אחד בצבע חד רכיבי גוון לבן/צהוב עם10קו ניתוב כפול, ברוחב 
)10:10:10 ס"מ (10 מרחק בינהם של 

3.51.8.0015

4,125.00 5.00 825.00 מ"א  ס"מ.30צביעת קו רציף או מרוסק בגוון לבן או צהוב ברוחב 
51.08.110.05

3.51.8.0020

12,750.00 25.00 510.00 מ"ר 51.08.110.21צביעת מעברי חציה , קווי עצירה ו/או שטחים שונים .  3.51.8.0030

19,125.00 25.00 765.00 מ"ר 51.08.110.21 ס"מ. 15-25צביעת איי תנועה קווים ברוחב  3.51.8.0035

2,160.00 18.00 120.00 יח' 51.08.110.31צביעת חץ בודד.  3.51.8.0040

364.00 26.00 14.00 יח' 51.08.110.32צביעת חץ כפול.  3.51.8.0050

4,200.00 6.00 700.00 מ"א 51.08.120.02צביעת אבני שפה.  3.51.8.0060

1,260.00 90.00 14.00 יח' אספקה והתקנה של עמוד לתמרורי דרך עירוני לתמרור נמוך .
51.08.200.02

3.51.8.0100

10,240.00 160.00 64.00 יח' אספקה והתקנה של עמוד לתמרורי דרך עירוני לתמרור גבוה.
51.08.200.03

3.51.8.0110
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
11,700.00 150.00 78.00 יח' 51.08.200.20תמרורים מסוג עירוני לפי לוח התמרורים.  3.51.8.0120

96,292.00 עבודות בטיחות ,תמרור וסימון 51.8 סה"כ לתת פרק:

עבודות הכנה ופירוקים 51.10 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
22,500.00 45.00 500.00 מ"ק פינוי פסולת (של אחרים שהיתה לפני תחילת העבודה בלבד) כולל

תשלום אגרות
3.51.10.0004

5,000.00 5.00 1,000.00 מ"ר יישור והידוק מבוקר של שתית עבור שבילים ושבילי אופניים (צורת דרך)
 ס"מ +/-. המחיר כולל את כל העבודות הנדרשות להכנת20עד גובה 

הקרקע למילוי אחרי חפירה או חישוף. כמו כן,  המחיר כולל מילוי חומר
 ס"מ כולל הרטבה והידוק עד קבלת אישור הבטחת20נברר עד לגובה 

איכות להמשך העבודה.

3.51.10.0010

13,500.00 13.50 1,000.00 מ"ר  ס"מ (מעבר לכך ייחשב50פירוק שטחי גינון כולל חפירת אדמת הגן עד 
כחפירה כללית), המחיר כולל גם את הפירוק של מערכות ההשקייה,

צמחים, עצים וכל מה שנמצא בשטח הגינון (סעיף זה לשימוש באיי
תנועה)

3.51.10.0045

630.00 630.00 1.00 יח' פירוק סככת אוטובוס ופינוי החומרים למחסן העירייה עפ"י הנחיות
המפקח או סילוק

3.51.10.0190

360.00 360.00 1.00 יח' העתקת סככת אוטובוס בשטח האתר 3.51.10.0200

10,800.00 108.00 100.00 מ"ק הריסת בטונים שונים לרבות קיר תומך קיים מבטון מזויין עם ציפוי אבן,
לרבות היסוד

3.51.10.0330

7,800.00 3.00 2,600.00 מ"ר פירוק מסעת אספלט  בכל עובי שהוא (מודגש כי מדובר על שכבות בעובי
 מ' בחלק מהמקרים) לרבות אבני1.0 של עשרות סנטימטרים ואף יותר מ 

שפה בתחום המסעה, שכבות אספלטים, מצעים, בטונים, תשתיות וכדו'),
20 ס"מ יכללו בסעיף זה, משטחי בטון מעבר ל 20סעיפי בטון עד עובי של 

 ס"מ ימדדו בסעיף פירוקי בטונים

3.51.10.0401

55,080.00 10.80 5,100.00 מ"ר 3.51.10.0412 ס"מ10קרצוף מסעת אספלט בעובי עד 

17,250.00 15.00 1,150.00 מ"ר 3.51.10.0413 ס"מ10קרצוף מסעת אספלט בעובי מעל 

77,760.00 5.40 14,400.00 מ"ר " ס"מ0קרצוף מסעת אספלט בעובי " 3.51.10.0414

17,136.00 12.60 1,360.00 מ"א ניסור אספלט קיים בכל עובי 3.51.10.0430

14,400.00 14.40 1,000.00 מ"א פירוק אבני שפה, גן ואי תנועה ופינויין (ישולם רק בעבור אבני שפה שלא
 נמצאים בתחום מסעות לפירוק)

3.51.10.0440

15,300.00 15.30 1,000.00 מ"ר פירוק ריצוף אבנים משתלבות 3.51.10.0460

130,000.00 260.00 500.00 מ"ק 3.51.10.0660 בהתאם להנחיית המפקח מראש ובכתבCLSMמילוי בטון רזה או 
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
607.50 40.50 15.00 מ"ר פירוק ריצוף אבן (ריפ ראפ) 3.51.10.0670

5,000.00 50.00 100.00 מ"ר פירוק מסלעה, לרבות פינויה (חישוב לפי היטל על) 3.51.10.0680

4,800.00 15.00 320.00 מ"א 3.51.10.0690 מ'2פירוק גדר  בגובה עד 

500.00 25.00 20.00 מ"א פירוק זהיר של גדר להולכי רגל והעברה למחסני העירייה 3.51.10.0700

8,800.00 110.00 80.00 מ"א 3.51.10.0710 ס"מ175פירוק מעביר מים לפירוק בקוטר עד 

10,800.00 90.00 120.00 מ"א 3.51.10.0720 ס"מ100פירוק מעביר מים לפירוק בקוטר עד 

10,000.00 100.00 100.00 מ"א  (כולל)) כולל3העתקת צנרת מים מסוגים שונים ובקטרים שונים (עד "
מחברים וכל הנדרש לביצוע מושלם של העבודה כולל תאום ואישור

הגיחון לביצוע עם קבלן מאושר (לא כולל צנרת השקייה שתשולם לפי
סעיפי השקייה

3.51.10.0730

30,000.00 300.00 100.00 מ"א ) כולל8  ועד "3העתקת צנרת מים מסוגים שונים ובקטרים שונים (מעל "
מחברים וכל הנדרש לביצוע מושלם של העבודה כולל תאום ואישור

הגיחון לביצוע עם קבלן מאושר

3.51.10.0731

10,000.00 50.00 200.00 מ"א העתקת קו עירוב לרבות עמודים, חוט וכל הנדרש לביצוע מושלם של
העבודה בתאום עם הגורמים המוסמכים

3.51.10.0740

1,000.00 5.00 200.00 מ"א פירוק קו עירוב לרבות עמודים וחוט ומסירה למחסני העירייה 3.51.10.0750

5,000.00 100.00 50.00 מ"א ביצוע קו עירוב כולל עמודים וחוט וכל הנדרש לביצוע מושלם של
העבודה כדוגמת הקיים

3.51.10.0760

4,000.00 80.00 50.00 מ"א  מ' סביב אזורים לשימור על ידי רשות1.8ביצוע גדר רשת מתכת בגובה 
העתיקות כולל פירוק בגמר העבודה

3.51.10.0770

7,000.00 700.00 קומפלט10.00  טון מברזל יצקת12.5אספקה והרכבת מכסה לתא בקרה קיים לעומס 
כולל מסגרת ברזל מרובעת וכל הנדרש לביצוע מושלם של העבודה לרבות

 כיתוב בהתאם להנחיות המזמין כולל התאמת המכסה

3.51.10.0800

8,000.00 800.00 קומפלט10.00  טון מברזל יצקת כולל40אספקה והרכבת מכסה לתא בקרה קיים לעומס 
מסגרת ברזל מרובעת וכל הנדרש לביצוע מושלם של העבודה לרבות

כיתוב בהתאם להנחיות המזמין כולל התאמת המכסה

3.51.10.0810

2,000.00 400.00 קומפלט5.00 3.51.10.0820 טון40החלפת תקרה של תא קיים במידות שונות לתקרה מסוג כבד לעומס 

25,000.00 5,000.00 קומפלט5.00 3.51.10.0830 טון40 למכסה כבד לעומס A2החלפת מכסה של תא בקרה מסוג 

45,000.00 300.00 150.00 יח'  ס"מ (פלוס מינוס), מסגרות, שבכות, תאי50התאמת תאים עד לגובה 
ביקורת מכל סוג לרבות בזק ותקשורת, כולל שימוש בבטון גאוט

3.51.10.0860
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,500.00 9.00 500.00 מ"א ניקוי קווי ביוב, ניקוז קיימים בשטיפה כולל צילום ווידאו (כולל התאים

שבתוואי)
3.51.10.0880

1,500.00 50.00 קומפלט30.00 ניקוי תאי ביוב , ניקוז  וקולטנים (זוג קולטנים) בשטיפה (ישולם בעבור
)992תאים שלא נמצאים על תוואי שיבדק בסעיף 

3.51.10.0890

250.00 50.00 קומפלט5.00 העתקת עמודי שילוט ותמרור קיימים מכל סוג (לא כולל עמודים ושילוט
המחוברים לחשמל)

3.51.10.0900

1,620.00 180.00 9.00 יח' פירוק עמוד עם תמרור (או עמודים מסוגים שונים), לרבות פירוק יסוד 3.51.10.0910

2,000.00 1.00 2,000.00 מ"ר הדברה בריסוס קוטל עשבים בשטחי ריצוף באישור המפקח מראש ובכתב 3.51.10.0920

24,000.00 40.00 600.00 מ"א " לרבות פירוק יסוד בטון קיים Wפירוק מעקה בטיחות לכבישים טיפוס "
(יסוד בטון מזויין אורכי לכל אורך המעקה)

3.51.10.0940

10,000.00 50.00 200.00 מ"א ביטול, פירוק והסרת צנרת ניקוז / ביוב ומים בקטרים שונים וסתימת
קצוות בבטון (ישולם לפי מ"א שיפורק בפועל בלבד לא כולל הצינור

שבוטל ולא פורק)

3.51.10.0950

4,200.00 7.00 600.00 מ"א הובלה של מעקה הבטיחות למחסני העירייה (ישולם כנגד אישורים) 3.51.10.0980

613,093.50 עבודות הכנה ופירוקים 51.10 סה"כ לתת פרק:

עבודות עפר 51.20 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
9,225.00 4.50 2,050.00 מ"ר הכנת הקרקע למילוי חוזר אחרי חפירה או חישוף. המחיר כולל מילוי

 ס"מ, כולל הרטבה והידוק עד לקבלת20נברר בשכבה עד לגובה עד 
אישור הבטחת איכות להמשך עבודה.

3.51.20.0120

45,000.00 45.00 1,000.00 מ"ק חפירה  כולל פינוי וסילוק עודפי חפירה ופסולת - עפ"י המפרט הטכני. 3.51.20.0141

54,225.00 עבודות עפר 51.20 סה"כ לתת פרק:

מצעים ותשתיות 51.30 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
28,000.00 70.00 400.00 מ"ק מצע סוג א' לרבות פיזור והידוק מבוקר, המצע יסופק ממחצבה מאושרת 3.51.30.0009

28,000.00 מצעים ותשתיות 51.30 סה"כ לתת פרק:

עבודות אספלט 51.40 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,250.00 2.25 1,000.00 מ"ר 3.51.40.0011 ליטר/מ''ר1ציפוי יסוד באימולסיה ביטומית בשיעור של 
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
54,000.00 1.80 30,000.00 מ"ר 3.51.40.0014 ליטר/מ''ר0.35ציפוי מאחה באימולסיה ביטומית בשיעור של 

487,500.00 39.00 12,500.00 מ"ר  ס"מ מתערובת עם אבן דולומיט5שכבה מקשרת מבטון אספלט בעובי 
, לרבות פיזור והידוקPG 68-10), ביטומן 3/4 מ"מ ("19גודל מקסימלי 

3.51.40.0021

84,600.00 42.30 2,000.00 מ"ר  ס"מ כ"א מתערובת עם אבן6שכבה מקשרת מבטון אספלט בעובי 
, לרבות פיזורPG 68-10), ביטומן 1 מ"מ ("25דולומיט גודל מקסימלי 

והידוק

3.51.40.0023

475,200.00 297.00 1,600.00 טון ריבוד שכבה נושאת עליונה מבטון אספלט בעובי משתנה, מתערובת עם
, לרבות פיזורPG 68-10), ביטומן 1 מ"מ ("25אבן דולומיט גודל מקסימלי 

והידוק

3.51.40.0090

455,700.00 31.00 14,700.00 מ"ר  (תא"מ)S ס"מ מתערובת אספלטית מבנית-4שכבה נושאת עליונה בעובי 
70-10PG מ"מ ביטומן 19למניעת חיכוך עם אבן גס בזלתי גרגיר מקסימלי 

 , לרבות פיזור והידוק

3.51.40.0121

1,559,250.00 עבודות אספלט 51.40 סה"כ לתת פרק:

מעקות בטיחות מבטון 51.91 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
90,000.00 300.00 300.00 מ"א .STEPמעקה בטיחות מבטון יצוק באתר דגם  3.51.91.0190

90,000.00 מעקות בטיחות מבטון 51.91 סה"כ לתת פרק:

מעקות בטיחות מפלדה 51.92 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
276,000.00 230.00 1,200.00 מ"א " או ש"עEASY RAIL 1.33מעקה בטיחות קבוע מפלדה חד צדדי דגם "

 מ' וכל1.33, לרבות עמודים כל W-3 ורוחב פעיל נדרש H-1לרמת תפקוד 
פרטי החיבור

3.51.92.0190

50,000.00 50,000.00 1.00 יח' 3.51.92.0244 קמ"ש לרבות תשתית מבטון.TL3 80סופג אנרגיה ברמת תפקוד 

27,000.00 13,500.00 2.00 יח' התקן קצה למעקה בטיחות קבוע מפלדה לצידי הדרך / למפרדה שמתואם
 קמ"ש110למהירות 

3.51.92.0985

6,840.00 3,420.00 2.00 יח' "EASY RAIL 1.33פרט קצה (גלישה) למעקה בטיחות קבוע מפלדה דגם "
 מ'12או ש"ע באורך 

3.51.92.1002

359,840.00 מעקות בטיחות מפלדה 51.92 סה"כ לתת פרק:

2,826,170.50 סלילת כבישים ורחבות 51 סה"כ לפרק:

6,774,906.50 3 - עוזי נרקיס צפונה3מבנה  סה"כ לתת כתב:
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עבודות בטון באתר 2 פרק:

עבודות בטון יצוק באתר - מנהור בכרייה 2.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
310,000.00 1,000.00 310.00 מ"ק רצפות ביניים ותקרות במנהרות מקשרות וחדרים טכניים בעוביים שונים

 .40בטון ב-
4.2.1.0010

515,000.00 1,000.00 515.00 מ"ק קירות פנימיים ועמודונים במנהרות מקשרות וחדרים טכניים בעוביים
 .40שונים בטון ב-

4.2.1.0020

783,750.00 750.00 1,045.00 מ"ק 4.2.1.0030 גמר פינה קטומה וגמר פני בטון בסירוק.30מדרכת בטון ב - 

6,000.00 600.00 10.00 מ"ק מדע מתפלסת באישור מראש ובכתב מהמזמין לרצפה כפולה בחדרי חשמל 4.2.1.0035

405,000.00 4,050.00 100.00 טון #  לזיון בטון לפי ת"י500#Wמוטות פלדה מצולעים רתיכים מסוג פ- 
, בכול הקטרים והאורכים3/חלק4466

4.2.1.0040

2,019,750.00 עבודות בטון יצוק באתר - מנהור בכרייה 2.1 סה"כ לתת פרק:

עבודות בטון יצוק באתר - פורטל מערבי 2.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
80,600.00 260.00 310.00 מ"ק בטון רזה יצוק מתחת לאלמנטים מבניים 4.2.2.0010

80,600.00 260.00 310.00 מ"ק 4.2.2.0015 להגנה על איטום20בטון ב-

130,000.00 260.00 500.00 מ"ק בטון רזה יצוק למילוי חללים 4.2.2.0020

238,000.00 1,000.00 238.00 מ"ק   בחתכים כלשהם, יצוקות במפלס עליון קירות30קורות ראש מבטון ב-
'') או כלונסאותSlurryחפורים (''

4.2.2.0030

2,320,650.00 1,215.00 1,910.00 מ"ק  בעוביים כלשהם כולל עיבוד כרכוב ו/או מעקות30קירות ציפוי מבטון ב-
בטון מעל קורת ראש כלונסאות, יצוקים כנגד כלונסאות וביניהם (העובי

לחישוב הינו אך ורק העובי התיאורטי המסומן בתוכניות מפני הקיר לפני
מישור כלונסאות הדיפון, לא ישולם עבור הנפח שבין הכלונסאות) לרבות

קידוח ועיגון הקוצים לכלונסאות.

4.2.2.0040

3,770,000.00 1,000.00 3,770.00 מ"ק 4.2.2.0050 למעבירים תחתיים, בעוביים שונים30מרצפי בטון ב-

4,160,000.00 1,000.00 4,160.00 מ"ק 4.2.2.0060  למעבירים תחתיים, בעוביים שונים30קירות בטון ב-

4,940,000.00 1,000.00 4,940.00 מ"ק 4.2.2.0070 למעבירים תחתיים, בעוביים שונים30תקרות בטון ב-

90,000.00 1,000.00 90.00 מ"ק קורות עליונות (קורות מצח) של תקרות בטון מעבירים תחתיים מבטון
 בחתך כלשהו30ב-

4.2.2.0080

418,500.00 30.00 13,950.00 מ"ק 30 במקום ב-40תוספת מחיר עבור בטון ב- 4.2.2.0090
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
303,000.00 30.00 10,100.00 מ"ר תוספת מחיר עבור גמר פני בטון חשוף חזותי בטפסות עץ ו/או פלדה. 4.2.2.0100

130,000.00 260.00 500.00 מ"ק ), יבוצע בהנחיית המפקח בלבדC.L.S.Mבטון בעל חוזק מבוקר נמוך ( 4.2.2.0110

7,346,700.00 4,050.00 1,814.00 טון  לזיון בטון לפי ת"י500wמוטות פלדה מצולעים רתיכים מסוג פ-
, בכול הקטרים והאורכים3/חלק4466

4.2.2.0120

1,093,500.00 4,050.00 270.00 טון  לזיון כלונסאות לפי ת"י500wמוטות פלדה מצולעים רתיכים מסוג פ-
, בכול הקטרים והאורכים3/חלק4466

4.2.2.0130

51,000.00 75.00 680.00 מ"א  מ''מ לרבות פילטר חצץ160נקז אורכי כולל צינור שרשורי מחורר בקוטר 
ועטיפה בבד גיאוטכני

4.2.2.0140

85,200.00 24.00 3,550.00 מ"ר 4.2.2.0150 , מותקנת בגב קירותDELTA TERRAXיריעת ניקוז  מסוג 

75,400.00 65.00 1,160.00 מ"א  מ''מ, לרבות פילטר חצץ80נקז אנכי כולל צינור שרשורי  מחורר בקוטר 
ועטיפה בבד גיאוטכני

4.2.2.0160

21,750.00 25.00 870.00 מ"א מישקי התפשטות (מישקי הפרדה) 4.2.2.0170

45,000.00 90.00 500.00 מ"א  לאיתור וגילוי מערות תת- קרקעיות בתחום1.5קידוחי גישוש בקוטר  "
איזור הפורטל המערבי המבוצע בשיטת חפור וכסה, כולל סתימת

הקידוחים ע"י דייס

4.2.2.0180

97,500.00 750.00 130.00 מ"ק 4.2.2.0190 גמר פינה קטומה וגמר פני בטון בסירוק.30מדרכת בטון ב - 

25,477,400.00 עבודות בטון יצוק באתר - פורטל מערבי 2.2 סה"כ לתת פרק:

עבודות בטון יצוק באתר - פורטל מזרחי 2.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
30,420.00 260.00 117.00 מ"ק בטון רזה יצוק מתחת לאלמנטים מבניים 4.2.3.0010

28,600.00 260.00 110.00 מ"ק 4.2.3.0015 להגנה על איטום20בטון ב-

130,000.00 260.00 500.00 מ"ק בטון רזה יצוק למילוי חללים 4.2.3.0020

175,000.00 1,000.00 175.00 מ"ק   בחתכים כלשהם, יצוקות במפלס עליון קירות30קורות ראש מבטון ב-
'') או כלונסאותSlurryחפורים (''

4.2.3.0030

1,399,680.00 1,215.00 1,152.00 מ"ק  בעוביים כלשהם כולל עיבוד כרכוב ו/או מעקות30קירות ציפוי מבטון ב-
בטון מעל קורת ראש כלונסאות, יצוקים כנגד כלונסאות וביניהם (העובי

לחישוב הינו אך ורק העובי התיאורטי המסומן בתוכניות מפני הקיר לפני
מישור כלונסאות הדיפון, לא ישולם עבור הנפח שבין הכלונסאות) לרבות

קידוח ועיגון הקוצים לכלונסאות.

4.2.3.0040
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318/2018כתב כמויות למכרז מספר 
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TU-M - מנהרה  4תת כתב: מבנה 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,250,000.00 1,000.00 1,250.00 מ"ק 4.2.3.0050 למעבירים תחתיים, בעוביים שונים30מרצפי בטון ב-

1,540,000.00 1,000.00 1,540.00 מ"ק 4.2.3.0060  למעבירים תחתיים, בעוביים שונים30קירות בטון ב-

1,760,000.00 1,000.00 1,760.00 מ"ק 4.2.3.0070 למעבירים תחתיים, בעוביים שונים30תקרות בטון ב-

65,000.00 1,000.00 65.00 מ"ק קורות עליונות (קורות מצח) של תקרות בטון מעבירים תחתיים מבטון
 בחתך כלשהו30ב-

4.2.3.0080

163,620.00 30.00 5,454.00 מ"ק 30 במקום ב-40תוספת מחיר עבור בטון ב- 4.2.3.0090

118,500.00 30.00 3,950.00 מ"ר תוספת מחיר עבור גמר פני בטון חשוף חזותי בטפסות עץ ו/או פלדה. 4.2.3.0100

130,000.00 260.00 500.00 מ"ק ), יבוצע בהנחיית המפקח בלבדC.L.S.Mבטון בעל חוזק מבוקר נמוך ( 4.2.3.0110

2,871,450.00 4,050.00 709.00 טון  לזיון בטון לפי ת"י500wמוטות פלדה מצולעים רתיכים מסוג פ-
, בכול הקטרים והאורכים3/חלק4466

4.2.3.0120

405,000.00 4,050.00 100.00 טון  לזיון כלונסאות לפי ת"י500wמוטות פלדה מצולעים רתיכים מסוג פ-
, בכול הקטרים והאורכים3/חלק4466

4.2.3.0130

16,450.00 70.00 235.00 מ"א  מ''מ לרבות פילטר חצץ160נקז אורכי כולל צינור שרשורי מחורר בקוטר 
ועטיפה בבד גיאוטכני

4.2.3.0140

29,760.00 24.00 1,240.00 מ"ר 4.2.3.0150 , מותקנת בגב קירותDELTA TERRAXיריעת ניקוז  מסוג 

45,500.00 65.00 700.00 מ"א  מ''מ, לרבות פילטר חצץ80נקז אנכי כולל צינור שרשורי  מחורר בקוטר 
ועטיפה בבד גיאוטכני

4.2.3.0160

4,750.00 25.00 190.00 מ"א מישקי התפשטות (מישקי הפרדה) 4.2.3.0170

18,000.00 90.00 200.00 מ"א  לאיתור וגילוי מערות תת- קרקעיות בתחום1.5קידוחי גישוש בקוטר  "
איזור הפורטל המזרחי המבוצע בשיטת חפור וכסה, כולל סתימת

הקידוחים ע"י דייס

4.2.3.0180

33,750.00 750.00 45.00 מ"ק 4.2.3.0190 גמר פינה קטומה וגמר פני בטון בסירוק.30מדרכת בטון ב - 

10,215,480.00 עבודות בטון יצוק באתר - פורטל מזרחי 2.3 סה"כ לתת פרק:

37,712,630.00 עבודות בטון באתר 2 סה"כ לפרק:

עבודות איטום 5 פרק:

עבודות איטום - מנהור בכרייה 5.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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318/2018כתב כמויות למכרז מספר 
mהפרדה מפלסית גבעה צרפתית, מכרז כרייה

TU-M - מנהרה  4תת כתב: מבנה 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
12,160,000.00 160.00 76,000.00 מ"ר mastersealמערכת איטום מבצעת ע"ג דיפון חיצוני של מנהרה כדוגמת 

  כולל שכבה מיישרת בעובי בהתאם לדרישות יצרן האיטום מבטון ב345
 מבוצעת בהתזה ע"ג הדיפון הפנימי של המנהרה40

4.5.1.0010

616,000.00 110.00 5,600.00 מ"א נקז אורכי מחורר ופילטר חצץ בתעלה חפורה לרבות מצע בטון רזה כולל
עטיפה בבד גיאוטכני

4.5.1.0020

472,000.00 16.00 29,500.00 מ"א 4.5.1.0030 ס"מ25יריעות מנקזות ברוחב מינימלי 

13,248,000.00 עבודות איטום - מנהור בכרייה 5.1 סה"כ לתת פרק:

עבודות איטום - פורטל מערבי 5.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
242,000.00 55.00 4,400.00 מ"ר ) בהלחמה מלאה,S.B.Sאיטום רצפות ביריעות ביטומניות אלסטומריות (

 מ"מ2שכבה אחת בעובי 
4.5.2.0010

576,000.00 160.00 3,600.00 מ"ר ) בעלות כושרS.B.Sאיטום קירות במערכת מיריעות אלסטומריות (
 מ"מ ו/או במערכת ביטומנית מיושמת בחם5הידבקות לבטון הטרי בעובי 

 מ"מ בנקודת מדידה3 מ"מ (יבש) אך לא פחות מ 3.5לעובי של 

4.5.2.0020

704,000.00 160.00 4,400.00 מ"ר 2) בהלחמה מלאה, S.B.Sאיטום תקרות במערכת מיריעות אלסטומריות (
 מ"מ כ"א4יריעות בעובי 

4.5.2.0030

9,760.00 32.00 305.00 מ"ר איטום פני בטון של רכיבים הבאים במגע עם הקרקע  במערכת איטום
ביטומנית

4.5.2.0040

1,531,760.00 עבודות איטום - פורטל מערבי 5.2 סה"כ לתת פרק:

עבודות איטום - פורטל מזרחי 5.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
85,800.00 55.00 1,560.00 מ"ר ) בהלחמה מלאה,S.B.Sאיטום רצפות ביריעות ביטומניות אלסטומריות (

 מ"מ2שכבה אחת בעובי 
4.5.3.0010

206,400.00 160.00 1,290.00 מ"ר ) בעלות כושרS.B.Sאיטום קירות במערכת מיריעות אלסטומריות (
 מ"מ ו/או במערכת ביטומנית מיושמת בחם5הידבקות לבטון הטרי בעובי 

 מ"מ בנקודת מדידה3 מ"מ (יבש) אך לא פחות מ 3.5לעובי של 

4.5.3.0020

249,600.00 160.00 1,560.00 מ"ר 2) בהלחמה מלאה, S.B.Sאיטום תקרות במערכת מיריעות אלסטומריות (
 מ"מ כ"א4יריעות בעובי 

4.5.3.0030

31,200.00 32.00 975.00 מ"ר איטום פני בטון של רכיבים הבאים במגע עם הקרקע  במערכת איטום
ביטומנית

4.5.3.0040

573,000.00 עבודות איטום - פורטל מזרחי 5.3 סה"כ לתת פרק:

15,352,760.00 עבודות איטום 5 סה"כ לפרק:

עבודות מסגרות במנהרות 6 פרק:

TUMמסגרות  6.1 תת פרק:
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318/2018כתב כמויות למכרז מספר 
mהפרדה מפלסית גבעה צרפתית, מכרז כרייה

TU-M - מנהרה  4תת כתב: מבנה 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
67,200.00 4,200.00 16.00 יח'  ס"מ לפי110/240 דקות במידות 30דלת פלדה חד כנפית חסינת אש ל - 

 ברשימה, לרבות משקוף, מחזיר שמן, ידיות, מנעול ושאר אביזרי1פרט מ-
הפרזול ע"פ הפרט. המחיר כולל צביעה, מעצור רצפה - הכל קומפלט

כמתואר ברשימה.

4.6.1.0010

32,400.00 2,700.00 12.00 יח' 4.6.1.0015 דקות90תוספת לנ"ל עבור עמידות לאש ל - 

145,000.00 7,250.00 20.00 יח'  ס"מ עם125/240 דקות במידות 30דלת פלדה חד כנפית חסינת אש ל - 
 ברשימה, לרבות משקוף, מחזיר שמן,2צוהר וידית בהלה לפי פרט מ-

ידיות, מנעול ושאר אביזרי הפרזול ע"פ הפרט. המחיר כולל צביעה,
מעצור רצפה - הכל קומפלט כמתואר ברשימה.

4.6.1.0020

58,000.00 2,900.00 20.00 יח' 4.6.1.0025 דקות90תוספת לנ"ל עבור עמידות לאש ל - 

155,000.00 6,200.00 25.00 יח'  ס"מ (כנף140/240 דקות במידות 60דלת פלדה דו כנפית חסינת אש ל - 
 ברשימה, לרבות משקוף, מחזיר3 ס"מ לפחות) לפי פרט מ-80אחת ברוחב 

שמן, ידיות, מנעול ושאר אביזרי הפרזול ע"פ הפרט. המחיר כולל צביעה,
מעצור רצפה - הכל קומפלט כמתואר ברשימה.

4.6.1.0030

62,500.00 2,500.00 25.00 יח' 4.6.1.0035 דקות90תוספת לנ"ל עבור עמידות לאש ל - 

67,200.00 11,200.00 6.00 יח'  ס"מ (כנף140/240 דקות במידות 180דלת פלדה דו כנפית חסינת אש ל - 
 ברשימה, לרבות משקוף, מחזיר4 ס"מ לפחות) לפי פרט מ-80אחת ברוחב 

שמן, ידיות, מנעול ושאר אביזרי הפרזול ע"פ הפרט. המחיר כולל צביעה,
מעצור רצפה - הכל קומפלט כמתואר ברשימה.

4.6.1.0040

7,950.00 2,650.00 3.00 יח'  ס"מ וברוחב משתנה240דלת רפפה חד כנפית מפחמגולוון וצבוע בגובה 
 ברשימה, לרבות משקוף, מחזיר שמן,5 ס"מ לפי פרט מ-60 ס"מ ל - 40בין 

ידיות, מנעול ושאר אביזרי הפרזול ע"פ הפרט. המחיר כולל צביעה,
מעצור רצפה - הכל קומפלט כמתואר ברשימה.

4.6.1.0050

212,000.00 2,000.00 106.00 מ"ר מכסה מתכת שני חלקים או יותר, פח מרוג / חסין אש בגדלים שונים עם
ידיות הרמה כמפורט בתכניות. תאור הפרט מופיע הן ברשימות המסגרות

) והן בתכנית של הקונסטרוקטור. בנוסף יש9, מ-8, מ-6של האדריכל (מ-
לתאם את הפתחים עם תכניות החשמל.  יש לראות את ההוראות

והפרטים של שלושת המתכננים כהוראות מצטברות. בכל מקרה של
) לכלS.Dסתירה יכריע מנהל הפרויקט. על הקבלן להכין תכנית ייצור (

פתח בנפרד ולקבל את אישור המתכנן. מחיר היחידה אחיד למכסים בכל
גודל שהוא, וכולל את כל המתואר ואת כל הדרישות אצל שני המתכננים,

 כולל תכנון, הספקה והתקנה.

4.6.1.0060

6,380.00 290.00 22.00 מ"א  מעוגן לקירות ולרצפה כולל פין נשלף,2מאחז יד פריק מפלדה בקוטר "
 ברשימה. המחיר עבור צינור מגולוון וצבוע.7לפי פרט מ-

4.6.1.0070

170,000.00 85,000.00 2.00 יח'  ס"מ.720/420 ברשימה, לפתח במידות 10תריס גלילה לרכב ע"פ פרט מ-
 דקות. התריס חשמלי כולל לחצן פתיחה120תריס אטום חסין אש ל - 

 מצבים וגלאי סגירה - הכל ע"פ המתואר בפרט. כמו כן המחיר3סגירה 
כולל את כל עבודות תשתית החשמל, הפיקוד והבקרה, וההנדסה

האזרחית הנדרשות לצורך תפקוד מלא ותקין של השער.

4.6.1.0080

36,000.00 800.00 45.00 יח'  ברשימה, הכל קומפלט כמפורט11סולם טיפוס ע"פ פרט מ-
ברשימה.המחיר לסולם מעוגן לרצפה ולפתח בחלק העליון, מגולוון

וצבוע.

4.6.1.0100

195,000.00 65,000.00 3.00 ויטרינה משולבת נירוסטה, זכוכית ודלת נירוסטה חד כנפית ע"פ פרט
, הכל קומפלט כמפורט ברשימה כולל כל אביזרי הפרזול הנדרשים.12מ-

4.6.1.0110
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
160,000.00 80,000.00 2.00 מכלול דלתות לגומחה משולבת עבור כיבוי אש וטלפון חרום ע"פ פרט

 ברשימה, הכל קומפלט כפמורט ברשימה. המכלול כולל דלתות13מ-
נירוסטה, דלתות זכוכית, חלקים קבועים. המחיר כולל את כל אביזרי

הפרזול הנדרשים.

4.6.1.0120

1,374,630.00 TUMמסגרות  6.1 סה"כ לתת פרק:

1,374,630.00 עבודות מסגרות במנהרות 6 סה"כ לפרק:

עבודות הכנה למנהרות ובתוך המנהרות 8 פרק:

הכנות לתשתיות 8.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
)מחירי כל הסעיפים בכתב הכמויות שלהלן כוללים אספקה,1הערות: 

הובלה והתקנה מושלמת ואחריות אלא אם צוין אחרת בסעיף.

)המזמין שומר לעצמו את הזכות להוסיף ו/או לבטל סעיפים ללא שינוי2
במחירי היחידה ו/או לספק חומרים ולא תהא לקבלן שום עירעור או

תביעות.

) השלמות לכתב הכמויות וכן איפיוני ציוד והסברים מפורטים יותר,3
ראה פירוט במפרט הטכני הרלוונטי למכרז זה.

) התיאור בכתב הכמויות הוא תמציתי בלבד, ואינו  גורע מהמפרט4
 והמפרט המיוחד למכרז זה.08הטכני 

, עפ"י חוק08)כל העבודה תבוצע עפ"י המפרט הכללי הבינמשרדי פרק 5
החשמל ועפ"י הנחיות חברת החשמל וחברת בזק.

) כל אביזר המצויין לגביו דגם נידרש הכוונה היא לדגם הנדרש ו/או6
לשו"ע אשר יאושר מראש ע"י המהנדס היועץ.

) הקבלן חייב לתמחר את הציוד לפי המצויין במכרז זה ולא ציוד אחר.7

792,000.00 180.00 4,400.00 מ"א 1.5חפירת תעלה לצינורות חשמל, מאור ותקשורת במידות  הנדרשות (עד 
 מ' עומק), בתחום מנהור הכרייה, באמצעות כל כלי מכני1.3מ' רוחב ועד 

 שיידרש ו/או בעבודת ידיים, כולל ריפוד וכיסוי חול, הספקה והנחת פרט
 עד לגובה המתוכנן. המחיר כוללCLSMסימון תקני, ומילוי החפירה ב-

חפירה זהירה, ככל שתידרש על מנת למנוע פגיעה בבטון היצוק ובאיטום
שעל פני הבטון. במקרה של פגיעה בבטון ו/או בשכבות האיטום, מחיר

היחידה כולל את התיקון הנדרש, המחיר כולל גם תופסנים / חבקים
לצורך קיבוע השרוולים למקומם בזמן העבודה וכל הנדרש לביצוע מושלם
 של העבודה במלואה (התשלום קומפלט למ"א ללא תוספות עקב שינויים

בנפחי החפירה והמילוי).

4.8.1.0010

5,000.00 50.00 100.00 מ"א  ס"מ, באמצעות150 ס"מ ברוחב עד 120חפירה ו/או חציבת תעלה בעומק 
כל כלי מכאני שיידרש לרבות חופר-תעלות או בעבודת ידיים, בכל סוגי
הקרקע כולל ריפוד וכיסוי חול, הנחת סרט סימון תיקני, ומילוי החפירה

במצע מהודק בשכבות בבקרה מליאה, החזרת השטח לקדמותו וסילוק
עודפי חפירה.

4.8.1.0011

3,000.00 60.00 50.00 מ"א  ס"מ,150 ס"מ ברוחב עד 150 עד 121חפירה ו/או חציבת תעלה בעומק מ-
באמצעות כל כלי מכאני שיידרש לרבות חופר-תעלות או בעבודת ידיים,
בכל סוגי הקרקע כוללריפוד וכיסוי חול, הנחת סרט סימון תיקני, ומילוי
החפירה במצע מהודק בשכבות בבקרה מליאה, החזרת השטח לקדמותו

לרבות וסילוק עודפי חפירה.

4.8.1.0012
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,600.00 1,300.00 2.00 יח'  ס"מ לשוחה בקרה במידות שונות עד גודל60תקרה + מכסה קוטר 

 טון40  כולל חפירה,התקנת המכסה מחומר פלדה יצוק לעומס 150*150
עם כיתוב מוטבע: "חשמל" או "תקשורת",  ו"עירית ירושלים", כולל כל

הדרוש לביצוע מושלםלפי תכנית.

4.8.1.0070

123,000.00 3.00 41,000.00 מ"א 4.8.1.0090 מ"מ.8 מ"מ כולל חוט משיכה מנילון שזור 29צינור "פנ" בקוטר 

18,900.00 7.00 2,700.00 מ"א  מ"מ דגם36צינור פלסטי שרשורי דו שכבתי עם דופן פנימית חלקה בקוטר 
 מ"מ. הצנרת8, כולל חוט משיכה מנילון שזור 4519 "מגנום", לפי ת"י 

תהיה שלמה ללא מופות וחיבורים.

4.8.1.0100

48,000.00 15.00 3,200.00 מ"א , לפי תקן "בזק" עם פס סימון13.5 מ"מ, י.ק.ע. 50צינור פוליאטילן בקוטר 
 מ"מ מנילון שזור ומחברים סטנדרטים.8 צבעוני, עם חוט משיכה 

4.8.1.0103

492,800.00 14.00 35,200.00 מ"א  מ"מ דגם "מגנום" או75צינור פלסטי שרשורי גמיש דו שכבתי קוטר 
"קוברה גמיש" או שווה איכות מאושר, עם חוט משיכה מניילון שזור

 מ"מ  וחיבורים אטומים בין הצינורות.8בקוטר 

4.8.1.0105

604,800.00 36.00 16,800.00 מ"א .858 מ"מ לפי ת"י 3.2 מ"מ, ע"ד 110 קשיח לתקשורת בקוטר P.V.Cצינור 
כולל מופות תיקניות לחיבורים בין צינורות, ספייסרים וחוט משיכה

 מ"מ.8מניילון שזור 

4.8.1.0120

412,800.00 48.00 8,600.00 מ"א . כולל מופות858 מ"מ לפי ת"י 5.3 ", ע"ד 6 קשיח בקוטר P.V.Cצינור 
8תיקניות לחיבורים בין צינורות, ספייסרים וחוט משיכה מניילון שזור 

מ"מ.

4.8.1.0130

991,200.00 59.00 16,800.00 מ"א . כולל מופות858 מ"מ לפי ת"י 5.3 ", ע"ד 8 קשיח בקוטר P.V.Cצינור 
8תיקניות לחיבורים בין צינורות, ספייסרים וחוט משיכה מניילון שזור 

מ"מ.

4.8.1.0135

130,500.00 100.00 1,305.00 יח' קופסאת ביטון שקועה חסינת אש, לנקודת מאור/צרכן אחר בתקרה ו/או
בקירות המנהרה. כולל כל עבודות,  החיזוק, חציבה, איטום קירות וכל

אביזרי העזר הדרושים להתקנה מושלמת כולל הכנות בקופסא,ואיטומה
.100*100*100המחיר הינו לקופסא בגודל של 

4.8.1.0150

110.00 110.00 1.00 יח' קופסאת ביטון שקועה חסינת אש, לנקודת מאור/צרכן אחר בתקרה ו/או
בקירות המנהרה. כולל כל עבודות,  החיזוק, חציבה, איטום קירות וכל

אביזרי העזר הדרושים להתקנה מושלמת כולל הכנות בקופסא,ואיטומה
200*200*100המחיר הינו לקופסא בגודל של 

4.8.1.0152

60,350.00 170.00 355.00 יח' קופסאת ביטון שקועה חסינת אש, לנקודת מאור/צרכן אחר בתקרה ו/או
בקירות המנהרה. כולל כל עבודות,  החיזוק, חציבה, איטום קירות וכל

אביזרי העזר הדרושים להתקנה מושלמת כולל הכנות בקופסא,ואיטומה
300*300*300המחיר הינו לקופסא בגודל של 

4.8.1.0158

176,400.00 12.00 14,700.00 מ"ר  מ"מ10מערכת הארקת יסוד למנהרה ולחדרי החשמל מברזל עגול בקוטר 
 מ"מ לפחות כולל פסי הארקה מקומיים,30/3.5לפחות ו/או פס מגולוון 

כל הריתוכים, גישורים ויציאות ההארקה כמפורט בתוכנית לביצוע. הכל
בשלמות בהתאם לחוק חשמל ותקנותיו.

4.8.1.0200

52,000.00 1,000.00 52.00 יח' פס השוואת פוטנציאלים אליו תחובר הארקת היסוד ומוליכי הארקה
100 מ"מ ובאורך 50*5שונים, הפס יהיה מנחושת אלקטרוליטית בחתך 

5ס"מ, כולל קדחים וברגי פרפר לחיבור למוליכי הארקה כנידרש בתוספת 
 ברגים לפחות לשימוש בעתיד, מחיר הפס כולל אספקה והתקנה של כיסוי

 הגנה מפגיעה מכאנית, מבודדים, כולל שילוט כנדרש.

4.8.1.0210
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TU-M - מנהרה  4תת כתב: מבנה 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
30,000.00 7,500.00 קומפלט4.00  כוללB125 עם מכסה B125 כולל מכסה מדרכה 2Aתא מעבר דגם בזק 

הכל כמפורט במפרט טכני כולל חפירה ו/או חציבה של בור וכל הנידרש
כולל הסדרת השטח,חדירת צנרת, אטימה, ניקוז וכו'.

4.8.1.0280

16,200.00 5,400.00 קומפלט3.00  כוללB125 עם מכסה B125 כולל מכסה מדרכה 401Aתא מעבר דגם בזק 
הכל כמפורט במפרט טכני כולל חפירה ו/או חציבה של בור וכל הנידרש

כולל הסדרת השטח,חדירת צנרת, אטימה, ניקוז וכו'.

4.8.1.0290

281,250.00 3,750.00 75.00 יח'  ס"מ, כולל150 ס"מ ועומק עד 140*70שוחה עבור כבלי חשמל במידות 
 טון עם כיתוב מוטבע:40חפירה,התקנה ומכסה פלדה יצוק לעומס 

"חשמל" או "תקשורת", "עירית ירושלים", כולל הכנת פתחים להשחלת
 ס"מ תחת שוחה,20שרוולים, כולל שכבת בטון רזה ושכבת חצץ בעובי 

ניקוז וכל הדרוש לפי תכנית.

4.8.1.0295

4,800.00 4,800.00 1.00 יח'  ס"מ,150ס"מ ועומק עד 120*120שוחה עבור כבלי חשמל מרובעת בגודל 
 טון עם כיתוב מוטבע:40כולל חפירה,התקנה ומכסה פלדה יצוק לעומס 

"חשמל" או "תקשורת", "עירית ירושלים", כולל הכנת פתחים להשחלת
 ס"מ תחת שוחה,20שרוולים, כולל שכבת בטון רזה ושכבת חצץ בעובי 

ניקוז וכל הדרוש לפי תכנית.

4.8.1.0300

12,000.00 6,000.00 2.00 יח' 150 ס"מ ועומק עד 220*220שוחה עבור כבלי תקשורת מרובעת בגודל 
 טון עם כיתוב40ס"מ, כולל חפירה,התקנה ומכסה פלדה יצוק לעומס 

מוטבע: "חשמל" או "תקשורת", "עירית ירושלים", כולל הכנת פתחים
 ס"מ תחת20להשחלת שרוולים, כולל שכבת בטון רזה ושכבת חצץ בעובי 

שוחה, ניקוז וכל הדרוש לפי תכנית.

4.8.1.0310

24,000.00 1,200.00 20.00 מ"ר  טון להתקנה ברצפה12.5מכסה מבטון מזויין במידות שונות לעומס 
הכפולה, המכסים עמידים לאש וכוללים כולל מסגרת, ידיות וכל הנדרש

 לאישור המתכנן טרם הביצוע וכל הנדרש לביצועS,Dלרבות הכנת 
מושלם של העבודה במלואה.

4.8.1.0320

4,281,710.00 ות לתשתיות הכנ 8.1 סה"כ לתת פרק:

מערכות רדיו 8.10 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
7,650.00 15.00 510.00 מ"א  דגם עיריית ירושלים11 מ"מ י.ק.ע 50 בקוטר HPDEאספקה והנחת צנרת 

 מ"מ, מחברי ואטמי צנרת. המחיר לפי מטר רץ של כל8כולל חוט משיכה 
קנה. - עבור מערכת טלפון חירום.

4.8.10.0010

9,000.00 25.00 360.00 מ"א  כולל מצמדים כנדרש וחוט13.5 מ""מ דרג E119475"אספקה והנחת צינור 
 - עבור מערכת הפצת51.11.110.40 משיכה. סעיף מפרט עיריית ירושלים 

רדיו."

4.8.10.0020

2,700.00 225.00 12.00 יח'  עם בסיסCI4אספקה והתקנת קופסאות מעבר מפוליקרבונט משוריין - 
 להתקנהIP55) ודרגת אטימות W,H,D מ"מ (500X350X150שחור במידה  

תחת הטיח.

4.8.10.0030

2,850.00 95.00 30.00 יח'  עם בסיסCI4אספקה והתקנת קופסאות מעבר מפוליקרבונט משוריין - 
 להתקנהIP55) ודרגת אטימות W,H,D מ"מ (250X175X150אפור במידה  

תחת הטיח.

4.8.10.0040

22,200.00 מערכות רדיו 8.10 סה"כ לתת פרק:
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תשתיות בקרה ורמזורים 8.12 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הערה: התיאור המלא של העבודה, האספקה וההתקנה - על פי כתב

הכמויות, התוכניות, המפרט והפרטים. כל סעיפי אספקה והנחת צנרת,
כוללים ריפוד חול כנדרש, לכל מספר צינורות נתון. בכל סעיף בכתב 

הכמויות, יש הפנייה לסעיף המתאים בפרט, אך  התיאור המלא של
העבודות הנדרשות מורכב מכל סעיפי המפרט, גם אם לא הוזכרו בסעיף

אלי ו מפנה  כתב כמויות זה. מחירי השוחות כוללים מילוי חוזר סביב
C.L.S.Mהשוחה ב 

704,000.00 160.00 4,400.00 מ"א 1.5חפירת תעלה לצינורות חשמל, מאור ותקשורת במידות  הנדרשות (עד 
 מ' עומק), בתחום מנהור הכרייה, באמצעות כל כלי מכני1.3מ' רוחב ועד 

 שיידרש ו/או בעבודת ידיים, כולל ריפוד וכיסוי חול, הספקה והנחת פרט
 עד לגובה המתוכנן. המחיר כוללCLSMסימון תקני, ומילוי החפירה ב-

חפירה זהירה, ככל שתידרש על מנת למנוע פגיעה בבטון היצוק ובאיטום
שעל פני הבטון. במקרה של פגיעה בבטון ו/או בשכבות האיטום, מחיר

היחידה כולל את התיקון הנדרש, המחיר כולל גם תופסנים / חבקים
לצורך קיבוע השרוולים למקומם בזמן העבודה וכל הנדרש לביצוע מושלם
 של העבודה במלואה (התשלום קומפלט למ"א ללא תוספות עקב שינויים

בנפחי החפירה והמילוי).

4.8.12.0020

5,000.00 50.00 100.00 מ"א  ס"מ, באמצעות150 ס"מ ברוחב עד 120חפירה ו/או חציבת תעלה בעומק 
כל כלי מכאני שיידרש לרבות חופר-תעלות או בעבודת ידיים, בכל סוגי
הקרקע כולל ריפוד וכיסוי חול, הנחת סרט סימון תיקני, ומילוי החפירה

במצע מהודק בשכבות בבקרה מליאה, החזרת השטח לקדמותו וסילוק
עודפי חפירה.

4.8.12.0021

3,000.00 60.00 50.00 מ"א  ס"מ,150 ס"מ ברוחב עד 150 עד 121חפירה ו/או חציבת תעלה בעומק מ-
באמצעות כל כלי מכאני שיידרש לרבות חופר-תעלות או בעבודת ידיים,
בכל סוגי הקרקע כוללריפוד וכיסוי חול, הנחת סרט סימון תיקני, ומילוי
החפירה במצע מהודק בשכבות בבקרה מליאה, החזרת השטח לקדמותו

לרבות וסילוק עודפי חפירה.

4.8.12.0022

 צנרת2.0תת פרק 

 כוללים גם "מוצצים"HDPEכל צנרת ה 

879,060.00 20.00 43,953.00 מ"א  מ"מ דרג75 בקוטר חיצוני HDPEאספקה והנחת צינור פוליאתילן קשיח  
 כולל מצמדים כנדרש וחוט משיכה. סעיף מפרט עיריית ירושלים:13.5

51.11.110.40

4.8.12.0062

140.00 14.00 10.00 מ"א  מ"מ דגם "קוברה", "מגנום" או שווה75אספקה והנחת צינור שרשורי 
 מ"מ, מונח בתעלה או בקירות ותקרות מבטון8ערך,  כולל חוט משיכה 

51.11.110.30מזוין. סעיף מפרט עיריית ירושלים: 

4.8.12.0070

42,552.00 36.00 1,182.00 מ"א  כולל מצמדים כנדרש וחוט משיכה. סעיףPVC מ 4אספקה והנחת צינור "
51.11.110.00מפרט עיריית ירושלים: 

4.8.12.0080

3,450.00 15.00 230.00 מ"א  מ"מ,36אספקה והנחת צינור פלסטי כפיף "כבה מאליו" פ"נ בקוטר 
לעליות בקירות המנהרה מארונות ו/או נישות ומגעי דלתות

4.8.12.0085

18,900.00 350.00 קומפלט54.00  מ"מ, בין תא25חפירה ו/או חציבה, אספקה והנחת צנרת מריכף קוטר 
בקרה לאספלט לרבות הכנסה ואיטום השרוול, לכל תא בקרה והחדרתו

 וכפי שיורה2.3.2בחיבור האספלט מתחת לאבן השפה, עפ"י פרט 
המפקח.

4.8.12.0086

10.00 מ"א  מ"מ,23אספקה והנחת צינור פלסטי כפיף "כבה מאליו" פ"נ בקוטר 
לעליות בקירות המנהרה ומגעי דלתות

4.8.12.0087
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
27,360.00 16.00 1,710.00 מ"א  מ"מ דרג50 בקוטר חיצוני HDPEאספקה והנחת צינור פוליאתילן קשיח  

 כולל מצמדים כנדרש וחוט משיכה לעליות בקירות המנהרות מארונות11
51.11.110.40ו /או נישות. סעיף מפרט עיריית ירושלים: 

4.8.12.0088

 תאי חיבור ומעבר3.0תת פרק 

11,500.00 2,300.00 קומפלט5.00  ס"מ,100 ס"מ, בגובה של עד 80אספקה והנחת בריכת כבילים קוטר פנים 
 טון, כולל12.5 כולל חוליות טרומיות תקרה, טבעת ומכסה לעומס 

 ס"מ, מכסה יצקת דגם ע. ירושלים, כמפורט60מדרגות ירידה. פתח 
 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה110במפרט הטכני, עומק הבריכה לפחות 

בניה ככל הנדרש,  כולל הסדרת השטח, חדירת כל הצנרת, אטימה, ניקוז
.1.1.80. עפ"י פרט CLSMכולל כיסוי ב 

4.8.12.0100

312,000.00 6,000.00 קומפלט52.00  מתוצרת המאושרת ע"י חב' "בזק",A1אספקה והנחת תא לתקשורת דגם 
, לרבותA1.c ,1.1.A1.b ,1.1.A1.a.1.1ללא רצפה, במידות על פי פרטים 

הספקה, והתקנת המכסים מיצקת ברזל עם סמל עירית ירושלים וכיתוב
בקרת רמזורים ביצקת המכסה, כולל חפירה ו/או חציבה/בניה כולל

הסדרת השטח, חדירת כל הצנרת, אטימה, וניקוז.

4.8.12.0120

2,006,962.00 תשתיות בקרה ורמזורים 8.12 סה"כ לתת פרק:

6,310,872.00 עבודות הכנה למנהרות ובתוך המנהרות 8 סה"כ לפרק:

עבודות צבע 11 פרק:

עבודות צבע 11.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
780,000.00 25.00 31,200.00 מ"ר צביעת מנהרות ע"פ מפרט לצביעת קירות המנהרה המצורף למסמכי

המכרז. העבודה כוללת את כל עבודות ההכנה הנדרשות של פני השטח
ליישום הצבע, שכבות יישור, שכבות יסוד ושכבות הצבע. המחיר כולל

את הספקת כל החומרים, כל הציוד הנדרש לצורך ביצוע העבודה (מתקני
הרמה וכיוצ"ב), וביצוע כל העבודות הנדרשות. כמו כן המחיר כולל
ביקורי פיקוח ובקרה של ספק הצבע וקבלת דוחות ביקור של הנציג.

4.11.1.0010

780,000.00 עבודות צבע 11.1 סה"כ לתת פרק:

780,000.00 עבודות צבע 11 סה"כ לפרק:

עבודות אבן 14 פרק:

עבודות אבן - פורטל מערבי 14.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
488,700.00 270.00 1,810.00 מ"ר  ס''מ בגוון ובעיבוד כלשהו,4חיפוי קירות בטון בלוחות אבן נסורה בעובי 

 לפי בחירת המתכנן. הביצוע בקיבוע רטוב, לרבות בטון, רשת זיון ,
עוגנים, עיבוד מישקים ומילויים.

4.14.2.0010

488,700.00 עבודות אבן - פורטל מערבי 14.2 סה"כ לתת פרק:

עבודות אבן - פורטל מזרחי 14.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
318,600.00 270.00 1,180.00 מ"ר  ס''מ בגוון ובעיבוד כלשהו,4חיפוי קירות בטון בלוחות אבן נסורה בעובי 

 לפי בחירת המתכנן. הביצוע בקיבוע רטוב, לרבות בטון, רשת זיון ,
עוגנים, עיבוד מישקים ומילויים.

4.14.3.0010

318,600.00 עבודות אבן - פורטל מזרחי 14.3 סה"כ לתת פרק:

807,300.00 עבודות אבן 14 סה"כ לפרק:

מפני פלדה 19 פרק:

מסגרות חרש - פורטל מערבי 19.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
631,800.00 12,150.00 52.00 טון מעקה גשר מפלדה מגולוונת בראש קירות תומכים  לרבות מכלולי ברגי

עיגון, פחי חיבור לעיגון בבטון, ברגים, דסקיות, קפיצות ואומים
4.19.2.0010

631,800.00 מסגרות חרש - פורטל מערבי 19.2 סה"כ לתת פרק:

מסגרות חרש - פורטל מזרחי 19.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
510,300.00 12,150.00 42.00 טון מעקה גשר מפלדה מגולוונת בראש קירות תומכים  לרבות מכלולי ברגי

עיגון, פחי חיבור לעיגון בבטון, ברגים, דסקיות, קפיצות ואומים
4.19.3.0010

510,300.00 מסגרות חרש - פורטל מזרחי 19.3 סה"כ לתת פרק:

1,142,100.00 מפני פלדה 19 סה"כ לפרק:

ביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוס 23 פרק:

ביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוס - פורטל מערבי 23.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,300,000.00 250.00 5,200.00 מ"א  ס"מ יצוק באתר עד להצלחה,45 בקוטר 30כלונס אנכי קדוח מבטון ב-

בשיטות ביצוע משולבות שונות המתאימות לתנאי הקרקע לרבות קידוח
) , שימושMicro-Pileבמכונה סיבובית חזקה, קידוח בשיטת ההקשה (

בצינור מגן, מילוי הקדח בבטון באיזורי מפולות, קידוח חוזר וכל הנדרש.

4.23.2.0010

1,950,400.00 460.00 4,240.00 מ"א  ס"מ יצוק באתר עד להצלחה,60 בקוטר 30כלונס אנכי קדוח מבטון ב-
בשיטות ביצוע משולבות שונות המתאימות לתנאי הקרקע לרבות קידוח

) , שימושMicro-Pileבמכונה סיבובית חזקה, קידוח בשיטת ההקשה (
בצינור מגן, מילוי הקדח בבטון באיזורי מפולות, קידוח חוזר וכל הנדרש.

4.23.2.0020

74,100.00 26.00 2,850.00 מ"א 2.5צינור בדיקה מפלדה בקוטר '' 4.23.2.0030

26,000.00 5.00 5,200.00 מ"א  ס"מ עבור שימוש בבטון ב-45תוספת מחיר לכל סוגי הכלונסאות בקוטר 
30 במקום ב-40

4.23.2.0040
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
42,400.00 10.00 4,240.00 מ"א  ס''מ עבור שימוש בבטון60תוספת מחיר לכל סוגי הכלונסאות בקוטר 

30 במקום ב-40ב-
4.23.2.0050

סאות קדוחים וקירות ביסוס - פורטל מערבי3,392,900.00 ביסוס עמוק כלונ 23.2 סה"כ לתת פרק:

ביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוס - פורטל מזרחי 23.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
250.00 מ"א  ס"מ יצוק באתר עד להצלחה,45 בקוטר 30כלונס אנכי קדוח מבטון ב-

בשיטות ביצוע משולבות שונות המתאימות לתנאי הקרקע לרבות קידוח
) , שימושMicro-Pileבמכונה סיבובית חזקה, קידוח בשיטת ההקשה (

בצינור מגן, מילוי הקדח בבטון באיזורי מפולות, קידוח חוזר וכל הנדרש.

4.23.3.0010

1,150,000.00 460.00 2,500.00 מ"א  ס"מ יצוק באתר עד להצלחה,60 בקוטר 30כלונס אנכי קדוח מבטון ב-
בשיטות ביצוע משולבות שונות המתאימות לתנאי הקרקע לרבות קידוח

) , שימושMicro-Pileבמכונה סיבובית חזקה, קידוח בשיטת ההקשה (
בצינור מגן, מילוי הקדח בבטון באיזורי מפולות, קידוח חוזר וכל הנדרש.

4.23.3.0020

41,750.00 25.00 1,670.00 מ"א 2.5צינור בדיקה מפלדה בקוטר '' 4.23.3.0030

5.00 מ"א  ס"מ עבור שימוש בבטון ב-45תוספת מחיר לכל סוגי הכלונסאות בקוטר 
30 במקום ב-40

4.23.3.0040

25,000.00 10.00 2,500.00 מ"א  ס''מ עבור שימוש בבטון60תוספת מחיר לכל סוגי הכלונסאות בקוטר 
30 במקום ב-40ב-

4.23.3.0050

סאות קדוחים וקירות ביסוס - פורטל מזרחי1,216,750.00 ביסוס עמוק כלונ 23.3 סה"כ לתת פרק:

4,609,650.00 סאות קדוחים וקירות ביסוס ביסוס עמוק כלונ 23 סה"כ לפרק:

עוגני קרקע 26 פרק:

עוגן קרקע - פורטל מערבי 26.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
387,600.00 3,400.00 114.00 יח'  טון, אורך קטע45 עד 30.01עוגן קרקע קבוע לעומס שירות מקסימלי מ-

 מטר10 עד 5.01חופשי מ-
4.26.2.0010

32,832.00 8,208.00 4.00 יח' 45 עד 30.01עוגן ניסוי מסוג עוגן קרקע קבוע לעומס שירות מקסימלי מ-
 מטר10 עד 5.01טון, אורך קטע חופשי מ-

4.26.2.0020

1,250,000.00 200.00 6,250.00 מ"א  מ"מ מגלוון25-32ברגי סלע קבועים מברזל מצולע מגלוון, בקוטרים בין 
 מ'15 מ"מ באורך עד 150בקוטר קידוח 

4.26.2.0030

56,700.00 315.00 180.00 מ"א  מ"מ מגלוון25ברגי סלע בורג ניסוי מברזל מצולע מגלוון, בקוטר מינימלי 
 מ'15 מ"מ באורך עד 150 בקוטר קידוח 

4.26.2.0040

422,000.00 200.00 2,110.00 מ"א  מ"מ מגלוון25-32ברגי סלע קבועים מברזל מצולע מגלוון, בקוטרים בין 
 מ'15 מ"מ באורך עד 150בקוטר קידוח 

4.26.2.0050

23,625.00 315.00 75.00 מ"א  מ"מ מגלוון25ברגי סלע בורג ניסוי מברזל מצולע מגלוון, בקוטר מינימלי 
 מ'15 מ"מ באורך עד 150 בקוטר קידוח 

4.26.2.0060
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
135,000.00 500.00 270.00 מ"א  באורך5-"6 מ"מ בקוטר קידוח "25ברגי סלע מפיברגלס, בקוטר מינימלי 

כלשהו
4.26.2.0070

2,307,757.00 עוגן קרקע - פורטל מערבי 26.2 סה"כ לתת פרק:

עוגן קרקע - פורטל מזרחי 26.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
567,800.00 3,400.00 167.00 יח'  טון, אורך קטע45 עד 30.01עוגן קרקע קבוע לעומס שירות מקסימלי מ-

 מטר10 עד 5.01חופשי מ-
4.26.3.0010

49,248.00 8,208.00 6.00 יח' 45 עד 30.01עוגן ניסוי מסוג עוגן קרקע קבוע לעומס שירות מקסימלי מ-
 מטר10 עד 5.01טון, אורך קטע חופשי מ-

4.26.3.0020

422,000.00 200.00 2,110.00 מ"א  מ"מ מגלוון25-32ברגי סלע קבועים מברזל מצולע מגלוון, בקוטרים בין 
 מ'15 מ"מ באורך עד 150בקוטר קידוח 

4.26.3.0030

23,625.00 315.00 75.00 מ"א  מ"מ מגלוון25ברגי סלע בורג ניסוי מברזל מצולע מגלוון, בקוטר מינימלי 
 מ'15 מ"מ באורך עד 150 בקוטר קידוח 

4.26.3.0040

1,062,673.00 עוגן קרקע - פורטל מזרחי 26.3 סה"כ לתת פרק:

3,370,430.00 עוגני קרקע 26 סה"כ לפרק:

פיתוח נופי 40 פרק:

אבני שפה וגן, אבני תיחום וסריג לעצים 40.54 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
64,800.00 72.00 900.00 מ"א  ס"מ, לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון17/25/100אבן שפה לכביש במידות 

אפור
4.40.54.0020

61,920.00 72.00 860.00 מ"א  ס"מ לרבות יסוד ומשענת23/23/100אבן אי תנועה משופעת, במידות 
בטון, גוון אפור

4.40.54.0029

126,720.00 י תיחום וסריג לעצים י שפה וגן, אבנ אבנ 40.54 סה"כ לתת פרק:

126,720.00 פיתוח נופי 40 סה"כ לפרק:

עבודות סלילה 51 פרק:

עבודות עפר - פורטל מזרחי 51.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,125,000.00 45.00 25,000.00 מ"ק חפירה למבנים/מעברים תחתיים בתחום חפור/כסה - כולל העברה למילוי

 או פינוי וסילוק עודפי חפירה ופסולת - עפ"י המפרט הטכני.
4.51.2.0010

7,200.00 4.50 1,600.00 מ"ר הכנת הקרקע למילוי חוזר אחרי חפירה או חישוף. המחיר כולל מילוי
 ס"מ, כולל הרטבה והידוק עד לקבלת20נברר בשכבה עד לגובה עד 

אישור הבטחת איכות להמשך עבודה.

4.51.2.0020

292,500.00 45.00 6,500.00 מ"ק מילוי מובא מחומר נברר בכל דרוג שהוא (אטום או מנקז) עפ"י הגדרות
המפרט הטכני, לרבות פיזור והידוק מבוקר

4.51.2.0030
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

1,424,700.00 עבודות עפר - פורטל מזרחי 51.2 סה"כ לתת פרק:

עבודות עפר - פורטל מערבי 51.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
20,000.00 20.00 1,000.00 מ"ר .Fortracאספקה והתקנה של יריעות  4.51.3.0005

2,880,000.00 45.00 64,000.00 מ"ק חפירה למבנים/מעברים תחתיים בתחום חפור/כסה - כולל העברה למילוי
 או פינוי וסילוק עודפי חפירה ופסולת - עפ"י המפרט הטכני.

4.51.3.0010

20,700.00 4.50 4,600.00 מ"ר הכנת הקרקע למילוי חוזר אחרי חפירה או חישוף. המחיר כולל מילוי
 ס"מ, כולל הרטבה והידוק עד לקבלת20נברר בשכבה עד לגובה עד 

אישור הבטחת איכות להמשך עבודה.

4.51.3.0020

720,000.00 45.00 16,000.00 מ"ק מילוי מובא מחומר נברר בכל דרוג שהוא (אטום או מנקז) עפ"י הגדרות
המפרט הטכני, לרבות פיזור והידוק מבוקר

4.51.3.0030

3,640,700.00 עבודות עפר - פורטל מערבי 51.3 סה"כ לתת פרק:

עבודות בטיחות ,תמרור וסימון 51.8 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
19,800.00 3.00 6,600.00 מ"א  ס"מ.12צביעת קו רציף או מרוסק בגוון לבן או צהוב ברוחב 

51.08.110.020
4.51.8.0001

6,160.00 2.80 2,200.00 מ"א  ס''מ כל אחד בצבע חד רכיבי גוון לבן/צהוב עם10קו ניתוב כפול, ברוחב 
)10:10:10 ס"מ (10 מרחק בינהם של 

4.51.8.0002

16,425.00 5.00 3,285.00 מ"א  ס"מ.30צביעת קו רציף או מרוסק בגוון לבן או צהוב ברוחב 
51.08.110.05

4.51.8.0003

4,000.00 25.00 160.00 מ"ר 51.0110.21צביעת  קווי עצירה ו/או שטחים שונים .  4.51.8.0004

2,000.00 25.00 80.00 מ"ר 51.08.110.21 ס"מ. 15-25צביעת איי תנועה קווים ברוחב  4.51.8.0005

13,200.00 6.00 2,200.00 מ"א 51.08.120.02צביעת אבני שפה.  4.51.8.0008

3,600.00 150.00 24.00 יח' 51.08.200.20תמרורים מסוג עירוני לפי לוח התמרורים.  4.51.8.0011

65,185.00 עבודות בטיחות ,תמרור וסימון 51.8 סה"כ לתת פרק:

עבודות עפר - מנהרות 51.20 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
42,300.00 4.50 9,400.00 מ"ר הכנת הקרקע למילוי חוזר אחרי חפירה או חישוף. המחיר כולל מילוי

 ס"מ, כולל הרטבה והידוק עד לקבלת20נברר בשכבה עד לגובה עד 
אישור הבטחת איכות להמשך עבודה.

4.51.20.0120
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TU-M - מנהרה  4תת כתב: מבנה 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,507,500.00 45.00 33,500.00 מ"ק חפירה למילוי, כולל פינוי וסילוק עודפי חפירה ופסולת - עפ"י המפרט

הטכני.
4.51.20.0141

1,549,800.00 עבודות עפר - מנהרות 51.20 סה"כ לתת פרק:

מצעים ותשתיות 51.30 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
682,500.00 70.00 9,750.00 מ"ק מצע סוג א' לרבות פיזור והידוק מבוקר, המצע יסופק ממחצבה מאושרת. 4.51.30.0009

900,000.00 45.00 20,000.00 מ"ק מילוי מובא מחומר נברר בכל דרוג שהוא (אטום או מנקז) עפ"י הגדרות
המפרט הטכני, לרבות פיזור והידוק מבוקר.

4.51.30.0025

1,582,500.00 מצעים ותשתיות 51.30 סה"כ לתת פרק:

עבודות אספלט 51.40 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
71,325.00 2.25 31,700.00 מ"ר 4.51.40.0011 ליטר/מ''ר1ציפוי יסוד באימולסיה ביטומית בשיעור של 

171,180.00 1.80 95,100.00 מ"ר 4.51.40.0014 ליטר/מ''ר0.35ציפוי מאחה באימולסיה ביטומית בשיעור של 

1,226,790.00 38.70 31,700.00 מ"ר  ס"מ מתערובת עם אבן דולומיט5שכבה מקשרת מבטון אספלט בעובי 
, לרבות פיזור והידוקPG 68-10), ביטומן 3/4 מ"מ ("19גודל מקסימלי 

4.51.40.0021

3,138,300.00 49.50 63,400.00 מ"ר  ס"מ כ"א מתערובת עם אבן7שכבה מקשרת מבטון אספלט בעובי 
, לרבות פיזורPG 68-10), ביטומן 1 מ"מ ("25דולומיט גודל מקסימלי 

והידוק

4.51.40.0024

982,700.00 31.00 31,700.00 מ"ר  (תא"מ)S ס"מ מתערובת אספלטית מבנית-4שכבה נושאת עליונה בעובי 
70-10PG מ"מ ביטומן 19למניעת חיכוך עם אבן גס בזלתי גרגיר מקסימלי 

 , לרבות פיזור והידוק

4.51.40.0121

5,590,295.00 עבודות אספלט 51.40 סה"כ לתת פרק:

מעבירי מים ותעלות 51.63 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הערה כללית: כל התעלות נקזים, קולטנים ותאים כוללים גם מילוי חוזר

 וכן ביצוע "רולקה" זמנית מאספלט עד לביצועCLSMבכל נפח החפירה ב 
 שכבה עליונה של אספלט כולל פירוקה/ קרצוף שלה בסיום

1,440,000.00 960.00 1,500.00 מ"א  עם שטח עליון משופע, מסוג50תעלות נקזים מחורצים מבטון מזוין ב-
"Slot channels SC" ס"מ,לרבות41, בחתך פנימי עגול קוטר 16" מודול 

 מ')4.0חיבור שקע תקע עם אטם (אורך יחידת נקז 

4.51.63.0500
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TU-M - מנהרה  4תת כתב: מבנה 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,691,200.00 1,120.00 1,510.00 מ"א  עם שטח עליון משופע, מסוג50תעלות נקזים מחורצים מבטון מזוין ב-

"Slot channels SC" ס"מ, לרבות41/75, בחתך פנימי אובלי 16" מודול 
 מ')4.0חיבור שקע תקע עם אטם (אורך יחידת נקז 

4.51.63.0502

23,200.00 5,800.00 4.00 יח' 1.8, בעומק 12" לתעלות נקזים מחורצים מודול "MD -27תא קולטן מסוג "
 מ'

4.51.63.0510

3,154,400.00 מעבירי מים ותעלות 51.63 סה"כ לתת פרק:

תאי בקרה -תפיסה (קולטנים) 51.64 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
 בכל נפחCLSMכל שוחות הבקרה והקולטנים כוללים מילוי חוזר מ 

החפירה ללא תוספת מחיר, כל השוחות כוולים בנצ'יקים, כל האביזרים
(מכסים ושבכות) נדרש לקבל אישור מראש של הגיחון לספק ולדוגמא,

השבכות ממין כבד המונחות עם משקל עצמי

33,000.00 2,200.00 15.00 יח'  מ' לרבות אבן שפה1.25 ס"מ ובעומק 80/50תא קליטה ראשי במידות 
 טון)D400) 40 ומסגרת ממין 1מיצקת, מס' רשתות 

4.51.64.0010

32,400.00 1,800.00 18.00 יח' 80/50תוספת לתא קליטה ראשי עבור תא קליטה אמצעי/סופי במידות 
 ומסגרת1 מ', לרבות אבן שפה מיצקת, מס' רשתות 0.45ס"מ ובעומק פנים 

 טון)D400) 40 ממין 

4.51.64.0100

65,400.00 תאי בקרה -תפיסה (קולטנים) 51.64 סה"כ לתת פרק:

מעקות בטיחות מפלדה 51.92 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
90,000.00 45,000.00 2.00 יח' 4.51.92.1040 לרבות תשתית אספלטיתTL2סופג אנרגיה ברמת תפקוד 

90,000.00 מעקות בטיחות מפלדה 51.92 סה"כ לתת פרק:

17,162,980.00 עבודות סלילה 51 סה"כ לפרק:

עבודות מנהור 54 פרק:

עבודות מנהור - מנהרה בכריה 54.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
16,200,000.00 36,000.00 450.00 מ"א support class1  (SCIכריית ותימוך מנהרת רכב בסלע ברמת תימוך ( 4.54.1.0010

23,940,000.00 38,000.00 630.00 מ"א support class2  (SCIIכריית ותימוך מנהרת רכב בסלע ברמת תימוך ( 4.54.1.0020

25,600,000.00 40,000.00 640.00 מ"א support class3  (SCIIIכריית ותימוך מנהרת רכב בסלע ברמת תימוך ( 4.54.1.0030

4,725,000.00 47,250.00 100.00 מ"א support class4  (SCIVכריית ותימוך מנהרת רכב בסלע ברמת תימוך ( 4.54.1.0040
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,800,000.00 76,000.00 50.00 מ"א support class5  (SCVכריית ותימוך מנהרת רכב בסלע ברמת תימוך ( 4.54.1.0050

7,720,000.00 96,500.00 80.00 מ"א support class6 (SCVIכריית ותימוך מנהרת רכב בסלע ברמת תימוך ( 4.54.1.0060

72,367,200.00 100,510.00 720.00 מ"א support classLC (SCLCכריית ותימוך מנהרת רכב בסלע ברמת תימוך ( 4.54.1.0070

5,040,000.00 36,000.00 140.00 מ"א   לרמתsupport classLC (SCLCתוספת עבור מעבר מרמת כרייה ותימוך (
support class7 (SCVII כרייה ותימוך (

4.54.1.0080

914,400.00 11,430.00 80.00 מ"א תוספת מחיר עבור כריית ותימוך באיזורים בהם מפרץ עצירה במנהרת
support class1 (SCIרכב בסלע ברמת תימוך (

4.54.1.0090

972,000.00 12,150.00 80.00 מ"א תוספת מחיר עבור כריית ותימוך באיזורים בהם מפרץ עצירה של מנהרת
support class2 (SCIIרכב בסלע ברמת תימוך (

4.54.1.0100

2,138,400.00 13,365.00 160.00 מ"א תוספת מחיר עבור כריית ותימוך באיזורים בהם מפרץ עצירה של מנהרת
support class3 (SCIIIרכב בסלע ברמת תימוך (

4.54.1.0110

469,800.00 15,660.00 30.00 מ"א תוספת מחיר עבור כריית ותימוך באיזורים בהם מפרץ עצירה של מנהרת
support class4 (SCIVרכב בסלע ברמת תימוך (

4.54.1.0120

486,000.00 24,300.00 20.00 מ"א תוספת מחיר עבור כריית ותימוך באיזורים בהם מפרץ עצירה של מנהרת
support class5 (SCVרכב בסלע ברמת תימוך (

4.54.1.0130

588,600.00 29,430.00 20.00 מ"א תוספת מחיר עבור כריית ותימוך באיזורים בהם מפרץ עצירה של מנהרת
support class6 (SCVIרכב בסלע ברמת תימוך (

4.54.1.0140

2,570,400.00 32,130.00 80.00 מ"א תוספת מחיר עבור כריית ותימוך באיזורים בהם מפרץ עצירה של מנהרת
support classLC (SCLCרכב בסלע ברמת תימוך (

4.54.1.0150

900,000.00 45,000.00 20.00 מ"א תוספת מחיר עבור כריית ותימוך באיזורים בהם מפרץ עצירה של מנהרת
support class7 (SCVIIרכב בסלע ברמת תימוך (

4.54.1.0160

2,506,140.00 29,484.00 85.00 מ"א TU-M-10-30-50כריית ותימוך מנהרה לחדרי חשמל ו/או מערכות בסלע 
support class 1/2/3/4 (SCI/II/III/IVברמות תימוך (

4.54.1.0170

1,375,920.00 45,864.00 30.00 מ"א TU-M-10-30-50כריית ותימוך מנהרה לחדרי חשמל ו/או מערכות בסלע 
support class 5/6/LC/7 (SCV/VI/LC/VIIברמות תימוך (

4.54.1.0180

919,350.00 36,774.00 25.00 מ"א  בכל רמותTU-M-10-30-50כריית ותימוך מנהרה מקשרת מעבר חירום בין  
 התימוך

4.54.1.0190

981,216.00 61,326.00 16.00 מ"א 4.54.1.0200 בכל רמות התימוךTU-M-20-40כריית ותימוך מנהרה מקשרת לרכב 

733,824.00 45,864.00 16.00 מ"א TU-M-20-40כריית ותימוך מנהרה מקשרת לחדרי חשמל ו/או מערכות 
בכל רמות התימוך

4.54.1.0210

781,200.00 12,600.00 62.00 יח' כרייה ותימוך של כוכי מערכות (נישה) מכל סוג בכל רמות התימוך 4.54.1.0220
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,400,000.00 1,600.00 1,500.00 מ"ק   בתערובתTUBE A MANCHETTEדיוס מסת סלע מתוך המנהרה בשיטת  

 צמנט - מים, כולל קדוחים באורך ובקוטר כלשהו (מדוד עפ"י נפח
התערובת)

4.54.1.0230

390,000.00 260.00 1,500.00 מ"א "6 מ"מ מגלוון בקוטר קידוח 32תוספת ברגי סלע מברזל מצולע, בקוטר 
 מ', התוספת הינה מעבר לפרטים בתכניות ותבוצע בהנחייה15באורך עד 

מפורשת של המפקח בלבד

4.54.1.0270

650,000.00 260.00 2,500.00 מ"ק מילוי חללים בבטון שאוב ו/או שפוך ו/או יצוק כנגד תבנית 4.54.1.0280

1,050,000.00 1,500.00 700.00 מ"ק תוספת בטון מותז בעובי כלשהו וכולל רשתות זיון מפלדה ו/או סיבי
פלדה, התוספת הינה מעבר לפירוט בתוכניות מבוצע בהנחיית המפקח

מראש ובכתב

4.54.1.0285

875,000.00 350.00 2,500.00 מ"ק מילוי חללים בבטון מותז 4.54.1.0290

200,000.00 1,000.00 200.00 טון  במפרט הכללי541103דיוס בתערובת צמנט ומים כמפורט בסעיף 
(המדידה לתשלום עפ"י כמות הצמנט שהוזרקה בפועל כאמור בסעיף

 במפרט הכללי)5400.09

4.54.1.0300

72,000.00 72.00 1,000.00 מ"א קידוחי גישוש מתוך המנהרה ללא הוצאת גלעין בקוטר ובאורך כלשהם 4.54.1.0310

450,000.00 450.00 1,000.00 מ"א קידוחי גישוש מתוך המנהרה כולל הוצאת גלעין בקוטר ובאורך כלשהם 4.54.1.0320

288,000.00 14,400.00 20.00 י"ע סקר גאופיסי לאיתור חללים תת קרקעיים (באישור הפיקוח מראש ובכתב
התשלום יהיה לפי ימי עבודה מלאים בשטח, מחיר הפיענוח כלול במחיר

י"ע בשטח ולא ישולם בנפרד)

4.54.1.0330

182,104,450.00 עבודות מנהור - מנהרה בכריה 54.1 סה"כ לתת פרק:

עבודות מנהור - עבודות בטון מזויין דיפון פנימי 54.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
312,000.00 260.00 1,200.00 מ"ק בטון רזה יצוק מתחת לאלמנטים מבניים 4.54.2.0010

6,300,000.00 1,000.00 6,300.00 מ"ק 45יסוד דיפון פנימי למנהרה - בטון מזויין יצוק באתר בעובי כלשהו עד 
40ס"מ (כולל) מבטון ב-

4.54.2.0020

32,240,000.00 1,300.00 24,800.00 מ"ק קמרון דיפון פנימי למנהרה - בטון מזויין יצוק באתר מבוצע עם תבניות
  - קמרון40 ס"מ (כולל) בטון ב-40מתועשות מתנייעות בעובי כלשהו עד 

4.54.2.0030

12,352,500.00 4,050.00 3,050.00 טון ,4/חלק 4466 לזיון בטון לפי ת"י 500wרשתות פלדה מרותכות מסוג פ-
בכל הקטרים והאורכים

4.54.2.0040

1,620,000.00 4,050.00 400.00 טון  לזיון בטון לפי ת"י500wמוטות פלדה מצולעים רתיכים מסוג פ-
, בכול הקטרים והאורכים3/חלק4466

4.54.2.0120
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318/2018כתב כמויות למכרז מספר 
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TU-M - מנהרה  4תת כתב: מבנה 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

52,824,500.00 הור - עבודות בטון מזויין דיפון פנימי עבודות מנ 54.2 סה"כ לתת פרק:

234,928,950.00 עבודות מנהור 54 סה"כ לפרק:

צנרת ניקוז ומים לכיבוי אש 57 פרק:

+830רשת מים בלחץ  57.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הסעיפים המפורטים בכתב הכמויות הינם תמציתיים ואינם כוללים

בתוכם את כל הדרוש לביצוע. עובדה זאת אינה פותרת את הזוכה / קבלן
מלבצע את כל הדרוש למערכת ע"פ כל מסמכי המכרז המשלימים האחד

את השני והמפרט הטכני המיוחד, תוכניות ופרטים ובהם פרוט לכל
הדרוש לביצוע עד למסירת מערכת מושלמת.

כל הפעולות וכל האביזרים והעבודות בין שפורטו במסמכי המכרז ובין
שלא, ונדרשים לצורך הקמת המערכת ולביצוע מערכת אספקת מים

לכיבוי אש לרבות כל הציודים והמערכות לפעולה מושלמת לשביעות
רצון כל הגורמים הרלוונטיים לרבות ובעיקר כיבוי אש כלולות בסעיפי

התשלום השונים לביצוע המערכת ולא ישולמו בנפרד.

מחירי הנחת צינור המונח בקרקע כוללים את עבודות החפירה ו/ או
החציבה בכל סוגי הקרקע, סילוק החומר החפור לאתר שפיכה מאושר,

אספקה, פיזור והידוק של מצע סוג א' בכל עומק התעלה עד שכבת
 ס"מ לכל היותר.20האספלט בבקרה מלאה ובשכבות של 

מחירי היחידה כוללם גם את פיזור הצינורות, חיתוכם, ריתוכם או
הברגתם (כולל התאמות), מעבר מכשולים ע"י ריתוכחים אלכסוניים ו/או

יצירת למדים. צביעת צינקרומט בהברגות

מחירי היחידה כולל כל החיבורים וההתחברויות לקו החדש יבוצעו
באמצעות אביזרים חרושתיים בלבד

מחירי היחידה כוללים שטיפת הקו בספוג , ביצוע טסט לחץ (כולל עלות
המים), חיטוי, תיקון והשלמת ציפוי פנימי ותיקון ראשים.

13,000.00 13,000.00 קומפלט1.00 ביצוע צילום וידאו לצינורות אספקה לכיבוי אש (שבוצעו בשלב קודם)
וביצוע בדיקת לחץ לקווים (כולל עלות המים), חיטוי, תיקון והשלמת
ציפוי פנימי ותיקון ראשים וקבלת אחראיות על קווים אלו  ומסירתם

 מטרים אורך).280(כ-

4.57.1.0009

2,635,000.00 850.00 3,100.00 מ"א 10 בקוטר "3/8 עובי דופן "GRADE B אספקה והתקנת צינור תת"ק פלדה 
+ בטון דחוס מעליו, מונח בתוך2 ציפוי פנים מלט+עטיפת טריו דרג 

 מ', כולל1.5תעלה בכל סוג קרקע כולל חפירה ו/או חציבה עד לעומק 
הנחת הצינור ריתוך וחיבורים ומילוי התעלה במצע סוג א' והכל לפי חתך

 תיאורטי לרבות פינוי עודפי עפר למקום שפיכה מאושר.

4.57.1.0010

6,000.00 20.00 300.00 מ"א  ס"מ20תוספת לסעיף צינור פלדה בעבור העמקה של החפירה עבור כל 
נוספים (המחיר למ"א)

4.57.1.0011

26,000.00 130.00 200.00 מ"א 4.57.1.0012 במקום במצעיםCLSMתוספת עבור מילוי ב 

12,000.00 120.00 100.00 מ"א תוספת למחיר צינורות מסוגים שונים ובקטרים שונים בעבור עטיפת בטון
 ק"ג70 ס"מ סביב הצינורות לרבות ברזל הזיון (עד 15 בעובי 30מזויין ב- 

למ"ק), בחציות ובכל מקום שבו ידרוש המפקח מראש ובכתב

4.57.1.0013
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318/2018כתב כמויות למכרז מספר 
mהפרדה מפלסית גבעה צרפתית, מכרז כרייה

TU-M - מנהרה  4תת כתב: מבנה 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
25,000.00 12,500.00 2.00 יח' 6 כולל מתקן שבירה ע"ג זקף פלדה "4x3הספקה והתקנה ברז כיבוי אש  "

 לרבות שילוט ומיגון לרבות כל הספחים וחיבור הצנרת מצינור ראשי
F2כולל כל האביזרים והכל לפי פרט 

4.57.1.0020

16,000.00 8,000.00 2.00 יח' 4 כולל מתקן שבירה ע"ג זקף פלדה "2x3הספקה והתקנה ברז הסנקה "
לרבות שילוט ומיגון לרבות כל הספחים וחיבור הצנרת מצינור ראשי כולל

F3 כל האביזרים והכל לפי פרט 

4.57.1.0030

32,000.00 16,000.00 2.00 יח'  כולל מגוף, אוגנים וקטעי צינורות3אספקה והתקנה של נקודות ניקוז "
בסוף הקו לפי תכנית פרטים

4.57.1.0040

225,000.00 75,000.00 3.00 יח'  כולל מגוף10אספקה והתקנה של מערכת מגופי חיוץ מקטעי צינורות "
 או ש"ע ואיכות מאושר, וכולל מפסק גבול,TYCO תצ' BFV-Nפרפר דגם 

. או שווה ערךVICTAULICש"א אוויר וברז כדורי עם מחברים דגם 
ואיכות מאושר מראש, להתקנה בנישות במעברים שבין מנהרות לרבות
שילוט אביזרים וכל הדרוש לביצוע מושלם הכל עפ"י תוכנית הפרטים

4.57.1.0050

690,000.00 15,000.00 46.00 יח'  ברזים4) כולל 3.0x2.25x1.0אספקה והתקנה מערכת כיבוי אש בנישות (
3 מ', 30, גלגלון כיבוי אש 2 ומתקן שבירה, ברז כיבוי אש "6 על זקף "3"

 מ' כ"א. הכל עפ"י פרט שבתכניות לרבות שילוט,15זרנוקים באורך 
 שבתוכנית הפרטיםF1צביעה וכל הנדרש לביצוע מושלם על פי פרט 

ובהנחיות המפרט

4.57.1.0060

11,000.00 5,500.00 2.00 יח' 3אספקה והתקנת נק' אווויר כולל שסתום אוויר, מגוף טריז, אוגנים "
וקטעי צינורות ומתקן מיגון לפי הצורך.

4.57.1.0070

3,691,000.00 +830רשת מים בלחץ  57.1 סה"כ לתת פרק:

57.32 ופוליאתילןP.V.Cצינורות  תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
9,750.00 650.00 15.00 מ"א  "מריפלקס"PE-100 לביוב ותיעול מסוג H.D.P.Eצינורות פוליאתילן 

SDR-17 5392/4427 מ"מ, מיוצרים לפי ת"י 400 או ש"ע, קוטר 10, דרג,
 מ',1.25לא כולל ספחים, מלבד מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 

לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר מחומר נברר מהודק
בשכבות בבקרה מלאה

4.57.32.2800

9,750.00 57.32 ופוליאתילןP.V.Cצינורות  סה"כ לתת פרק:

צינורות מבטון מזוין 57.51 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
40,000.00 400.00 100.00 מ"א " אוF דגם "מגנוקריט - 1 סוג 27צינורות מבטון מזוין לפי ת"י 

 ס"מ מונחים40 קוטר 5"הידרוטייל" או ש"ע עם אטם מובנה ב"נקבה" דרג 
 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי1.25 בקרקע בעומק עד 

חוזר במצע סוג א מהודק בשכבות בבקרה מלאה

4.57.51.0051

332,750.00 550.00 605.00 מ"א " אוF דגם "מגנוקריט - 1 סוג 27צינורות מבטון מזוין לפי ת"י 
 ס"מ מונחים50 קוטר 5"הידרוטייל" או ש"ע עם אטם מובנה ב"נקבה" דרג 

 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת1.75 מ' ועד 1.25 בקרקע בעומק מעל 
חול ומילוי חוזר במצע סוג א' מהודק בשכבות בבקרה מלאה

4.57.51.0131

372,750.00 ורות מבטון מזוין צינ 57.51 סה"כ לתת פרק:

שוחות בקרה מרובעות מחוליות טרומיות 57.62 תת פרק:
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TU-M - מנהרה  4תת כתב: מבנה 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
 בכל נפחCLSMכל שוחות הבקרה והקולטנים כוללים מילוי חוזר מ 

החפירה ללא תוספת מחיר, כל השוחות כוולים בנצ'יקים, כל האביזרים
(מכסים ושבכות) נדרש לקבל אישור מראש של הגיחון לספק ולדוגמא

85,000.00 5,000.00 17.00 יח'  ס"מ, עם100/100שוחות בקרה מרובעות מחוליות טרומיות במידות פנים 
 טון), שלבי400D) 40 ס"מ ממין 60תא שיקוע ומכסה ברזל יצקת קוטר 
 מ', לרבות עבודות1.75 מ' ועד 1.25דריכה וכל האביזרים, בעומק מעל 

CLSMחפירה ומילוי חוזר כל נפח החפירה ב 

4.57.62.0020

85,000.00 שוחות בקרה מרובעות מחוליות טרומיות 57.62 סה"כ לתת פרק:

4,158,500.00 צנרת ניקוז ומים לכיבוי אש 57 סה"כ לפרק:

327,837,522.00 TU-M - מנהרה  4מבנה  4 סה"כ לתת כתב:
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TU-P - מנהרה  5תת כתב: מבנה 

עבודות בטון באתר 2 פרק:

עבודות בטון יצוק באתר - מנהור בכרייה 2.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
30,000.00 1,000.00 30.00 מ"ק  ס"מ40רצפות ביניים במנהרות מקשרות וחדרים טכניים בעובי כלשהו עד 

 .40 (כולל) בטון ב-
5.2.1.0010

30,000.00 1,000.00 30.00 מ"ק קירות פנימיים ועמודונים במנהרות מקשרות וחדרים טכניים בעובי כלשהו
 .40 ס"מ (כולל) בטון ב-40 עד 

5.2.1.0020

311,250.00 750.00 415.00 מ"ק 5.2.1.0030 גמר פינה קטומה וגמר פני בטון בסירוק.30מדרכת בטון ב - 

6,000.00 600.00 10.00 מ"ק מדע מתפלסת באישור מראש ובכתב מהמזמין לרצפה כפולה בחדרי חשמל 5.2.1.0035

40,500.00 4,050.00 10.00 טון #  לזיון בטון לפי ת"י500#Wמוטות פלדה מצולעים רתיכים מסוג פ- 
, בכול הקטרים והאורכים3/חלק4466

5.2.1.0040

417,750.00 עבודות בטון יצוק באתר - מנהור בכרייה 2.1 סה"כ לתת פרק:

עבודות בטון יצוק באתר - פורטל מערבי 2.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
33,800.00 260.00 130.00 מ"ק בטון רזה יצוק מתחת לאלמנטים מבניים 5.2.2.0010

26,000.00 260.00 100.00 מ"ק 5.2.2.0020 להגנה על איטום20בטון ב-

52,000.00 260.00 200.00 מ"ק בטון רזה יצוק למילוי חללים 5.2.2.0030

900.00 מ"ק 5.2.2.0040 בחתכים כלשהם.30יסודות עוברים ורגלי קירות תומכים מבטון ב-

27,000.00 900.00 30.00 מ"ק 5.2.2.0050 בחתכים כלשהם30ראשי כלונסאות מבטון ב-

285,000.00 1,000.00 285.00 מ"ק   בחתכים כלשהם, יצוקות במפלס עליון קירות30קורות ראש מבטון ב-
'') או כלונסאותSlurryחפורים (''

5.2.2.0060

1,883,250.00 1,215.00 1,550.00 מ"ק  בעוביים כלשהם כולל עיבוד כרכוב ו/או מעקות30קירות ציפוי מבטון ב-
בטון מעל קורת ראש כלונסאות, יצוקים כנגד כלונסאות וביניהם (העובי

לחישוב הינו אך ורק העובי התיאורטי המסומן בתוכניות מפני הקיר לפני
מישור כלונסאות הדיפון, לא ישולם עבור הנפח שבין הכלונסאות) לרבות

קידוח ועיגון הקוצים לכלונסאות.

5.2.2.0070

1,000.00 מ"ק 5.2.2.0080 בחתכים כלשהם.30קירות תומכים מבטון ב-

20,000.00 1,000.00 20.00 מ"ק 5.2.2.0090 בעובי כלשהו30טבלת גישה מבטון ב-

1,519,000.00 1,000.00 1,519.00 מ"ק 5.2.2.0100 למעבירים תחתיים, בעוביים שונים30מרצפי בטון ב-
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,422,000.00 1,000.00 2,422.00 מ"ק 5.2.2.0110  למעבירים תחתיים, בעוביים שונים30קירות בטון ב-

1,387,000.00 1,000.00 1,387.00 מ"ק 5.2.2.0120 למעבירים תחתיים, בעוביים שונים30תקרות בטון ב-

62,000.00 1,000.00 62.00 מ"ק קורות עליונות (קורות מצח) של תקרות בטון מעבירים תחתיים מבטון
 בחתך כלשהו30ב-

5.2.2.0130

221,340.00 30.00 7,378.00 מ"ק 30 במקום ב-40תוספת מחיר עבור בטון ב- 5.2.2.0140

187,800.00 30.00 6,260.00 מ"ר תוספת מחיר עבור גמר פני בטון חשוף חזותי בטפסות עץ ו/או פלדה. 5.2.2.0150

130,000.00 260.00 500.00 מ"ק ), יבוצע בהנחיית המפקח בלבדC.L.S.Mבטון בעל חוזק מבוקר נמוך ( 5.2.2.0160

3,564,000.00 4,050.00 880.00 טון  לזיון בטון לפי ת"י500wמוטות פלדה מצולעים רתיכים מסוג פ- 
, בכול הקטרים והאורכים3/חלק4466

5.2.2.0170

1,012,500.00 4,050.00 250.00 טון  לזיון כלונסאות לפי ת"י500wמוטות פלדה מצולעים רתיכים מסוג פ-
, בכול הקטרים והאורכים3/חלק4466

5.2.2.0180

6,250.00 25.00 250.00 יח' 5.2.2.0190 מ'0.5 ובאורך עד 4 בקוטר "P.V.Cנקזים בקירות בטון מצינור 

27,860.00 70.00 398.00 מ"א  מ''מ לרבות פילטר חצץ160נקז אורכי כולל צינור שרשורי מחורר בקוטר 
ועטיפה בבד גיאוטכני

5.2.2.0200

85,200.00 24.00 3,550.00 מ"ר 5.2.2.0210 , מותקנת בגב קירותDELTA TERRAXיריעת ניקוז  מסוג 

75,400.00 65.00 1,160.00 מ"א  מ''מ, לרבות פילטר חצץ80נקז אנכי כולל צינור שרשורי  מחורר בקוטר 
ועטיפה בבד גיאוטכני

5.2.2.0220

24,273.00 27.90 870.00 מ"א מישקי התפשטות (מישקי הפרדה) 5.2.2.0230

18,000.00 90.00 200.00 מ"א  לאיתור וגילוי מערות תת- קרקעיות בתחום1.5קידוחי גישוש בקוטר  "
איזור הפורטלים המערביים המבוצעים בשיטת חפור וכסה, כולל סתימת

הקידוחים ע"י דייס

5.2.2.0240

45,000.00 750.00 60.00 מ"ק 5.2.2.0250 גמר פינה קטומה וגמר פני בטון בסירוק.30מדרכת בטון ב - 

13,114,673.00 עבודות בטון יצוק באתר - פורטל מערבי 2.2 סה"כ לתת פרק:

עבודות בטון יצוק באתר - פורטל צפוני 2.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
28,080.00 260.00 108.00 מ"ק בטון רזה יצוק מתחת לאלמנטים מבניים 5.2.3.0010
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
23,400.00 260.00 90.00 מ"ק 5.2.3.0020 להגנה על איטום20בטון ב-

52,000.00 260.00 200.00 מ"ק בטון רזה יצוק למילוי חללים 5.2.3.0030

281,000.00 1,000.00 281.00 מ"ק   בחתכים כלשהם, יצוקות במפלס עליון קירות30קורות ראש מבטון ב-
'') או כלונסאותSlurryחפורים (''

5.2.3.0040

1,889,325.00 1,215.00 1,555.00 מ"ק  בעוביים כלשהם כולל עיבוד כרכוב ו/או מעקות30קירות ציפוי מבטון ב-
בטון מעל קורת ראש כלונסאות, יצוקים כנגד כלונסאות וביניהם (העובי

לחישוב הינו אך ורק העובי התיאורטי המסומן בתוכניות מפני הקיר לפני
מישור כלונסאות הדיפון, לא ישולם עבור הנפח שבין הכלונסאות) לרבות

קידוח ועיגון הקוצים לכלונסאות.

5.2.3.0050

30,000.00 1,000.00 30.00 מ"ק 5.2.3.0060 בעובי כלשהו30טבלת גישה מבטון ב-

1,515,000.00 1,000.00 1,515.00 מ"ק 5.2.3.0070 למעבירים תחתיים, בעוביים שונים30מרצפי בטון ב-

2,290,000.00 1,000.00 2,290.00 מ"ק 5.2.3.0080  למעבירים תחתיים, בעוביים שונים30קירות בטון ב-

1,365,000.00 1,000.00 1,365.00 מ"ק 5.2.3.0090 למעבירים תחתיים, בעוביים שונים30תקרות בטון ב-

61,000.00 1,000.00 61.00 מ"ק קורות עליונות (קורות מצח) של תקרות בטון מעבירים תחתיים מבטון
 בחתך כלשהו30ב-

5.2.3.0100

212,010.00 30.00 7,067.00 מ"ק 30 במקום ב-40תוספת מחיר עבור בטון ב- 5.2.3.0110

148,740.00 30.00 4,958.00 מ"ר תוספת מחיר עבור גמר פני בטון חשוף חזותי בטפסות עץ ו/או פלדה. 5.2.3.0120

78,000.00 260.00 300.00 מ"ק ), יבוצע בהנחיית המפקח בלבדC.L.S.Mבטון בעל חוזק מבוקר נמוך ( 5.2.3.0130

3,483,000.00 4,050.00 860.00 טון  לזיון בטון לפי ת"י500wמוטות פלדה מצולעים רתיכים מסוג פ-
, בכול הקטרים והאורכים3/חלק4466

5.2.3.0140

972,000.00 4,050.00 240.00 טון  לזיון כלונסאות לפי ת"י500wמוטות פלדה מצולעים רתיכים מסוג פ-
, בכול הקטרים והאורכים3/חלק4466

5.2.3.0150

23,100.00 70.00 330.00 מ"א  מ''מ לרבות פילטר חצץ160נקז אורכי כולל צינור שרשורי מחורר בקוטר 
ועטיפה בבד גיאוטכני

5.2.3.0160

80,496.00 24.00 3,354.00 מ"ר 5.2.3.0170 , מותקנת בגב קירותDELTA TERRAXיריעת ניקוז  מסוג 

78,130.00 65.00 1,202.00 מ"א  מ''מ, לרבות פילטר חצץ80נקז אנכי כולל צינור שרשורי  מחורר בקוטר 
ועטיפה בבד גיאוטכני

5.2.3.0180

7,625.00 25.00 305.00 מ"א מישקי התפשטות (מישקי הפרדה) 5.2.3.0190



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 96עמוד: 30/06/2020

318/2018כתב כמויות למכרז מספר 
mהפרדה מפלסית גבעה צרפתית, מכרז כרייה

TU-P - מנהרה  5תת כתב: מבנה 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
18,000.00 90.00 200.00 מ"א  לאיתור וגילוי מערות תת- קרקעיות בתחום1.5קידוחי גישוש בקוטר  "

איזור הפורטלים הצפוניים המבוצעים בשיטת חפור וכסה, כולל סתימת
הקידוחים ע"י דייס

5.2.3.0200

45,000.00 750.00 60.00 מ"ק 5.2.3.0210 גמר פינה קטומה וגמר פני בטון בסירוק.30מדרכת בטון ב - 

12,680,906.00 עבודות בטון יצוק באתר - פורטל צפוני 2.3 סה"כ לתת פרק:

26,213,329.00 עבודות בטון באתר 2 סה"כ לפרק:

עבודות איטום 5 פרק:

עבודות איטום - מנהור בכרייה 5.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,848,000.00 160.00 30,300.00 מ"ר mastersealמערכת איטום מבוצעת ע"ג דיפון חיצוני של מנהרה כדוגמת 

 כולל שכבה מיישרת בעובי בהתאם לדרישות יצרן האיטום מבטון345
 מבוצעת בהתזה ע"ג הדיפון הפנימי של המנהרה40ב-

5.5.1.0010

168,000.00 70.00 2,400.00 מ"א  מ''מ לרבות פילטר חצץ160נקז אורכי כולל צינור שרשורי מחורר בקוטר 
ועטיפה בבד גיאוטכני

5.5.1.0020

192,000.00 16.00 12,000.00 מ"א 5.5.1.0030 ס"מ25יריעות מנקזות ברוחב מינימלי 

5,208,000.00 עבודות איטום - מנהור בכרייה 5.1 סה"כ לתת פרק:

עבודות איטום - פורטל מערבי 5.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
90,200.00 55.00 1,640.00 מ"ר ) בהלחמה מלאה,S.B.Sאיטום רצפות ביריעות ביטומניות אלסטומריות (

 מ"מ2שכבה אחת בעובי 
5.5.2.0010

580,000.00 160.00 3,625.00 מ"ר ) בעלות כושרS.B.Sאיטום קירות במערכת מיריעות אלסטומריות (
 מ"מ ו/או במערכת ביטומנית מיושמת בחם5הידבקות לבטון הטרי בעובי 

 מ"מ בנקודת מדידה3 מ"מ (יבש) אך לא פחות מ 3.5לעובי של 

5.5.2.0020

262,400.00 160.00 1,640.00 מ"ר 2) בהלחמה מלאה, S.B.Sאיטום תקרות במערכת מיריעות אלסטומריות (
 מ"מ כ"א4יריעות בעובי 

5.5.2.0030

169,440.00 32.00 5,295.00 מ"ר איטום פני בטון של רכיבים הבאים במגע עם הקרקע  במערכת איטום
ביטומנית

5.5.2.0040

1,102,040.00 עבודות איטום - פורטל מערבי 5.2 סה"כ לתת פרק:

עבודות איטום - פורטל צפוני 5.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
78,100.00 55.00 1,420.00 מ"ר ) בהלחמה מלאה,S.B.Sאיטום רצפות ביריעות ביטומניות אלסטומריות (

 מ"מ2שכבה אחת בעובי 
5.5.3.0010



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 97עמוד: 30/06/2020

318/2018כתב כמויות למכרז מספר 
mהפרדה מפלסית גבעה צרפתית, מכרז כרייה

TU-P - מנהרה  5תת כתב: מבנה 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
523,200.00 160.00 3,270.00 מ"ר ) בעלות כושרS.B.Sאיטום קירות במערכת מיריעות אלסטומריות (

 מ"מ ו/או במערכת ביטומנית מיושמת בחם5הידבקות לבטון הטרי בעובי 
 מ"מ בנקודת מדידה3 מ"מ (יבש) אך לא פחות מ 3.5לעובי של 

5.5.3.0020

227,200.00 160.00 1,420.00 מ"ר 2) בהלחמה מלאה, S.B.Sאיטום תקרות במערכת מיריעות אלסטומריות (
 מ"מ כ"א4יריעות בעובי 

5.5.3.0030

190,080.00 32.00 5,940.00 מ"ר איטום פני בטון של רכיבים הבאים במגע עם הקרקע  במערכת איטום
ביטומנית

5.5.3.0040

1,018,580.00 עבודות איטום - פורטל צפוני 5.3 סה"כ לתת פרק:

7,328,620.00 עבודות איטום 5 סה"כ לפרק:

עבודות מסגרות במנהרות 6 פרק:

TUPמסגרות  6.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
8,400.00 4,200.00 2.00 יח'  ס"מ לפי110/240 דקות במידות 30דלת פלדה חד כנפית חסינת אש ל - 

 ברשימה, לרבות משקוף, מחזיר שמן, ידיות, מנעול ושאר אביזרי1פרט מ-
הפרזול ע"פ הפרט. המחיר כולל צביעה, מעצור רצפה - הכל קומפלט

כמתואר ברשימה.

5.6.1.0010

5,400.00 2,700.00 2.00 יח' 5.6.1.0015 דקות90תוספת לנ"ל עבור עמידות לאש ל - 

58,000.00 7,250.00 8.00 יח'  ס"מ עם125/240 דקות במידות 30דלת פלדה חד כנפית חסינת אש ל - 
 ברשימה, לרבות משקוף, מחזיר שמן,2צוהר וידית בהלה לפי פרט מ-

ידיות, מנעול ושאר אביזרי הפרזול ע"פ הפרט. המחיר כולל צביעה,
מעצור רצפה - הכל קומפלט כמתואר ברשימה.

5.6.1.0020

23,200.00 2,900.00 8.00 יח' 5.6.1.0025 דקות90תוספת לנ"ל עבור עמידות לאש ל - 

86,800.00 6,200.00 14.00 יח'  ס"מ (כנף140/240 דקות במידות 60דלת פלדה דו כנפית חסינת אש ל - 
 ברשימה, לרבות משקוף, מחזיר3 ס"מ לפחות) לפי פרט מ-80אחת ברוחב 

שמן, ידיות, מנעול ושאר אביזרי הפרזול ע"פ הפרט. המחיר כולל צביעה,
מעצור רצפה - הכל קומפלט כמתואר ברשימה.

5.6.1.0030

35,000.00 2,500.00 14.00 יח' 5.6.1.0035 דקות90תוספת לנ"ל עבור עמידות לאש ל - 

11,200.00 11,200.00 1.00 יח'  ס"מ (כנף140/240 דקות במידות 180דלת פלדה דו כנפית חסינת אש ל - 
 ברשימה, לרבות משקוף, מחזיר4 ס"מ לפחות) לפי פרט מ-80אחת ברוחב 

שמן, ידיות, מנעול ושאר אביזרי הפרזול ע"פ הפרט. המחיר כולל צביעה,
מעצור רצפה - הכל קומפלט כמתואר ברשימה.

5.6.1.0040

5,300.00 2,650.00 2.00 יח'  ס"מ וברוחב משתנה240דלת רפפה חד כנפית מפחמגולוון וצבוע בגובה 
 ברשימה, לרבות משקוף, מחזיר שמן,5 ס"מ לפי פרט מ-60 ס"מ ל - 40בין 

ידיות, מנעול ושאר אביזרי הפרזול ע"פ הפרט. המחיר כולל צביעה,
מעצור רצפה - הכל קומפלט כמתואר ברשימה.

5.6.1.0050
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
120,000.00 2,000.00 60.00 מ"ר מכסה מתכת שני חלקים או יותר, פח מרוג / חסין אש בגדלים שונים עם

ידיות הרמה כמפורט בתכניות. תאור הפרט מופיע הן ברשימות המסגרות
) והן בתכנית של הקונסטרוקטור. בנוסף יש9, מ-8, מ-6של האדריכל (מ-

לתאם את הפתחים עם תכניות החשמל.  יש לראות את ההוראות
והפרטים של שלושת המתכננים כהוראות מצטברות. בכל מקרה של

) לכלS.Dסתירה יכריע מנהל הפרויקט. על הקבלן להכין תכנית ייצור (
פתח בנפרד ולקבל את אישור המתכנן. מחיר היחידה אחיד למכסים בכל

גודל שהוא, וכולל את כל המתואר ואת כל הדרישות אצל שני המתכננים,
 כולל תכנון, הספקה והתקנה.

5.6.1.0060

3,190.00 290.00 11.00 מ"א  מעוגן לקירות ולרצפה כולל פין נשלף,2מאחז יד פריק מפלדה בקוטר "
 ברשימה. המחיר עבור צינור מגולוון וצבוע.7לפי פרט מ-

5.6.1.0070

11,200.00 800.00 14.00 יח'  ברשימה, הכל קומפלט כמפורט11סולם טיפוס ע"פ פרט מ-
ברשימה.המחיר לסולם מעוגן לרצפה ולפתח בחלק העליון, מגולוון

וצבוע.

5.6.1.0080

70,000.00 70,000.00 1.00 מכלול דלתות לגומחה משולבת עבור כיבוי אש וטלפון חרום ע"פ פרט
 ברשימה, הכל קומפלט כפמורט ברשימה. המכלול כולל דלתות13מ-

נירוסטה, דלתות זכוכית, חלקים קבועים. המחיר כולל את כל אביזרי
הפרזול הנדרשים.

5.6.1.0090

2,400.00 200.00 12.00 מ"א  מעוגן לקירות במהלכי מדרגות, לפי פרט1.25מאחז יד  מפלדה בקוטר "
 ברשימה. המחיר עבור צינור מגולוון וצבוע.14מ-

5.6.1.0100

9,600.00 4,800.00 2.00 יח'  ס"מ לפי125/240 דקות במידות 30דלת פלדה חד כנפית חסינת אש ל - 
 ברשימה, לרבות משקוף, מחזיר שמן, ידיות, מנעול ושאר אביזרי15פרט מ-

 הפרזול ע"פ הפרט. המחיר כולל צביעה, מעצור רצפה - הכל קומפלט
כמתואר ברשימה.

5.6.1.0110

6,600.00 3,300.00 2.00 יח' 5.6.1.0120 דקות90תוספת לנ"ל עבור עמידות לאש ל - 

110,000.00 55,000.00 2.00 , הכל קומפלט כמפורט16ויטרינה משולבת נירוסטה וזכוכית  ע"פ פרט מ-
ברשימה כולל כל אביזרי הפרזול הנדרשים.

5.6.1.0130

85,000.00 85,000.00 1.00 מכלול דלתות לגומחה משולבת עבור כיבוי אש וטלפון חרום ע"פ פרט
 ברשימה, הכל קומפלט כפמורט ברשימה. המכלול כולל דלתות18מ-

נירוסטה, דלתות זכוכית, חלקים קבועים. המחיר כולל את כל אביזרי
הפרזול הנדרשים.

5.6.1.0140

6,000.00 200.00 30.00 מ"א  מעוגן לקירות במהלכי מדרגות, לפי פרט1.25מאחז יד  מפלדה בקוטר "
 ברשימה. המחיר עבור צינור מגולוון וצבוע.19מ-

5.6.1.0150

657,290.00 TUPמסגרות  6.1 סה"כ לתת פרק:

657,290.00 עבודות מסגרות במנהרות 6 סה"כ לפרק:

עבודות הכנה למנהרות ובתוך המנהרות 8 פרק:

הכנות לתשתיות 8.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
)מחירי כל הסעיפים בכתב הכמויות שלהלן כוללים אספקה,1הערות: 

הובלה והתקנה מושלמת ואחריות אלא אם צוין אחרת בסעיף.

)המזמין שומר לעצמו את הזכות להוסיף ו/או לבטל סעיפים ללא שינוי2
במחירי היחידה ו/או לספק חומרים ולא תהא לקבלן שום עירעור או

תביעות.
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
) השלמות לכתב הכמויות וכן איפיוני ציוד והסברים מפורטים יותר,3

ראה פירוט במפרט הטכני הרלוונטי למכרז זה.

) התיאור בכתב הכמויות הוא תמציתי בלבד, ואינו  גורע מהמפרט4
 והמפרט המיוחד למכרז זה.08הטכני 

, עפ"י חוק08)כל העבודה תבוצע עפ"י המפרט הכללי הבינמשרדי פרק 5
החשמל ועפ"י הנחיות חברת החשמל וחברת בזק.

) כל אביזר המצויין לגביו דגם נידרש הכוונה היא לדגם הנדרש ו/או6
לשו"ע אשר יאושר מראש ע"י המהנדס היועץ.

) הקבלן חייב לתמחר את הציוד לפי המצויין במכרז זה ולא ציוד אחר.7

324,000.00 180.00 1,800.00 מ"א 1.5חפירת תעלה לצינורות חשמל, מאור ותקשורת במידות  הנדרשות (עד 
 מ' עומק), בתחום מנהור הכרייה, באמצעות כל כלי מכני1.3מ' רוחב ועד 

 שיידרש ו/או בעבודת ידיים, כולל ריפוד וכיסוי חול, הספקה והנחת פרט
 עד לגובה המתוכנן. המחיר כוללCLSMסימון תקני, ומילוי החפירה ב-

חפירה זהירה, ככל שתידרש על מנת למנוע פגיעה בבטון היצוק ובאיטום
שעל פני הבטון. במקרה של פגיעה בבטון ו/או בשכבות האיטום, מחיר

היחידה כולל את התיקון הנדרש, המחיר כולל גם תופסנים / חבקים
לצורך קיבוע השרוולים למקומם בזמן העבודה וכל הנדרש לביצוע מושלם
 של העבודה במלואה (התשלום קומפלט למ"א ללא תוספות עקב שינויים

בנפחי החפירה והמילוי).

5.8.1.0010

5,000.00 50.00 100.00 מ"א  ס"מ, באמצעות150 ס"מ ברוחב עד 120חפירה ו/או חציבת תעלה בעומק 
כל כלי מכאני שיידרש לרבות חופר-תעלות או בעבודת ידיים, בכל סוגי
הקרקע כולל ריפוד וכיסוי חול, הנחת סרט סימון תיקני, ומילוי החפירה

במצע מהודק בשכבות בבקרה מליאה, החזרת השטח לקדמותו וסילוק
עודפי חפירה.

5.8.1.0011

3,000.00 60.00 50.00 מ"א  ס"מ,150 ס"מ ברוחב עד 150 עד 121חפירה ו/או חציבת תעלה בעומק מ-
באמצעות כל כלי מכאני שיידרש לרבות חופר-תעלות או בעבודת ידיים,
בכל סוגי הקרקע כוללריפוד וכיסוי חול, הנחת סרט סימון תיקני, ומילוי
החפירה במצע מהודק בשכבות בבקרה מליאה, החזרת השטח לקדמותו

לרבות וסילוק עודפי חפירה.

5.8.1.0012

2,600.00 1,300.00 2.00 יח'  ס"מ לשוחה בקרה במידות שונות עד גודל60תקרה + מכסה קוטר 
 טון40  כולל חפירה,התקנת המכסה מחומר פלדה יצוק לעומס 150*150

עם כיתוב מוטבע: "חשמל" או "תקשורת",  ו"עירית ירושלים", כולל כל
הדרוש לביצוע מושלםלפי תכנית.

5.8.1.0070

360,000.00 12,000.00 30.00 מ"א תכנון, אישור וביצוע קידוח אופקי עם צינורות פלדה  בתנאים קשים
 עובי דופן לפחות32(מילוי עם בולדרים ו / או סלע קשה/ רך), קוטר "

 מ', לרבות  אספקת הצינורות, ביצוע60, בעומק כלשהו ובאורך עד 1/2"
הבורות (, ריתוך הצינורות וכל עבודות ההכנה הנדרשות לביצוע מושלם

של הקידוח במלואו, מודגש כי המחיר כולל קידוח אוגר.

5.8.1.0085

66,000.00 3.00 22,000.00 מ"א 5.8.1.0090 מ"מ.8 מ"מ כולל חוט משיכה מנילון שזור 29צינור "פנ" בקוטר 

14,000.00 7.00 2,000.00 מ"א  מ"מ דגם36צינור פלסטי שרשורי דו שכבתי עם דופן פנימית חלקה בקוטר 
 מ"מ. הצנרת8, כולל חוט משיכה מנילון שזור 4519 "מגנום", לפי ת"י 

תהיה שלמה ללא מופות וחיבורים.

5.8.1.0100

30,000.00 15.00 2,000.00 מ"א , לפי תקן "בזק" עם פס סימון13.5 מ"מ, י.ק.ע. 50צינור פוליאטילן בקוטר 
 מ"מ מנילון שזור ומחברים סטנדרטים.8 צבעוני, עם חוט משיכה 

5.8.1.0103
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
421,680.00 14.00 30,120.00 מ"א  מ"מ דגם "מגנום" או75צינור פלסטי שרשורי גמיש דו שכבתי קוטר 

"קוברה גמיש" או שווה איכות מאושר, עם חוט משיכה מניילון שזור
 מ"מ  וחיבורים אטומים בין הצינורות.8בקוטר 

5.8.1.0105

724,320.00 36.00 20,120.00 מ"א .858 מ"מ לפי ת"י 3.2 מ"מ, ע"ד 110 קשיח לתקשורת בקוטר P.V.Cצינור 
כולל מופות תיקניות לחיבורים בין צינורות, ספייסרים וחוט משיכה

 מ"מ.8מניילון שזור 

5.8.1.0120

96,960.00 48.00 2,020.00 מ"א . כולל מופות858 מ"מ לפי ת"י 5.3 ", ע"ד 6 קשיח בקוטר P.V.Cצינור 
8תיקניות לחיבורים בין צינורות, ספייסרים וחוט משיכה מניילון שזור 

מ"מ.

5.8.1.0130

36,285.00 59.00 615.00 מ"א . כולל מופות858 מ"מ לפי ת"י 5.3 ", ע"ד 8 קשיח בקוטר P.V.Cצינור 
8תיקניות לחיבורים בין צינורות, ספייסרים וחוט משיכה מניילון שזור 

מ"מ.

5.8.1.0135

38,400.00 80.00 480.00 מ"א  עם חוט משיכה6צינור פלסטיק דו שכבתי גמיש מגנום או קוברה קוטר "
 ממ"ר ניילון להעברה בצנרת קידוח.8שזור 

5.8.1.0140

128,000.00 100.00 1,280.00 יח' קופסאת ביטון שקועה חסינת אש, לנקודת מאור/צרכן אחר בתקרה ו/או
בקירות המנהרה. כולל כל עבודות,  החיזוק, חציבה, איטום קירות וכל

אביזרי העזר הדרושים להתקנה מושלמת כולל הכנות בקופסא,ואיטומה
.100*100*100המחיר הינו לקופסא בגודל של 

5.8.1.0150

110.00 110.00 1.00 יח' קופסאת ביטון שקועה חסינת אש, לנקודת מאור/צרכן אחר בתקרה ו/או
בקירות המנהרה. כולל כל עבודות,  החיזוק, חציבה, איטום קירות וכל

אביזרי העזר הדרושים להתקנה מושלמת כולל הכנות בקופסא,ואיטומה
200*200*100המחיר הינו לקופסא בגודל של 

5.8.1.0152

31,450.00 170.00 185.00 יח' קופסאת ביטון שקועה חסינת אש, לנקודת מאור/צרכן אחר בתקרה ו/או
בקירות המנהרה. כולל כל עבודות,  החיזוק, חציבה, איטום קירות וכל

אביזרי העזר הדרושים להתקנה מושלמת כולל הכנות בקופסא,ואיטומה
300*300*300המחיר הינו לקופסא בגודל של 

5.8.1.0158

410,400.00 12.00 34,200.00 מ"ר  מ"מ10מערכת הארקת יסוד למנהרה ולחדרי החשמל מברזל עגול בקוטר 
 מ"מ לפחות כולל פסי הארקה מקומיים,30/3.5לפחות ו/או פס מגולוון 

כל הריתוכים, גישורים ויציאות ההארקה כמפורט בתוכנית לביצוע. הכל
בשלמות בהתאם לחוק חשמל ותקנותיו.

5.8.1.0200

92,000.00 1,000.00 92.00 יח' פס השוואת פוטנציאלים אליו תחובר הארקת היסוד ומוליכי הארקה
100 מ"מ ובאורך 50*5שונים, הפס יהיה מנחושת אלקטרוליטית בחתך 

5ס"מ, כולל קדחים וברגי פרפר לחיבור למוליכי הארקה כנידרש בתוספת 
 ברגים לפחות לשימוש בעתיד, מחיר הפס כולל אספקה והתקנה של כיסוי

 הגנה מפגיעה מכאנית, מבודדים, כולל שילוט כנדרש.

5.8.1.0210

30,000.00 7,500.00 קומפלט4.00  כוללB125 עם מכסה B125 כולל מכסה מדרכה 2Aתא מעבר דגם בזק 
הכל כמפורט במפרט טכני כולל חפירה ו/או חציבה של בור וכל הנידרש

כולל הסדרת השטח,חדירת צנרת, אטימה, ניקוז וכו'.

5.8.1.0280

16,200.00 5,400.00 קומפלט3.00  כוללB125 עם מכסה B125 כולל מכסה מדרכה 401Aתא מעבר דגם בזק 
הכל כמפורט במפרט טכני כולל חפירה ו/או חציבה של בור וכל הנידרש

כולל הסדרת השטח,חדירת צנרת, אטימה, ניקוז וכו'.

5.8.1.0290
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
183,750.00 3,750.00 49.00 יח'  ס"מ, כולל150 ס"מ ועומק עד 140*70שוחה עבור כבלי חשמל במידות 

 טון עם כיתוב מוטבע:40חפירה,התקנה ומכסה פלדה יצוק לעומס 
"חשמל" או "תקשורת", "עירית ירושלים", כולל הכנת פתחים להשחלת

 ס"מ תחת שוחה,20שרוולים, כולל שכבת בטון רזה ושכבת חצץ בעובי 
ניקוז וכל הדרוש לפי תכנית.

5.8.1.0295

10,000.00 5,000.00 2.00 יח'  ס"מ,150ס"מ ועומק עד 150*150שוחה עבור כבלי חשמל מרובעת בגודל 
 טון עם כיתוב מוטבע:40כולל חפירה,התקנה ומכסה פלדה יצוק לעומס 

"חשמל" או "תקשורת", "עירית ירושלים", כולל הכנת פתחים להשחלת
 ס"מ תחת שוחה,20שרוולים, כולל שכבת בטון רזה ושכבת חצץ בעובי 

ניקוז וכל הדרוש לפי תכנית.

5.8.1.0300

44,000.00 5,500.00 8.00 יח' 150 ס"מ ועומק עד 200*200שוחה עבור כבלי תקשורת מרובעת בגודל 
 טון עם כיתוב40ס"מ, כולל חפירה,התקנה ומכסה פלדה יצוק לעומס 

מוטבע: "חשמל" או "תקשורת", "עירית ירושלים", כולל הכנת פתחים
 ס"מ תחת20להשחלת שרוולים, כולל שכבת בטון רזה ושכבת חצץ בעובי 

שוחה, ניקוז וכל הדרוש לפי תכנית.

5.8.1.0310

14,000.00 7,000.00 2.00 יח'  ס"מ,150ס"מ ועומק עד 300*300שוחה עבור כבלי חשמל מרובעת בגודל 
 טון עם כיתוב מוטבע:40כולל חפירה,התקנה ומכסה פלדה יצוק לעומס 

"חשמל" או "תקשורת", "עירית ירושלים", כולל הכנת פתחים להשחלת
 ס"מ תחת שוחה,20שרוולים, כולל שכבת בטון רזה ושכבת חצץ בעובי 

ניקוז וכל הדרוש לפי תכנית.

5.8.1.0315

24,000.00 1,200.00 20.00 מ"ר  טון להתקנה ברצפה12.5מכסה מבטון מזויין במידות שונות לעומס 
הכפולה, המכסים עמידים לאש וכוללים כולל מסגרת, ידיות וכל הנדרש

 לאישור המתכנן טרם הביצוע וכל הנדרש לביצועS,Dלרבות הכנת 
מושלם של העבודה במלואה.

5.8.1.0320

3,106,155.00 ות לתשתיות הכנ 8.1 סה"כ לתת פרק:

מערכות רדיו 8.10 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,550.00 15.00 170.00 מ"א  דגם עיריית ירושלים11 מ"מ י.ק.ע 50 בקוטר HPDEאספקה והנחת צנרת 

 מ"מ, מחברי ואטמי צנרת. המחיר לפי מטר רץ של כל8כולל חוט משיכה 
קנה. - עבור מערכת טלפון חירום.

5.8.10.0010

4,500.00 25.00 180.00 מ"א 13.5 מ""מ דרג 75"אספקה והנחת צינור פוליאתילן קשיח בקוטר חיצוני 
כולל מצמדים כנדרש וחוט משיכה. סעיף מפרט עיריית ירושלים

 - עבור מערכת הפצת רדיו."51.11.110.40

5.8.10.0020

1,350.00 225.00 6.00 יח'  עם בסיסCI4אספקה והתקנת קופסאות מעבר מפוליקרבונט משוריין - 
 להתקנהIP55) ודרגת אטימות W,H,D מ"מ (500X350X150שחור במידה  

תחת הטיח.

5.8.10.0030

950.00 95.00 10.00 יח'  עם בסיסCI4אספקה והתקנת קופסאות מעבר מפוליקרבונט משוריין - 
 להתקנהIP55) ודרגת אטימות W,H,D מ"מ (250X175X150אפור במידה  

תחת הטיח.

5.8.10.0040

9,350.00 מערכות רדיו 8.10 סה"כ לתת פרק:

תשתיות בקרה ורמזורים 8.12 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הערה: התיאור המלא של העבודה, האספקה וההתקנה - על פי כתב

הכמויות, התוכניות, המפרט והפרטים. כל סעיפי אספקה והנחת צנרת,
כוללים ריפוד חול כנדרש, לכל מספר צינורות נתון. בכל סעיף בכתב 

הכמויות, יש הפנייה לסעיף המתאים בפרט, אך  התיאור המלא של
העבודות הנדרשות מורכב מכל סעיפי המפרט, גם אם לא הוזכרו בסעיף

אלי ו מפנה  כתב כמויות זה. מחירי השוחות כוללים מילוי חוזר סביב
C.L.S.Mהשוחה ב 

371,200.00 160.00 2,320.00 מ"א 1.5חפירת תעלה לצינורות חשמל, מאור ותקשורת במידות  הנדרשות (עד 
 מ' עומק), בתחום מנהור הכרייה, באמצעות כל כלי מכני1.3מ' רוחב ועד 

 שיידרש ו/או בעבודת ידיים, כולל ריפוד וכיסוי חול, הספקה והנחת פרט
 עד לגובה המתוכנן. המחיר כוללCLSMסימון תקני, ומילוי החפירה ב-

חפירה זהירה, ככל שתידרש על מנת למנוע פגיעה בבטון היצוק ובאיטום
שעל פני הבטון. במקרה של פגיעה בבטון ו/או בשכבות האיטום, מחיר

היחידה כולל את התיקון הנדרש, המחיר כולל גם תופסנים / חבקים
לצורך קיבוע השרוולים למקומם בזמן העבודה וכל הנדרש לביצוע מושלם
 של העבודה במלואה (התשלום קומפלט למ"א ללא תוספות עקב שינויים

בנפחי החפירה והמילוי).

5.8.12.0020

5,000.00 50.00 100.00 מ"א  ס"מ, באמצעות150 ס"מ ברוחב עד 120חפירה ו/או חציבת תעלה בעומק 
כל כלי מכאני שיידרש לרבות חופר-תעלות או בעבודת ידיים, בכל סוגי
הקרקע כולל ריפוד וכיסוי חול, הנחת סרט סימון תיקני, ומילוי החפירה

במצע מהודק בשכבות בבקרה מליאה, החזרת השטח לקדמותו וסילוק
עודפי חפירה.

5.8.12.0021

3,000.00 60.00 50.00 מ"א  ס"מ,150 ס"מ ברוחב עד 150 עד 121חפירה ו/או חציבת תעלה בעומק מ-
באמצעות כל כלי מכאני שיידרש לרבות חופר-תעלות או בעבודת ידיים,
בכל סוגי הקרקע כוללריפוד וכיסוי חול, הנחת סרט סימון תיקני, ומילוי
החפירה במצע מהודק בשכבות בבקרה מליאה, החזרת השטח לקדמותו

לרבות וסילוק עודפי חפירה.

5.8.12.0022

10,850.00 350.00 קומפלט31.00  מ"מ, בין תא25חפירה ו/או חציבה, אספקה והנחת צנרת מריכף קוטר 
בקרה לאספלט לרבות הכנסה ואיטום השרוול, לכל תא בקרה והחדרתו

 וכפי שיורה2.3.2בחיבור האספלט מתחת לאבן השפה, עפ"י פרט 
המפקח.

5.8.12.0023

 צנרת2.0תת פרק 

 כוללים גם "מוצצים"HDPEכל צנרת ה 

454,480.00 20.00 22,724.00 מ"א  מ"מ דרג75 בקוטר חיצוני HDPEאספקה והנחת צינור פוליאתילן קשיח  
 כולל מצמדים כנדרש וחוט משיכה. סעיף מפרט עיריית ירושלים:13.5

51.11.110.40

5.8.12.0062

140.00 14.00 10.00 מ"א  מ"מ דגם "קוברה", "מגנום" או שווה75אספקה והנחת צינור שרשורי 
 מ"מ, מונח בתעלה או בקירות ותקרות מבטון8ערך,  כולל חוט משיכה 

51.11.110.30מזוין. סעיף מפרט עיריית ירושלים: 

5.8.12.0070

300,000.00 10,000.00 30.00 מ"א תכנון, אישור וביצוע קידוח אופקי עם צינורות פלדה  בתנאים קשים
 עובי דופן לפחות24(מילוי עם בולדרים ו / או סלע קשה/ רך), קוטר "

 מ', לרבות  אספקת הצינורות, ביצוע60, בעומק כלשהו ובאורך עד 1/2"
הבורות (ריתוך הצינורות וכל עבודות ההכנה הנדרשות לביצוע מושלם

של הקידוח במלואו, מודגש כי המחיר כולל קידוח אוגר.

5.8.12.0080

1,800.00 15.00 120.00 מ"א  מ"מ, לעליות בקירות36צינור פלסטי כפיף "כבה מאליו" פ"נ בקוטר 
המנהרה מארונות ו/או נישות ומגעי דלתות

5.8.12.0085
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
17,460.00 36.00 485.00 מ"א  כולל מצמדים כנדרש וחוט משיכה. סעיףPVC מ 4אספקה והנחת צינור "

51.11.110.00מפרט עיריית ירושלים: 
5.8.12.0086

10.00 מ"א  מ"מ23אספקה והנחה של צינור פלסטי כפיף "כבה מאליו" פ"נ בקוטר 
עבור עליות למגעי דלתות וכדו'

5.8.12.0087

14,400.00 16.00 900.00 מ"א  מ"מ דרג50 בקוטר חיצוני HDPEאספקה והנחת צינור פוליאתילן קשיח  
 כולל מצמדים כנדרש וחוט משיכה לעליות בקירות המנהרות מארונות11

51.11.110.40ו /או נישות. סעיף מפרט עיריית ירושלים: 

5.8.12.0088

 תאי חיבור ומעבר3.0תת פרק 

246,000.00 6,000.00 קומפלט41.00  מתוצרת המאושרת ע"י חב' "בזק",A1אספקה והנחת תא לתקשורת דגם 
, לרבותA1.c ,1.1.A1.b ,1.1.A1.a.1.1ללא רצפה, במידות על פי פרטים 

הספקה, והתקנת המכסים מיצקת ברזל עם סמל עירית ירושלים וכיתוב
בקרת רמזורים ביצקת המכסה, כולל חפירה ו/או חציבה/בניה כולל

הסדרת השטח, חדירת כל הצנרת, אטימה, וניקוז.

5.8.12.0120

1,424,330.00 תשתיות בקרה ורמזורים 8.12 סה"כ לתת פרק:

4,539,835.00 עבודות הכנה למנהרות ובתוך המנהרות 8 סה"כ לפרק:

עבודות צבע 11 פרק:

עבודות צבע 11.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
312,500.00 25.00 12,500.00 מ"ר צביעת מנהרות ע"פ מפרט לצביעת קירות המנהרה המצורף למסמכי

המכרז. העבודה כוללת את כל עבודות ההכנה הנדרשות של פני השטח
ליישום הצבע, שכבות יישור, שכבות יסוד ושכבות הצבע. המחיר כולל

את הספקת כל החומרים, כל הציוד הנדרש לצורך ביצוע העבודה (מתקני
הרמה וכיוצ"ב), וביצוע כל העבודות הנדרשות. כמו כן המחיר כולל
ביקורי פיקוח ובקרה של ספק הצבע וקבלת דוחות ביקור של הנציג.

5.11.1.0010

312,500.00 עבודות צבע 11.1 סה"כ לתת פרק:

312,500.00 עבודות צבע 11 סה"כ לפרק:

עבודות אבן 14 פרק:

עבודות אבן - פורטל מערבי 14.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
379,620.00 270.00 1,406.00 מ"ר  ס''מ בגוון ובעיבוד כלשהו,4חיפוי קירות בטון בלוחות אבן נסורה בעובי 

 לפי בחירת המתכנן. הביצוע בקיבוע רטוב, לרבות בטון, רשת זיון ,
עוגנים, עיבוד מישקים ומילויים.

5.14.2.0010

379,620.00 עבודות אבן - פורטל מערבי 14.2 סה"כ לתת פרק:

עבודות אבן - פורטל צפוני 14.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
445,500.00 270.00 1,650.00 מ"ר  ס''מ בגוון ובעיבוד כלשהו,4חיפוי קירות בטון בלוחות אבן נסורה בעובי 

 לפי בחירת המתכנן. הביצוע בקיבוע רטוב, לרבות בטון, רשת זיון ,
עוגנים, עיבוד מישקים ומילויים.

5.14.3.0010

445,500.00 עבודות אבן - פורטל צפוני 14.3 סה"כ לתת פרק:

825,120.00 עבודות אבן 14 סה"כ לפרק:

מבני פלדה 19 פרק:

מסגרות חרש - פורטל מערבי 19.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
486,000.00 12,150.00 40.00 טון מעקה גשר מפלדה מגולוונת בראש קירות תומכים  לרבות מכלולי ברגי

עיגון, פחי חיבור לעיגון בבטון, ברגים, דסקיות, קפיצות ואומים
5.19.2.0010

486,000.00 מסגרות חרש - פורטל מערבי 19.2 סה"כ לתת פרק:

מסגרות חרש - פורטל צפוני 19.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
716,850.00 12,150.00 59.00 טון מעקה גשר מפלדה מגולוונת בראש קירות תומכים  לרבות מכלולי ברגי

עיגון, פחי חיבור לעיגון בבטון, ברגים, דסקיות, קפיצות ואומים
5.19.3.0010

716,850.00 מסגרות חרש - פורטל צפוני 19.3 סה"כ לתת פרק:

1,202,850.00 מבני פלדה 19 סה"כ לפרק:

ביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוס 23 פרק:

ביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוס - פורטל מערבי 23.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,840,000.00 460.00 4,000.00 מ"א  ס"מ יצוק באתר עד להצלחה,60 בקוטר 30כלונס אנכי קדוח מבטון ב-

בשיטות ביצוע משולבות שונות המתאימות לתנאי הקרקע לרבות קידוח
) , שימושMicro-Pileבמכונה סיבובית חזקה, קידוח בשיטת ההקשה (

בצינור מגן, מילוי הקדח בבטון באיזורי מפולות, קידוח חוזר וכל הנדרש.

5.23.2.0010

95,000.00 250.00 380.00 מ"א  ס"מ יצוק באתר עד להצלחה,45 בקוטר 30כלונס אנכי קדוח מבטון ב-
בשיטות ביצוע משולבות שונות המתאימות לתנאי הקרקע לרבות קידוח

) , שימושMicro-Pileבמכונה סיבובית חזקה, קידוח בשיטת ההקשה (
בצינור מגן, מילוי הקדח בבטון באיזורי מפולות, קידוח חוזר וכל הנדרש.

5.23.2.0015

900.00 מ"א  ס"מ יצוק באתר עד להצלחה,90 בקוטר 30כלונס אנכי קדוח מבטון ב-
בשיטות ביצוע משולבות שונות המתאימות לתנאי הקרקע לרבות קידוח

) , שימושMicro-Pileבמכונה סיבובית חזקה, קידוח בשיטת ההקשה (
בצינור מגן, מילוי הקדח בבטון באיזורי מפולות, קידוח חוזר וכל הנדרש.

5.23.2.0016
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
91,250.00 25.00 3,650.00 מ"א 2.5צינור בדיקה מפלדה בקוטר '' 5.23.2.0020

1,900.00 5.00 380.00 מ"א  ס"מ עבור שימוש בבטון ב-45תוספת מחיר לכל סוגי הכלונסאות בקוטר 
30 במקום ב-40

5.23.2.0025

40,000.00 10.00 4,000.00 מ"א ח111 5.23.2.0030

24.00 מ"א  ס''מ עבור שימוש בבטון90תוספת מחיר לכל סוגי הכלונסאות בקוטר 
30 במקום ב-40ב-

5.23.2.0040

סאות קדוחים וקירות ביסוס - פורטל מערבי2,068,150.00 ביסוס עמוק כלונ 23.2 סה"כ לתת פרק:

ביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוס - פורטל צפוני 23.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,375,000.00 250.00 9,500.00 מ"א  ס"מ יצוק באתר עד להצלחה,45 בקוטר 30כלונס אנכי קדוח מבטון ב-

בשיטות ביצוע משולבות שונות המתאימות לתנאי הקרקע לרבות קידוח
) , שימושMicro-Pileבמכונה סיבובית חזקה, קידוח בשיטת ההקשה (

בצינור מגן, מילוי הקדח בבטון באיזורי מפולות, קידוח חוזר וכל הנדרש.

5.23.3.0010

358,800.00 460.00 780.00 מ"א  ס"מ יצוק באתר עד להצלחה,60 בקוטר 30כלונס אנכי קדוח מבטון ב-
בשיטות ביצוע משולבות שונות המתאימות לתנאי הקרקע לרבות קידוח

) , שימושMicro-Pileבמכונה סיבובית חזקה, קידוח בשיטת ההקשה (
בצינור מגן, מילוי הקדח בבטון באיזורי מפולות, קידוח חוזר וכל הנדרש.

5.23.3.0020

13,000.00 25.00 520.00 מ"א 2.5צינור בדיקה מפלדה בקוטר '' 5.23.3.0030

47,500.00 5.00 9,500.00 מ"א  ס"מ עבור שימוש בבטון ב-45תוספת מחיר לכל סוגי הכלונסאות בקוטר 
30 במקום ב-40

5.23.3.0040

7,800.00 10.00 780.00 מ"א  ס''מ עבור שימוש בבטון60תוספת מחיר לכל סוגי הכלונסאות בקוטר 
30 במקום ב-40ב-

5.23.3.0050

סאות קדוחים וקירות ביסוס - פורטל צפוני2,802,100.00 ביסוס עמוק כלונ 23.3 סה"כ לתת פרק:

4,870,250.00 סאות קדוחים וקירות ביסוס ביסוס עמוק כלונ 23 סה"כ לפרק:

עוגני קרקע 26 פרק:

עוגני קרקע - פורטל מערבי 26.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
912,000.00 200.00 4,560.00 מ"א  מ"מ מגלוון25-32ברגי סלע קבועים מברזל מצולע מגלוון, בקוטרים בין 

 מ'15 מ"מ באורך עד 150בקוטר קידוח 
5.26.2.0010

43,470.00 315.00 138.00 מ"א  מ"מ מגלוון25ברגי סלע בורג ניסוי מברזל מצולע מגלוון, בקוטר מינימלי 
 מ'15 מ"מ באורך עד 150 בקוטר קידוח 

5.26.2.0020

357,000.00 3,400.00 105.00 יח'  טון, אורך קטע45 עד 30.01עוגן קרקע קבוע לעומס שירות מקסימלי מ-
 מטר10 עד 5.01חופשי מ-

5.26.2.0030
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
82,080.00 8,208.00 10.00 יח' 45 עד 30.01עוגן ניסוי מסוג עוגן קרקע קבוע לעומס שירות מקסימלי מ-

 מטר10 עד 5.01טון, אורך קטע חופשי מ-
5.26.2.0040

1,394,550.00 י קרקע - פורטל מערבי עוגנ 26.2 סה"כ לתת פרק:

עוגני קרקע - פורטל צפוני 26.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,384,800.00 200.00 6,924.00 מ"א  מ"מ מגלוון25-32ברגי סלע קבועים מברזל מצולע מגלוון, בקוטרים בין 

 מ'15 מ"מ באורך עד 150בקוטר קידוח 
5.26.3.0010

71,820.00 315.00 228.00 מ"א  מ"מ מגלוון25ברגי סלע בורג ניסוי מברזל מצולע מגלוון, בקוטר מינימלי 
 מ'15 מ"מ באורך עד 150 בקוטר קידוח 

5.26.3.0020

1,456,620.00 י קרקע - פורטל צפוני עוגנ 26.3 סה"כ לתת פרק:

2,851,170.00 עוגני קרקע 26 סה"כ לפרק:

פיתוח נופי 40 פרק:

אבני שפה וגן, אבני תיחום וסריג לעצים 40.54 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
100,800.00 72.00 1,400.00 מ"א  ס"מ, לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון17/25/100אבן שפה לכביש במידות 

אפור
5.40.54.0020

100,800.00 י תיחום וסריג לעצים י שפה וגן, אבנ אבנ 40.54 סה"כ לתת פרק:

100,800.00 פיתוח נופי 40 סה"כ לפרק:

עבודות סלילה 51 פרק:

עבודות עפר - פורטל צפוני 51.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
904,500.00 45.00 20,100.00 מ"ק חפירה למבנים/מעברים תחתיים בתחום חפור/כסה - כולל העברה למילוי

 או פינוי וסילוק עודפי חפירה ופסולת - עפ"י המפרט הטכני.
5.51.2.0010

7,200.00 4.50 1,600.00 מ"ר הכנת הקרקע למילוי חוזר אחרי חפירה או חישוף המחיר כולל מילוי
 ס"מ כולל הרטבה והידוק20חומר א לפי מפרט נתיבי ישראל בשכבות עד 

 עד לקבלת אישור הבטחת איכות להמשך עבודה.

5.51.2.0020

180,000.00 45.00 4,000.00 מ"ק מילוי מובא מחומר נברר עפ"י הגדרות המפרט המיוחד, לרבות פיזור
והידוק מבוקר.

5.51.2.0030

1,091,700.00 עבודות עפר - פורטל צפוני 51.2 סה"כ לתת פרק:

עבודות עפר - פורטל מערבי 51.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
20,000.00 20.00 1,000.00 מ"ר .Fortracאספקה והתקנה של יריעות  5.51.3.0010
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
900,000.00 45.00 20,000.00 מ"ק חפירה למבנים/מעברים תחתיים בתחום חפור/כסה - כולל העברה למילוי

 או פינוי וסילוק עודפי חפירה ופסולת - עפ"י המפרט הטכני.
5.51.3.0020

9,000.00 4.50 2,000.00 מ"ר הכנת הקרקע למילוי חוזר אחרי חפירה או חישוף המחיר כולל מילוי
 ס"מ כולל הרטבה והידוק20חומר א לפי מפרט נתיבי ישראל בשכבות עד 

 עד לקבלת אישור הבטחת איכות להמשך עבודה.

5.51.3.0030

450,000.00 45.00 10,000.00 מ"ק מילוי מובא מחומר נברר עפ"י הגדרות המפרט המיוחד, לרבות פיזור
והידוק מבוקר.

5.51.3.0040

1,379,000.00 עבודות עפר - פורטל מערבי 51.3 סה"כ לתת פרק:

עבודות בטיחות ,תמרור וסימון 51.8 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
28,800.00 3.00 9,600.00 מ"א  ס"מ.12צביעת קו רציף או מרוסק בגוון לבן או צהוב ברוחב 

51.08.110.020
5.51.8.0001

8,960.00 2.80 3,200.00 מ"א  ס''מ כל אחד בצבע חד רכיבי גוון לבן/צהוב עם10קו ניתוב כפול, ברוחב 
)10:10:10 ס"מ (10 מרחק בינהם של 

5.51.8.0002

4,500.00 25.00 180.00 מ"ר 51.08.110.21צביעת קווי עצירה ו/או שטחים שונים .  5.51.8.0004

2,375.00 25.00 95.00 מ"ר 51.08.110.21 ס"מ. 15-25צביעת איי תנועה קווים ברוחב  5.51.8.0005

19,200.00 6.00 3,200.00 מ"א 51.08.120.02צביעת אבני שפה.  5.51.8.0008

3,900.00 150.00 26.00 יח' 51.08.200.20תמרורים מסוג עירוני לפי לוח התמרורים.  5.51.8.0011

67,735.00 עבודות בטיחות ,תמרור וסימון 51.8 סה"כ לתת פרק:

עבודות עפר - מנהרות 51.20 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
20,700.00 4.50 4,600.00 מ"ר הכנת הקרקע למילוי חוזר אחרי חפירה או חישוף המחיר כולל מילוי

 ס"מ כולל הרטבה והידוק20חומר א לפי מפרט נתיבי ישראל בשכבות עד 
 עד לקבלת אישור הבטחת איכות להמשך עבודה.

5.51.20.0120

652,500.00 45.00 14,500.00 מ"ק חפירה למילוי, כולל פינוי וסילוק עודפי חפירה ופסולת - עפ"י המפרט
הטכני.

5.51.20.0141

673,200.00 עבודות עפר - מנהרות 51.20 סה"כ לתת פרק:

מצעים ותשתיות 51.30 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
252,000.00 70.00 3,600.00 מ"ק מצע סוג א' לרבות פיזור והידוק מבוקר, המצע יסופק ממחצבה מאושרת. 5.51.30.0009
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
360,000.00 45.00 8,000.00 מ"ק מילוי מובא מחומר נברר בכל דרוג שהוא (אטום או מנקז) עפ"י הגדרות

המפרט הטכני, לרבות פיזור והידוק מבוקר.
5.51.30.0025

612,000.00 מצעים ותשתיות 51.30 סה"כ לתת פרק:

עבודות אספלט 51.40 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
26,775.00 2.25 11,900.00 מ"ר 5.51.40.0011 ליטר/מ''ר1ציפוי יסוד באימולסיה ביטומית בשיעור של 

64,260.00 1.80 35,700.00 מ"ר 5.51.40.0014 ליטר/מ''ר0.35ציפוי מאחה באימולסיה ביטומית בשיעור של 

460,530.00 38.70 11,900.00 מ"ר  ס"מ מתערובת עם אבן דולומיט5שכבה מקשרת מבטון אספלט בעובי 
, לרבות פיזור והידוקPG 68-10), ביטומן 3/4 מ"מ ("19גודל מקסימלי 

5.51.40.0021

1,006,740.00 42.30 23,800.00 מ"ר  ס"מ כ"א מתערובת עם אבן6 שכבה מקשרת מבטון אספלט בעובי 
, לרבות פיזורPG 68-10), ביטומן 1 מ"מ ("25דולומיט גודל מקסימלי 

והידוק

5.51.40.0023

368,900.00 31.00 11,900.00 מ"ר  (תא"מ)S ס"מ מתערובת אספלטית מבנית-4שכבה נושאת עליונה בעובי 
70-10PG מ"מ ביטומן 19למניעת חיכוך עם אבן גס בזלתי גרגיר מקסימלי 

 , לרבות פיזור והידוק

5.51.40.0121

1,927,205.00 עבודות אספלט 51.40 סה"כ לתת פרק:

תאי בקרה -תפיסה (קולטנים) 51.64 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
 לכל נפח החפירה, שבכהCLSMכל הקולטנים כוללים גם מילוי חוזר מ 

מסוג כבד (משקל עצמי) ולקבל את אישור הגיחון מראש לפני אספקה

92,400.00 2,200.00 42.00 יח'  מ' לרבות אבן שפה1.25 ס"מ ובעומק 80/50תא קליטה ראשי במידות 
 טון)D400) 40 ומסגרת ממין 1מיצקת, מס' רשתות 

5.51.64.0010

75,600.00 1,800.00 42.00 יח' 80/50תוספת לתא קליטה ראשי עבור תא קליטה אמצעי/סופי במידות 
 ומסגרת1 מ', לרבות אבן שפה מיצקת, מס' רשתות 0.45ס"מ ובעומק פנים 

 טון)D400) 40 ממין 

5.51.64.0100

168,000.00 תאי בקרה -תפיסה (קולטנים) 51.64 סה"כ לתת פרק:

מעקות בטיחות מפלדה 51.92 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
90,000.00 45,000.00 2.00 יח' 5.51.92.1040 לרבות תשתית אספלטיתTL2סופג אנרגיה ברמת תפקוד 

90,000.00 מעקות בטיחות מפלדה 51.92 סה"כ לתת פרק:
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

6,008,840.00 עבודות סלילה 51 סה"כ לפרק:

עבודות מנהור 54 פרק:

עבודות מנהור - מנהרה בכריה 54.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,699,500.00 36,150.00 130.00 מ"א  support class1/2/3כריית ותימוך מנהרת רכב בסלע ברמת תימוך (

)SCI/SCII/SCIII
5.54.1.0030

10,800,000.00 45,000.00 240.00 מ"א support class4  (SCIVכריית ותימוך מנהרת רכב בסלע ברמת תימוך ( 5.54.1.0040

5,075,000.00 72,500.00 70.00 מ"א support class5  (SCVכריית ותימוך מנהרת רכב בסלע ברמת תימוך ( 5.54.1.0050

3,745,000.00 93,625.00 40.00 מ"א support class6  (SCVIכריית ותימוך מנהרת רכב בסלע ברמת תימוך ( 5.54.1.0060

63,690,000.00 96,500.00 660.00 מ"א support classLC (SCLCכריית ותימוך מנהרת רכב בסלע ברמת תימוך ( 5.54.1.0065

2,565,000.00 27,000.00 95.00 מ"א   לרמתsupport classLC (SCLCתוספת עבור מעבר מרמת כרייה ותימוך (
support class7 (SCVII כרייה ותימוך (

5.54.1.0070

973,620.00 32,454.00 30.00 מ"א  בסלעTU-P-10כריית ותימוך מנהרה לחדרי חשמל ו/או מערכות בסלע 
support class4 (SCIVברמת תימוך (

5.54.1.0080

585,522.00 27,882.00 21.00 מ"א  בסלעTU-P-20כריית ותימוך מנהרה לחדרי חשמל ו/או מערכות בסלע 
support class3 (SCIIIברמת תימוך (

5.54.1.0090

1,993,950.00 142,425.00 14.00 מ"א  בסלעTU-P-20כריית ותימוך מנהרה לחדרי חשמל ו/או מערכות בסלע 
support classLC (SCLCברמת תימוך (

5.54.1.0100

352,800.00 12,600.00 28.00 יח' כרייה ותימוך של כוכי מערכות (נישה) מכל סוג בכל איכויות סלע 5.54.1.0110

1,440,000.00 1,600.00 900.00 מ"ק   בתערובתTUBE A MANCHETTEדיוס מסת סלע מתוך המנהרה בשיטת  
 צמנט - מים, כולל קדוחים באורך ובקוטר כלשהו (מדוד עפ"י נפח

התערובת)

5.54.1.0120

375,000.00 1,500.00 250.00 מ"ק תוספת בטון מותז בעובי כלשהו וכולל רשתות זיון מפלדה ו/או סיבי
פלדה, התוספת הינה מעבר לפירוט בתוכניות מבוצע בהנחיית המפקח

מראש ובכתב

5.54.1.0145

312,000.00 260.00 1,200.00 מ"א "6 מ"מ מגלוון בקוטר קידוח 32תוספת ברגי סלע מברזל מצולע, בקוטר 
 מ', התוספת הינה מעבר לפרטים בתכניות ותבוצע בהנחייה15באורך עד 

מפורשת של המפקח בלבד

5.54.1.0150

520,000.00 260.00 2,000.00 מ"ק מילוי חללים בבטון שאוב ו/או שפוך ו/או יצוק כנגד תבנית 5.54.1.0160

700,000.00 350.00 2,000.00 מ"ק מילוי חללים בבטון מותז 5.54.1.0170
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
50,000.00 1,000.00 50.00 טון  במפרט הכללי541103דיוס בתערובת צמנט ומים כמפורט בסעיף 

(המדידה לתשלום עפ"י כמות הצמנט שהוזרקה בפועל כאמור בסעיף
 במפרט הכללי)5400.09

5.54.1.0180

36,000.00 72.00 500.00 מ"א קידוחי גישוש מתוך המנהרה ללא הוצאת גלעין בקוטר ובאורך כלשהם 5.54.1.0190

112,500.00 450.00 250.00 מ"א קידוחי גישוש מתוך המנהרה כולל הוצאת גלעין בקוטר ובאורך כלשהם 5.54.1.0200

288,000.00 14,400.00 20.00 י"ע סקר גאופיסי לאיתור חללים תת קרקעיים (באישור הפיקוח מראש ובכתב
התשלום יהיה לפי ימי עבודה מלאים בשטח, מחיר הפיענוח כלול במחיר

י"ע בשטח ולא ישולם בנפרד)

5.54.1.0210

98,313,892.00 עבודות מנהור - מנהרה בכריה 54.1 סה"כ לתת פרק:

עבודות מנהור - עבודות בטון מזויין דיפון פנימי 54.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
74,100.00 260.00 285.00 מ"ק בטון רזה יצוק מתחת לאלמנטים מבניים 5.54.2.0010

2,600,000.00 1,000.00 2,600.00 מ"ק 45יסוד דיפון פנימי למנהרה - בטון מזויין יצוק באתר בעובי כלשהו עד 
40ס"מ (כולל) מבטון ב-

5.54.2.0020

12,090,000.00 1,300.00 9,300.00 מ"ק קמרון דיפון פנימי למנהרה - בטון מזויין יצוק באתר מבוצע עם תבניות
  - קמרון40 ס"מ (כולל) בטון ב-40מתועשות מתנייעות בעובי כלשהו עד 

5.54.2.0030

5,062,500.00 4,050.00 1,250.00 טון ,4/חלק 4466 לזיון בטון לפי ת"י 500wרשתות פלדה מרותכות מסוג פ-
בכל הקטרים והאורכים

5.54.2.0040

405,000.00 4,050.00 100.00 טון  לזיון בטון לפי ת"י500wמוטות פלדה מצולעים רתיכים מסוג פ-
, בכול הקטרים והאורכים3/חלק4466

5.54.2.0050

20,231,600.00 הור - עבודות בטון מזויין דיפון פנימי עבודות מנ 54.2 סה"כ לתת פרק:

118,545,492.00 עבודות מנהור 54 סה"כ לפרק:

צנרת ניקוז ומים לכיבוי אש 57 פרק:

)TUP+ (קו סניקה מתחנת שאיבה 850רשת מים בלחץ  57.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הסעיפים המפורטים בכתב הכמויות הינם תמציתיים ואינם כוללים

בתוכם את כל הדרוש לביצוע. עובדה זאת אינה פותרת את הזוכה / קבלן
מלבצע את כל הדרוש למערכת ע"פ כל מסמכי המכרז המשלימים האחד

את השני והמפרט הטכני המיוחד, תוכניות ופרטים ובהם פרוט לכל
הדרוש לביצוע עד למסירת מערכת מושלמת.
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
כל הפעולות וכל האביזרים והעבודות בין שפורטו במסמכי המכרז ובין

שלא, ונדרשים לצורך הקמת המערכת ולביצוע מערכת אספקת מים
לכיבוי אש לרבות כל הציודים והמערכות לפעולה מושלמת לשביעות

רצון כל הגורמים הרלוונטיים לרבות ובעיקר כיבוי אש כלולות בסעיפי
התשלום השונים לביצוע המערכת ולא ישולמו בנפרד.

מחירי הנחת צינור המונח בקרקע כוללים את עבודות החפירה ו/ או
החציבה בכל סוגי הקרקע, סילוק החומר החפור לאתר שפיכה מאושר,

אספקה, פיזור והידוק של מצע סוג א' בכל עומק התעלה עד שכבת
 ס"מ לכל היותר.20האספלט בבקרה מלאה ובשכבות של 

מחירי היחידה כוללם גם את פיזור הצינורות, חיתוכם, ריתוכם או
הברגתם (כולל התאמות), מעבר מכשולים ע"י ריתוכחים אלכסוניים ו/או

יצירת למדים. צביעת צינקרומט בהברגות

מחירי היחידה כולל כל החיבורים וההתחברויות לקו החדש יבוצעו
באמצעות אביזרים חרושתיים בלבד

מחירי היחידה כוללים שטיפת הקו בספוג , ביצוע טסט לחץ (כולל עלות
המים), חיטוי, תיקון והשלמת ציפוי פנימי ותיקון ראשים.

18,000.00 18,000.00 קומפלט1.00 ביצוע צילום וידאו לצינורות אספקה לכיבוי אש (שבוצעו בשלב קודם)
וביצוע בדיקת לחץ לקווים (כולל עלות המים), חיטוי, תיקון והשלמת
ציפוי פנימי ותיקון ראשים וקבלת אחראיות על קווים אלו  ומסירתם

 מטרים אורך).450(כ-

5.57.1.0009

1,627,750.00 850.00 1,915.00 10 בקוטר "3/8 עובי דופן "GRADE B אספקה והתקנת צינור תת"ק פלדה 
+ בטון דחוס מעליו, מונח בתוך2 ציפוי פנים מלט+עטיפת טריו דרג 

 מ', כולל1.5תעלה בכל סוג קרקע כולל חפירה ו/או חציבה עד לעומק 
הנחת הצינור ריתוך וחיבורים ומילוי התעלה במצע סוג א' והכל לפי חתך

 תיאורטי לרבות פינוי עודפי עפר למקום שפיכה מאושר.

5.57.1.0010

6,000.00 20.00 300.00  ס"מ20תוספת לסעיף צינור פלדה בעבור העמקה של החפירה עבור כל 
נוספים (המחיר למ"א)

5.57.1.0011

26,000.00 130.00 200.00 5.57.1.0012 במקום במצעיםCLSMתוספת עבור מילוי ב 

12,000.00 120.00 100.00 תוספת למחיר צינורות מסוגים שונים ובקטרים שונים בעבור עטיפת בטון
 ק"ג70 ס"מ סביב הצינורות לרבות ברזל הזיון (עד 15 בעובי 30מזויין ב- 

למ"ק), בחציות ובכל מקום שבו ידרוש המפקח מראש ובכתב

5.57.1.0013

25,000.00 12,500.00 2.00 יח' 6 כולל מתקן שבירה ע"ג זקף פלדה "4x3הספקה והתקנה ברז כיבוי אש  "
 לרבות שילוט ומיגון לרבות כל הספחים וחיבור הצנרת מצינור ראשי

F2כולל כל האביזרים והכל לפי פרט 

5.57.1.0020

16,000.00 8,000.00 2.00 יח' 4 כולל מתקן שבירה ע"ג זקף פלדה "2x3הספקה והתקנה ברז הסנקה "
לרבות שילוט ומיגון לרבות כל הספחים וחיבור הצנרת מצינור ראשי כולל

F3 כל האביזרים והכל לפי פרט 

5.57.1.0030

32,000.00 16,000.00 2.00 יח'  כולל מגוף, אוגנים וקטעי צינורות3אספקה והתקנה של נקודות ניקוז "
בסוף הקו לפי תכנית פרטים

5.57.1.0040
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TU-P - מנהרה  5תת כתב: מבנה 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
150,000.00 75,000.00 2.00 יח'  כולל מגוף10אספקה והתקנה של מערכת מגופי חיוץ מקטעי צינורות "

 או ש"ע ואיכות מאושר, וכולל מפסק גבול,TYCO תצ' BFV-Nפרפר דגם 
. או שווה ערךVICTAULICש"א אוויר וברז כדורי עם מחברים דגם 

ואיכות מאושר מראש, להתקנה בנישות במעברים שבין מנהרות לרבות
שילוט אביזרים וכל הדרוש לביצוע מושלם הכל עפ"י תוכנית הפרטים

5.57.1.0050

375,000.00 15,000.00 25.00 יח'  ברזים4) כולל 3.0x2.25x1.0אספקה והתקנה מערכת כיבוי אש בנישות (
3 מ', 30, גלגלון כיבוי אש 2 ומתקן שבירה, ברז כיבוי אש "6 על זקף "3"

 מ' כ"א. הכל עפ"י פרט שבתכניות לרבות שילוט,15זרנוקים באורך 
 שבתוכנית הפרטיםF1צביעה וכל הנדרש לביצוע מושלם על פי פרט 

ובהנחיות המפרט

5.57.1.0060

11,000.00 5,500.00 2.00 יח' 3אספקה והתקנת נק' אווויר כולל שסתום אוויר, מגוף טריז, אוגנים "
וקטעי צינורות ומתקן מיגון לפי הצורך.

5.57.1.0070

2,298,750.00 TUP+ (קו סניקה מתחנת שאיבה 850רשת מים בלחץ  57.1 סה"כ לתת פרק:

57.32 ופוליאתילן (לניקוז)P.V.Cצינורות  תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
56,500.00 500.00 113.00 מ"א  "מריפלקס"PE-100 לביוב ותיעול מסוג H.D.P.Eצינורות פוליאתילן 

SDR-17 5392/4427 מ"מ, מיוצרים לפי ת"י 315 או ש"ע, קוטר 10, דרג,
 מ',1.25לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 

לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר מהודק בשכבות בבקרה
מלאה

5.57.32.2600

1,475,250.00 1,050.00 1,405.00 מ"א  "מריפלקס"PE-100 לביוב ותיעול מסוג H.D.P.Eצינורות פוליאתילן 
SDR-17 5392/4427 מ"מ, מיוצרים לפי ת"י 500 או ש"ע, קוטר 10, דרג,

 ועד1.25לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומקעד  מעל 
 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר נברר מהודק1.75

בשכבות בבקרה מלאה

5.57.32.3010

1,531,750.00 57.32 ופוליאתילן (לניקוז)P.V.Cצינורות  סה"כ לתת פרק:

צינורות מבטון מזוין 57.51 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
16,000.00 400.00 40.00 מ"א " אוF דגם "מגנוקריט - 1 סוג 27צינורות מבטון מזוין לפי ת"י 

 ס"מ מונחים40 קוטר 5"הידרוטייל" או ש"ע עם אטם מובנה ב"נקבה" דרג 
 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול (עד לחצי1.25 בקרקע בעומק עד 

גובה הצינור) ומילוי חוזר

5.57.51.0051

225,500.00 550.00 410.00 מ"א " אוF דגם "מגנוקריט - 1 סוג 27צינורות מבטון מזוין לפי ת"י 
 ס"מ מונחים50 קוטר 5"הידרוטייל" או ש"ע עם אטם מובנה ב"נקבה" דרג 

 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת1.75 מ' ועד 1.25 בקרקע בעומק מעל 
חול (עד לחצי גובה הצינור) ומילוי חוזר

5.57.51.0131

241,500.00 ורות מבטון מזוין צינ 57.51 סה"כ לתת פרק:

שוחות בקרה מרובעות מחוליות טרומיות 57.62 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
 בכל נפחCLSMכל שוחות הבקרה והקולטנים כוללים מילוי חוזר מ 

החפירה ללא תוספת מחיר, כל השוחות כוולים בנצ'יקים, כל האביזרים
(מכסים ושבכות) נדרש לקבל אישור מראש של הגיחון לספק ולדוגמא
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
215,000.00 5,000.00 43.00 יח'  ס"מ, עם100/100שוחות בקרה מרובעות מחוליות טרומיות במידות פנים 

 טון), שלבי400D) 40 ס"מ ממין 60תא שיקוע ומכסה ברזל יצקת קוטר 
 מ', לרבות עבודות1.75 מ' ועד 1.25דריכה וכל האביזרים, בעומק מעל 

חפירה ומילוי חוזר

5.57.62.0020

215,000.00 שוחות בקרה מרובעות מחוליות טרומיות 57.62 סה"כ לתת פרק:

4,287,000.00 צנרת ניקוז ומים לכיבוי אש 57 סה"כ לפרק:

177,743,096.00 TU-P - מנהרה  5מבנה  5 סה"כ לתת כתב:
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5080-5113תת כתב: עבודות אמי מתום מקטע 

פיתוח נופי 40 פרק:

ריצוף באבנים משתלבות 40.53 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 80.00 4,200.00 מ"ר  ס"מ או10/20 ס"מ, מלבניות במידות 6ריצוף באבנים משתלבות בעובי 

 ס"מ (לא כולל מצע), גוון אפור20/20רבועיות במידות 
6.40.53.0310

ריצוף באבנים משתלבות 40.53 סה"כ לתת פרק:

אבני שפה וגן, אבני תיחום וסריג לעצים 40.54 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 72.00 1,250.00 מ"א  ס"מ, לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון17/25/100אבן שפה לכביש במידות 

אפור
6.40.54.0020

לא לחישוב !!! 72.00 1,300.00 מ"א  ס"מ לרבות יסוד ומשענת23/23/100אבן אי תנועה משופעת, במידות 
בטון, גוון אפור

6.40.54.0029

לא לחישוב !!! 230.00 50.00 יח' אבני בלימה 6.40.54.0130

לא לחישוב !!! 61.20 430.00 מ"א 6.40.54.0600 ס"מ, לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון אפור10/20/100אבן גן במידות 

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

פיתוח נופי 40 סה"כ לפרק:

סלילת כבישים ורחבות 51 פרק:

עבודות הכנה ופירוקים 51.10 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 13.50 210.00 מ"ר  ס"מ (מעבר לכך ייחשב50פירוק שטחי גינון כולל חפירת אדמת הגן עד 

כחפירה כללית), המחיר כולל גם את הפירוק של מערכות ההשקייה,
צמחים, עצים וכל מה שנמצא בשטח הגינון (סעיף זה לשימוש באיי

תנועה)

6.51.10.0045

לא לחישוב !!! 360.00 1.00 יח' פירוק והעתקת סככת אוטובוס 6.51.10.0200

לא לחישוב !!! 5.40 11,000.00 מ"ר " ס"מ0קרצוף מסעת אספלט בעובי " 6.51.10.0414

לא לחישוב !!! 14.40 3,000.00 מ"א פירוק אבני שפה, גן ואיי תנועה ופינויין 6.51.10.0440

לא לחישוב !!! 15.30 4,200.00 מ"ר פירוק ריצוף אבנים משתלבות 6.51.10.0490

לא לחישוב !!! 20.00 5,000.00 מ"ר עיבוד המבנה מתחת לריצופים / אספלטים/ אבני שפה לאחר פירוקם,
והכנתם לביצוע אבני שפה, ריצופים, מדרכות אספלט וכדו', העבודה

כוללת פינוי החול, מצעים הלא תקינים, הידוק השתית, הוספת מצע סוג
א' והתאמת הגבהים, הידוק והכנה לביצוע ריצוף חדש או אספלט חדש

בהתאם להנחיות המפקח, העבודה כוללת את  כל הנדרש לביצוע מושלם
של העבודה.

6.51.10.0500
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5080-5113תת כתב: עבודות אמי מתום מקטע 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

עבודות הכנה ופירוקים 51.10 סה"כ לתת פרק:

עבודות אספלט 51.40 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 1.80 11,000.00 מ"ר 6.51.40.0014 ליטר מ"ר0.35ציפוי מאחה באימולסיה ביטומית בשיעור של 

לא לחישוב !!! 34.20 11,000.00 מ"ר  ס"מ מתערובת עם4שכבה נושאת עליונה בכבישים מבטון אספלט בעובי 
, לרבותPG 70-10), ביטומן 3/4 מ"מ ("19אבן דולומיט גודל מקסימלי 

פיזור והידוק

6.51.40.0043

עבודות אספלט 51.40 סה"כ לתת פרק:

סלילת כבישים ורחבות 51 סה"כ לפרק:

5080-5113עבודות אמי מתום מקטע  6 סה"כ לתת כתב:
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 - אופציה למזמין: עבודות השלמה של מכרז קידום זמינות (מבנ7תת כתב: מבנה 

עבודות עפר למבנים 1 פרק:

עבודות עפר - ביסוס גשרי שילוט 1.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
20,250.00 45.00 450.00 מ"ק חפירה למבני גשרים וקירות תמך. 7.1.5.0010

900.00 4.50 200.00 מ"ר הכנת הקרקע למילוי חוזר אחרי חפירה או חישוף. המחיר כולל מילוי
 ס"מ, כולל הרטבה והידוק עד לקבלת20נברר בשכבה עד לגובה עד 

אישור הבטחת איכות להמשך עבודה.

7.1.5.0020

11,250.00 45.00 250.00 מ"ק מילוי מובא מחומר נברר בכל דרוג שהוא (אטום או מנקז) עפ"י הגדרות
המפרט הטכני, לרבות פיזור והידוק מבוקר

7.1.5.0030

32,400.00 עבודות עפר - ביסוס גשרי שילוט 1.5 סה"כ לתת פרק:

32,400.00 עבודות עפר למבנים 1 סה"כ לפרק:

עבודות בטון מזוין יצוק באתר 2 פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הערה כללית לכל פרק עבודות בטון יצוק באתר: בסעיפי קירות המחיר

כולל את עבודות העפר  הנדרשים ליסוד ולקיר , את המילוי החוזר מחומר
 גרנולרי, בד גיאוטכני, הידוק שתית, מצעים בתחתית יסוד, בטון רזה,

היסוד , הקיר, התפרים , הנקזים (לרבות כיס חצץ ונקזים אורכיים) וכל
הנדרש לביצוע מושלם של הקיר לפי הפרטים והמפרטים , לרבות זיון וכל

הנדרש לביצוע מושלם של העבודה בהתאם לתוכניות ולפרטים, עבור
אספקת  האבן ועבודת החפוי והקופינג ישולם בסעיף  בנפרד (למעט

בסעיפים בהם רשום במפורש נרשם כי הנ"ל כלול במחיר היחידה)

הערה כללית לכל פרק עבודות בטון יצוק באתר: באזורים בהם הקבלן לא
 יגיע לסלע בגובה המתוכנן, יידרש לבצע החלפת קרקע או העמקת יסוד

הקיר בהתאם להנחיות המתכנןוהפיקוח, במידה ותבוצע החלפת קרקע
עלות החפירה תשולם לפי סעיף חפירה כללי וסעיפי מצע / מילויי נברר

, במידה ותבוצע העמקת יסוד ישולם סעיף רלוונטי מכת ב51בפרק 
הכמויות  לקירות ומחיר החפירה כלול במחיר ולא ישולם בנפרד.

בתתי פרקים: מבני אנרגיה וביסוס לגשרי שילוט, הזיון ועבודות העפר
ימדדו בנפרד ולא נכללים בסעיפי הבטונים

2.1 שלב אRW103עבודות בטון מזויין יצוק באתר - קיר  תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,050.00 טון סעיף לשימוש בכל אלמנטי הבטון המזויין בפרק זה: פלדה זיון מצולעת

רתיכה (במידה וידרש על ידי המתכנן / פיקוח תוספת מעבר למתוכנן
התשלום רק  במידה והתוספת הנדרשת  מעבר למתוכנן עוברת כמות של

 ק"ג/מ"ק בכל רכיבי בטון מזויין תעלות ניקוז), הפלדה תהיה מוטות140
, ב כל הקטרים3/חלק 4466פלדה מצולעים רתיכים לזיון בטון לפי ת"י 

והאורכים לרכיבי מבנה של תעלות ניקוז

7.2.1.0004

1,000.00 מ"ק   בחתכים כלשהם, יצוקות במפלס עליון קירות30קורות ראש מבטון ב-
'') או כלונסאותSlurryחפורים (''

7.2.1.0020

30.00 מ"ק 30 במקום ב-40תוספת מחיר עבור בטון ב- 7.2.1.0030

2.1 שלב אRW103עבודות בטון מזויין יצוק באתר - קיר  סה"כ לתת פרק:

2.2 שלב אRW104עבודות בטון מזויין יצוק באתר - קיר  תת פרק:
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 - אופציה למזמין: עבודות השלמה של מכרז קידום זמינות (מבנ7תת כתב: מבנה 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,000.00 מ"ק   בחתכים כלשהם, יצוקות במפלס עליון קירות30קורות ראש מבטון ב-

'') או כלונסאותSlurryחפורים (''
7.2.2.0020

30.00 מ"ק 30 במקום ב-40תוספת מחיר עבור בטון ב- 7.2.2.0030

2.2 שלב אRW104עבודות בטון מזויין יצוק באתר - קיר  סה"כ לתת פרק:

2.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
30.00 מ"ק 30 במקום ב-40תוספת מחיר עבור בטון ב- 7.2.3.0040

30.00 מ"ר תוספת מחיר עבור גמר פני בטון חשוף חזותי בטפסות עץ ו/או פלדה. 7.2.3.0050

2.3 סה"כ לתת פרק:

עבודות בטון מזויין יצוק באתר - ביסוס גשרי שילוט במבנה זה 2.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,300.00 260.00 5.00 מ"ק בטון רזה יצוק מתחת לאלמנטים מבניים 7.2.5.0010

99,000.00 900.00 110.00 מ"ק 7.2.5.0020 בחתכים כלשהם30ראשי כלונסאות מבטון ב-

3,300.00 30.00 110.00 מ"ק 30 במקום ב-40תוספת מחיר עבור בטון ב- 7.2.5.0030

44,550.00 4,050.00 11.00 טון , בכל3/חלק 4466מוטות פלדה מרותכים לזיון כלונסאות בטון לפי ת"י 
הקטרים והאורכים

7.2.5.0040

64,800.00 4,050.00 16.00 טון מוטות פלדה מרותכים לזיון רכיבי בטון מזוין יצוק באתר לפי ת"י
, בכל הקטרים והאורכים3/חלק 4466

7.2.5.0050

1,800.00 30.00 60.00 מ"ר תוספת מחיר עבור גמר פני בטון חשוף חזותי בטפסות עץ ו/או פלדה. 7.2.5.0060

עבודות בטון מזויין יצוק באתר - ביסוס גשרי שילוט במבנה זה214,750.00 2.5 סה"כ לתת פרק:

214,750.00 עבודות בטון מזוין יצוק באתר 2 סה"כ לפרק:

עבודות איטום 5 פרק:

עבודות איטום - ביסוס גשרי שילוט במבנה זה 5.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
8,800.00 32.00 275.00 מ"ר איטום פני בטון של רכיבים הבאים במגע עם הקרקע  במערכת איטום

ביטומנית
7.5.5.0010

8,800.00 עבודות איטום - ביסוס גשרי שילוט במבנה זה 5.5 סה"כ לתת פרק:
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318/2018כתב כמויות למכרז מספר 
mהפרדה מפלסית גבעה צרפתית, מכרז כרייה

 - אופציה למזמין: עבודות השלמה של מכרז קידום זמינות (מבנ7תת כתב: מבנה 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

8,800.00 עבודות איטום 5 סה"כ לפרק:

מבני פלדה 19 פרק:

גשרי שילוט - מבנה - ביסוס גשרי שילוט במבנה זה 19.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
31,500.00 14.00 2,250.00 ק"ג בורגי-עיגון מגולוונים מבוטנים בראשי כלונסאות או בעמודי-יסוד לגשרי

שילוט.
7.19.5.0010

ה - ביסוס גשרי שילוט במבנה זה31,500.00 גשרי שילוט - מבנ 19.5 סה"כ לתת פרק:

31,500.00 מבני פלדה 19 סה"כ לפרק:

ביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוס 23 פרק:

23.1 שלב אRW103ביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוס - קיר  תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
250.00 מ"א  ס"מ יצוק באתר עד להצלחה,45 בקוטר 30כלונס אנכי קדוח מבטון ב-

בשיטות ביצוע משולבות שונות המתאימות לתנאי הקרקע לרבות קידוח
) , שימושMicro-Pileבמכונה סיבובית חזקה, קידוח בשיטת ההקשה (

בצינור מגן, מילוי הקדח בבטון באיזורי מפולות, קידוח חוזר וכל הנדרש.

7.23.1.0010

460.00 מ"א  ס"מ יצוק באתר עד להצלחה,60 בקוטר 30כלונס אנכי קדוח מבטון ב-
בשיטות ביצוע משולבות שונות המתאימות לתנאי הקרקע לרבות קידוח

) , שימושMicro-Pileבמכונה סיבובית חזקה, קידוח בשיטת ההקשה (
בצינור מגן, מילוי הקדח בבטון באיזורי מפולות, קידוח חוזר וכל הנדרש.

7.23.1.0020

25.00 מ"א 2.5צינור בדיקה מפלדה בקוטר '' 7.23.1.0030

5.00 מ"א  ס"מ עבור שימוש בבטון ב-45תוספת מחיר לכל סוגי הכלונסאות בקוטר 
30 במקום ב-40

7.23.1.0040

10.00 מ"א  ס''מ עבור שימוש בבטון60תוספת מחיר לכל סוגי הכלונסאות בקוטר 
30 במקום ב-40ב-

7.23.1.0050

4,050.00 טון  לזיון כלונסאות בטון לפי500Wמוטות פלדה מצולעים רתיכים מסוג פ- 
, בכול הקטרים והאורכים3/חלק4466ת"י 

7.23.1.0060

סאות קדוחים וקירות ביסוס - קיר  ביסוס עמוק כלונ 23.1 סה"כ לתת פרק:

23.2 שלב אRW104ביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוס - קיר  תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
250.00 מ"א  ס"מ יצוק באתר עד להצלחה,45 בקוטר 30כלונס אנכי קדוח מבטון ב-

בשיטות ביצוע משולבות שונות המתאימות לתנאי הקרקע לרבות קידוח
) , שימושMicro-Pileבמכונה סיבובית חזקה, קידוח בשיטת ההקשה (

בצינור מגן, מילוי הקדח בבטון באיזורי מפולות, קידוח חוזר וכל הנדרש.

7.23.2.0010
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318/2018כתב כמויות למכרז מספר 
mהפרדה מפלסית גבעה צרפתית, מכרז כרייה

 - אופציה למזמין: עבודות השלמה של מכרז קידום זמינות (מבנ7תת כתב: מבנה 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
460.00 מ"א  ס"מ יצוק באתר עד להצלחה,60 בקוטר 30כלונס אנכי קדוח מבטון ב-

בשיטות ביצוע משולבות שונות המתאימות לתנאי הקרקע לרבות קידוח
) , שימושMicro-Pileבמכונה סיבובית חזקה, קידוח בשיטת ההקשה (

בצינור מגן, מילוי הקדח בבטון באיזורי מפולות, קידוח חוזר וכל הנדרש.

7.23.2.0020

25.00 מ"א 2.5צינור בדיקה מפלדה בקוטר '' 7.23.2.0030

5.00 מ"א  ס"מ עבור שימוש בבטון ב-45תוספת מחיר לכל סוגי הכלונסאות בקוטר 
30 במקום ב-40

7.23.2.0040

10.00 מ"א  ס''מ עבור שימוש בבטון60תוספת מחיר לכל סוגי הכלונסאות בקוטר 
30 במקום ב-40ב-

7.23.2.0050

4,050.00 טון  לזיון כלונסאות בטון לפי500Wמוטות פלדה מצולעים רתיכים מסוג פ- 
, בכול הקטרים והאורכים3/חלק4466ת"י 

7.23.2.0060

סאות קדוחים וקירות ביסוס - קיר  ביסוס עמוק כלונ 23.2 סה"כ לתת פרק:

RW85ביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוס - קיר  23.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
250.00 מ"א  ס"מ יצוק באתר עד להצלחה,45 בקוטר 30כלונס אנכי קדוח מבטון ב-

בשיטות ביצוע משולבות שונות המתאימות לתנאי הקרקע לרבות קידוח
) , שימושMicro-Pileבמכונה סיבובית חזקה, קידוח בשיטת ההקשה (

בצינור מגן, מילוי הקדח בבטון באיזורי מפולות, קידוח חוזר וכל הנדרש.

7.23.3.0010

5.00 מ"א  ס"מ עבור שימוש בבטון ב-45תוספת מחיר לכל סוגי הכלונסאות בקוטר 
30 במקום ב-40

7.23.3.0020

4,050.00 טון  לזיון כלונסאות בטון לפי500Wמוטות פלדה מצולעים רתיכים מסוג פ- 
, בכול הקטרים והאורכים3/חלק4466ת"י 

7.23.3.0060

סאות קדוחים וקירות ביסוס - קיר  ביסוס עמוק כלונ 23.3 סה"כ לתת פרק:

ביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוס - ביסוס גשרי שילוט 23.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
112,500.00 250.00 450.00 מ"א  ס"מ יצוק באתר עד להצלחה,45 בקוטר 30כלונס אנכי קדוח מבטון ב-

בשיטות ביצוע משולבות שונות המתאימות לתנאי הקרקע לרבות קידוח
) , שימושMicro-Pileבמכונה סיבובית חזקה, קידוח בשיטת ההקשה (

בצינור מגן, מילוי הקדח בבטון באיזורי מפולות, קידוח חוזר וכל הנדרש.

7.23.5.0010

2,250.00 5.00 450.00 מ"א  ס"מ עבור שימוש בבטון ב-45תוספת מחיר לכל סוגי הכלונסאות בקוטר 
30 במקום ב-40

7.23.5.0020

44,550.00 4,050.00 11.00 טון  לזיון כלונסאות בטון לפי500Wמוטות פלדה מצולעים רתיכים מסוג פ- 
, בכול הקטרים והאורכים3/חלק4466ת"י 

7.23.5.0060

סאות קדוחים וקירות ביסוס - ביסוס גשרי שילוט159,300.00 ביסוס עמוק כלונ 23.5 סה"כ לתת פרק:
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 - אופציה למזמין: עבודות השלמה של מכרז קידום זמינות (מבנ7תת כתב: מבנה 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

159,300.00 סאות קדוחים וקירות ביסוס ביסוס עמוק כלונ 23 סה"כ לפרק:

41 פרק:

גינון 41.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
28,000.00 2,800.00 10.00 יח' 7.41.3.0009 מ' מפני הקרקע0.3 ס"מ מדוד 30זית אירופאי בוגר מזן סורי קוטר גזע 

28,000.00 גינון 41.3 סה"כ לתת פרק:

28,000.00 41 סה"כ לפרק:

474,750.00 7 - אופציה למזמין: עבודות השלמה של מכרז קידום זמינות (מבנה 7מבנה  סה"כ לתת כתב:
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תת כתב: עבודות שנות

מיתוג 30 פרק:

עבודות מיתוג 30.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
עבודות הגידור והמיתוג יבוצעו בהתאם להנחיות מפורשות בכתב לביצוע

 המיתוג, מובהר ומודגש כי בפרק המוקדמות מפורט אילו עבודות מיתוג
יבוצעו על ידי הקבלן ועל חשבונו ואילו סעיפים בפרק זה ישולמו רק

בעבור עבודות גידור ומיתוג שאינם על חשבון הקבלן כאמור בפרק
המוקדמות וכן במידה ויאושרו מראש ובכתב לביצוע ולתשלום. הכמויות
הינם הערכה בלבד וניתן להגדילם או להקטינם ללא הגבלה וללא שינוי
במחירי היחידה. הקבלן ידרש להציג אישור מהנדס מטעמו לכל עבודות

הגידור

 כל הסעיפים בפרק זה כוללים את כל הנדרש לביצוע מושלם של העבודה
 לרבות אספקה, הצבה, תחזוקה, העתקה מעת לעת בהתאם להנחיות

הפיקוח או צרכי הפרויקט, תחזוקה, חידוש (עקב בלאי, וונדליזם, פגיעות
וכל מקרה אחר) ואחזקה למשך כל תקופת הפרויקט ופירוק בסיום, המפקח

 ראשי לחלק את התשלום כך שחלק מהתשלום ישולם במהלך הפרויקט
וחלקו בסיום, ככל שהקבלן לא יתחזק המפקח ראשי לקזז את העלות

במלואה.

85,000.00 170.00 500.00 מ"ר גידור זמני ממותג- אספקה והצבה של גדר פח חלקה (פח מגלוון בצבע
 מ' לרבות עמודי פלדה מקובעים2.0לבן/ אלוקובנד או ש"ע) בגובה 

באמצעות יסודות בטון בקרקע / על גבי קירות וכדו', קונסטרוקציית פלדה
40*40 מגולוונת, מסגרת מפרופיל מגולוון מפלדה במידות מינימום של 

מ"מ וכל הנדרש לביצוע מושלם של הגדר מבחינה קונסטרוקטיבית לרבות
אישור קונסטרוקטור (לפני הביצוע ולאחר הביצוע), המחיר הינו קומפלט

למ"ר וכולל העתקת הגדר מעת לעת בהתאם לצרכי הפרויקט, תחזוקה
וטיפול בגדר וכן הסרתה בסיום העבודות וכל הנדרש כאמור מעלה.

8.30.1.0020

40,000.00 80.00 500.00 מ"ר אספקה והתקנת מדבקות על גבי גדרות פח חלקות בהתאם לעיצוב /
גרפיקה שיספק המזמין, המדבקות יהיו ויני לבן מבריק / מט בהתאם

 ברזולוציה גבוהה עםUVלהחלטת המזמין, יותאם לתנאי חוץ, דפוס 
מעכב בעירה, הדבקה על ידי מדביקים מקצועיים שזו התמחותם ללא
בועיות, המחיר כולל את כל הנדרש לביצוע העבודה במלואה לרבות

אחזקה שוטפת  עד לסיום הפרויקט וכל הנדרש כאמור מעלה.

8.30.1.0030

3,000.00 100.00 30.00 מ"ר חלונות הצצה- כולל פרספקס ומסגרת אלומניום כולל יצור הובלה ,
התקנה (לרבות חיתוך הגדר, התאמה לגדר הקיימת והוספת

קונסטרוקציה). המחיר כולל אחזקה שוטפת עד לסיום הפרויקט ופירוק
בסיום

8.30.1.0050

160,000.00 200.00 800.00 מ"ר  ס"מ,10גידור זמני ממותג- אספקה והצבה של גדר "פנל מבודד" בעובי 
  מ' לרבות עמודי פלדה מקובעים באמצעות יסודות6.0חלק בגובה עד

בטון בקרקע / על גבי קירות וכדו', קונסטרוקציית פלדה מגולוונת,  וכל
הנדרש לביצוע מושלם של הגדר מבחינה קונסטרוקטיבית לרבות אישור
קונסטרוקטור (לפני הביצוע ולאחר הביצוע), המחיר הינו קומפלט למ"ר
וכולל העתקת הגדר מעת לעת בהתאם לצרכי הפרויקט, תחזוקה וטיפול

בגדר וכן הסרתה בסיום העבודות.

8.30.1.0060

15,000.00 150.00 קומפלט100.00  מ' (מעל4דגל (מסוגים שונים)+ תורן לדגל מצינור מברזל מגולוון בגובה 
פני הקרקע) במידות ועובי באישור קונסטרוקטור מטעם הקבלן, כולל

אספקה, הצבה, ותחזוקה כאמור מעלה

8.30.1.0070

10,000.00 100.00 קומפלט100.00  + טבעותUVשמשונית ממתוגת תפורה ועמידה עם תקן מעכב בעירה+ 
התקנה על גדרות מסוגים שונים כולל חיזוקים נדרשים, המחיר כולל

ייצור, הדפסה של הגרפיקה שתינתן על ידי מוריה, הובלה, הרכבה אחזקה
 ופירוק בסיום (אופציה להחלטת המזמין להזמנת רשת מש או רשת צל

כחלופה לסעיף זה- להחלטת המזמין ועל דעתו בלבד)

8.30.1.0080

313,000.00 עבודות מיתוג 30.1 סה"כ לתת פרק:
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

313,000.00 מיתוג 30 סה"כ לפרק:

הסדרי תנועה זמניים 51 פרק:

הסדרי תנועה זמניים 51.7 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,443,000.00 37,000.00 39.00 חודש הקצב חודשי קבוע לתכנון, אספקה, הקמה ולאחזקה, העתקה ופרוק ופינוי

 בסוף העבודה של אמצעי בטיחות זמניים המאושרים ע"י הוועדה הבין
משרדית ושל כלל הסדרי התנועה בפרויקט. המחיר כולל את כל עבודות

האחזקה הנדרשות, את כל העבודות הפיזיות לצורך שלבי הביצוע השונים
 - כולל שלב ההקמה וכל השלבים עד לסיום הפרויקט. המחיר כולל תכנון
 וביצוע של כל הסדרי התנועה המקומיים שיידרשו במהלך הביצוע, כולל
כל התיאומים. עגלות, צוותי אבטחה, עבודות פיזיות (פירוקים, חפירות,
סלילה וכיוב'), חידושי צבע, מעקות, הסדרים וכו', דוח פ"ע של המתכנן

אחת לשבוע ולאחר הפעלת כל הסדר תנועה חדש.

8.51.7.0010

50,000.00 50,000.00 קומפלט1.00 תשלום קומפלט לפירוק ההסדר התנועה הקיים לפני תחילת ופינוי שלו
משטח העבודה למחסני המזמין או לאתר פסולת מאושר בהתאם להחלטת
המזמין, העבודה תבוצע במקביל להקמת הסדר התנועה החדש של הקבלן.

8.51.7.0020

1,493,000.00 הסדרי תנועה זמניים 51.7 סה"כ לתת פרק:

1,493,000.00 הסדרי תנועה זמניים 51 סה"כ לפרק:

עבודות שונות 54 פרק:

עבודות מנהור - מנהרה בכריה 54.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
900,000.00 900,000.00 קומפלט1.00 ניטור גיאוטכני של מבנים ותשתיות על פני הקרקע  (ישולם באופן יחסי

להתקדמות עבודות המנהור)
8.54.1.0010

500,000.00 500,000.00 קומפלט1.00 ניטור גיאוטכני של פני הקרקע בתחום הרק"ל בהתאם למפרט טכני מיוחד
 ולהנחיות מפעילי הרכבת הקלה  (ישולם באופן יחסי להתקדמות עבודות

המנהור)

8.54.1.0020

900,000.00 900,000.00 קומפלט1.00 ניטור גיאוטכני של תזוזת בתוך המנהרה, המחיר הוא עבור צמד מנהרות
(ישולם באופן יחסי להתקדמות עבודות המנהור)

8.54.1.0140

1,650,000.00 1,650,000.00 קומפלט1.00 ניטור גיאוטכני של תזוזת בתוך המנהרה, המחיר הוא עבור צמד מנהרות
(ישולם באופן יחסי להתקדמות עבודות המנהור)

8.54.1.0260

3,950,000.00 עבודות מנהור - מנהרה בכריה 54.1 סה"כ לתת פרק:

תקורת  קבלן ראשי לקבלן מערכות 54.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,888,840.00 1.00 3,888,840.00 תקורה קבלן ראשי לעבודות הקבלן שיזכה במכרז המערכות (קבלן

 מערך החשבונות המאושרים3%המערכות), התקורה תהיה בסכום של 
לקבלן המערכות וזאת בעבור שירותי קבלן ראשי כאמור במסמכי המכרז,

 מכל חשבון מאושר וישולם עם התקדמות העבודה3%התשלום יהיה 
ובהתאם לחשבונות שיאושרו לקבלן המערכות בניכוי ההנחה שיתן הקבלן

 למכרז זה., מודגש כי תקורה זו תשלום רק בעבור קבלן המערכות ולא
בעבור יתר הקבלנים שיעבדו בפרויקט כדוגמת חברת חשמל, בזק, רמזורים

 וכדו' גם אם הם יעבדו בעבודות מטעם המזמין

8.54.2.0010
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

3,888,840.00 תקורת  קבלן ראשי לקבלן מערכות 54.2 סה"כ לתת פרק:

7,838,840.00 עבודות שונות 54 סה"כ לפרק:

9,644,840.00 עבודות שנות 8 סה"כ לתת כתב:


