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כתב כמויות למכרז מספר 27/2020
mמכרז מסגרת למיגון אקוסטי דירתי

תת כתב: מיגון אקוסטי דירתי

הנחיות כלליות 1 פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הערות: 1) מחירי כל הסעיפים בכתב הכמויות בכל הפרקים ותת הפרקים 

וכל הסעיפים כוללים אספקה, אחסון, הובלה, שינוע , שמירה והתקנה 
מושלמת ואחריות אלא אם צוין אחרת במפורש בסעיף.

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

תביעות.

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

4) התיאור בכתב הכמויות הוא תמציתי בלבד, ואינו גורע מהמפרט הטכני
של עיריית ירושלים והמפרט המיוחד למכרז זה.

5)כל העבודה תבוצע עפ"י המפרט הכללי הבינמשרדי והמפרטים 
האחרונים המאושרים, ועפ"י חוק החשמל ועפ"י הנחיות חברת החשמל, 

חברת בזק גיחון וכיוב'.

6) כל אביזר המצויין לגביו דגם נידרש הכוונה היא לדגם הנדרש ו/או 
לשו"ע אשר יאושר מראש ע"י המהנדס היועץ וע"י מנה"פ.

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

8) בכל מקום המופיע חפירה/ חציבה הסעיף כולל פינוי החומר לאתר 
שפיכה מאושר. במידה וישנו פירוק בטונים, שוחות, צנרות מבוטלים, הנ"ל

חלק ממחיר החפירה ולא ישולם על פירוק בנפרד

9) המחירים בכל סעיפי הקירות והבנייה בפרוייקט, כוללים מינוי 
קונסטרוקטור מטעם הקבלן שיתכנן וידאג לתכנן, לאשר לבצע ולפקח על 
ביצוע  האלמנטים. המחירים כוללים את כל החומרים הנדרשים לעבודות 

(כולל בטוןן, ברזל וכו')

10) מובהר כי במידה ותיהיה סתירה בין המחיר שינתן בסעיפים זהים 
בכתב הכמויות בין תתי הכתבים השונים, יבחר הסעיף עם העלות הנמוכה

ביותר, ולקבלן לא תיהיה טענה כל שהיא בנושא.

11) במידה ולא צויין אחרת, פרט תשלום (פ.ת) הינו לפי ההנחיות 
המופיעות במפרט עירית י-ם

12) המזמין שומר לעצמו את הזכות להרחיב את גבולות העבודה על בסיס 
המחירים המופיעים בכתב זה.

הנחיות כלליותהנחיות כלליותהנחיות כלליותהנחיות כלליות 1111 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

נגרות אומן ומסגרות אומן 6 פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
בסעיפים שאינם נכללים במפרט הכללי או מנוגדים לנאמר בו, יש 

להשתמש רק במקרים של דרישה מיוחדת.

.4 מחירי עבודות הנגרות כוללים: משקופי עץ בחתך "/4"2  (לקיר עובי 10
ס"מ).
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
צביעה-כולל מריחה בשמן פשתן, פעמיים שפכטל שתי שכבות צבע יסוד 

ושכבה אחת צבע עליון "סופרלק" או "פוליאור". זיגוג זכוכית שקופה 
חלקה בעובי 3 מ"מ, או זיגוג בחומרים פלסטיים שקופים בעוביים שונים. 
(ראה תת פרק  91.050-חומרים).  הדלתות כוללות פרזול סטנדרט מגולוון.

.5 מחירי עבודות המסגרות כוללים (אלא אם צויין אחרת בסעיף): גילוון 
באבץ חם, צביעה בשתי שכבות צבע יסוד בתנור וצביעה בשתי שכבות 
צבע עליון בתנור או באתר. פירזול - כולל ידיות ממתכת מצופה כרום, 

ניקל.

.9 כל המחירים כוללים חומר + עבודה + רווח ונקובים בשקלים חדשים 
(ללא מע"מ) והינם מחירי קבלן הנגרות וקבלן המסגרות.

דלתות עץ פולימור 6.10 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
790.00 יח' דלת לבודה עם מילוי כוורת קרטון חד כנפית לפתיחה צירית, במידות 

70-80/210 ס"מ, מסגרת פנימית עץ לבן 3 ס"מ, מעטפת הדלת מזונית או 
סיבית, משקוף עץ אורן, הדלת והמשקוף לצבע

1.6.10.0010

תוספות לדלתות עץ

324.00 יח' תוספת לדלת אטומה או לבודה במידות 70/210 ס"מ עבור ציפוי 
(PL במקום טפט נייר) פורמאיקה טפ משני צידי הדלת

1.6.10.0030

דלתות כניסה

16,100.00 יח' דלת כניסה חד כנפית לפתיחה צירית עם מילוי 100% עץ אורן, במידות 
90/210 ס"מ עד 115/215 ס"מ, לדלת קנט גושני במבנה ,T המחובר לליבת 
הדלת משני צידי המילוי, המעטפת דיקט "סנדוויץ" 8 מ"מ, ומעל סרגלי עץ
מסיביים בעובי 8 מ"מ. הדלת בעובי כ-6 ס"מ, דוגמת "פלג דלתות עץ" או 
ש"ע, משקוף עץ גושני (בוק מייפל מהגוני וכד') תואם לצבע סרגלי העץ, 

עם גומי אטימה סביב למשקוף. עיצוב לפי דגמים שונים

1.6.10.0050

18,400.00 יח' נגיש- דלת כניסה דו כנפית (דלת וחצי) לפתיחה צירית עם מילוי 100% עץ
אורן, במידות עד 150/215 ס"מ (כנף אחת לפחות ברוחב 80 ס"מ). לדלת 
קנט גושני במבנה ,T המחובר לליבת הדלת משני צידי המילוי, המעטפת 

דיקט "סנדוויץ" 8 מ"מ, ומעל סרגלי עץ מסיביים בעובי 8 מ"מ. הדלת 
בעובי כ-6 ס"מ, דוגמת "פלג דלתות עץ" או ש"ע, משקוף עץ גושני (בוק 

מייפל מהגוני וכד') תואם לצבע סרגלי העץ, עם גומי אטימה סביב 
למשקוף. עיצוב לפי דגמים שונים

1.6.10.0060

דלתות אקוסטיות

4,110.00 יח' דלת אקוסטית אטומה חד כנפית לפתיחה צירית ברמת רעש ,db28 במידות
70-90/210 ס"מ עם מילוי, 100% פוליאוריטן מוקצף, מעטפת הדלת 

מפורמייקה בעובי 2.5 מ"מ, קנט בוק גושני, דוגמת "דלתות שהרבני" או 
ש"ע, לרבות סף אטמר מובנה בתחתית הכנף ומשקוף פח בעובי 1.5 מ"מ 

מגולוון וצבוע

1.6.10.0080
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,220.00 יח' דלת אקוסטית אטומה חד כנפית לפתיחה צירית ברמת רעש ,db28 במידות

100/210 ס"מ עם מילוי, 100% פוליאוריטן מוקצף, מעטפת הדלת 
מפורמייקה בעובי 2.5 מ"מ, קנט בוק גושני, דוגמת "דלתות שהרבני" או 
ש"ע, לרבות סף אטמר מובנה בתחתית הכנף ומשקוף פח בעובי 1.5 מ"מ 

מגולוון וצבוע

1.6.10.0090

פרוקים

165.00 יח' פירוק דלתות עץ חד כנפיות ומשקופיהן 1.6.10.0110

207.00 יח' פירוק דלתות עץ דו כנפיות ומשקופיהן 1.6.10.0120

180.00 יח' פירוק דלתות הזזה מעץ חד כנפיות ומשקופיהן 1.6.10.0130

120.00 יח' פירוק משקוף של דלת עץ 1.6.10.0140

80.00 יח' פירוק כנף של דלת עץ 1.6.10.0150

דלתות עץ פולימורדלתות עץ פולימורדלתות עץ פולימורדלתות עץ פולימור 6.106.106.106.10 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

דלתות פלדה אקוסטיות 6.34 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
9,000.00 יח' דלת פלדה אקוסטית חד כנפית ברמת רעש ,38db במידות /210 70-90 ס"מ 

ומשקוף פלדה מגולוון וצבוע בעובי 1.5 מ"מ דוגמת "פלרז" או ש"ע, הכנף
מורכבת משני לוחות פלדה מגולוונים כל אחד בעובי 1.5 מ''מ, מילוי צמר 

סלעים מבודד ושני לוחות גבס, ציפוי וינוריט או צביעה בתנור, לרבות 
אטם הקפי מגומי, אינסרט אקטיבי, ידיות מתכת ומנעול צילינדר תקני

1.6.34.0010

9,600.00 יח' נגיש- דלת פלדה אקוסטית חד כנפית ברמת רעש ,38db במידות  100/210 
ס"מ ומשקוף פלדה מגולוון וצבוע בעובי 1.5 מ"מ דוגמת "פלרז" או ש"ע, 

הכנף מורכבת משני לוחות פלדה מגולוונים כל אחד בעובי 1.5 מ''מ, 
מילוי צמר סלעים מבודד ושני לוחות גבס, ציפוי וינוריט או צביעה בתנור,

לרבות אטם הקפי מגומי, אינסרט אקטיבי, ידיות מתכת ומנעול צילינדר 
תקני

1.6.34.0020

21,000.00 יח' נגיש- דלת פלדה אקוסטית חד כנפית ברמת רעש ,db30 במידות 200/220 
ס"מ ומשקוף פלדה מגולוון וצבוע בעובי 1.5 מ"מ דוגמת "פלרז" או ש"ע, 

הכנף מורכבת משני לוחות פלדה מגולוונים כל אחד בעובי 1.5 מ''מ, 
מילוי צמר סלעים מבודד ושני לוחות גבס, ציפוי וינוריט או צביעה בתנור,

לרבות אטם הקפי מגומי, אינסרט אקטיבי, ידיות מתכת ומנעול צילינדר 
תקני

1.6.34.0030

8,520.00 יח' דלת פלדה אקוסטית חד כנפית ברמת רעש ,29db במידות 90/210 ס"מ 
ומשקוף פלדה מגולוון וצבוע בעובי 1.5 מ"מ דוגמת "דלתות שהרבני" או 

ש"ע, הכנף מורכבת משני לוחות פלדה מגולוונים בעובי 2 מ''מ, מילוי 
צמר סלעים מבודד, ציפוי וינוריט או צביעה בתנור, לרבות אטם הקפי 

מגומי, ידיות מתכת ומנעול צילינדר תקני

1.6.34.0040
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
17,160.00 יח' נגיש- דלת פלדה אקוסטית דו כנפית ברמת רעש ,29db במידות 200/220 

ס"מ ומשקוף פלדה מגולוון וצבוע בעובי 1.5 מ"מ דוגמת "דלתות שהרבני"
או ש"ע, הכנף מורכבת משני לוחות פלדה מגולוונים בעובי 2 מ''מ, מילוי 

צמר סלעים מבודד, ציפוי וינוריט או צביעה בתנור, לרבות אטם הקפי 
מגומי, ידיות מתכת ומנעול צילינדר תקני

1.6.34.0050

דלתות פלדה אקוסטיותדלתות פלדה אקוסטיותדלתות פלדה אקוסטיותדלתות פלדה אקוסטיות 6.346.346.346.34 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

סורגי פלדה ותושבות למזגן 6.51 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הערות: .1 סורג בשטח הקטן מ-1.0 מ"ר ליחידה, יחושב כ-1.0 מ"ר. 
המחירים שלהלן מתייחסים לביצוע סורגים ששטחיהם הינו 3 מ"ר 

לפחות.<br>.2 סורגים מפוליקרבונט שקוף כנגד פריצה - ראה תת פרק 
.12.120

610.00 מ"ר סורג קבוע, דוגמה סטנדרטית עשוי מפרופיל פלדה מרובע 20/20 מ"מ 
לרבות מסגרת, מגולוון וצבוע, במרווחים של 99-100 מ"מ, (לסורגים עם 

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

1.6.51.0020

630.00 מ"ר סורגים קבועים דגם ישר עשוי מפרופיל פלדה מרובע 15/15 מ"מ, 
במרווחים של 99-100 מ"מ, עם חיבורי פטנט ללא ריתוכים, מגולוון וצבוע 

אפוקסי בתנור

1.6.51.0030

640.00 מ"ר סורג קבוע ישר דגם "סייפטי" דוגמת "טרלידור" או ש"ע עשוי מפרופיל 
פלדה מרובע 16/16 מ"מ מגולוון צבוע בתנור בפוליאסטר טהור עם 

קישורי X (בצורות שונות) וחיבורי פטנט ללא ריתוכים

1.6.51.0040

730.00 מ"ר סורג קבוע עם "בטן" דגם "סייפטי" דוגמת "טרלידור" או ש"ע עשוי 
מפרופיל פלדה מרובע 16/16 מ"מ מגולוון צבוע בתנור בפוליאסטר טהור 

עם קישורי X (בצורות שונות) וחיבורי פטנט ללא ריתוכים

1.6.51.0050

650.00 מ"ר סורג קבוע ישר דגם "קלאסיק" דוגמת "טרלידור" או ש"ע עשוי מפרופיל 
פלדה אובלי מגולוון צבוע בתנור בפוליאסטר טהור עם קישורי X (בצורות

שונות) וחיבורי פטנט ללא ריתוכים

1.6.51.0060

1,320.00 מ"ר סורג קבוע עם "בטן" מרובעת בעומק 400 מ"מ, סגור ב-5 פאות, דגם 
"קלאסיק קופסא" דוגמת "טרלידור" או ש"ע, עשוי מפרופיל פלדה אובלי 

מגולוון צבוע בתנור בפוליאסטר טהור עם קישורי X (בצורות שונות)

1.6.51.0070

90.00 יח' פירוק סורגי פלדה לחלונות המבוטנים בקירות בטון, גודל הסורג עד 1 
מ"ר

1.6.51.0080

120.00 יח' פירוק סורגי פלדה לחלונות המבוטנים בקירות בטון, גודל הסורג מעל 1 
מ"ר ועד 2 מ"ר

1.6.51.0090

65.00 מ"ר פירוק סורגי פלדה לחלונות המבוטנים בקירות בטון, גודל הסורג מעל 2 
מ"ר ועד 5 מ"ר

1.6.51.0100

380.00 יח' חיתוך סורג פלדה קיים לצורך טיפול ביחידת מעבה של מזגן מפוצל 
וריתוך הסורג מחדש בגמר הטיפול

1.6.51.0110

1,160.00 יח' סורג לדלת במידות 80/210 ס"מ, לרבות פרופיל פלדה במסגרת 40/40 מ"מ
או 50/25 מ"מ, מגולוון וצבוע ומנעול כספת

1.6.51.0120
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,180.00 יח' סורג לדלת במידות 90/210 ס"מ, לרבות פרופיל פלדה במסגרת 40/40 מ"מ

או 50/25 מ"מ, מגולוון וצבוע ומנעול כספת
1.6.51.0130

1,380.00 יח' סורג לדלת במידות 100/210 ס"מ, לרבות פרופיל פלדה במסגרת 40/40 
מ"מ או 50/25 מ"מ, מגולוון וצבוע ומנעול כספת

1.6.51.0140

390.00 יח' תושבת תליה למזגן מפוצל במידות 85/55 ס"מ מפרופיל פלדה בחתך 
30/30/2 מ"מ, מגולוון וצבוע

1.6.51.0150

סורגי פלדה ותושבות למזגןסורגי פלדה ותושבות למזגןסורגי פלדה ותושבות למזגןסורגי פלדה ותושבות למזגן 6.516.516.516.51 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

נגרות אומן ומסגרות אומןנגרות אומן ומסגרות אומןנגרות אומן ומסגרות אומןנגרות אומן ומסגרות אומן 6666 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עבודות חשמל 8 פרק:

צנרת חשמל פלסטית 8.21 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
6.80 מ"א צינורות פלסטיים כפיפים "כבה מאליו", "פ"נ" קוטר 20 מ"מ, סמויים  או 

גלויים לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר
1.8.21.0010

9.20 מ"א צינורות פלסטיים כפיפים "כבה מאליו", "פ"נ" קוטר 25 מ"מ, סמויים  או 
גלויים לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר

1.8.21.0020

42.50 מ"א צינורות P.V.C קשיחים SN-8 קוטר 110 מ"מ עובי דופן 3.2 מ"מ לרבות 
חבל משיכה, תיבות מעבר וחומרי עזר

1.8.21.0030

צנרת חשמל פלסטיתצנרת חשמל פלסטיתצנרת חשמל פלסטיתצנרת חשמל פלסטית 8.218.218.218.21 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

צינורות מתכת משוריינים 8.22 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
צינורות מתכת משוריינים

40.00 מ"א צינורות מתכת משוריינים בקוטר "3/4 מותקנים לקיר או לתקרה, לרבות 
חוט משיכה (אם נדרש), תיבות מעבר וחומרי העזר

1.8.22.0020

49.00 מ"א צינורות מתכת משוריינים בקוטר "1 מותקנים לקיר או לתקרה, לרבות חוט
משיכה (אם נדרש), תיבות מעבר וחומרי העזר

1.8.22.0030

צינורות מתכת משורייניםצינורות מתכת משורייניםצינורות מתכת משורייניםצינורות מתכת משוריינים 8.228.228.228.22 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

תעלות פלסטיות 8.23 תת פרק:

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

11.80 מ"א תעלות ברוחב 15 מ"מ ובעומק 15 מ"מ מפלסטיק, קבועות על מבנה או 
תלויות מהתקרה, לרבות מכסה וחיזוקי ברזל, דוגמת "פלגל" או ש"ע

1.8.23.0020
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
12.10 מ"א תעלות ברוחב 17 מ"מ ובעומק 17 מ"מ מפלסטיק, קבועות על  מבנה  או  

תלויות מהתקרה, לרבות מכסה וחיזוקי ברזל, דוגמת "פלגל" או ש"ע
1.8.23.0030

16.70 מ"א תעלות ברוחב 30 מ"מ ובעומק 25 מ"מ מפלסטיק, קבועות על  מבנה  או  
תלויות מהתקרה, לרבות מכסה וחיזוקי ברזל, דוגמת "פלגל" או ש"ע

1.8.23.0040

59.00 מ"א תעלות ברוחב 100 מ"מ ובעומק 85 מ"מ, מרשת ברזל מגולוון לרבות 
חיזוקי ברזל, מתלים, קשתות, זוויות, מחברים, ומהדקי הארקה כדוגמת 

"ארכה" או ש"ע

1.8.23.0050

תעלות מרשת ברזל מגולוונת

14.70 מ"א תעלות ברוחב 30 מ"מ ובעומק 17 מ"מ מפלסטיק, קבועות על  מבנה  או  
תלויות מהתקרה, לרבות מכסה וחיזוקי ברזל, דוגמת "פלגל" או ש"ע

1.8.23.0070

44.90 מ"א תעלות ברוחב 60 מ"מ ובעומק 60 מ"מ מפלסטיק, קבועות על  מבנה  או  
תלויות מהתקרה, לרבות מכסה וחיזוקי ברזל, דוגמת "פלגל" או ש"ע

1.8.23.0080

תעלות פלסטיותתעלות פלסטיותתעלות פלסטיותתעלות פלסטיות 8.238.238.238.23 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

( N2XY(XLPE כבלי נחושת מסוג 8.31 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
7.90 מ"א כבלי נחושת מסוג N2XY/FR-1(XLPE ) בחתך 3X1.5 ממ"ר קבועים 

למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות 
חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע

1.8.31.0010

9.90 מ"א כבלי נחושת מסוג N2XY/FR-1(XLPE ) בחתך 3X2.5 ממ"ר קבועים 
למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות 

חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע

1.8.31.0020

14.40 מ"א כבלי נחושת מסוג N2XY/FR-1(XLPE ) בחתך 3X4 ממ"ר קבועים למבנה, 
מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני 

הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע

1.8.31.0030

19.60 מ"א כבלי נחושת מסוג N2XY/FR-1(XLPE ) בחתך 3X6  ממ"ר קבועים למבנה, 
מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני 

הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע

1.8.31.0040

46.00 מ"א כבלי נחושת מסוג N2XY/FR-1(XLPE ) בחתך 3X16  ממ"ר קבועים 
למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות 

חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע

1.8.31.0050

כבלי פיקוד
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
17.40 מ"א כבלי פיקוד מסוג N2XY/FR-1 בחתך 7X1.5 ממ"ר, מונחים על סולמות או 

בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת 
"ארכה" או ש"ע

1.8.31.0070

( N2XY(XLPE כבלי נחושת מסוג( N2XY(XLPE כבלי נחושת מסוג( N2XY(XLPE כבלי נחושת מסוג( N2XY(XLPE כבלי נחושת מסוג 8.318.318.318.31 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

התקנת כבלי נחושת וכבלי אלומניום 8.39 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
התקנת כבלי נחושת

6.60 מ"א התקנת כבל נחושת בחתך כלשהו עד 5x1.5 ממ"ר שיסופק ע"י אחרים, 
לרבות כל חומרי העזר הדרושים וחיבורו בשני קצותיו

1.8.39.0020

התקנת כבלי נחושת וכבלי אלומניוםהתקנת כבלי נחושת וכבלי אלומניוםהתקנת כבלי נחושת וכבלי אלומניוםהתקנת כבלי נחושת וכבלי אלומניום 8.398.398.398.39 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

הארקות  והגנות אחרות 8.40 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
165.00 נקודה נקודת הארקה במוליך נחושת 16 ממ"ר מפס השוואת הפוטנציאלים 

לאלמנט מתכתי, או לצנרת מים, לרבות צנרת מגן ושלה תקנית
1.8.40.0010

120.00 יח' גשר הארקה תקני על מונה מים לרבות שלות תקניות ושלט "הארקה לא 
לנתק"

1.8.40.0020

הארקות  והגנות אחרותהארקות  והגנות אחרותהארקות  והגנות אחרותהארקות  והגנות אחרות 8.408.408.408.40 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

C.I מבנה ללוחות חשמל ותיבות 8.61 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מבנה ללוחות דירתיים

167.00 יח' מבנה לוח דירתי להתקנה עה"ט, מחומר פלסטי "כבה מאליו", מקום ל-12 
מא"זים לרבות חווט, שילוט, פסי אפס, הארקה ודלת שקופה (עבור 

מא"זים ישולם בנפרד)

1.8.61.0020

243.00 יח' מבנה לוח דירתי להתקנה עה"ט, מחומר פלסטי "כבה מאליו", מקום ל-24 
מא"זים לרבות חווט, שילוט, פסי אפס והארקה ודלת שקופה (עבור 

מא"זים ישולם בנפרד)

1.8.61.0030

325.00 יח' מבנה לוח דירתי להתקנה עה"ט, מחומר פלסטי "כבה מאליו", מקום ל-36 
מא"זים לרבות חווט, שילוט, פסי אפס והארקה ודלת שקופה (עבור 

מא"זים ישולם בנפרד)

1.8.61.0040

527.00 יח' מבנה לוח דירתי להתקנה עה"ט, מחומר פלסטי "כבה מאליו", מקום ל-48 
מא"זים לרבות חווט, שילוט, פסי אפס והארקה ודלת שקופה (עבור 

מא"זים ישולם בנפרד)

1.8.61.0050

התקנת לוחות חשמל



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 03/09/202010

כתב כמויות למכרז מספר 27/2020
mמכרז מסגרת למיגון אקוסטי דירתי

תת כתב: מיגון אקוסטי דירתי

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,190.00 מ"ר התקנה מכנית וחיבור חשמלי של לוח חשמל לרבות שילוט וסימון 

המוליכים והכבלים. עומק הלוח עד 50 ס"מ (הובלה, אם נדרש, תמדד 
בנפרד)

1.8.61.0070

1,310.00 מ"ר התקנה מכנית וחיבור חשמלי של לוח חשמל לרבות שילוט וסימון 
המוליכים והכבלים. עומק הלוח מעל 50 ס"מ ועד 100 ס"מ (הובלה, אם 

נדרש, תמדד בנפרד)

1.8.61.0080

280.00 קומפלט קריאת שרות (בדיקה) של חשמלאי או יציאה לאיתור ותיקון תקלה (ללא 
חלפים). המחיר הינו ל שעתיים

1.8.61.0090

493.00 קומפלט פירוק מתקן חשמל דירתי (עד 4 חדרים, לרבות פירוק לוח החשמל) 1.8.61.0100

266.00 קומפלט פירוק וניתוק לוח חשמל דירתי עד 16 מעגלים 1.8.61.0110

1,050.00 מ"ר פירוק חשמלי ומכני של לוח חשמל לרבות שילוט וסימון המוליכים 
והכבלים שפורקו מהלוח. עומק הלוח עד 50 ס"מ. (פינוי אם נדרש, ימדד 

בנפרד)

1.8.61.0120

1,160.00 מ"ר פירוק חשמלי ומכני של לוח חשמל לרבות שילוט וסימון המוליכים 
והכבלים שפורקו מהלוח. עומק הלוח מעל 50 ס"מ ועד 100 ס"מ. (פינוי 

אם נדרש, ימדד בנפרד)

1.8.61.0130

1,760.00 מ"ר העתקת לוח חשמל וחיבורו מחדש, לרבות שילוט וסימון המוליכים 
והכבלים. עומק הלוח עד 50 ס"מ (הובלה, אם נדרש, תמדד בנפרד)

1.8.61.0140

1,950.00 מ"ר העתקת לוח חשמל וחיבורו מחדש, לרבות שילוט וסימון המוליכים 
והכבלים. עומק הלוח מעל 50 ס"מ ועד 100 ס"מ(הובלה, אם נדרש, תמדד 

בנפרד)

1.8.61.0150

C.I מבנה ללוחות חשמל ותיבותC.I מבנה ללוחות חשמל ותיבותC.I מבנה ללוחות חשמל ותיבותC.I מבנה ללוחות חשמל ותיבות 8.618.618.618.61 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

C מא"זים אופין 8.62 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מא"זים חד קוטביים

43.00 יח' מא"ז אופיין C לזרם נומינלי עד 6 אמפר חד קוטבי, כושר ניתוק 6 
קילואמפר

1.8.62.0020

41.40 יח' מא"ז אופיין C לזרם נומינלי 10-32 אמפר חד קוטבי, כושר ניתוק 6 
קילואמפר

1.8.62.0030

56.00 יח' מא"ז אופיין C לזרם נומינלי 40 אמפר חד קוטבי, כושר ניתוק 6 קילואמפר 1.8.62.0040

74.00 יח' מא"ז אופיין C לזרם נומינלי 50 או 63 אמפר חד קוטבי, כושר ניתוק 6 
קילואמפר

1.8.62.0050



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 03/09/202011

כתב כמויות למכרז מספר 27/2020
mמכרז מסגרת למיגון אקוסטי דירתי

תת כתב: מיגון אקוסטי דירתי

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
79.00 יח' מא"ז אופיין C לזרם נומינלי 1 עד 4 אמפר חד קוטבי, כושר ניתוק 10 

קילואמפר
1.8.62.0060

57.00 יח' מא"ז אופיין C לזרם נומינלי 6 אמפר חד קוטבי, כושר ניתוק 10 קילואמפר 1.8.62.0070

54.00 יח' מא"ז אופיין C לזרם נומינלי 10-32 אמפר חד קוטבי, כושר ניתוק 10 
קילואמפר

1.8.62.0080

65.00 יח' מא"ז אופיין C לזרם נומינלי 40 אמפר חד קוטבי, כושר ניתוק 10 
קילואמפר

1.8.62.0090

94.00 יח' מא"ז אופיין C לזרם נומינלי 50 או 63 אמפר חד קוטבי, כושר ניתוק 10 
קילואמפר

1.8.62.0100

232.00 יח' מא"ז אופיין C לזרם נומינלי 1X80A חד קוטבי, כושר ניתוק 10 קילואמפר 1.8.62.0110

270.00 יח' מא"ז אופיין C לזרם נומינלי 1X100A חד קוטבי, כושר ניתוק 10 קילואמפר 1.8.62.0120

319.00 יח' מא"ז אופיין C לזרם נומינלי 1X125A חד קוטבי, כושר ניתוק 10 קילואמפר 1.8.62.0130

מא"זים חד קוטביים עם ניתוק האפס

תוצרת "HAGER" כדוגמת חב' "מולכו" או גוויס כדוגמת "ארכה" או ש"ע

86.00 יח' מא"ז אופיין C לזרם נומינלי עד 2 אמפר חד קוטבי עם ניתוק האפס, כושר 
ניתוק  6 קילואמפר

1.8.62.0160

76.10 יח' מא"ז אופיין C לזרם נומינלי 6-32 אמפר חד קוטבי עם ניתוק האפס, כושר 
ניתוק 6 קילואמפר

1.8.62.0170

78.10 יח' מא"ז אופיין C לזרם נומינלי 40 אמפר חד קוטבי עם ניתוק האפס, כושר 
ניתוק 6 קילואמפר

1.8.62.0180

114.00 יח' מא"ז אופיין C לזרם נומינלי 10-32 אמפר חד קוטבי עם ניתוק האפס, כושר
ניתוק 10 קילואמפר

1.8.62.0190

134.00 יח' מא"ז אופיין C לזרם נומינלי 40 אמפר חד קוטבי עם ניתוק האפס, כושר 
ניתוק 10 קילואמפר

1.8.62.0200

200.00 יח' מא"ז אופיין C לזרם נומינלי 50 או 63 אמפר חד קוטבי עם ניתוק האפס, 
כושר ניתוק 10 קילואמפר

1.8.62.0210

מא"זים דו קוטביים

תוצרת "HAGER" כדוגמת חב' "מולכו" או גוויס כדוגמת "ארכה" או ש"ע

177.00 יח' C 10 אופיןKA 2X4A, עד X2A2 מא"ז 1.8.62.0240



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 03/09/202012

כתב כמויות למכרז מספר 27/2020
mמכרז מסגרת למיגון אקוסטי דירתי

תת כתב: מיגון אקוסטי דירתי

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
168.00 יח' 10KA 2X32A עד X6A2 מא"ז 1.8.62.0250

206.00 יח' 10KA 2X40A  מא"ז 1.8.62.0260

265.00 יח' 10KA 2X50A מא"ז 1.8.62.0270

265.00 יח' 10KA 2X63A מא"ז 1.8.62.0280

658.00 יח' 10KA 2X80A מא"ז 1.8.62.0290

680.00 יח' 10KA 2X100A מא"ז 1.8.62.0300

715.00 יח' 10KA 2X125A מא"ז 1.8.62.0310

מא"זים תלת קוטביים

תוצרת "HAGER" כדוגמת חב' "מולכו" או גוויס כדוגמת "ארכה" או ש"ע

135.00 יח' מא"ז אופיין C לזרם נומינלי עד 25 אמפר תלת קוטבי, כושר ניתוק 6 
קילואמפר

1.8.62.0340

135.00 יח' מא"ז אופיין C לזרם נומינלי 32 אמפר תלת קוטבי, כושר ניתוק 6 
קילואמפר

1.8.62.0350

135.00 יח' מא"ז אופיין C לזרם נומינלי 40 אמפר תלת קוטבי, כושר ניתוק 6 
קילואמפר

1.8.62.0360

187.00 יח' מא"ז אופיין C לזרם נומינלי 50 או 63 אמפר תלת קוטבי, כושר ניתוק 6 
קילואמפר

1.8.62.0370

271.00 יח' מא"ז אופיין C לזרם נומינלי 1 עד 4 אמפר תלת קוטבי, כושר ניתוק 10 
קילואמפר

1.8.62.0380

215.00 יח' מא"ז אופיין C לזרם נומינלי 6 אמפר תלת קוטבי, כושר ניתוק 10 
קילואמפר

1.8.62.0390

215.00 יח' מא"ז אופיין C לזרם נומינלי 10-32 אמפר תלת קוטבי, כושר ניתוק 10 
קילואמפר

1.8.62.0400

248.00 יח' מא"ז אופיין C לזרם נומינלי 40 אמפר תלת קוטבי, כושר ניתוק 10 
קילואמפר

1.8.62.0410

350.00 יח' מא"ז אופיין C לזרם נומינלי מעל 40 ועד 63 אמפר תלת קוטבי, כושר 
ניתוק 10 קילואמפר

1.8.62.0420

680.00 יח' מא"ז אופיין C לזרם נומינלי 3X100A תלת קוטבי, כושר ניתוק 10 
קילואמפר

1.8.62.0430



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 03/09/202013

כתב כמויות למכרז מספר 27/2020
mמכרז מסגרת למיגון אקוסטי דירתי

תת כתב: מיגון אקוסטי דירתי

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
640.00 יח' מא"ז אופיין C לזרם נומינלי 3X80A תלת קוטבי, כושר ניתוק 10 

קילואמפר
1.8.62.0440

800.00 יח' מא"ז אופיין C לזרם נומינלי 3X125A תלת קוטבי, כושר ניתוק 10 
קילואמפר

1.8.62.0450

291.00 יח' מא"ז אופיין C לזרם נומינלי עד 32 אמפר ארבע קוטבי, כושר ניתוק 10 
קילואמפר

1.8.62.0460

445.00 יח' מא"ז אופיין C לזרם נומינלי 40 אמפר ארבע קוטבי, כושר ניתוק 10 
קילואמפר

1.8.62.0470

588.00 יח' מא"ז אופיין C לזרם נומינלי 63 אמפר ארבע קוטבי, כושר ניתוק 10 
קילואמפר

1.8.62.0480

588.00 יח' מא"ז אופיין C לזרם נומינלי 50 אמפר ארבע קוטבי, כושר ניתוק 10 
קילואמפר

1.8.62.0490

מא"זים עם הגנה מגנטית בלבד

118.00 יח' מא"ז 1X4A עד 1X25A עם הגנה מגנטית בלבד 1.8.62.0510

119.00 יח' מא"ז 1X32A עם הגנה מגנטית בלבד 1.8.62.0520

132.00 יח' מא"ז 1X40A עם הגנה מגנטית בלבד 1.8.62.0530

139.00 יח' מא"ז 1X50A עם הגנה מגנטית בלבד 1.8.62.0540

162.00 יח' מא"ז 1X63A עם הגנה מגנטית בלבד 1.8.62.0550

258.00 יח' מא"ז 2X4A עד 2X32A עם הגנה מגנטית בלבד 1.8.62.0560

292.00 יח' מא"ז 2X40A עם הגנה מגנטית בלבד 1.8.62.0570

307.00 יח' מא"ז 2X50A עם הגנה מגנטית בלבד 1.8.62.0580

363.00 יח' מא"ז 2X63A עם הגנה מגנטית בלבד 1.8.62.0590

385.00 יח' מא"ז 3X4A עד 3X16A עם הגנה מגנטית בלבד 1.8.62.0600

387.00 יח' מא"ז 3X20A עד 3X32A עם הגנה מגנטית בלבד 1.8.62.0610

424.00 יח' מא"ז 3X40A עם הגנה מגנטית בלבד 1.8.62.0620



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 03/09/202014

כתב כמויות למכרז מספר 27/2020
mמכרז מסגרת למיגון אקוסטי דירתי

תת כתב: מיגון אקוסטי דירתי

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
522.00 יח' מא"ז 3X63A עם הגנה מגנטית בלבד 1.8.62.0630

444.00 יח' מא"ז 3X50A עם הגנה מגנטית בלבד 1.8.62.0640

190.00 יח' סליל הפסקה למא"ז 1.8.62.0650

218.00 יח' סליל חוסר מתח למא"ז 1.8.62.0660

69.00 יח'  6KA פירוק מא"ז חד פזי בלוח חשמל לרבות אספקה והתקנת מא"ז חדש
בגודל עד 32X1 אמפר

1.8.62.0670

79.00 יח'  10KA פירוק מא"ז חד פזי בלוח חשמל לרבות אספקה והתקנת מא"ז חדש
בגודל עד 32X1 אמפר

1.8.62.0680

168.00 יח' פירוק מא"ז תלת פאזי בלוח חשמל לרבות אספקה והתקנת מא"ז תלת 
פאזי חדש 6KA בגודל עד 40X3 אמפר

1.8.62.0690

311.00 יח' פירוק מא"ז תלת פזי בלוח חשמל לרבות אספקה והתקנת מא"ז תלת פאזי 
חדש 10KA בגודל עד 40X3 אמפר

1.8.62.0700

C מא"זים אופיןC מא"זים אופיןC מא"זים אופיןC מא"זים אופין 8.628.628.628.62 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מאמ"תים 8.63 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מאמ"תים תלת-קוטביים

740.00 יח' מאמ"תים עד 3X40אמפר כושר ניתוק 25 קילואמפר בהגנה תרמית 
ומגנטית ניתנת לכיוון (לרבות ידית רגילה)

1.8.63.0020

750.00 יח' מאמ"תים עד 3X63 אמפר כושר ניתוק 25 קילואמפר בהגנה תרמית 
ומגנטית ניתנת לכיוון (לרבות ידית רגילה)

1.8.63.0030

860.00 יח' מאמ"תים עד 3X40 אמפר כושר ניתוק 36 קילואמפר בהגנה תרמית 
ומגנטית ניתנת לכיוון (לרבות ידית רגילה)

1.8.63.0040

1,140.00 יח' מאמ"תים עד 3X40 אמפר כושר ניתוק 70 קילואמפר בהגנה תרמית 
ומגנטית ניתנת לכוון (לרבות ידית רגילה)

1.8.63.0050

1,180.00 יח' מאמ"תים עד 3X63 אמפר כושר ניתוק 70 קילואמפר בהגנה תרמית 
ומגנטית ניתנת לכוון (לרבות ידית רגילה)

1.8.63.0060

1,230.00 יח' מאמ"תים עד 3X100 אמפר כושר ניתוק 70 קילואמפר בהגנה תרמית 
ומגנטית ניתנת לכוון (לרבות ידית רגילה)

1.8.63.0070

1,460.00 יח' מאמ"תים עד 3X40  אמפר כושר ניתוק 100 קילואמפר עם הגנה תרמית 
ומגנטית ניתנת לכוון, לרבות ידית רגילה

1.8.63.0080

1,570.00 יח' מאמ"תים עד 3X63  אמפר כושר ניתוק 100 קילואמפר עם הגנה תרמית 
ומגנטית ניתנת לכוון, לרבות ידית רגילה

1.8.63.0090



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 03/09/202015

כתב כמויות למכרז מספר 27/2020
mמכרז מסגרת למיגון אקוסטי דירתי

תת כתב: מיגון אקוסטי דירתי

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
850.00 יח' תוספת למאמ"ת בגודל עד 3X63 אמפר עבור הגנה אלקטרונית רגילה 

(במקום הגנה תרמית מגנטית)
1.8.63.0100

760.00 יח' תוספת למאמ"ת בגודל עד 3X100 אמפר עבור הגנה אלקטרונית רגילה 
(במקום הגנה תרמית מגנטית)

1.8.63.0110

336.00 יח' A3X630 או סליל סגירה למאמ"ת עד TC סליל הפסקה 1.8.63.0120

202.00 יח' 630A מגעי עזר למאמ"ת עד 1.8.63.0130

מאמ"תיםמאמ"תיםמאמ"תיםמאמ"תים 8.638.638.638.63 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מפסקי זרם חצי אוטומטים 8.64 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
336.00 יח' מפסקי זרם חצי אוטומטיים תלת קוטביים לזרם עד 16 אמפר - כושר ניתוק 

15 ק"א
1.8.64.0010

437.00 יח' מפסקי זרם חצי אוטומטיים תלת קוטביים לזרם עד 25 אמפר - כושר ניתוק 
15 ק"א

1.8.64.0020

670.00 יח' מפסקי זרם חצי אוטומטיים תלת קוטביים לזרם עד 32 אמפר - כושר ניתוק 
15 ק"א

1.8.64.0030

680.00 יח' מפסקי זרם חצי אוטומטיים תלת קוטביים לזרם עד 40 אמפר - כושר ניתוק 
15 ק"א

1.8.64.0040

336.00 יח' מפסקי זרם חצי אוטומטיים תלת קוטביים לזרם עד 6 אמפר - כושר ניתוק 
50 ק"א

1.8.64.0050

414.00 יח' מפסקי זרם חצי אוטומטיים תלת קוטביים לזרם עד 16 אמפר - כושר ניתוק 
50 ק"א

1.8.64.0060

414.00 יח' מפסקי זרם חצי אוטומטיים תלת קוטביים לזרם עד 20 אמפר - כושר ניתוק 
50 ק"א

1.8.64.0070

493.00 יח' מפסקי זרם חצי אוטומטיים תלת קוטביים לזרם עד 25 אמפר - כושר ניתוק 
50 ק"א

1.8.64.0080

762.00 יח' מפסקי זרם חצי אוטומטיים תלת קוטביים לזרם עד 32 אמפר - כושר ניתוק 
50 ק"א

1.8.64.0090

1,090.00 יח' מפסקי זרם חצי אוטומטיים תלת קוטביים לזרם עד 40 אמפר - כושר ניתוק 
50 ק"א

1.8.64.0100

45.00 יח' בלוק 2 מגעי עזר למפסק זרם חצי אוטומטי 1.8.64.0110

87.00 יח' מגע תקלה ומגע מידי למפסק זרם חצי אוטומטי 1.8.64.0120

140.00 יח' סליל עבודה/הפסקה למפסק זרם חצי אוטומטי 1.8.64.0130



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 03/09/202016

כתב כמויות למכרז מספר 27/2020
mמכרז מסגרת למיגון אקוסטי דירתי

תת כתב: מיגון אקוסטי דירתי

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
140.00 יח' סליל חוסר מתח למפסק זרם חצי אוטומטי 1.8.64.0140

מפסקי זרם חצי אוטומטיםמפסקי זרם חצי אוטומטיםמפסקי זרם חצי אוטומטיםמפסקי זרם חצי אוטומטים 8.648.648.648.64 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מפסקי זרם 8.65 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מפסקי זרם חד, דו ותלת קוטביים

84.00 יח' מפסקי זרם חד קוטביים לזרם 12 אמפר 1.8.65.0020

123.00 יח' מפסקי זרם חד קוטביים לזרם 25 אמפר 1.8.65.0030

157.00 יח' מפסקי זרם חד קוטביים לזרם 40 אמפר 1.8.65.0040

90.00 יח' מפסקי זרם דו קוטביים לזרם 12 אמפר 1.8.65.0050

112.00 יח' מפסקי זרם דו קוטביים לזרם 2X25 אמפר 1.8.65.0060

190.00 יח' מפסקי זרם דו קוטביים לזרם 2X40 אמפר 1.8.65.0070

246.00 יח' מפסקי זרם דו קוטביים לזרם 2X63 אמפר 1.8.65.0080

121.00 יח' מפסקי זרם תלת קוטביים לזרם 3X12 אמפר 1.8.65.0090

166.00 יח' מפסקי זרם תלת קוטביים לזרם 3X25 אמפר 1.8.65.0100

291.00 יח' מפסקי זרם תלת קוטביים לזרם 3X40 אמפר 1.8.65.0110

מפסקי זרם מחליפים

91.00 יח' מפסקי זרם מחליפים חד קוטבי לזרם 12 אמפר, עם מצב מופסק 1.8.65.0130

103.00 יח' מפסקי זרם מחליפים חד קוטבי לזרם 25 אמפר, עם מצב מופסק 1.8.65.0140

151.00 יח' מפסקי זרם מחליפים חד קוטבי לזרם 40 אמפר, עם מצב מופסק 1.8.65.0150

מפסקי זרםמפסקי זרםמפסקי זרםמפסקי זרם 8.658.658.658.65 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 03/09/202017

כתב כמויות למכרז מספר 27/2020
mמכרז מסגרת למיגון אקוסטי דירתי

תת כתב: מיגון אקוסטי דירתי

ממסרים ומגענים 8.66 תת פרק:

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

308.00 יח'  "HAGER" תוצרת A 2 אמפר רגישות 30 מיליאמפר דגםX25 ממסר פחת
כדוגמת חב' "מולכו" או גוויס כדוגמת "ארכה" או ש"ע

1.8.66.0020

320.00 יח'  "HAGER" תוצרת A 2 אמפר רגישות 30 מיליאמפר דגםX40 ממסר פחת
כדוגמת חב' "מולכו" או גוויס כדוגמת "ארכה" או ש"ע

1.8.66.0030

ממסר חוסר פזה ושעוני פיקוד

364.00 יח' מפסק שעון עם רזרבה מכנית של 24 שעות (שעון שבת) 1.8.66.0050

הערה: תוצרת "HAGER" כדוגמת חב' "מולכו" או גוויס כדוגמת "ארכה" 
או ש"ע

426.00 יח' מפסק שעון דיגיטלי יומי עם רזרבה מכנית של 24 שעות (שעון שבת) 1.8.66.0070

370.00 יח' ממסר פחת 2X40  אמפר רגישות 300 מיליאמפר דגם ,A מתוצרת 
"HAGER" כדוגמת חב' "מולכו" או גוויס כדוגמת "ארכה" או ש"ע

1.8.66.0080

460.00 יח' ממסר פחת 4X40  אמפר רגישות 300 מיליאמפר דגם ,A מתוצרת 
"HAGER" כדוגמת חב' "מולכו" או גוויס כדוגמת "ארכה" או ש"ע

1.8.66.0090

369.00 יח' AC3 - 11KW מגענים תלת קוטביים לזרם עד 25 אמפר 1.8.66.0100

174.00 יח' AC3 - 5.5KW מגענים תלת קוטביים לזרם עד 12 אמפר 1.8.66.0110

ממסרים ומגעניםממסרים ומגעניםממסרים ומגעניםממסרים ומגענים 8.668.668.668.66 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מפסקי זרם למאור 8.71 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
29.90 יח' מ"ז למאור תה"ט, יחיד 10A דגם מיראז' כדוגמת "ארכה" או ש"ע 1.8.71.0010

35.60 יח' מ"ז כפול למאור תה"ט, יחיד 10A דגם מיראז' כדוגמת "ארכה" או ש"ע 1.8.71.0020

35.60 יח' מ"ז צלב למאור תה"ט, יחיד 10A דגם מיראז' כדוגמת "ארכה" או ש"ע 1.8.71.0030

מפסקי זרם למאורמפסקי זרם למאורמפסקי זרם למאורמפסקי זרם למאור 8.718.718.718.71 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

בתי תקע 8.72 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 03/09/202018

כתב כמויות למכרז מספר 27/2020
mמכרז מסגרת למיגון אקוסטי דירתי

תת כתב: מיגון אקוסטי דירתי

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
35.60 יח' בתי תקע דגם בריטי להתקנה תה"ט 16 אמפר דגם "SYSTEM" תוצרת 

"גוויס" או ש"ע
1.8.72.0010

42.00 יח' פירוק בית תקע חד פאזי 16 אמפר לרבות אספקה והתקנת בית תקע חדש 1.8.72.0020

64.00 יח' מ"ז למאור משוריין, מחליף 1.8.72.0030

בתי תקעבתי תקעבתי תקעבתי תקע 8.728.728.728.72 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מגענים 8.73 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
141.00 יח' מפסק זרם פקט אמפר בתיבה מוגנת מים תוצרת "גוויס" או ש"ע 1.8.73.0010

153.00 יח' מפסק זרם פקט 1X25  אמפר בתיבה מוגנת מים תוצרת "גוויס" או ש"ע 1.8.73.0020

232.00 יח' מפסק זרם פקט 3X32 אמפר בתיבה מוגנת מים תוצרת "גוויס" או ש"ע 1.8.73.0030

מגעניםמגעניםמגעניםמגענים 8.738.738.738.73 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

נק' מאור 8.101 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
175.00 נקודה נקודת מאור מושלמת במעגל חד פזי לרבות צינורות בהתקנה גלויה או 

  P.V.C ו/או מוליכי נחושת עם בידוד N2XY/FR חשיפה, כבלי נחושת
בחתך 1.5 ממ"ר מהלוח עד היציאה מהתקרה או הקיר ועד המפסקים, 

מפסק/י זרם יחיד או כפול או דו קוטבי או חילוף או צלב או לחצנים או 
מוגן מים או משוריין, דגם מיראז' כדוגמת "ארכה" או ש"ע ומוליך נוסף 

עבור נקודה לתאורת חרום, אם נדרש, לרבות וו תליה

1.8.101.0010

29.80 נקודה ניתוק וביטול נקודת מאור לרבות פירוק מוליכים ומ"ז 1.8.101.0020

95.00 נקודה שיפוץ נקודת מאור או נקודת בית תקע קיימת לרבות החלפת אביזר שקע 
או מ"ז למאור, בדיקת הארקה לנקודה והחלפת מוליכים כנדרש

1.8.101.0030

נק' מאורנק' מאורנק' מאורנק' מאור 8.1018.1018.1018.101 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

נקודות חשמל שונות 8.103 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
40.00 יח' תוספת לנקודת מזגן עבור מוליכים בחתך 2.5 ממ"ר 1.8.103.0010

296.00 נקודה נקודת תריס חשמלי לרבות צינורות ומוליכים או כבלים מהלוח דרך 
המפסק ועד המנוע, לחצן דו קוטבי דו כיווני וחיבור המנוע, הכל מושלם 

קומפלט

1.8.103.0020



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 03/09/202019

כתב כמויות למכרז מספר 27/2020
mמכרז מסגרת למיגון אקוסטי דירתי

תת כתב: מיגון אקוסטי דירתי

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
269.00 נקודה נקודה למזגן בכבלי נחושת N2XY/FR ו/או במוליכים 3X2.5  ממ"ר בצנרת

בקוטר 20 מ"מ, בהתקנה סמויה או חשיפה מלוח החשמל עד הנקודה וכן 
בית תקע למזגן, דגם מיראז' כדוגמת "ארכה" או ש"ע

1.8.103.0030

458.00 נקודה נקודה למזגן עם מגען, לרבות לחצני הפעלה/הפסקה, כבלי נחושת 
N2XY/FR ו/או במוליכים 3X2.5  ממ"ר בצנרת בקוטר 20 מ"מ, בהתקנה 

סמויה או חשיפה מלוח החשמל עד הנקודה  וכן בית תקע למזגן, דגם 
מיראז' כדוגמת "ארכה" או ש"ע

1.8.103.0040

322.00 נקודה  1.5X5 ו/או במוליכים N2XY/FR נקודה למזגן (תלת פזי) בכבלי נחושת
ממ"ר בהתקנה סמויה או חשיפה מלוח החשמל עד הנקודה וכן בית תקע 

למזגן, דגם בריטי

1.8.103.0050

נקודות חשמל שונותנקודות חשמל שונותנקודות חשמל שונותנקודות חשמל שונות 8.1038.1038.1038.103 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

חציבות ושונות בעבודות חשמל 8.104 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
30.00 מ"א חציבה בקירות בלוקים עבור הנחת קו חשמל בצינור בקוטר עד 32 מ"מ, 

לרבות תיקוני טיח, מושלם
1.8.104.0010

47.00 מ"א חציבה בקירות בטון עבור הנחת קו חשמל בצינור בקוטר עד 32 מ"מ, 
לרבות תיקוני טיח, מושלם

1.8.104.0020

237.00 יח' חציבה בקיר או ברצפת בטון בעובי עד 20 ס"מ למעבר כבלי חשמל, 
במידות עד 20X25 ס"מ לרבות תיקוני טיח

1.8.104.0030

חציבות ושונות בעבודות חשמלחציבות ושונות בעבודות חשמלחציבות ושונות בעבודות חשמלחציבות ושונות בעבודות חשמל 8.1048.1048.1048.104 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

חיבור מנועים ואביזרי פיקוד חשמליים 8.105 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
205.00 קומפלט חיבור חשמלי מושלם למנוע תלת פזי עד 10 כ"ס, לרבות כל חומרי העזר 

וצינור משוריין שרשורי עם ציפוי פלסטי בקרבת המנוע
1.8.105.0010

חיבור מנועים ואביזרי פיקוד חשמלייםחיבור מנועים ואביזרי פיקוד חשמלייםחיבור מנועים ואביזרי פיקוד חשמלייםחיבור מנועים ואביזרי פיקוד חשמליים 8.1058.1058.1058.105 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

בדיקות בודק מוסמך וסריקות תרמוגרפיות למתקני חשמל 8.107 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
810.00 קומפלט בדיקת מתקן חשמל דירתי במתח נמוך ע"י בודק מוסמך לרבות תשלום 

עבור הבדיקה, הגשת תוכניות וסיוע לבודק בעריכת המדידות
1.8.107.0020

בדיקות בודק מוסמך וסריקות תרמוגרפיות למתקניבדיקות בודק מוסמך וסריקות תרמוגרפיות למתקניבדיקות בודק מוסמך וסריקות תרמוגרפיות למתקניבדיקות בודק מוסמך וסריקות תרמוגרפיות למתקני 8.1078.1078.1078.107 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

הגדלת מתח חשמל - טיפול מול חברת חשמל 8.127 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,000.00 קומפלט 40X-25 לXמעבר מחד פאזי ו 1.8.127.0010

4,000.00 קומפלט 25X3-25 לתלת פאזיXמעבר מחד פאזי ו 1.8.127.0020
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
6,000.00 קומפלט 40X3-25 לתלת פאזיXמעבר מחד פאזי ו 1.8.127.0030

3,500.00 קומפלט טיפול מול חברת חשמל בהגדלת חיבור קיים לחיבור 40*1 אמפר כולל 
תשלום להגדלה והבדיקה והאישורים הנדרשים. התשלום כנגד מסמך של 

חברת החשמל. תשולם כנגד חשבונית בהתאם לחוזה מוריה.

1.8.127.0040

1,500.00 קומפלט טיפול מול חברת חשמל בהגדלת חיבור קיים לחיבור25*3 אמפר כולל 
תשלום להגדלה והבדיקה והאישורים הנדרשים. התשלום כנגד מסמך של 

חברת החשמל. תשולם כנגד חשבונית בהתאם לחוזה מוריה.

1.8.127.0050

הגדלת מתח חשמל - טיפול מול חברת חשמלהגדלת מתח חשמל - טיפול מול חברת חשמלהגדלת מתח חשמל - טיפול מול חברת חשמלהגדלת מתח חשמל - טיפול מול חברת חשמל 8.1278.1278.1278.127 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

עבודות חשמלעבודות חשמלעבודות חשמלעבודות חשמל 8888 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עבודות ריצוף 10 פרק:

פרוק והחלפת אריחים ואבן 10.10 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
43.00 מ"ר פרוק ריצוף קיים 1.10.10.0010

43.00 מ"ר פרוק ריצוף קיים בשטחים קטנים מעל 0.25 ועד 0.60 מ"ר 1.10.10.0020

18.00 מ"ר פרוק שיפולים (פנלים) קיימים 1.10.10.0030

58.00 קומפלט החלפת אריחי גרניט פורצלן/קרמיקה פגומים, בשטחי ריצוף קטנים של עד
0.10 מ"ר

1.10.10.0040

45.00 מ"א פרוק אדני חלונות מלוחות שיש (אבן) ברוחב עד 30 ס"מ 1.10.10.0050

פרוק והחלפת אריחים ואבןפרוק והחלפת אריחים ואבןפרוק והחלפת אריחים ואבןפרוק והחלפת אריחים ואבן 10.1010.1010.1010.10 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

ריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה 10.31 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
240.00 מ"ר ריצוף באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה במידות 33/33 ס"מ או  ס"מ או 

45/45 ס"מ או 50/50 ס"מ או 60/60 ס"מ, מחיר יסוד 60 ש"ח/מ"ר
1.10.31.0010

49.00 מ"א שיפולים  לריצוף הנ"ל, בגובה 7,10 ס"מ 1.10.31.0020

241.00 מ"ר ריצוף באריחי גרניט פורצלן נגד החלקה דרג R10 במידות 33/33 ס"מ או 
50/50 ס"מ, מחיר יסוד 60 ש"ח/מ"ר

1.10.31.0030

49.00 מ"א שיפולים לריצוף הנ"ל, בגובה 7,10 ס"מ 1.10.31.0040

200.00 קומפלט החלפת אריחי גרניט פורצלן/קרמיקה פגומים, בשטחי ריצוף קטנים של 
מעל 0.3 ועד 0.60 מ"ר (מקבץ)

1.10.31.0050
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

ריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקהריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקהריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקהריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה 10.3110.3110.3110.31 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

עבודות ריצוףעבודות ריצוףעבודות ריצוףעבודות ריצוף 10101010 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עבודות צביעה 11 פרק:

צבע וסיוד פנים, על טיח, בטון, בלוקים וגבס 11.11 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
38.00 מ"ר תיקוני שפכטל ב- 2 שכבות בשטחים ולאורך סדקים על קירות קיימים עם 

שפכטל, לרבות שפשוף השטח התיקון , סיתות הסדקים והתאמת עובי 
השפכטל החדש לקיים, עד למראה מושלם

1.11.11.0010

35.00 מ"ר צבע "סופרקריל" או ש"ע על טיח פנים או גבס במריחה או בהתזה, לרבות
שכבת "טמבורפיל" או ש"ע

1.11.11.0020

צבע וסיוד פנים, על טיח, בטון, בלוקים וגבסצבע וסיוד פנים, על טיח, בטון, בלוקים וגבסצבע וסיוד פנים, על טיח, בטון, בלוקים וגבסצבע וסיוד פנים, על טיח, בטון, בלוקים וגבס 11.1111.1111.1111.11 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

עבודות צביעהעבודות צביעהעבודות צביעהעבודות צביעה 11111111 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עבודות אלומניום 12 פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
כל המחירים כוללים חומר + עבודה + רווח ונקובים בשקלים חדשים (ללא

מע"מ) והינם מחירי קבלן עבודות אלומיניום.

להרכבת חלונות בגובה מעל 3.0 מ' (פני חלון מהרצפה) ישולם בנפרד 
עבור פיגום (במידה ובוצע עם פיגום).

חלון אלומניום ציר צד וחלון דו-צירי סב נטוי 12.14 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,160.00 מ"ר חלון ציר-צד  מאולגן/צבוע כדוגמת קליל 4500 או ש"ע, בשטח מעל 0.6 

מ"ר ועד 1.0 מ"ר
1.12.14.0010

1,680.00 מ"ר חלון ציר-צד  מאולגן/צבוע כדוגמת קליל 4500 או ש"ע, בשטח מעל 1.0 
מ"ר ועד 2.0 מ"ר

1.12.14.0020

2,360.00 מ"ר חלון ציר-צד מאולגן/צבוע כדוגמת קליל "בלגי" 4300 או ש"ע, בשטח 
מעל 0.6 מ"ר ועד 1.0 מ"ר

1.12.14.0030

2,720.00 מ"ר חלון  דו-צירי סב נטוי, מאולגן/צבוע כדוגמת קליל 4500 או ש"ע, בשטח 
מעל 0.6 מ"ר ועד 1.0 מ"ר

1.12.14.0040

2,280.00 מ"ר חלון  דו-צירי סב נטוי, מאולגן/צבוע כדוגמת קליל 4500 או ש"ע, בשטח 
מעל 1.0 מ"ר ועד 2.0 מ"ר

1.12.14.0050

חלון אלומניום ציר צד וחלון דו-צירי סב נטויחלון אלומניום ציר צד וחלון דו-צירי סב נטויחלון אלומניום ציר צד וחלון דו-צירי סב נטויחלון אלומניום ציר צד וחלון דו-צירי סב נטוי 12.1412.1412.1412.14 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

חלון אלומניום מרחב מוגן 12.15 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,640.00 יח' חלון מרחב מוגן  במידות 80/100 ס"מ או 100/100 ס"מ, תלוי-צד אטום 

גזים מאולגן/צבוע, לרבות זכוכית בטיחותית לפי הנחיות פיקוד העורף
1.12.15.0010

3,010.00 יח' חלון מרחב מוגן  במידות 80/100 ס"מ או 100/100 ס"מ, סב-נטוי 
(דריי-קיפ) אטום גזים מאולגן/צבוע, לרבות זכוכית בטיחותית לפי הנחיות

פיקוד העורף

1.12.15.0020

חלון אלומניום מרחב מוגןחלון אלומניום מרחב מוגןחלון אלומניום מרחב מוגןחלון אלומניום מרחב מוגן 12.1512.1512.1512.15 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

חלון אלומניום קיפ וחלון קבוע 12.16 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,550.00 יח' חלון קיפ מאולגן/צבוע כדוגמת קליל 4400 או 4500 או ש"ע, בשטח עד 

0.5 מ"ר
1.12.16.0010

1,670.00 יח' חלון קיפ מאולגן/צבוע כדוגמת קליל 4400 או 4500 או ש"ע, בשטח מעל 
0.5 מ"ר ועד 1.0 מ"ר

1.12.16.0020

1,730.00 יח' חלון קיפ מאולגן/צבוע כדוגמת קליל 4400 או 4500 או ש"ע, בשטח מעל 
1.0 מ"ר ועד 1.5 מ"ר

1.12.16.0030

1,710.00 יח' חלון קיפ מאולגן/צבוע כדוגמת קליל "בלגי" 4300 או ש"ע, בשטח עד 0.6 
מ"ר

1.12.16.0040

1,780.00 יח' חלון קיפ מאולגן/צבוע כדוגמת קליל "בלגי" 4300 או 4350 או ש"ע, 
בשטח מעל 0.6 מ"ר ועד 1.0 מ"ר

1.12.16.0050

2,130.00 יח' חלון קיפ מאולגן/צבוע כדוגמת קליל "בלגי" 4300 או 4350 או ש"ע, 
בשטח מעל 1.0 מ"ר ועד 1.5 מ"ר

1.12.16.0060

חלון קבוע

1,150.00 יח' חלון קבוע כדוגמת קליל 4500 או ש"ע, בשטח מעל 0.6 מ"ר ועד 1.0 מ"ר 1.12.16.0080

1,730.00 יח' חלון קבוע כדוגמת קליל 4500 או ש"ע, בשטח מעל 1.0 מ"ר ועד 2.0 מ"ר 1.12.16.0090

2,280.00 יח' חלון קבוע כדוגמת קליל 4500 או ש"ע, בשטח מעל 2.0 מ"ר ועד 3.0 מ"ר 1.12.16.0100

2,840.00 יח' חלון קבוע מחולק ל-3 אגפים, כדוגמת קליל 4500 או ש"ע, במידות 
40/250 ס"מ

1.12.16.0110

3,080.00 יח' חלון קבוע מחולק ל-3 אגפים, כדוגמת קליל 4500 או ש"ע, בשטח מעל 1.0
מ"ר ועד 2.0 מ"ר

1.12.16.0120

3,890.00 יח' חלון קבוע מחולק ל-3 אגפים, כדוגמת קליל 4500 או ש"ע, בשטח מעל 2.0
מ"ר ועד 3.0 מ"ר

1.12.16.0130

4,600.00 יח' חלון קבוע מחולק ל-3 אגפים, כדוגמת קליל 4500 או ש"ע, בשטח מעל 3.0
מ"ר ועד 4.0 מ"ר

1.12.16.0140
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

חלון אלומניום קיפ וחלון קבועחלון אלומניום קיפ וחלון קבועחלון אלומניום קיפ וחלון קבועחלון אלומניום קיפ וחלון קבוע 12.1612.1612.1612.16 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

חלונות אלומניום נגררות אגף על אגף (הזזה) של 2 אגפים ב 2 מסלולים 12.51 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,700.00 מ"ר דלת נגררת אגף על אגף של 2 אגפים ב-2 מסלולים מאולגנת/צבועה 

כדוגמת קליל 9000 או ש"ע, בשטח מעל 3.0 מ"ר ועד 4.0 מ"ר
1.12.51.0010

1,320.00 מ"ר דלת נגררת אגף על אגף של 2 אגפים ב-2 מסלולים מאולגנת/צבועה 
כדוגמת קליל 9000 או ש"ע, בשטח מעל 4.0 מ"ר ועד 6.0 מ"ר

1.12.51.0020

1,140.00 מ"ר דלת נגררת אגף על אגף של 2 אגפים ב-2 מסלולים מאולגנת/צבועה 
כדוגמת קליל 9000 או ש"ע, בשטח מעל 6.0 מ"ר ועד 8.0 מ"ר

1.12.51.0030

1,970.00 מ"ר דלת נגררת אגף על אגף של 2 אגפים ב-2 מסלולים מאולגנת/צבועה 
כדוגמת קליל 9200 או ש"ע, בשטח מעל 3.0 מ"ר ועד 4.0 מ"ר

1.12.51.0040

1,510.00 מ"ר דלת נגררת אגף על אגף של 2 אגפים ב-2 מסלולים מאולגנת/צבועה 
כדוגמת קליל 9200 או ש"ע, בשטח מעל 4.0 מ"ר ועד 6.0 מ"ר

1.12.51.0050

1,250.00 מ"ר דלת נגררת אגף על אגף של 2 אגפים ב-2 מסלולים מאולגנת/צבועה 
כדוגמת קליל 9200 או ש"ע, בשטח מעל 6.0 מ"ר ועד 8.0 מ"ר

1.12.51.0060

4,000.00 מ"ר דלת נגררת אגף על אגף של 2 אגפים ב-2 מסלולים מאולגנת/צבועה 
כדוגמת קליל 2200 או ש"ע, בשטח מעל 3.0 מ"ר ועד 4.0 מ"ר

1.12.51.0070

250.00 יח' פירוק דלתות אלומיניום ומשקופיהן בשטח של עד 4 מ"ר ופינויין 1.12.51.0080

חלונות אלומניום נגררות אגף על אגף (הזזה) של 2חלונות אלומניום נגררות אגף על אגף (הזזה) של 2חלונות אלומניום נגררות אגף על אגף (הזזה) של 2חלונות אלומניום נגררות אגף על אגף (הזזה) של 2 12.5112.5112.5112.51 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

חלונות אלומניום נגררות אגף על אגף (הזזה) של 3 אגפים ו 4 אגפים 12.52 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
דלתות נגררות אגף על אגף של 3 אגפים ב-3 מסלולים

1,140.00 מ"ר דלת נגררת אגף על אגף של 3 אגפים ב-3 מסלולים מאולגנת/צבועה 
כדוגמת קליל 9000 או ש"ע, בשטח מעל 8.0 מ"ר ועד 10.0 מ"ר

1.12.52.0020

1,440.00 מ"ר דלת נגררת אגף על אגף של 3 אגפים ב-3 מסלולים מאולגנת/צבועה 
כדוגמת קליל 9000 או ש"ע, בשטח מעל 6.0 מ"ר ועד 8.0 מ"ר

1.12.52.0030

1,620.00 מ"ר דלת נגררת אגף על אגף של 3 אגפים ב-3 מסלולים מאולגנת/צבועה 
כדוגמת קליל 9000 או ש"ע, בשטח מעל 4.0 מ"ר ועד 6.0 מ"ר

1.12.52.0040

דלתות נגררות אגף על אגף של 4 אגפים ב-2 מסלולים

1,330.00 מ"ר דלת נגררת אגף על אגף של 4 אגפים ב-2 מסלולים מאולגנת/צבועה 
כדוגמת קליל 9000 או ש"ע, בשטח מעל 8.0 מ"ר ועד 10.0 מ"ר

1.12.52.0060

1,180.00 מ"ר דלת נגררת אגף על אגף של 4 אגפים ב-2 מסלולים מאולגנת/צבועה 
כדוגמת קליל 9000 או ש"ע, בשטח מעל 10.0 מ"ר ועד 12.0 מ"ר

1.12.52.0070
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
דלתות נגררות אגף על אגף של 4 אגפים ב-4 מסלולים

920.00 מ"ר דלת נגררת אגף על אגף של 4 אגפים ב-4 מסלולים מאולגנת/צבועה 
כדוגמת קליל 7000 או ש"ע, בשטח מעל 6.0 מ"ר ועד 8.0 מ"ר

1.12.52.0090

820.00 מ"ר דלת נגררת אגף על אגף של 4 אגפים ב-4 מסלולים מאולגנת/צבועה 
כדוגמת קליל 7000 או ש"ע, בשטח מעל 8.0 מ"ר ועד 10.0 מ"ר

1.12.52.0100

760.00 מ"ר דלת נגררת אגף על אגף של 4 אגפים ב-4 מסלולים מאולגנת/צבועה 
כדוגמת קליל 7000 או ש"ע, בשטח מעל 10.0 מ"ר ועד 12.0 מ"ר

1.12.52.0110

חלונות אלומניום נגררות אגף על אגף (הזזה) של 3חלונות אלומניום נגררות אגף על אגף (הזזה) של 3חלונות אלומניום נגררות אגף על אגף (הזזה) של 3חלונות אלומניום נגררות אגף על אגף (הזזה) של 3 12.5212.5212.5212.52 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

דלתות אלומניום ציריות 12.53 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,230.00 מ"ר דלת ציר אגף אחד מאולגנת/צבועה כדוגמת קליל 4500 או ש"ע, בשטח 

מעל 1.0 מ"ר ועד 2.0 מ"ר
1.12.53.0010

1,670.00 מ"ר דלת ציר אגף אחד מאולגנת/צבועה כדוגמת קליל 4500 או ש"ע, בשטח 
מעל 2.0 מ"ר ועד 3.0 מ"ר

1.12.53.0020

2,530.00 מ"ר דלת ציר אגף אחד מאולגנת/צבועה כדוגמת קליל "בלגי" 4300 או 4350 
או ש"ע, בשטח מעל 1.0 מ"ר ועד 2.0 מ"ר

1.12.53.0030

2,220.00 מ"ר דלת ציר אגף אחד מאולגנת/צבועה כדוגמת קליל "בלגי" 4300 או 4350 
או ש"ע, בשטח מעל 2.0 מ"ר ועד 3.0 מ"ר

1.12.53.0040

2,020.00 מ"ר דלת ציר אגף אחד מאולגנת/צבועה עם אגף קבוע בצד כדוגמת קליל 
"בלגי" 4300 או 4350 ש"ע. הדלת והאגף בשטח כולל מעל 3.0 מ"ר ועד 

4.0 מ"ר

1.12.53.0050

1,920.00 מ"ר דלת ציר אגף אחד מאולגנת/צבועה עם אגף קבוע בצד כדוגמת קליל 
"בלגי" 4300 או 4350 ש"ע. הדלת והאגף בשטח כולל מעל 4.0 מ"ר ועד 

5.0 מ"ר

1.12.53.0060

2,520.00 מ"ר דלת ציר שני אגפים מאולגנת/צבועה כדוגמת קליל 4500 או ש"ע, בשטח 
מעל 3.0 מ"ר ועד 4.0 מ"ר

1.12.53.0070

2,170.00 מ"ר דלת ציר שני אגפים מאולגנת/צבועה כדוגמת קליל 4500 או ש"ע, בשטח 
מעל 4.0 מ"ר ועד 5.0 מ"ר

1.12.53.0080

דלתות אלומניום ציריותדלתות אלומניום ציריותדלתות אלומניום ציריותדלתות אלומניום ציריות 12.5312.5312.5312.53 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

ויטרינות כניסה מאלומניום בשטחים ציבוריים 12.61 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
78.00 מ"ר פירוק ויטרינה מאלומיניום, לרבות המשקוף 1.12.61.0010

ויטרינות כניסה מאלומניום בשטחים ציבורייםויטרינות כניסה מאלומניום בשטחים ציבורייםויטרינות כניסה מאלומניום בשטחים ציבורייםויטרינות כניסה מאלומניום בשטחים ציבוריים 12.6112.6112.6112.61 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

דפנות קבועות - ויטרינות מאלומניום 12.62 תת פרק:
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
860.00 מ"ר ויטרינה קבועה של אלומיניום מאולגן/צבוע וזכוכית 6 מ"מ מחוסמת, 

כדוגמת קליל 2000 או ש"ע
1.12.62.0010

1,070.00 מ"ר ויטרינה קבועה של אלומיניום מאולגן/צבוע וזכוכית 6 מ"מ מחוסמת, 
כדוגמת קליל 4900 או ש"ע

1.12.62.0020

דפנות קבועות - ויטרינות מאלומניוםדפנות קבועות - ויטרינות מאלומניוםדפנות קבועות - ויטרינות מאלומניוםדפנות קבועות - ויטרינות מאלומניום 12.6212.6212.6212.62 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

תריסי רפפה ותריסי גלילה מאלומניום ומנועים חשמליים לתריסים 12.101 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
תריסי רפפה נגררים

הערות: .1 תשלום מינימלי לפי 0.6 מ"ר.<br>.2 תריסי רפפה נגררים 
יבוצעו בהתאם לת"י 1509 חלק 1.

850.00 מ"ר תריס עם רפפות  ,P.V.C נגרר אגף אחד לרבות חוצץ אנכי, בשטח מעל 0.6
מ"ר ועד 1.0 מ"ר

1.12.101.0030

700.00 מ"ר תריס עם רפפות  ,P.V.C נגרר אגף אחד לרבות חוצץ אנכי, בשטח מעל 1.0
מ"ר ועד 2.0 מ"ר

1.12.101.0040

560.00 מ"ר תריס עם רפפות  ,P.V.C נגרר אגף אחד לרבות חוצץ אנכי, בשטח מעל 2.0
מ"ר ועד 2.5 מ"ר

1.12.101.0050

1,080.00 מ"ר תריס עם רפפות ,P.V.C נגרר אגף על אגף של 2 אגפים, ב-2 מסלולים, 
בשטח מעל 0.6 מ"ר ועד 1.0 מ"ר

1.12.101.0060

960.00 מ"ר תריס עם רפפות ,P.V.C נגרר אגף על אגף של 2 אגפים, ב-2 מסלולים, 
בשטח מעל 1.0 מ"ר ועד 2.0 מ"ר

1.12.101.0070

820.00 מ"ר תריס עם רפפות ,P.V.C נגרר אגף על אגף של 2 אגפים, ב-2 מסלולים, 
בשטח מעל 2.0 מ"ר ועד 4.0 מ"ר

1.12.101.0080

1,030.00 מ"ר תריס עם רפפות ,P.V.C נגרר אגף על אגף של 3 אגפים, ב-3 מסלולים, 
בשטח מעל 2.0 מ"ר ועד 3.0 מ"ר

1.12.101.0090

860.00 מ"ר תריס עם רפפות ,P.V.C נגרר אגף על אגף של 3 אגפים, ב-3 מסלולים, 
בשטח מעל 3.0 מ"ר ועד 5.0 מ"ר

1.12.101.0100

770.00 מ"ר תריס עם רפפות ,P.V.C נגרר אגף על אגף של 3 אגפים, ב-3 מסלולים, 
בשטח מעל 5.0 מ"ר ועד 7.0 מ"ר

1.12.101.0110

970.00 מ"ר תריס עם רפפות ,P.V.C אגף אחד תלוי על צירי צד, בשטח מעל 0.6 מ"ר 
ועד 1.2 מ"ר

1.12.101.0120

1,560.00 מ"ר תריס עם רפפות P.V.C, 2 אגפים תלויים על צירי צד, בשטח מעל 0.6 מ"ר
ועד 1.0 מ"ר

1.12.101.0130

1,320.00 מ"ר תריס עם רפפות ,P.V.C 2 אגפים תלויים על צירי צד, בשטח מעל 1.0 מ"ר
ועד 2.0 מ"ר

1.12.101.0140

181.00 מ"ר P.V.C   תוספת עבור רפפות מאלומיניום עם פוליאוריטן מוקצף במקום 1.12.101.0150
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
340.00 מ"ר P.V.C  תוספת עבור רפפות מאלומיניום שחול (משוך) במקום 1.12.101.0160

155.00 מ"ר תוספת עבור מיגון תריסי הזזה 1.12.101.0170

143.00 מ"א תוספת עבור בדיד (חוצץ) אנכי 1.12.101.0180

104.00 מ"א תוספת עבור בדיד (חוצץ) אופקי 1.12.101.0190

תריסי גלילה

780.00 מ"ר תריס גלילה עם רפפות  ,P.V.C לרבות ארגז תריס מונובלוק ,30 בשטח 
מעל 0.6 מ"ר ועד 1.0 מ"ר

1.12.101.0210

760.00 מ"ר תריס גלילה עם רפפות  ,P.V.C לרבות ארגז תריס מונובלוק ,30 בשטח 
מעל 1.0 מ"ר ועד 3.0 מ"ר

1.12.101.0220

530.00 מ"ר תריס גלילה עם רפפות  ,P.V.C לרבות ארגז תריס מונובלוק ,30 בשטח 
מעל 3.0 מ"ר ועד 6.0 מ"ר

1.12.101.0230

1,020.00 מ"ר תריס גלילה עם רפפות מאלומיניום עם פוליאוריטן מוקצף לרבות ארגז 
תריס מונובלוק ,30 בשטח מעל 0.6 מ"ר ועד 1.0 מ"ר

1.12.101.0240

980.00 מ"ר תריס גלילה עם רפפות מאלומיניום עם פוליאוריטן מוקצף לרבות ארגז 
תריס מונובלוק ,30 בשטח מעל 1.0 מ"ר ועד 3.0 מ"ר

1.12.101.0250

820.00 מ"ר  תריס גלילה עם רפפות מאלומיניום עם פוליאוריטן מוקצף לרבות ארגז 
תריס מונובלוק ,30 בשטח מעל 3.0 מ"ר ועד 6.0 מ"ר

1.12.101.0260

1,220.00 מ"ר תריס גלילה עם רפפות מאלומיניום עם פוליאוריטן מוקצף מחוזק באופן 
מיוחד לרבות ארגז תריס מונובלוק 30

1.12.101.0270

1,440.00 מ"ר תריס גלילה עם רפפות מאלומיניום שחול (משוך) לרבות ארגז תריס 
מונובלוק ,30 בשטח מעל 0.6 מ"ר ועד 1.0 מ"ר

1.12.101.0280

1,320.00 מ"ר תריס גלילה עם רפפות מאלומיניום שחול (משוך) לרבות ארגז תריס 
מונובלוק ,30 בשטח מעל 1.0 מ"ר ועד 3.0 מ"ר

1.12.101.0290

950.00 מ"ר תריס גלילה עם רפפות מאלומיניום שחול (משוך) לרבות ארגז תריס 
מונובלוק ,30 בשטח מעל 3.0 מ"ר ועד 6.0 מ"ר

1.12.101.0300

1,750.00 מ"ר תריס גלילה "תריס אור" עם רפפות מאלומיניום שחול (משוך) וחריצים 
גדולים בין השלבים, צבע לבן לרבות ארגז תריס מונובלוק ,30 בשטח מעל

0.6 מ"ר ועד 1.0 מ"ר

1.12.101.0310

1,600.00 מ"ר תריס גלילה "תריס אור" עם רפפות מאלומיניום שחול (משוך) וחריצים 
גדולים בין השלבים, צבע לבן לרבות ארגז תריס מונובלוק ,30 בשטח מעל

1.0 מ"ר ועד 3.0 מ"ר

1.12.101.0320

0.04 קומפלט תוספת עבור תריס גלילה עם ארגז מונובלוק 40 במקום תריס גלילה עם 
ארגז מונובלוק .30 התוספת הינה 4% למחיר תריסי הגלילה

1.12.101.0330
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,360.00 מ"ר תריס גלילה "תריס אור" עם רפפות מאלומיניום שחול (משוך) וחריצים 

גדולים בין השלבים, צבע לבן לרבות ארגז תריס מונובלוק ,30 בשטח מעל
3.0 מ"ר ועד 6.0 מ"ר

1.12.101.0340

660.00 יח' מנוע חשמלי לתריס במשקל עד 20 ק"ג, לא כולל נק' החשמל 1.12.101.0350

810.00 יח' מנוע חשמלי לתריס במשקל מעל 20 ק"ג ועד 30 ק"ג, לא כולל נק' החשמל 1.12.101.0360

145.00 יח' פירוק תריסי אלומיניום ומשקופיהם בשטח של עד 2 מ"ר 1.12.101.0370

99.00 יח' פירוק ארגז תריס קיים במידות 35/100 ס"מ 1.12.101.0380

285.00 יח' פירוק ארגז תריס קיים במידות 35/100 ס"מ וסגירת הפתח (הפנימי) ע"י 
לוח גבס בעובי 1.25 ס"מ, לרבות קונסטרוקציה ושפכטל

1.12.101.0390

תריסי רפפה ותריסי גלילה מאלומניום ומנועים חשתריסי רפפה ותריסי גלילה מאלומניום ומנועים חשתריסי רפפה ותריסי גלילה מאלומניום ומנועים חשתריסי רפפה ותריסי גלילה מאלומניום ומנועים חש 12.10112.10112.10112.101 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

רשתות גלילה ורשתות יתושים 12.110 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
600.00 מ"ר רשת גלילה מניילון, בשטח מעל 0.6 מ"ר ועד 1.0 מ"ר 1.12.110.0010

הערה: תשלום מינימלי לפי 0.6 מ"ר.

480.00 מ"ר רשת גלילה מניילון, בשטח מעל 1.0 מ"ר ועד 2.0 מ"ר 1.12.110.0030

380.00 מ"ר רשת גלילה מניילון, בשטח מעל 2.0 מ"ר ועד 3.0 מ"ר 1.12.110.0040

640.00 מ"ר רשת יתושים קטנה מניילון או מאלומיניום, עבור חלון הזזה (הרשת על 
חצי הפתח) לרבות מסגרת מפרופיל אלומיניום מאולגן במידות 40/15 

מ"מ, מותקנת על מסילה קיימת במשקוף החלון, בשטח מעל 0.6 מ"ר ועד 
1.0 מ"ר. המדידה לפי שטח הרשת

1.12.110.0050

480.00 מ"ר רשת יתושים קטנה מניילון או מאלומיניום, עבור חלון הזזה (הרשת על 
חצי הפתח) לרבות מסגרת מפרופיל אלומיניום מאולגן במידות 40/15 

מ"מ, מותקנת על מסילה קיימת במשקוף החלון, בשטח מעל 1.0 מ"ר ועד 
2.0 מ"ר. המדידה לפי שטח הרשת

1.12.110.0060

950.00 מ"ר רשת יתושים קטנה מניילון או מאלומיניום, עבור חלון הזזה (הרשת על 
חצי הפתח) לרבות מסגרת מפרופיל אלומיניום מאולגן במידות 40/15 

מ"מ, לרבות מסילה בתוך משקוף החלון, בשטח מעל 0.6 מ"ר ועד 1.0 מ"ר.
המדידה לפי שטח הרשת

1.12.110.0070

680.00 מ"ר רשת יתושים קטנה מניילון או מאלומיניום, עבור חלון הזזה (הרשת על 
חצי הפתח) לרבות מסגרת מפרופיל אלומיניום מאולגן במידות 40/15 

מ"מ, לרבות מסילה בתוך משקוף החלון, בשטח מעל 1.0 מ"ר ועד 2.0 מ"ר.
המדידה לפי שטח הרשת

1.12.110.0080
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כתב כמויות למכרז מספר 27/2020
mמכרז מסגרת למיגון אקוסטי דירתי

תת כתב: מיגון אקוסטי דירתי

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
790.00 מ"ר רשת יתושים "קליל חדשה" מניילון או מאלומיניום, עבור חלון הזזה 

(הרשת על חצי הפתח), לרבות גלגלונים, מותקנת על מסילה קיימת 
במשקוף החלון, בשטח מעל 0.6 מ"ר ועד 1.0 מ"ר. המדידה לפי שטח 

הרשת

1.12.110.0090

620.00 מ"ר רשת יתושים "קליל חדשה" מניילון או מאלומיניום, עבור חלון הזזה 
(הרשת על חצי הפתח), לרבות גלגלונים, מותקנת על מסילה קיימת 

במשקוף החלון, בשטח מעל 1.0 מ"ר ועד 2.0 מ"ר. המדידה לפי שטח 
הרשת

1.12.110.0100

456.00 יח' רשת יתושים קבועה לרבות מסגרת מפרופיל אלומיניום מאולגן במידות 
עד 1.0 מ"ר וניתנת לפירוק

1.12.110.0110

640.00 מ"ר רשת יתושים קטנה מניילון או אלומיניום נגררת בתוך משקוף הדלת, 
מאולגנת וצבועה כדוגמת קליל 7000 או ש"ע, בשטח מעל 1.4 מ"ר ועד 

2.6 מ"ר

1.12.110.0120

640.00 מ"ר דלת רשת יתושים קטנה מניילון או אלומיניום, ציר אגף אחד מאולגנת 
/צבועה מפרופיל 40/28 מ"מ, בשטח מעל 1.4 מ"ר ועד 2.6 מ"ר

1.12.110.0130

40.00 מ"ר פירוק רשתות יתושים, לרבות מסגרת 1.12.110.0140

180.00 יח' התקנה בלבד של רשת יתושים קבועה 1.12.110.0150

80.00 מ"ר החלפת רשת יתושים במסגרת קיימת 1.12.110.0160

רשתות גלילה ורשתות יתושיםרשתות גלילה ורשתות יתושיםרשתות גלילה ורשתות יתושיםרשתות גלילה ורשתות יתושים 12.11012.11012.11012.110 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

זכוכית לזיגוג דלתות וחלונות וציפוי חלונות 12.111 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
210.00 מ"ר תוספת עבור זכוכית ביטחון 5+4 מ"מ (טריפלקס) עם P.V.B 0.38 במקום 

זכוכית 4 מ"מ שקופה
1.12.111.0010

260.00 מ"ר תוספת עבור זכוכית ביטחון 5+4 מ"מ (טריפלקס) עם P.V.B 0.76 במקום 
זכוכית 4 מ"מ שקופה

1.12.111.0020

38.00 מ"ר תוספת עבור זכוכית חלבית 4 מ"מ במקום זכוכית 4 מ"מ שקופה 1.12.111.0030

66.00 מ"ר תוספת עבור זכוכית חלבית 6 מ"מ במקום זכוכית 4 מ"מ שקופה 1.12.111.0040

370.00 מ"ר ציפוי מסוג "פילם פוטו-כרומי" כדוגמת "סמארט פילמס" או ש"ע, ברוחב 
150 ס"מ לכל הגובה ובעובי 0.05 מ"מ,  מעבר אור 70% בלילה ו- 30% 

במהלך היום, בהדבקה פנימית על חלונות או מחיצות זכוכית קיימות עם 
חיווט מוכן להתקנה, לרבות שנאי 48-220 וולט, אחריות ל-12 חודשים. 

המחיר לא כולל נקודת חשמל

1.12.111.0050

340.00 מ"ר ציפוי חיצוני בהדבקה על תקרות זכוכית "סקיילייט" לחסימת קרינת שמש,
הצללה וחיסכון באנרגיה, עשוי מפוליאסטר רב-שכבתי מסוג "אל-סאן 

רפלקטיבי", דגם "SILVER SKYLITE 20" תוצרת "קוטלב חניתה" או ש"ע,
מעבר אור ,85% הצללה ודחיית חום %83

1.12.111.0060
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כתב כמויות למכרז מספר 27/2020
mמכרז מסגרת למיגון אקוסטי דירתי

תת כתב: מיגון אקוסטי דירתי

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

זכוכית לזיגוג דלתות וחלונות וציפוי חלונותזכוכית לזיגוג דלתות וחלונות וציפוי חלונותזכוכית לזיגוג דלתות וחלונות וציפוי חלונותזכוכית לזיגוג דלתות וחלונות וציפוי חלונות 12.11112.11112.11112.111 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

תוספות לדלתות וחלונות מאלומניום 12.115 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
קומפלט תוספת עבור צבע "Super Durable". התוספת הינה 4% למחירי החלונות 1.12.115.0010

150.00 קומפלט בידוד אקוסטי לארגז תריס 1.12.115.0020

תוספות לדלתות וחלונות מאלומניוםתוספות לדלתות וחלונות מאלומניוםתוספות לדלתות וחלונות מאלומניוםתוספות לדלתות וחלונות מאלומניום 12.11512.11512.11512.115 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

עבודות אלומניוםעבודות אלומניוםעבודות אלומניוםעבודות אלומניום 12121212 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עבודות אבן 14 פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
עובי האבן בכל סוגי העיבוד 4 ס"מ לפות בנקודה הצרה, אחרי סיתות

כל המחירים (אלא אם צויין בסעיף "עבודה/נתקנה בלבד") כוללים 
חומר+עבודה+רווח ונקובים בשקלים חדשים (ללא מע"מ) והינם מחירי 

קבלן ראשי

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

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
480.00 מ"ר חיפוי קירות בלוחות אבן נסורה בעיבוד "מוטבה" בעובי 5 ס"מ, לרבות 

יציקת בטון אל הקיר הקיים. עובי של החיפוי 9 ס"מ. העבודה כוללת 4 
קידוחים בכל אבן, חיבור בחוט "נירוסטה" אל רשת מאחרוי האבן (רשת 

פלדה נמדדת בנפרד ) מחיר יסוד לאבן 180 ₪ למ"ר

1.14.50.0010

חיפוי קירות בלוחות אבן (טבעי ותעשייתי)חיפוי קירות בלוחות אבן (טבעי ותעשייתי)חיפוי קירות בלוחות אבן (טבעי ותעשייתי)חיפוי קירות בלוחות אבן (טבעי ותעשייתי) 14.5014.5014.5014.50 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

עבודות אבןעבודות אבןעבודות אבןעבודות אבן 14141414 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

מערכת מיזוג אוויר 15 פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
.3 המחירים כוללים אספקה, התקנה, ויסות ומסמכי קבלה של כל הציוד 

המתואר.

.6 כל המחירים כוללים חומר + עבודה + רווח ונקובים בשקלים חדשים 
(ללא מע"מ) והינם מחירי קבלן  מתקני מיזוג אוויר.

הערות:
  BTU/HR. 9,000-1  1 כ"ס שווה כ.

.2 התקנה סטנדרטית כוללת: הובלה, אביזרי תלייה, תושבות ליחידת 
העיבוי, חיבור היחידה לניקוז, 2.0 מ"א ראשונים של צנרת גז, חשמל 

ופיקוד, פתיחת פתח בקיר חיצוני עד 3' למעבר צנרת גז ואיטומו.
.3 מערכת מודולרית לאיטום מעברי צנרת גז וכבלי חשמל למזגן מפוצל 

במקלט/מרחב מוגן-ראה תת פרק 59.050
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
כל העבודות בפרק זה, כוללות את עבודות הגמר כגון טיח, צבע, 

ריצוף,איטום וכ'ו, ללא תשלום נוסף, עד להחזרת המצב לקדמותו. 
וכוללות פרוק יחידת המזגן הקיים, לרבות מעבה, מאד וניתוק צנרת הגז 

וכל המכלולים ופינויים. כולל סגירת פתחי מעבר בקירות, על ידי 
בלוקים, טיח וצבע עד לביצוע מושלם.

מחיר התקנת יחידת מיזוג כוללת בבסיס: .1 התקנת היחידה הפנימית .2 
התקנת היחידה החיצונית בגג/בקרקע/בחזית ובכל מקום אחר עליו יורה 
המפקח ו/או המתכנן .3 היחידה החיצונית תכלול אביזרי תליה או קיבוע 
תקניים כולל בולמי זעזועים .4 צנרת נחושת מתאימה כולל בידוד 9 מ"מ, 

כבל חשמל ופיקוד בין היחידות 7 מ"א .5 ביצוע בדיקת וואקום למניעת 
אוויר בצנרת ובמערכת המיזוג. הבדיקה תבוצע בהתאם להוראות יצרן .6 
הוספת גז במידת הצורך לאחר הפעלת המערכת ובדיקתה .7 צנרת ניקוז מי

המזגן עד לנקודת איסוף נוזלים .8 קידוח מעבר צנרת בקירות בטון ו/או 
בלוק .9 בריח נעילה ומנעול.

מחיר התקנת יחידת מיזוג מיני מרכזי כוללת בנוסף לבסיס: .1 התקנת 
מרכזייה במאייד .2 עד 5 פתחי אוויר הכוללים מערכת צינורות שרשוריים 
לאספקת אוויר , מתאמים ומפזרים דוגמת "טוויטופלאסט" או ש"ע 3.גריל 

אוויר חוזר.

הערות: .1 1 כ"ס שווה כ- BTU/HR .9,000 התקנה סטנדרטית כוללת: 
הובלה, אביזרי תלייה, תושבת ליחידת העיבוי, חיבור היחידה לניקוז, 2.0
מ"א ראשונים של צנרת גז, חשמל ופיקוד, פתיחת פתח בקיר חיצוני עד "3 

למעבר צנרת גז ואיטומו.<. מערכת מודולרית לאיטום מעברי צנרת גז 
וכבלי חשמל למזגן מפוצל במקלט/מרחב מוגן - ראה תת פרק .59.050<. 

תושבת תלויה למזגן וסורג הגנה למזגן - ראה סעיפים 06.051.1010-1040.

מזגנים מפוצלים ויחידות מיני מרכזי 15.41 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,540.00 קומפלט מזגן מפוצל (התקנה סטנדרטית) כדוגמת "אלקטרה" או ש"ע לתפוקת 

קירור BTU/HR 9,500 בעל דירוג אנרגטי A או B לרבות 2.0 מ"א ראשונים
של צנרת גז וחשמל, מותקן מושלם

1.15.41.0010

2,860.00 קומפלט מזגן מפוצל (התקנה סטנדרטית) כדוגמת "אלקטרה" או "תדיראן" או ש"ע 
לתפוקת קירור BTU/HR 10,000-12,000 בעל דירוג אנרגטי A או B לרבות

2.0 מ"א ראשונים של צנרת גז וחשמל, מותקן מושלם

1.15.41.0020

4,240.00 קומפלט מזגן מפוצל (התקנה סטנדרטית) כדוגמת "אלקטרה" או ש"ע לתפוקת 
קירור BTU/HR 15,000-18,000 בעל דירוג אנרגטי A או B לרבות 2.0 מ"א

ראשונים של צנרת גז וחשמל, מותקן מושלם

1.15.41.0030

4,980.00 קומפלט מזגן מפוצל (התקנה סטנדרטית) כדוגמת "תדיראן" או ש"ע לתפוקת קירור 
BTU/HR 20,000 בעל דירוג אנרגטי A או B לרבות 2.0 מ"א ראשונים של 

צנרת גז וחשמל, מותקן מושלם

1.15.41.0040

5,600.00 קומפלט מזגן מפוצל (התקנה סטנדרטית) כדוגמת "אלקטרה" או "תדיראן" או ש"ע 
לתפוקת קירור BTU/HR 24,000 בעל דירוג אנרגטי A או B לרבות 2.0 

מ"א ראשונים של צנרת גז וחשמל, מותקן מושלם

1.15.41.0050

7,070.00 קומפלט מזגן מפוצל (התקנה סטנדרטית) כדוגמת "אלקטרה" או "תדיראן" או ש"ע 
לתפוקת קירור BTU/HR 28,500 בעל דירוג אנרגטי A או B לרבות 2.0 

מ"א ראשונים של צנרת גז וחשמל, מותקן מושלם

1.15.41.0060
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כתב כמויות למכרז מספר 27/2020
mמכרז מסגרת למיגון אקוסטי דירתי

תת כתב: מיגון אקוסטי דירתי

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
7,280.00 קומפלט מזגן מפוצל (התקנה סטנדרטית) לתפוקת קירור BTU/HR 34,800 בעל 

דירוג אנרגטי A או B לרבות 2.0 מ"א ראשונים של צנרת גז וחשמל, מותקן
מושלם

1.15.41.0070

3,500.00 קומפלט מזגן מפוצל אינוורטר (התקנה סטנדרטית)כדוגמת "אלקטרה" או "תדיראן"
או ש"ע לתפוקת קירור נומינלית BTU/HR 8,500-9,500 לרבות 2.0 מ"א 

ראשונים של צנרת גז וחשמל, מותקן מושלם

1.15.41.0080

3,920.00 קומפלט מזגן מפוצל אינוורטר (התקנה סטנדרטית)כדוגמת "אלקטרה" או "תדיראן"
או ש"ע לתפוקת קירור נומינלית BTU/HR 12,000 לרבות 2.0 מ"א 

ראשונים של צנרת גז וחשמל, מותקן מושלם

1.15.41.0090

5,300.00 קומפלט מזגן מפוצל אינוורטר (התקנה סטנדרטית) כדוגמת "אלקטרה" או 
"תדיראן" או ש"ע לתפוקת קירור נומינלית BTU/HR 17,000 לרבות 2.0 

מ"א ראשונים של צנרת גז וחשמל, מותקן מושלם

1.15.41.0100

6,740.00 קומפלט מזגן מפוצל אינוורטר (התקנה סטנדרטית)כדוגמת "אלקטרה" או "תדיראן"
או ש"ע לתפוקת קירור נומינלית BTU/HR 23,000-24,000 לרבות 2.0 מ"א 

ראשונים של צנרת גז וחשמל, מותקן מושלם

1.15.41.0110

7,800.00 קומפלט מזגן מפוצל אינוורטר (התקנה סטנדרטית) כדוגמת "אלקטרה" או 
 27,000-28,000 BTU/HR תדיראן" 400 או ש"ע לתפוקת קירור נומינלית"

לרבות 2.0 מ"א ראשונים של צנרת גז וחשמל  מותקן מושלם

1.15.41.0120

8,840.00 קומפלט מזגן מפוצל אינוורטר (התקנה סטנדרטית)כדוגמת "תדיראן" או ש"ע 
לתפוקת קירור נומינלית BTU/HR 31,000 לרבות 2.0 מ"א ראשונים של 

צנרת גז וחשמל מותקן מושלם

1.15.41.0130

12,000.00 קומפלט  24,000 BTU/HR מזגן מיני מרכזי אינוורטר לתפוקת קירור נומינלית
(התקנה סטנדרטיתכדוגמת "אלקטרה" או  לרבות 2 מ"א צנרת גז, לא כולל

תעלת מ.א, עבודות בניה וגבס, מותקן מושלם

1.15.41.0140

113.00 מ"א צנרת גז וחשמל למזגן עם מעטה למיזוג אוויר (צמ"א) הכוללת 2 צינורות 
נחושת מבודדים בקטרים ",3/8 ",5/8 צינור חשמל עם כבל רב גידי, הכל 
מאוגד יחדיו בשרוול (מעל 2.0 מ"א הראשונים הכלולים במחיר התקנת 

מזגן) לרבות מילוי גז ושמן כנדרש לתוספת צנרת זו

1.15.41.0150

250.00 יח' קריאת שרות (בדיקה) של טכנאי מזגנים או יציאה לאיתור תקלה (ללא 
תיקון)

1.15.41.0160

350.00 קומפלט  BTU/HR פירוק יחידת מזגן מפוצל עם מעטה, בתפוקת קירור של עד
23,000 (ס"כ 2.5), לרבות ניתוק יחידת העיבוי וצנרת הגז ופינויין למקום 

אליו יורה המזמין

1.15.41.0170

440.00 קומפלט  BTU/HR פירוק יחידת מזגן מפוצל עם מעטה, בתפוקת קירור של מעל
23,000 (ס"כ 2.5), לרבות ניתוק יחידת העיבוי וצנרת הגז ופינויין למקום 

אליו יורה המזמין

1.15.41.0180

400.00 יח' פירוק יחידת מאייד (פנימית) של מזגן מפוצל (לצורך שיפוץ או שיקום 
הקירות) והתקנתה מחדש על הקיר, לאחר גמר עבודות השיפוץ, לרבות 

חיבור לחשמל וניקוז קיימים

1.15.41.0190



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 03/09/202032

כתב כמויות למכרז מספר 27/2020
mמכרז מסגרת למיגון אקוסטי דירתי

תת כתב: מיגון אקוסטי דירתי

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
650.00 קומפלט פירוק יחידה מיני מרכזית לרבות יחידת האיוד, יחידת העיבוי, צנרת הגז 

והתעלות, ופינויין למקום עליו יורה המזמין
1.15.41.0200

350.00 קומפלט פירוק יחידת מאייד בלבד של יחידה מיני מרכזית, לרבות התעלות, 
ופינויין למקום עליו יורה המזמין

1.15.41.0210

270.00 יח' פירוק יחידת מאייד בלבד של מזגן מפוצל עם מעטה, ופינוייה למקום עליו
יורה המזמין

1.15.41.0220

3,500.00 קומפלט התקנה בלבד של מזגן מיני מרכזי חדש עד 4 פתחים (מפזרים), בתפוקת 
קירור של 31,000 (3.5 כ"ס), לרבות התקנת יח' פנימית ויח' חיצונית על 
גבי תושבת, חציבת פתחים בקיר בלוקים, תעלות גמישות באורך מצטבר 

עד 15 מ', חיבור לחשמל, ניקוז וצנרת גז באורך של עד 10 מ"א, לרבות 
מפזרי אוויר ושבכת אוויר חוזר, מילוי גז. המזגן, תושבת, נקודות ניקוז 

וחשמל יסופקו ע"י המזמין. ללא עבודות גבס

1.15.41.0230

מזגנים מפוצלים ויחידות מיני מרכזימזגנים מפוצלים ויחידות מיני מרכזימזגנים מפוצלים ויחידות מיני מרכזימזגנים מפוצלים ויחידות מיני מרכזי 15.4115.4115.4115.41 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

VRF מערכות 15.42 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
HEAT PUMP מעבים

27,000.00 יח' מעבה Heat Pump לתפוקת קירור של BTU/HR 48,000 לרבות הנפה לגג, 
חיבורי צנרת, תקשורת וחשמל

1.15.42.0020

36,000.00 יח' מעבה Heat Recovery לתפוקת קירור של BTU/HR 72,000 לרבות הנפה 
לגג, חיבורי צנרת, תקשורת וחשמל

1.15.42.0030

HEAT RECOVERY מעבים

מאייד נסתר מתועל (לא כולל עבודת תעלות)

5,560.00 יח' מאייד נסתר לתפוקה של BTU/HR 19,000 עד "1 מים לרבות חיבורי 
צנרת, תקשורת וחשמל

1.15.42.0060

6,060.00 יח' מאייד נסתר לתפוקה של BTU/HR 24,000 עד "1 מים לרבות חיבורי 
צנרת, תקשורת וחשמל

1.15.42.0070

6,560.00 יח' מאייד נסתר לתפוקה של BTU/HR 28,000 עד "1 מים לרבות חיבורי 
צנרת, תקשורת וחשמל

1.15.42.0080

מאייד עילי גלוי

4,430.00 יח' מאייד עילי לתפוקה של BTU/HR 12,000 לרבות חיבורי צנרת, תקשורת 
וחשמל

1.15.42.0100

4,620.00 יח' מאייד עילי לתפוקה של BTU/HR 16,000 לרבות חיבורי צנרת, תקשורת 
וחשמל

1.15.42.0110

5,280.00 יח' מאייד עילי לתפוקה של BTU/HR 19,000 לרבות חיבורי צנרת, תקשורת 
וחשמל

1.15.42.0120



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 03/09/202033

כתב כמויות למכרז מספר 27/2020
mמכרז מסגרת למיגון אקוסטי דירתי

תת כתב: מיגון אקוסטי דירתי

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
5,830.00 יח' מאייד עילי לתפוקה של BTU/HR 24,000 לרבות חיבורי צנרת, תקשורת 

וחשמל
1.15.42.0130

פיקוד

730.00 יח' פנל תרמוסטט קירי חוטי עבור מאייד 1.15.42.0150

צנרת גז

265.00 מ"א אלומת צנרת VRF למערכת מסוג "משאבת חום" הכוללת 2 צינורות 
נחושת, מולחמים תוך הזרמת חנקן ומבודדים ארמופלקס 13 מ"מ, כל ספחי

הצנרת הנדרשים וכבל תקשורת

1.15.42.0170

VRF מערכותVRF מערכותVRF מערכותVRF מערכות 15.4215.4215.4215.42 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

צנרת שחורה למים חמים/קרים, סקדיול 40 15.51 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
92.00 מ"א צנרת שחורה למים קרים/חמים סקדיול 40 קוטר "1/2 1.15.51.0010

97.00 מ"א צנרת שחורה למים קרים/חמים סקדיול 40 קוטר "3/4 1.15.51.0020

103.00 מ"א צנרת שחורה למים קרים/חמים סקדיול 40 קוטר "1 1.15.51.0030

119.00 מ"א צנרת שחורה למים קרים/חמים סקדיול 40 קוטר "1/2 1 1.15.51.0040

132.00 מ"א צנרת שחורה למים קרים/חמים סקדיול 40 קוטר "2 1.15.51.0050

צנרת שחורה למים חמים/קרים, סקדיול 40צנרת שחורה למים חמים/קרים, סקדיול 40צנרת שחורה למים חמים/קרים, סקדיול 40צנרת שחורה למים חמים/קרים, סקדיול 40 15.5115.5115.5115.51 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

אביזרים לצנרת מים חמים/קרים 15.52 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
111.00 יח' שסתום דיאפרגמה לצנרת מים קרים/חמים מתוברג קוטר "1/2 1.15.52.0010

185.00 יח' שסתום דיאפרגמה לצנרת מים קרים/חמים מתוברג קוטר "3/4 1.15.52.0020

197.00 יח' שסתום דיאפרגמה לצנרת מים קרים/חמים מתוברג קוטר "1 1.15.52.0030

112.00 יח' שסתום כדורי עם חיבורי הברגה קוטר "1/2 1.15.52.0040



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 03/09/202034

כתב כמויות למכרז מספר 27/2020
mמכרז מסגרת למיגון אקוסטי דירתי

תת כתב: מיגון אקוסטי דירתי

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
151.00 יח' שסתום כדורי עם חיבורי הברגה קוטר "3/4 1.15.52.0050

178.00 יח' שסתום כדורי עם חיבורי הברגה קוטר "1 1.15.52.0060

280.00 יח' שסתום כדורי עם חיבורי הברגה קוטר "1/4 1 1.15.52.0070

420.00 יח' שסתום כדורי עם חיבורי הברגה קוטר "2 1.15.52.0080

112.00 יח' שסתום חד כיווני מתוברג למים קרים/חמים קוטר "1/2 1.15.52.0090

146.00 יח' שסתום חד כיווני מתוברג למים קרים/חמים קוטר "3/4 1.15.52.0100

213.00 יח' שסתום חד כיווני מתוברג למים קרים/חמים קוטר "1 1.15.52.0110

263.00 יח' שסתום חד כיווני מתוברג למים קרים/חמים קוטר "1/4 1 1.15.52.0120

112.00 יח' מסננים מתוברגים לקווי צנרת מים קרים/חמים קוטר "1/2 1.15.52.0130

157.00 יח' מסננים מתוברגים לקווי צנרת מים קרים/חמים קוטר "3/4 1.15.52.0140

800.00 קומפלט שסתומי ויסות מים כדוגמת "T.A" או ש"ע קוטר "2 עם חיבור בהברגה 1.15.52.0150

336.00 קומפלט שסתומי שחרור אוויר אוטומטיים קוטר "1/2 לרבות ברזים וצנרת ניקוז 1.15.52.0160

אביזרים לצנרת מים חמים/קריםאביזרים לצנרת מים חמים/קריםאביזרים לצנרת מים חמים/קריםאביזרים לצנרת מים חמים/קרים 15.5215.5215.5215.52 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

משאבות סחרור 15.53 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,700.00 יח' משאבת מים צנטריפוגלית בספיקה של GPM 15 ומפל לחץ של 7 מ', 1450

סבובים לדקה (סל"ד)
1.15.53.0010

2,700.00 יח' משאבת מים צנטריפוגלית בספיקה של GPM 15 ומפל לחץ של 7 מ', 2900
סבובים לדקה (סל"ד)

1.15.53.0020

1,050.00 קומפלט משאבת מי עיבוי למזגן מפוצל עילי תוצרת "Little Giant" או ש"ע 1.15.53.0030

משאבות סחרורמשאבות סחרורמשאבות סחרורמשאבות סחרור 15.5315.5315.5315.53 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מערכת מיזוג אווירמערכת מיזוג אווירמערכת מיזוג אווירמערכת מיזוג אוויר 15151515 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

רכיבים מתועשים בבניין 22 פרק:



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 03/09/202035

כתב כמויות למכרז מספר 27/2020
mמכרז מסגרת למיגון אקוסטי דירתי

תת כתב: מיגון אקוסטי דירתי

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
כל המחירים (אלא אם צויין בסעיף "עבודה/התקנה בלבד") כוללים חומר 
+ עבודה + רווח ונקובים בשקלים חדשים (ללא מע"מ) והינם מחירי קבלן 

האלמנטים המתועשים.

מחיצות גבס וחיפוי פנים לקירות 22.11 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
178.00 מ"ר מחיצות גבס חד-קרומיות (בשני הצדדים) בעובי כולל של 75 מ"מ, עם 

מסילה עליונה ותחתונה וניצבים מפח פלדה מגולוון, הכל עד גמר מושלם,
מוכן לצביעה, המדידה נטו - ללא פתחים (חיזוק לפתחים עם ניצבים 

בעובי מעל 1.2 מ"מ ובידוד אקוסטי נמדדים בנפרד)

1.22.11.0010

185.00 מ"ר מחיצות גבס חד-קרומיות (בשני הצדדים) בעובי כולל של 95-100 מ"מ, עם 
מסילה עליונה ותחתונה וניצבים מפח פלדה מגולוון, הכל עד גמר מושלם,

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

1.22.11.0020

191.00 מ"ר מחיצות גבס חד-קרומיות (בשני הצדדים) בעובי כולל של 120-125 מ"מ, 
עם מסילה עליונה ותחתונה וניצבים מפח פלדה מגולוון, הכל עד גמר 
מושלם, מוכן לצביעה, המדידה נטו - ללא פתחים (חיזוק לפתחים עם 

ניצבים בעובי מעל 1.2 מ"מ ובידוד אקוסטי נמדדים בנפרד)

1.22.11.0030

252.00 מ"ר מחיצת גבס עם קונסטרוקציה כפולה חד-קרומית (בשני הצדדים) בעובי 
כולל של 150 מ"מ, עם מסילות עליונות ותחתונות ברוחב 50 מ"מ ו-70 
מ"מ  וניצבים מפח פלדה מגולוון, הכל עד גמר מושלם, מוכן לצביעה, 

המדידה נטו - ללא פתחים (חיזוק לפתח עם ניצבים בעובי מעל 1.2 מ"מ 
ובידוד אקוסטי נמדדים בנפרד)

1.22.11.0040

267.00 מ"ר מחיצת גבס עם קונסטרוקציה כפולה חד-קרומית (בשני הצדדים) בעובי 
כולל של 165.4  מ"מ עד 500 מ"מ, עם מסילות עליונות ותחתונות כפולות 

ברוחב 70 מ"מ וניצבים מפח פלדה מגולוון, הכל עד גמר מושלם, מוכן 
לצביעה, המדידה נטו - ללא פתחים (חיזוק לפתח עם ניצבים בעובי מעל 

1.2 מ"מ ובידוד אקוסטי נמדדים בנפרד)

1.22.11.0050

281.00 מ"ר מחיצת גבס עם קונסטרוקציה כפולה חד-קרומית (בשני הצדדים) בעובי 
כולל של 225  מ"מ עד 500 מ"מ, עם מסילות עליונות ותחתונות כפולות 
ברוחב 100 מ"מ וניצבים מפח פלדה מגולוון, הכל עד גמר מושלם, מוכן 

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

1.22.11.0060

11.50 מ"ר תוספת עבור לוח גבס עמיד מים (ירוק) או חסין אש (ורוד) במקום לוח גבס
רגיל - (בצד אחד)

1.22.11.0070

17.30 מ"ר תוספת עבור לוח גבס שהינו דוחה מים וגם חסין אש במקום לוח גבס רגיל
(בצד אחד)

1.22.11.0080

39.00 יח' תיקון סביב אלמנטי חשמל חדשים שהותקנו בפתחים עבור (שקעים, גופי 
תאורה, פתחי מיזוג אוויר וכד') בקירות ותקרות גבס קיימים, לרבות שתי 

שכבות שפכטל (מינימום) עם רשת והחלקה, מוכן לצבע

1.22.11.0090

מחיצות גבס וחיפוי פנים לקירותמחיצות גבס וחיפוי פנים לקירותמחיצות גבס וחיפוי פנים לקירותמחיצות גבס וחיפוי פנים לקירות 22.1122.1122.1122.11 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

תקרות גבס, ספוג ופתחי שירות 22.25 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
234.00 מ"ר תקרת גבס, לרבות לוח גבס בעובי 12.7 מ"מ וקונסטרוקציה (בגובה עד 1.0

מ')
1.22.25.0010



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 03/09/202036

כתב כמויות למכרז מספר 27/2020
mמכרז מסגרת למיגון אקוסטי דירתי

תת כתב: מיגון אקוסטי דירתי

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

תקרות גבס, ספוג ופתחי שירותתקרות גבס, ספוג ופתחי שירותתקרות גבס, ספוג ופתחי שירותתקרות גבס, ספוג ופתחי שירות 22.2522.2522.2522.25 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

סגירות אנכיות ואופקיות מגבס 22.26 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
740.00 מ"ר סגירה אופקית ואנכית מלוחות גבס בעובי 12.7 מ"מ באותו מפלס או בין 

מפלסים שונים, ברוחב פרוס עד 20 ס"מ, בהיקפי תקרות אקוסטיות, לרבות
קונסטרוקציה (בגובה עד 1.0 מ') הכל עד גמר מושלם מוכן לצביעה 

(המדידה בפריסה במ"ר)

1.22.26.0010

491.00 מ"ר סגירה אופקית ואנכית מלוחות גבס בעובי 12.7 מ"מ באותו מפלס או בין 
מפלסים שונים, ברוחב פרוס מעל  20 ס"מ עד 40 ס"מ, בהיקפי תקרות 

אקוסטיות, לרבות קונסטרוקציה (בגובה עד 1.0 מ') הכל עד גמר מושלם 
מוכן לצביעה (המדידה בפריסה במ"ר)

1.22.26.0020

320.00 מ"ר סגירה אופקית ואנכית מלוחות גבס בעובי 12.7 מ"מ באותו מפלס או בין 
מפלסים שונים, ברוחב פרוס מעל  40 ס"מ עד 60 ס"מ, בהיקפי תקרות 

אקוסטיות, לרבות קונסטרוקציה (בגובה עד 1.0 מ') הכל עד גמר מושלם 
מוכן לצביעה (המדידה בפריסה במ"ר)

1.22.26.0030

272.00 מ"ר סגירה אופקית ואנכית מלוחות גבס בעובי 12.7 מ"מ באותו מפלס או בין 
מפלסים שונים, ברוחב פרוס מעל  60 ס"מ עד 100 ס"מ, בהיקפי תקרות 

אקוסטיות, לרבות קונסטרוקציה (בגובה עד 1.0 מ') הכל עד גמר מושלם 
מוכן לצביעה (המדידה בפריסה במ"ר)

1.22.26.0040

סגירות אנכיות ואופקיות מגבססגירות אנכיות ואופקיות מגבססגירות אנכיות ואופקיות מגבססגירות אנכיות ואופקיות מגבס 22.2622.2622.2622.26 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

רכיבים מתועשים בבנייןרכיבים מתועשים בבנייןרכיבים מתועשים בבנייןרכיבים מתועשים בבניין 22222222 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

מרחבין מוגנים ומקלטים 59 פרק:

איטום מעברי צנרת וכבלים במקלטים ובמרחבים מוגנים 59.42 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
530.00 יח' מערכת מודולרית מסוג "MCT" או "PMS" או "JBK-MST" או "CMS" או 

ש"ע לאיטום מעבר כבלים בכניסה למקלטים ומרחבים מוגנים, מאושרת 
ע"י פיקוד העורף. המערכת כוללת מערכת איטום לקדח עגול בקוטר 70 
מ"מ ("3) ומילוי אטמים בהתאם לקוטר הכבלים והצינורות החודרים (לא 

כולל ביצוע הקדח)

1.59.42.0010

איטום מעברי צנרת וכבלים במקלטים ובמרחבים מואיטום מעברי צנרת וכבלים במקלטים ובמרחבים מואיטום מעברי צנרת וכבלים במקלטים ובמרחבים מואיטום מעברי צנרת וכבלים במקלטים ובמרחבים מו 59.4259.4259.4259.42 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מרחבים מוגנים ומקלטים 59.50 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
440.00 יח' שרוול מפלדה למעבר צנרת (גז, מים, חשמל וכד'), קוטר "4 בקירות 

מרחביים מוגנים, לפי תקנות פיקוד העורף, לא כולל איטום המעבר.
1.59.50.0010

מרחבים מוגנים ומקלטיםמרחבים מוגנים ומקלטיםמרחבים מוגנים ומקלטיםמרחבים מוגנים ומקלטים 59.5059.5059.5059.50 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מרחבין מוגנים ומקלטיםמרחבין מוגנים ומקלטיםמרחבין מוגנים ומקלטיםמרחבין מוגנים ומקלטים 59595959 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

התארגנות 99 פרק:

התארגנות 99.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 03/09/202037

כתב כמויות למכרז מספר 27/2020
mמכרז מסגרת למיגון אקוסטי דירתי

תת כתב: מיגון אקוסטי דירתי

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,450.00 קומפלט ביצוע עבודות התארגנות, מרגע הגעת הקבלן לדירה ועד לשלב השיפוץ 

בפועל (לפני הזמנת האלמנטים הנדרשים לביצוע העבודה) עקב סרוב בעל
הנכס לביצוע עבודת המיגון הדירתי

1.99.1.0010

התארגנותהתארגנותהתארגנותהתארגנות 99.199.199.199.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

התארגנותהתארגנותהתארגנותהתארגנות 99999999 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

מיגון אקוסטי דירתימיגון אקוסטי דירתימיגון אקוסטי דירתימיגון אקוסטי דירתי 1111 סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 03/09/202038

כתב כמויות למכרז מספר 27/2020
mמכרז מסגרת למיגון אקוסטי דירתי

תת כתב: תוספת לכתב כמויות בהתאם למכתב הבהרה מספר 2

נגרות ומסגרות אומן 6 פרק:

דלתות עץ פולימור 6.10 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
310.00 יח' שיפוץ חלונות עץ חד כנפיים פגומים לשימור, בשטח עד 0.5 מ"ר, כולל 

תיקנים קלים, לרבות שריפת צבע קיים, מרק וצביעה בשתי שכבות 
"סופרלק" או "פוליאור" או ש"ע ( ללא החלפת זיגוג)

2.6.10.0010

450.00 יח' שיפוץ חלונות עץ דו כנפיים ומשקופיהם לשימור, בשטח עד 1.0 מ"ר, כולל
תיקני נגרות קלים, לרבות שריפת צבע קיים, מרק וצביעה בשתי שכבות 

"סופרלק" או "פוליאור" או ש"ע ( ללא החלפת זיגוג)

2.6.10.0020

165.00 יח' תוספת לשימור חלונות עץ (סעיף 06.010.9552) עבור כנף נוספת השטח 
0.50 מ"ר

2.6.10.0030

דלתות עץ פולימורדלתות עץ פולימורדלתות עץ פולימורדלתות עץ פולימור 6.106.106.106.10 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

נגרות ומסגרות אומןנגרות ומסגרות אומןנגרות ומסגרות אומןנגרות ומסגרות אומן 6666 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

אלומניום 12 פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מחירי עבודות אלומניום כוללים: משקוף עיוור מפח בעובי 1.5-2 מ"מ, 
אלגון-בגוון טבעי 15-20 מיקרון או צבע באבקה. זיגוג - זכוכית שקופה 

חלקה. בחלונות עובי עד 5 מ"מ. בדלתות - 6 מ"מ, (לרפפות - 6 מ"מ) 
הביצוע לפי דרישות ת"י ,1099 זיגוג בלוחות P.V.C - ראה תת פרק 

12.111 במחירון דקל.

פירזול - האביזרים מדגמים סטנדארטיים, מתאימים לדרישות התקן עבור 
כל האלמנט. איטום אלסטומרי גמיש - לפי דרישות ת"י .1536 שים לב! 

שיטת חישוב עלויות סעיפי אלומניום השתנה לעלויות למ"ר (לפי תחומי 
שטח). במקום לפי יחידות.

חלון אלומניום קיפ וחלון קבוע 12.16 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,780.00 יח' חלון  קבוע מעוגל / קשתי במידות של 120 ס"מ רוחב ו-60 ס"מ גובה 

המותאם לשילוב עם חלון או בלי חלון נוסף, פרופיל "קליל" ,4500 ,4300 
7000 או ש"ע. זיגוג טריפלקס 4+0.76+5 מ"מ. כולל תיקוני טיח, צבע 

ואיטום, מסביב לפתח המטופל.

2.12.16.0010

200.00 יח' שינוי מידה בחלון קבוע מעוגל / קשתי, לפי סעיף 29 - עלייה של - 20 ס"מ
במידת רוח או גובה

2.12.16.0020

חלון אלומניום קיפ וחלון קבועחלון אלומניום קיפ וחלון קבועחלון אלומניום קיפ וחלון קבועחלון אלומניום קיפ וחלון קבוע 12.1612.1612.1612.16 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

זכוכית לזיגוג דלתות וחלונות וציפוי חלונות 12.111 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
174.00 מ"ר ציפוי פנימי בהדבקה על חלונות זכוכית, לחסימת קרינת שמש, הצללה 

וחיסכון באנרגיה, עשוי פוליאסטר רב-שכבתי מסוג "אל-סאן" רפלקטיבי",
דגם "OPTIVEW" תוצרת "קוטלב חניתה" או ש"ע, מעברי אור ,95%-70% 

הצללה ודחיית חום 70-%85%

2.12.111.0010

זכוכית לזיגוג דלתות וחלונות וציפוי חלונותזכוכית לזיגוג דלתות וחלונות וציפוי חלונותזכוכית לזיגוג דלתות וחלונות וציפוי חלונותזכוכית לזיגוג דלתות וחלונות וציפוי חלונות 12.11112.11112.11112.111 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 03/09/202039

כתב כמויות למכרז מספר 27/2020
mמכרז מסגרת למיגון אקוסטי דירתי

תת כתב: תוספת לכתב כמויות בהתאם למכתב הבהרה מספר 2

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

אלומניוםאלומניוםאלומניוםאלומניום 12121212 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

תוספת לכתב כמויות בהתאם למכתב הבהרה מספרתוספת לכתב כמויות בהתאם למכתב הבהרה מספרתוספת לכתב כמויות בהתאם למכתב הבהרה מספרתוספת לכתב כמויות בהתאם למכתב הבהרה מספר 2222 סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:


