
30/08/2020 מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ
עמוד: 1

מכרז מספר :55/2020
גן סאקר- פיתוח מתחם צפוני (מתחם הספורט)

עדי הדר מנהל פרוייקט: 9,100,825.30 אומדן (ללא מע"מ):

גן סאקר 881 פרוייקט:
בצוע פיתוח 1

עבודות קבלניות 1

ריכוז למכרז

מגרש דשא סינטטי 1 תת כתב:

סה"כ נושא
70,600.00 עבודות עפר וניקוז 1.1.1 תת פרק:

70,600.00עבודות עפר ניקוז 1.1 סה"כ לפרק:
192,150.00 משטח הדשא 1.2.1 תת פרק:

192,150.00התקנת דשא סינטטי 1.2 סה"כ לפרק:
16,000.00 ציוד ומתקנים 1.3.1 תת פרק:

16,000.00ציוד ומתקנים 1.3 סה"כ לפרק:

מגרש דשא סינטטיסה"כ לתת כתב: 1278,750.00

עבודות תאורת חוץ ותשתיות למצלמות בטחון מתחם צפוני 2 תת כתב:

סה"כ נושא
275,120.00 תשתיות לתאורת חוץ. 2.8.1 תת פרק:

1,732,100.00 עמודים וזרועות. 2.8.2 תת פרק:
669,480.00 אביזרי תאורה. 2.8.3 תת פרק:
158,800.00 מרכזיית תאורה. 2.8.4 תת פרק:

2,835,500.00עבודות תאורת חוץ ותשתיות למצלמות בטחון מתחם צפוני 2.8 סה"כ לפרק:

עבודות תאורת חוץ ותשתיות למצלמות בטחון מתחם צפוניסה"כ לתת כתב: 22,835,500.00

עבודות בטון וקירות תומכים- מתחם צפוני 3 תת כתב:

סה"כ נושא

835,500.00 קירות תומכים 3.2.1 תת פרק:
32,400.00 קירות תומכים וקירות גדר-בטון מזוין 3.2.2 תת פרק:

התזת בטון ורשתות לייצוב מדרונות 3.2.3 תת פרק:
744,053.30 רכיבי בטון שונים 3.2.4 תת פרק:

3,800.00 פלדת זיון לבטון 3.2.6 תת פרק:

1,615,753.30פרק :02 עבודות בטון וקירות תומכים 3.2 סה"כ לפרק:

עבודות בטון וקירות תומכים- מתחם צפוניסה"כ לתת כתב: 31,615,753.30

עבודות פיתוח, ריהוט רחוב, גינון והשקייה - מתחם צפוני 4 תת כתב:

סה"כ נושא

272,346.00 עבודות הכנה ופירוק 4.40.1 תת פרק:
344,542.00 עבודות עפר, מצעים, חציבה, כבישה והידוק 4.40.2 תת פרק:

1,011,243.00 עבודות ריצוף, אבני שפה ושונות 4.40.4 תת פרק:
1,502,975.00 סעיפי פיתוח 4.40.99 תת פרק:

3,131,106.00עבודות פיתוח 4.40 סה"כ לפרק:

457,100.00 עבודות הכנה שתילה ונטיעה 4.41.1 תת פרק:
223,025.00 עבודות שתילה ונטיעה 4.41.2 תת פרק:
418,741.00 פרק 41.3 עבודות השקייה 4.41.3 תת פרק:



סה"כ נושא

1,098,866.00פרק 41 4.41 סה"כ לפרק:

עבודות פיתוח, ריהוט רחוב, גינון והשקייה - מתחם צפוניסה"כ לתת כתב: 44,229,972.00

עבודות רג'י ושונות 5 תת כתב:

סה"כ נושא
140,850.00 עבודות רג'י ושונות 5.99.99 תת פרק:

140,850.00 5.99 סה"כ לפרק:

עבודות רג'י ושונותסה"כ לתת כתב: 5140,850.00

מתחם הסקייטפארק 6 תת כתב:

סה"כ נושא
לפני הנחה: 6.2.1 תת פרק:
100.000% הנחה:

סה"כ לאחר הנחה
עבודות בטון 6.2 לפני הנחה:סה"כ לפרק:

100.000% הנחה:
סה"כ לאחר הנחה

לפני הנחה: 6.5.1 תת פרק:
100.000% הנחה:

סה"כ לאחר הנחה
עבודות איטום 6.5 לפני הנחה:סה"כ לפרק:

100.000% הנחה:

סה"כ לאחר הנחה

עבודות שונות 6.40.1 תת פרק:
עבודות פיתוח 6.40 סה"כ לפרק:

לפני הנחה: תיעול 6.57.1 תת פרק:
100.000% הנחה:

סה"כ לאחר הנחה
עבודות מים וביוב 6.57 לפני הנחה:סה"כ לפרק:

100.000% הנחה:
סה"כ לאחר הנחה

מתחם הסקייטפארקסה"כ לתת כתב: 6

9,100,825.30סה"כ לכל כתב הכמויות:

% הנחה:
9,100,825.30 סה"כ לאחר הנחה

___________________ שם הקבלן וחתימתו: ___________ תאריך:
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כתב כמויות למכרז מספר 55/2020
mגן סאקר- פיתוח מתחם צפוני (מתחם הספורט)

תת כתב: מגרש דשא סינטטי

עבודות עפר ניקוז 1 פרק:

עבודות עפר וניקוז 1.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
קבלן הדשא יקבל משטח בגובה סופי מינוס 20 ס"מ. הגבהים יהיו בתאם 

למופיע בתוכנית, על הקבלן לוודא את נכונות הגבהים והשיפועים ל +/- 
2 ס"מ ובצפיפות של ,98% מרגע זה אחריות המשטח הינה על קבלן הדשא.

5,250.00 5.00 1,050.00 מ"ר טיפול במשטח, יישור החלקה והידוק והידוק סופי, עד לקבלת אישור 
מהמפקח לתחילת העבודות (ניקוז, מצעים דשא)

1.1.0020

7,500.00 30.00 250.00 מ"א חפירת תעלות לאורך שולי המגרש מדרום וממזרח ברוחב עד 60 ס"מ ועד 
לעומק של 80 ס"מ: ממזרח בעומק -25 (מתשתית), בדרום מעומק -25 

ובשיפוע של .0.6% בהתאם למופיע בתשריט

1.1.0030

5,175.00 4.50 1,150.00 מ"ר פריסת בד גאוטכסטיל לבן לא ארוג 200 גרם על כל המגרש כולל 
התעלות, החפיפה החיבורים תהיה לפחות של 30 ס"מ.

1.1.0040

9,200.00 40.00 230.00 מ"א הספקה והתקנת צינור ניקוז מולטיפלו או HYDRAWAY או שווה ערך על 
פי תוכנית הניקוז. הצנרת תפרש על המצע ותגיע עד לאמצע תעלת 

הניקוז.

1.1.0050

1,235.00 19.00 65.00 מ"א הכנסת צינור ניקוז שרשורי לא עטוף בקוטר 125 מ"מ, הצינור יונח באופן 
חופשי (לא מתוח) במידה ויש צורך בחיבורים הדבר יעשה ע"י מחברים 

תקניים.

1.1.0060

1,800.00 180.00 10.00 מ"ק כיסוי התעלות בחצץ שטוף בגודל 5-10 עד גובה פני התעלה. 1.1.0070

30,600.00 170.00 180.00 מ"ק הכנסה ופריסת חצץ  2-8 שטוף על פי מפרט כולל פילוס בגרידר לייזר 1.1.0080

5,440.00 170.00 32.00 מ"ק הכנסה ופריסת חצץ לא שטוף 0-5 על פי מפרט, ההכנסה תעשה בעעזרת 
טופדרסר. כולל פילוס בגריידר ליזר והידוק במשטח.

1.1.0090

2,900.00 2,900.00 1.00 יח' הספקה והתקנת שוחת ביקורת בקוטר 80 ס"מ מתוצרת רומלוד או שווה 
ערך, עם מכסה שטוח 5 טון, על התחתית להיות נמוכה לפחות ב- 20 ס"מ 

מגובה יציאת הצנרת, החיבורים יעשו ע"י אתמים תקניים.

1.1.0100

1,500.00 1,500.00 קומפלט1.00 חפירה הספקה והנחת צינור PVC 200 מ"מ מהשוחה הצפון מערבית 
לתעלת הבטון שמצפון למגרש. מילוי התעלה יהיה באדמת חול

1.1.0110

70,600.0070,600.0070,600.0070,600.00 עבודות עפר וניקוזעבודות עפר וניקוזעבודות עפר וניקוזעבודות עפר וניקוז 1.11.11.11.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

70,600.0070,600.0070,600.0070,600.00 עבודות עפר ניקוזעבודות עפר ניקוזעבודות עפר ניקוזעבודות עפר ניקוז 1111 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

התקנת דשא סינטטי 2 פרק:

משטח הדשא 2.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
39,900.00 38.00 1,050.00 מ"ר הספקה ופריסת שוק-פד בעובי מינימלי של   12 מ"מ, בעל כשר ניקוז 

אופקי אנכי. מאושר  ע"י יצרן הדשא, ובאישור המפקח.
2.1.0010
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כתב כמויות למכרז מספר 55/2020
mגן סאקר- פיתוח מתחם צפוני (מתחם הספורט)

תת כתב: מגרש דשא סינטטי

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
152,250.00 145.00 1,050.00 מ"ר הספקה והתקנת מרבדי דשא סינטטי 60-65 מ"מ מ כולל מילו חול וגומי 

ע"פ מפרט יצרן, העומד בתקני FIFA QUALITY ובהתאם למפרט הנדרש, 
ובאישור המפקח. התקנת הדשא תעשה בהתאם לדרישות במפרט העבודה. 
כולל סימון גבולות המגרש. הכל בהתאם לתיק מוצר. כולל סימון בתאום 

ובסיכום עם מזמין העבודה.

2.1.0020

בעת המסירה יבדק פיזור אחיד של החול והגומי, גובה סיב חשוף בין 
1.8-2.2 מ"מ. משטח מוברש ונקי.

192,150.00192,150.00192,150.00192,150.00 משטח הדשאמשטח הדשאמשטח הדשאמשטח הדשא 2.12.12.12.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

192,150.00192,150.00192,150.00192,150.00 התקנת דשא סינטטיהתקנת דשא סינטטיהתקנת דשא סינטטיהתקנת דשא סינטטי 2222 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

ציוד ומתקנים 3 פרק:

ציוד ומתקנים 3.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
16,000.00 8,000.00 2.00 יח' שערי כדורגל ניידים 2X5 כולל איגון ורשת אחריות לשנה. 3.1.0010

16,000.0016,000.0016,000.0016,000.00 ציוד ומתקניםציוד ומתקניםציוד ומתקניםציוד ומתקנים 3.13.13.13.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

16,000.0016,000.0016,000.0016,000.00 ציוד ומתקניםציוד ומתקניםציוד ומתקניםציוד ומתקנים 3333 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

278,750.00278,750.00278,750.00278,750.00 מגרש דשא סינטטימגרש דשא סינטטימגרש דשא סינטטימגרש דשא סינטטי 1111 סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:
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כתב כמויות למכרז מספר 55/2020
mגן סאקר- פיתוח מתחם צפוני (מתחם הספורט)

תת כתב: עבודות תאורת חוץ ותשתיות למצלמות בטחון מתחם צפוני

עבודות תאורת חוץ ותשתיות למצלמות בטחון מתחם צפוני 8 פרק:

תשתיות לתאורת חוץ. 8.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הערות:  1)מחירי כל הסעיפים בכתב הכמויות שלהלן כוללים אספקה, 
הובלה 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 08 והמפרט המיוחד למכרז זה.

5)כל העבודה תבוצע עפ"י המפרט הכללי הבינמשרדי פרק ,08 עפ"י חוק 
החשמל ועפ"י הנחיות חברת החשמל וחברת בזק.

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

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

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

9) הכמות בסעיפי (עמודים, זרועות פנסים ומגשים) כוללת רזרבה של כ- %
7 לאספקה למחסני העירייה בהתאם לדרישת העיריה. לא תשולם תוספת 

עבור הובלה ופריקת ציוד למחסני העירייה. 
*****************************************

11,600.00 8.00 1,450.00 מ"א צינור פלסטי שרשורי דו שכבתי עם דופן פנימית חלקה בקוטר 50 מ"מ דגם
"מגנום" / "קוברה", לפי ת"י ,4519 כולל חוט משיכה מנילון שזור 8 מ"מ. 

הצנרת תהיה שלמה ללא מופות וחיבורים.

8.1.0100

6,000.00 12.00 500.00 מ"א צינור פלסטי שרשורי דו שכבתי עם דופן פנימית חלקה בקוטר 75 מ"מ דגם
"מגנום" / "קוברה", לפי ת"י ,4519 כולל חוט משיכה מנילון שזור 8 מ"מ. 

הצנרת תהיה שלמה ללא מופות וחיבורים.

8.1.0110

21,600.00 12.00 1,800.00 מ"א צינור יק"ע 11 בקוטר 50 מ"מ כולל חבל משיכה 8 מ"מ, הצנרת תהיה 
שלמה ללא מופות וחיבורים

8.1.0115

3,600.00 1,800.00 2.00 יח' תא בקרה לכבלים - תא טרומי בקוטר 80 ס"מ ובעומק עד 150 ס"מ כולל 
חפירה/חציבה של בור, כולל שכבה חצץ של 20 ס"מ, כולל מכסה מיציקת 
פלדה מסוג B125 בקוטר 60 ס"מ לפי ת"י ,489 כולל סמל רשות. הכל לפי 

פרט ותוכניות.

8.1.0120

1,000.00 500.00 2.00 יח' תוספת למחיר תא בקרה עבור אספקת מכסה D400 מיציקת פלדה בקוטר 
60 ס"מ לפי ת"י 489 כולל סמל רשות, הכל לפי פרט.

8.1.0130

62,350.00 43.00 1,450.00 מ"א חפירה ו/או חציבת תעלות לכבלים ו/או לצינורות תיקשורת , ריפוד 
וכיסוי חול, מילוי תעלת החפירה במצע א' מהודק בשכבות בבקרה מלאה,
החזרת השטח לקדמותו וסילוק עודפי אדמה. התעלה בעומק עד 100  ס"מ 

וברוחב 40-60 ס"מ.

8.1.0140
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כתב כמויות למכרז מספר 55/2020
mגן סאקר- פיתוח מתחם צפוני (מתחם הספורט)

תת כתב: עבודות תאורת חוץ ותשתיות למצלמות בטחון מתחם צפוני

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
300.00 15.00 20.00 מ"א תוספת לחפירה או חציבת תעלה עבור העמקת החפירה עד לעומק 150 

ס"מ (במקום 90 ס"מ).
8.1.0150

280.00 14.00 20.00 מ"א תוספת לחפירה או חציבת תעלה עבור הרחבת החפירה עד לרוחב 80 ס"מ 
(במקום 60 ס"מ).

8.1.0160

1,900.00 95.00 20.00 מ"א פתיחת כביש קיים ברוחב 40-60 ס"מ ובעומק עד 120 ס"מ לצורך הנחת 
צינורות כולל חפירה/חציבה ומילוי התעלה בשכבות המצע בהתאם 

להנחית המפקח , תיקון הכביש והחזרת המצב לקדמותו, כולל כל עבודות 
וחומרי העזר .

8.1.0170

1,100.00 55.00 20.00 מ"א פתיחה ותיקון מדרכה / שביל מאבן משתלבת לצורך הנחת צינורות כולל 
חפירה חציבה ומילוי  התעלה והחזרת המצב לקדמותו ולפי פרט ביצוע.

8.1.0180

2,040.00 170.00 12.00 מ"ר עטיפת בטון ב-30 בעובי 15 ס"מ מעל צינורות חשמל, טלפון. (לפי דרישת 
המפקח).

8.1.0190

1,000.00 500.00 קומפלט2.00 פירוק תאי מעבר  לחשמל -או בקרה קיימים והוצאתם מהקרקע לשימוש 
חוזר ע"י חפירה/ חציבה, שליפת התא והעברתו למקום שיורה הפקוח.

8.1.0200

900.00 900.00 1.00 יח' חיבור צנרת חדשה לשוחה/תא קיים לרבות החזרת המצב לקדמותו 
לשביעות רצונו של המפקח.

8.1.0210

25,550.00 730.00 35.00 יח' יסוד בטון לעמוד תאורה מכל סוג עד גובה 6 מ', מבטון ב- 30 , כולל 
חפירת/חציבת הבור, הכנת שרוולי מעבר לפי תוכנית, כולל ברגי יסוד 

מחוברים ומוגנים כולל ברזל זיון וכל שאר העבודות והחומרים 
הדרושים,המחיר יהיה זהה ליסוד המתוכנן להקמה מעל לתשתיות קיימות 

של חברת החשמל או של חברות התקשורת ואו יסוד קלונס לפי דריש ת 
המפקח קומפלט.

8.1.0220

70,500.00 4,700.00 15.00 יח' יסוד בטון לעמוד תאורה מכל סוג עד גובה 17 מ' לעמודי H.M , מבטון ב- 
30 , כולל תכנון מאושר על ידי קונס' מטעם הקבלן, חפירת/חציבת הבור, 

הכנת שרוולי מעבר לפי תוכנית, כולל ברגי יסוד לפי תכנון שיוצע על ידי 
הקבלן מחוברים ומוגנים כולל ברזל זיון באם יידרש לפי התכנון שיוצע על

ידי הקבלן, וכל שאר העבודות והחומרים הדרושים, המחיר יהיה זהה 
ליסוד המתוכנן להקמה מעל לתשתיות קיימות של חברת החשמל או של 

חברות התקשורת ואו יסוד קלונס לפי דרישת המפקח קומפלט, לרבות 
פלטת שרות מבטון בשטח של 4*4 מ"ר, איטום היסוד במידת הצורך וכל 

הנדרש לביצוע מושלם.

8.1.0230

17,600.00 1,100.00 קומפלט16.00 אלקטרודות הארקה ממוטות פלדה מצופים נחושת בקוטר 19 מ"מ ובאורך 
של 1.5 מ' תקועים אנכית בקרקע, כולל ראש קידוח, ראש הקשה, מהדק 

 B125, טבעת ,בתוך שוחת בקורת בקוטר 60 ס"מ בעומק 60 ס"מ עם מכסה
עם רצפת חצץ, שילוט וצביעה קומפלט.

8.1.0240

1,050.00 350.00 קומפלט3.00 תוספת לאלקטרודת הארקה הנ"ל עבור העמקת האלקטרודה בקטעים 
סטנדרטיים של 1.5 מ'. כולל מצמד, עד לקבלת ההתנגדות הדרושה. 

קומפלט.

8.1.0250

46,750.00 25.00 1,870.00 מ"א מוליך נחושת שזור -cu 35 גלוי להארקה 35 ממ"ר מותקן ישירות בקרקע 
במקביל לצינורות כולל חדירה לעמודים.

8.1.0260

275,120.00275,120.00275,120.00275,120.00 תשתיות לתאורת חוץ.תשתיות לתאורת חוץ.תשתיות לתאורת חוץ.תשתיות לתאורת חוץ. 8.18.18.18.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

עמודים וזרועות. 8.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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כתב כמויות למכרז מספר 55/2020
mגן סאקר- פיתוח מתחם צפוני (מתחם הספורט)

תת כתב: עבודות תאורת חוץ ותשתיות למצלמות בטחון מתחם צפוני

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
העמודים והזרועות בפרק זה ייוצרו עפ"י התקן הישראלי ת"י - 812 

במהדורתו החדשה דצמבר .2000 מחירי העמודים, הזרועות ומחזיקי דגלים
כוללים צביעה במפעל היצרן עפ"י מפרט אפוקול אלקטרוסטטית, קלוי 

בתנור בגוון שיבחר ע"י המזמין.אחריות לצבע תהיה למשך 5 שנים לפחות.
*****************************************

227,500.00 6,500.00 35.00 יח' עמוד תאורה 6 מטר להתקנה בחתך מרובע, כדוגמת המבוצע בגן שלב א', 
מיועד לנשיאת זרועות מטר בראש העמוד, העמוד טבול באבץ חם וצבוע 
לפי מפרט אפוקול בגוון RAL 7039 ע"פ דרישת המזמין. המחיר כולל פתח

ודלת למגש אבטחה, פלטת בסיס,כיסוי תחתון דקורטיבי לפלטת הבסיס 
וכל האביזרים והברגים טבעות מתיחה למצללה והנדרש לחיבור העמוד 

והזרועות. עמוד וזרועות יבטיחו גובה תליית פנס  לפי פרט.

8.2.0020

7,700.00 1,100.00 7.00 יח' תוספת עבור שילוב מצלמה בעמוד, כולל צינור פלדה פנימי מגולוון ",2 
מרותך, עם דלת בכיוון הצינור, להפרדה ממערכת התאאורה בצורה 

פנימית ומוסתרת.

8.2.0030

8,750.00 250.00 35.00 יח' אספקה והובלה של  זרוע מתאמת לעמוד פלדה הנ"ל, למהירות רוח 47 מ' 
לשניה הנ"ל יהיה צבוע בגוון ע"פ הנחיית האדריכל בצביעה בתנור 

תצורה כדוגמת כביש בגין דרום ביצוע 2014

8.2.0040

16,650.00 450.00 קומפלט37.00 פירוק עמוד תאורה מפלדה קיים בגובה עד 10 מטר, מכנית וחשמלית כולל
ניתוק ופירוק כבלים, פנס, זרוע (במידה ויש) כולל עקירת יסוד הבטון 
לעמוד המפורק והובלת הציוד והחומר המפורק לאתר הטמנה מוסדר 

לרבות אגרות הנדרשות או למחסני העירייה לפי הנחית המפקח.

8.2.0050

1,125,000.00 75,000.00 קומפלט15.00 אספקה והובלה עמוד תאורה רב צלעות קוני 15 מטר טבול באבץ חם. 
העמוד תוצרת פ.ל.ה. הנדסת תאורה בע"מ או ש"ע מאושר וכולל: מערכת 
הרמה והורדה קומפלט עם נעילה בראש העמוד, מנשא הפנסים תלוי על 3 

כבלי נירוסטה 6 מ"מ כ"א ומיועד לשאת עד 10 גופי תאורה, כבל חשמל 
גמיש 2.5 ממ"ר בכמות גידים הנדרשת + שקע רב פיני, קופסת ה סתעפות 

מוגנת UV המותקנת על מנשא הפנסים (כתר) כולל כבל ותקע רב פיני, 
מערכת אינטגרלית פנימית הכוללת מנוע ותמסורת חלזונית + ידית פיקוד 
להפעלה מרחוק עם כבל באורך 5 מטר, ארון חשמל לפי המפורט במפרט 
הטכני, כולל ברק. פלטת היסוד וברגי היסוד יחושבו לעמידה במהירות 

רוח של 47 מטר לשניה. הצד התחתון של פלטת היסוד

8.2.0060

המשך לסעיף: 8.2.0060יהיה צבוע לאחר הגלוון באספלט חם או ביטומן. 
העמוד ייוצר ע"פי המפרט המיוחד, ת"י 812 ומפרט מ.ע.צ. לעמודי 
תאורה. עמוד יהיה מדגם מאושר ע"י מעצ, דרך ארץ, נתיבי איילון.

121,500.00 8,100.00 15.00 יח' מערכת בלימת חרום מותקנת על עמוד תאורה בגובה עד 15 מטר מיועדת 
למניעת נפילה חופשית של הכתר והפנסים במקרה תקלה במערכות 

הורדה/נעילה, כולל שלושה בלמים נפרדים מחוברים לכתר.מערכת בלימת
חרום תתאים למשקל הכתר עם 10 פנסי תאורה, לרבות כל ציוד העזר 

והחומרים הנדרשים לפעולת המערכת.

8.2.0080

225,000.00 15,000.00 15.00 יח' הצבת עמוד תאורה .H.M בגובה 15 מ' כולל התקנה והרכבה מושלמת של 
כל מערכות העמוד לפי מכלול הסעיפים שבכתב כמויות זה, הצבת העמוד

כוללת התקנה וחיבור של גופי התאורה על הכתר, נורות ואביזרי עזר 
לגופי התאורה, הכנסת כבל הזנה לעמוד וחיבורו, התקנת לוח החשמל 

בעמוד, מערכת בלימת חירום, מערכת הורדה, וכל האישורים הנדר שים 
למיניהם כגון אישור ממודד מוסמך על פילוס ואיזון העמוד, אישור מהנדס 

בטיחות על מערכת ההורדה וההרמה, ואישורי נציגי הספק המורשים 
להתקנה כנדרש של העמוד והפנסים.

8.2.0100

1,732,100.001,732,100.001,732,100.001,732,100.00 עמודים וזרועות.עמודים וזרועות.עמודים וזרועות.עמודים וזרועות. 8.28.28.28.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

אביזרי תאורה. 8.3 תת פרק:
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כתב כמויות למכרז מספר 55/2020
mגן סאקר- פיתוח מתחם צפוני (מתחם הספורט)

תת כתב: עבודות תאורת חוץ ותשתיות למצלמות בטחון מתחם צפוני

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מחירי הפנסים / גופי תאורה מכל סוג שהוא כוללים כל הציוד הנילווה 
דרייברים וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס קומפ' לרבות 

צביעה בגוון לפי בחירת המזמין. מוצרים שווי ערך מחייבים אישור בכתב 
מהמתכנן / המזמין. 

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

140,000.00 4,000.00 35.00 יח' גוף תאורת חוץ" iguzzini illuminazione" כדוגמת ביצוע שלב א' גן סאקר 
תליה דרגת הגנה ,IP66 בכל מקרה טכנולוגיית לד, עד 3,000 קלווין או 

ש"ע מאושר ע"י המתכנן והמזמין. המחיר כולל אביזרי ההדלקה 
אורגינלים וכל האביזרים הדרושים להפעלה תקינה מותקנים בגוף 

הפנס.טבול באבץ חם וצבוע לפי מפרט אפוקול בגוון RAL 7039 ע"פ 
דרישת המזמין.

8.3.0020

7,600.00 3,800.00 2.00 יח' כנ"ל אך להעברה לעירייה ללא התקנה. 8.3.0030

414,000.00 9,200.00 45.00 יח' פנס מדגם  NFL- 400-PLUS-T4 440W LED של חברת דיסאנו להארת 
מגרש עם עקומה פוטומטרי לפי חישוב המתכנן. כולל  כל האביזרי 

ההדלקה אורגינלים, כולל רשת הגנה אנטיונדאלי. כולל כבל 3X2.5 ממ"ר
חיבור ממגש ועד לפנס וכל האביזרים הדרושים להפעלה תקינה ,מותקנים 

בגוף הפנס.

8.3.0040

34,000.00 8,500.00 4.00 יח' כנ"ל אך להעברה לעירייה ללא התקנה. 8.3.0050

29,000.00 58.00 500.00 מ"א כבל טרמפולסטי תת-קרקעי טיפוס N2XY(XLPE) מושחל בצינור מחובר 
לעמוד או למרכזיה. כבל בחתך 5X10 ממ"ר המחיר לא כולל צינור.

8.3.0060

30,000.00 24.00 1,250.00 מ"א כבל טרמפולסטי תת-קרקעי טיפוס N2XY(XLPE) מושחל בצינור מחובר 
לעמוד או למרכזיה. כבל בחתך 5x6 ממ"ר המחיר לא כולל צינור.

8.3.0070

8,400.00 240.00 35.00 יח' מגש אבטחה לגוף תאורה יחיד בתחתית העמוד מפוליקרבונט , עם מא"ז 
חד פאזי לזרם ,10KA ,1X6A+N עם מהדקי הסתעפות כדגם K2COPA או 
 PHONIX, עם מהדקי יציאה לפנסים תוצרת SOGEXI תוצרת COPAK3

עם פס הארקה וכבל 3X2.5 N2XY עד לפנס קומפלט.

8.3.0090

880.00 80.00 11.00 יח' תוספת מחיר למגש הנ"ל עבור מא"ז נוסף וכבל בנוסף לגוף תאורה נוסף 
על עמוד.

8.3.0100

5,600.00 350.00 16.00 יח' תוספת מחיר למגש הנ"ל עבור מא"ז נוסף ממסר פחת וכבל בנוסף לבית 
תקע על עמוד.

8.3.0110

669,480.00669,480.00669,480.00669,480.00 אביזרי תאורה.אביזרי תאורה.אביזרי תאורה.אביזרי תאורה. 8.38.38.38.3 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מרכזיית תאורה. 8.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
104,000.00 52,000.00 קומפלט2.00 מרכזיית מאור לגודל חיבור של -3X80A דגם "2015" העדכני לביצוע מכרז

זה ע"פ סטנדרט עיריית 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 ירוש לים

8.4.0010

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, לרבות פירוק יסוד המרכזיה והצנרת

8.4.0020



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 30/08/20209

כתב כמויות למכרז מספר 55/2020
mגן סאקר- פיתוח מתחם צפוני (מתחם הספורט)

תת כתב: עבודות תאורת חוץ ותשתיות למצלמות בטחון מתחם צפוני

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
24,000.00 12,000.00 קומפלט2.00 העברת תשלום עבור ביצוע יחידת קצה לפיקוד אלחוטי במרכז הדלקה 

ע"ס 10000 ש"ח, קומפלט.
8.4.0030

6,400.00 3,200.00 2.00 יח' אספקה והובלה והצבה של גומחת בטון לתא מנייה (מדידה ואבטחה) ח"ח 
(לתא מנייה עשוי פוליסטר) לחיבור עד 3X250A במידות: רוחב פנים עד כ-

100 ס"מ, גובה 200 ס"מ עומק 60 ס"מ עשוייה בטון מזויין ב- 30 כולל 
תעלת כבלים וצנרת יצוקה מבטון מתחת לגומחה, כולל הצבה וביסוס 

בהתאם לתוכניות, בתאום עם ח"ח ובאישור מנה"פ.

8.4.0040

4,400.00 2,200.00 קומפלט2.00 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.

8.4.0050

5,000.00 2,500.00 קומפלט2.00 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.

8.4.0060

158,800.00158,800.00158,800.00158,800.00 מרכזיית תאורה.מרכזיית תאורה.מרכזיית תאורה.מרכזיית תאורה. 8.48.48.48.4 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

2,835,500.002,835,500.002,835,500.002,835,500.00 עבודות תאורת חוץ ותשתיות למצלמות בטחון מתחם צפועבודות תאורת חוץ ותשתיות למצלמות בטחון מתחם צפועבודות תאורת חוץ ותשתיות למצלמות בטחון מתחם צפועבודות תאורת חוץ ותשתיות למצלמות בטחון מתחם צפו 8888 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

2,835,500.002,835,500.002,835,500.002,835,500.00 עבודות תאורת חוץ ותשתיות למצלמות בטחון מתחםעבודות תאורת חוץ ותשתיות למצלמות בטחון מתחםעבודות תאורת חוץ ותשתיות למצלמות בטחון מתחםעבודות תאורת חוץ ותשתיות למצלמות בטחון מתחם 2222 סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 30/08/202010

כתב כמויות למכרז מספר 55/2020
mגן סאקר- פיתוח מתחם צפוני (מתחם הספורט)

תת כתב: עבודות בטון וקירות תומכים- מתחם צפוני

פרק :02 עבודות בטון וקירות תומכים 2 פרק:

קירות תומכים 2.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הערה: ביצוע הקירות כולל את חפירת הקיר ושטח העבודה בגב הקיר 

באם נדרש בהתאם לתנאי הקרקע הקיימים, לרבות מילוי חוזר בגב הקיר 
בשכבות מצע א מהודק בבקרה מלאה.

381,900.00 570.00 670.00 מ"ק קירות תומכים כובד מבטון ב-,30 בגובה מעל 4.01 מ', מורכבים מאבן 
בעיבוד חאמי בנדבכים כולל: עב' חפירה/חציבה, יסוד, נקזים, תפרים, 

עיבוד ראש קיר מבטון עם פאזות וזיון, מילוי גרנולרי בגב הקיר, נקז 
מבניה יבשה/יריעת ניקוז, וזיון נוסף באם יידרש יציקת הקיר תתבצע כנגד

טפסנות ולאחר מכן יבוצעו קשירת האבנים ורשת קשירה בעיגון לקיר 
היצוק, כיחול וכל יתר העבודות לצורך ביצוע הקיר כמפורט בתכניות 

ובמפרט.

2.1.0010

453,600.00 630.00 720.00 מ"ק קירות תומכים - כובד מבטון ב-,30 בגובה עד 4.0 מ', מורכבים מאבן 
חאמי. כולל: עב' חפירה/חציבה, יסוד, נקזים, תפרים, עיבוד ראש קיר 

מבטון עם פאזות וזיון, מילוי גרנולרי בגב הקיר, נקז מבניה יבשה/יריעת 
ניקוז, וזיון נוסף באם יידרש, יציקת הקיר תתבצע כנגד טפסנות ולאחר מכן

יבוצעו קשירות האבנים ורשת הקשירה בעיגון לקיר היצוק, כיחול וכל 
יתר העבודות לצורך ביצוע הקיר כמפורט בתכניות ובמפרט.

2.1.0020

835,500.00835,500.00835,500.00835,500.00 קירות תומכיםקירות תומכיםקירות תומכיםקירות תומכים 2.12.12.12.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

קירות תומכים וקירות גדר-בטון מזוין 2.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
32,400.00 540.00 60.00 מ"א קיר גדר "ניקיון" בעובי כולל של 40 ס"מ. האבן בעיבוד טלטיש מסותתת 

בנדבכים כולל כיחול. סוג הבטון ב-.30 המחיר כולל זיון, חפירה ליסוד 
הקיר ויציקת היסוד, מילוי חוזר, ציפוי דו פנים עד 25 ס"מ בצד השני, 
נדבך מבטון עם פאזות, תפרים, נקזים, גובה הקיר עד 60 ס"מ ויימדד 

ממפלס קרקע סופי/מדרכה. הכל לפי פרט.

2.2.0010

32,400.0032,400.0032,400.0032,400.00 קירות תומכים וקירות גדר-בטון מזויןקירות תומכים וקירות גדר-בטון מזויןקירות תומכים וקירות גדר-בטון מזויןקירות תומכים וקירות גדר-בטון מזוין 2.22.22.22.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

התזת בטון ורשתות לייצוב מדרונות 2.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 280.00 500.00 מ"ר תכנון, אישור וביצוע של רשת הגנה צמודה / רפוייה נגד דרדרת כדוגמת 

MACCAFERRI או שווה ערך, הרשת תתוכנן על ידי הקבלן ותכלול לכל 
הפחות: עוגנים באורך 2 מ' לפחות בתוך הסלע בקוטר שלא יפחת מ 20 
מ"מ ועומס עבודה של 10 טון לכל עוגן כל 4 מ' (אופקי ואנכי), כבלים 
אופקיים כל 2-4 מ' וכבלים אלכסונים ואנכיים, המחיר קומפלט למ"ר 

כולל כל הנדרש

2.3.0010

לא לחישוב !!! 1,450.00 60.00 מ"ק בטון מותז ב-40 מבוצע בשכבות בעובי נומינלי כולל של 16 ס"מ בתחום 
מצוקים לצורך תימוך סלע ו/או ע"ג  כלונסאות דיפון

2.3.0020

לא לחישוב !!! 75.00 100.00 מ"א נקז אורכי כולל של צינור שרשורי מחורר בקוטר 100 מ"מ, לרבות הנחתו 
ועיגונו בשטח

2.3.0030

לא לחישוב !!! 32.00 500.00 מ"ר ירועות ניקוז דו שכבתיות בעובי כולל של 9 מ"מ מורכבות מיריעת פילטר 
P.P וירעית אטימה H.D.P.E לקירות ציפוי היצוקים אל הסלע

2.3.0040

לא לחישוב !!! 120.00 250.00 מ"ר שכבת ציפוי אדריכלית מבוצעת בהתזה של בעובי 3 ס"מ, התערובת ע"ב 
צמנט לבן, פיגמנט לפי דוגמא מאושרת

2.3.0050



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 30/08/202011

כתב כמויות למכרז מספר 55/2020
mגן סאקר- פיתוח מתחם צפוני (מתחם הספורט)

תת כתב: עבודות בטון וקירות תומכים- מתחם צפוני

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

התזת בטון ורשתות לייצוב מדרונותהתזת בטון ורשתות לייצוב מדרונותהתזת בטון ורשתות לייצוב מדרונותהתזת בטון ורשתות לייצוב מדרונות 2.32.32.32.3 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

רכיבי בטון שונים 2.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
302,613.30 132.90 2,277.00 מ"ר משטח בטון ב-30 לשבילים, מדרכות ומתחת למתקני משחק, יצוק באתר 

בעובי 10ס"מ, כולל רשת  ברזל מרותכת קוטר 8 כל 20/20 ס"מ והחלקת 
פני הבטון סרוק לרבות מישקים.

2.4.0010

378,000.00 2,100.00 180.00 מ"ק אספקת ובניית קיר טריבונות ישיבה במגרשי הכדור והמשחקים מבטון 
מזויין ב-30 לרבות זיון ותפרי התפשטות, לרבות אספקת האבן בהתאם 

למצויין בתוכנית ובחוברת הפרטים

2.4.0020

38,000.00 950.00 40.00 מ"ק יציקת יסודות לקיר טריבונות ישיבה במגרשי הכדוררגל/סל והמשחקים 
מבטון מזויין ב-30 לרבות זיון ותפרי התפשטות, טפסנות, בהתאם למצויין 

בתוכנית ובחוברת הפרטים

2.4.0030

25,440.00 480.00 53.00 מ"ק בטון רזה יצוק מתחת לאלמנטים מבניים בעובי משתנה. 2.4.0040

744,053.30744,053.30744,053.30744,053.30 רכיבי בטון שוניםרכיבי בטון שוניםרכיבי בטון שוניםרכיבי בטון שונים 2.42.42.42.4 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

פלדת זיון לבטון 2.6 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,800.00 3,800.00 1.00 טון אופציונלי בהתאם להנחיות הפיקוח מראש ובכתב- מוטות פלדה מצולעים

רתיכים לזיון בטון, בכל הקטרים והאורכים.
2.6.0010

3,800.003,800.003,800.003,800.00 פלדת זיון לבטוןפלדת זיון לבטוןפלדת זיון לבטוןפלדת זיון לבטון 2.62.62.62.6 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

1,615,753.301,615,753.301,615,753.301,615,753.30 פרק :02 עבודות בטון וקירות תומכיםפרק :02 עבודות בטון וקירות תומכיםפרק :02 עבודות בטון וקירות תומכיםפרק :02 עבודות בטון וקירות תומכים 2222 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

1,615,753.301,615,753.301,615,753.301,615,753.30 עבודות בטון וקירות תומכים- מתחם צפוניעבודות בטון וקירות תומכים- מתחם צפוניעבודות בטון וקירות תומכים- מתחם צפוניעבודות בטון וקירות תומכים- מתחם צפוני 3333 סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 30/08/202012

כתב כמויות למכרז מספר 55/2020
mגן סאקר- פיתוח מתחם צפוני (מתחם הספורט)

תת כתב: עבודות פיתוח, ריהוט רחוב, גינון והשקייה - מתחם צפוני

עבודות פיתוח 40 פרק:

עבודות הכנה ופירוק 40.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
18,500.00 3.70 5,000.00 מ"ר חישוף לעומק של עד 20 ס"מ, כולל ניקוי פסולת, פינוי בולדרים, פינוי  

וסילוק צנרת ישנה מכל סוג שהוא, והורדת צמחיה בכל גודל שהוא לרבות
פינוי וסילוק לאתר מוסדר

40.1.0010

49,950.00 3.70 13,500.00 מ"ר אופצייונלי לשימוש הפיקוח מראש ובכתב- עירום בשטח של חומר חשוף 
לשימוש חוזר לאחר ניקיון מפסולת לרבות פיזור

40.1.0015

12,960.00 216.00 60.00 יח' כריתה ו/או עקירה של עצים, לרבות שורשים כולל פינוי וסילוק. 40.1.0020

1,410.00 141.00 10.00 יח' כריתה ו/או עקירה של גדמי עצים, לרבות שורשים כולל פינוי וסילוק. 40.1.0030

2,400.00 800.00 3.00 יח' העתקה ושתילה מחדש של עץ בוגר קיים בקוטר גזע 20-40 ס"מ ובגובה 
מעל 3 מ' בתחום הרשות כולל כל ההכנות הנדרשות עפ"י  המפרט 

המצורף.

40.1.0040

4,200.00 1,400.00 3.00 יח' העתקה ושתילה מחדש של עץ בוגר קיים בקוטר גזע מעל 40 ס"מ ובגובה 
מעל 3 מ' בתחום הרשות כולל כל ההכנות הנדרשות עפ"י המפרט 

המצורף.

40.1.0050

9,296.00 58.10 160.00 מ"ר פירוק זהיר של מסלעה מיון הסלעים ואחסנתם למקום שיורה המפקח. 40.1.0060

31,025.00 124.10 250.00 מ"ר פירוק משטחי/אלמנטי בטון מזוין בעובי משתנה כולל סילוק הפסולת 
מהשטח.

40.1.0070

10,000.00 10,000.00 קומפלט1.00 פירוק מבנה שירותים קיים לרבות צנרת קיימת, שוחות, דלתות, חלונות, 
סורגים, וכל הקיים במבנה, לרבות ניתוק מערכות החשמל על ידי חשמלאי

מוסמך וכל המערכות המחוברים למבנה ופינוי הפסולת לאתר מוסדר 
להטמנת פסולת כולל האגרות הנדרשות

40.1.0075

32,000.00 10.00 3,200.00 מ"ר פירוק אספלט/ריצוף בכבישים ומדרכות בכל עובי שיידרש לרבות ניסור 
פינוי וסילוק .

40.1.0080

78,750.00 45.00 1,750.00 מ"ר פירוק וחפירת מבנה כבישים ומדרכות (מצע, אבני שפה, תשתית ומילוי) 
בעובי עד 60 ס"מ בחפירה זהירה.

40.1.0090

7,440.00 12.00 620.00 יח' פירוק אבן שפה/גן קיימת לרבות פינוי וסילוק . 40.1.0110

7,990.00 399.50 20.00 יח' התאמת גובה עד 30 ס"מ (הגבהה/הנמכה) של מכסה תא ביקורת בכל 
קוטר שהוא.

40.1.0120

6,425.00 128.50 50.00 מ"ק פירוק והריסות קירות תומכים מבטון מזוין לרבות פינוי וסילוק. 40.1.0130

272,346.00272,346.00272,346.00272,346.00 עבודות הכנה ופירוקעבודות הכנה ופירוקעבודות הכנה ופירוקעבודות הכנה ופירוק 40.140.140.140.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

עבודות עפר, מצעים, חציבה, כבישה והידוק 40.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 30/08/202013

כתב כמויות למכרז מספר 55/2020
mגן סאקר- פיתוח מתחם צפוני (מתחם הספורט)

תת כתב: עבודות פיתוח, ריהוט רחוב, גינון והשקייה - מתחם צפוני

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
170,850.00 25.50 6,700.00 מ"ק חפירה ו/או חציבה בכל סוגי סלע וקרקע לרבות פינוי החומר החפור 

למטמנה מאושרת ותשלום האגרות הנדרשות
40.2.0010

17,820.00 2.70 6,600.00 מ"ר הידוק שטחים (שתית) בבקרה מלאה לאחר חפירה/חישוף. 40.2.0020

18,630.00 2.70 6,900.00 מ"ר הידוק מבוקר של שתית חרסתית באמצעות מכבש רגלי כבש כמפרט 
בסעיף 51.04.14.00 במפרט הכללי.

40.2.0030

12,710.00 6.20 2,050.00 מ"ר חרישה ותיחוח פני מצעים קיימים לעומק עד 10ס"מ יישור פילוס והידוק 
מבוקר. המחיר כולל פינוי עודפי חפירה ושימוש חוזר במילוי.

40.2.0040

100,000.00 80.00 1,250.00 מ"ק מצע סוג א' מפוזר בשכבות בעובי שכבה עד 20 ס"מ, לאחר ההידוק 
בהידוק מבוקר של 100% לפי מודיפייד אאשטו.

40.2.0050

9,000.00 60.00 150.00 מ"ק מילוי נברר מפוזר בשכבות בעובי שכבה עד 20 ס"מ, לאחר ההידוק, 
בהידוק מבוקר

40.2.0055

15,532.00 35.30 440.00 מ"ר תא"צ 19 בעובי 5 ס"מ עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן 
.PG70-10

40.2.0060

344,542.00344,542.00344,542.00344,542.00 עבודות עפר, מצעים, חציבה, כבישה והידוקעבודות עפר, מצעים, חציבה, כבישה והידוקעבודות עפר, מצעים, חציבה, כבישה והידוקעבודות עפר, מצעים, חציבה, כבישה והידוק 40.240.240.240.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

עבודות ריצוף, אבני שפה ושונות 40.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
310,500.00 270.00 1,150.00 מ"ר חיפוי קירות תומכים מבטון באבן "חאמי". בהתאם לתקן ישראל המחיר 

כולל רשת זיון מגולוונת, עיגון, קשירת אבנים, זוויתנים מעוגנים לקיר, 
כיחול וכל הנדרש.

40.4.0010

117,810.00 119.00 990.00 מ"א נדבכי ראש (קופינג) מאבן נסורה/"חאמי"/פראית ברוחב עד 40 ס"מ - עובי
"נראה" 8 ס"מ, עיבוד האבן טלטיש בכל הפאות הנראות, כולל כיחול 

בגוון האבן ובורג מסוג "ג'מבו" נסתר. הכל לפי פרט ודרישת האדריכל.

40.4.0020

32,750.00 262.00 125.00 מ"א מדרגות אבן על משטח בטון משופע בעובי 15 ס"מ (כלול במחיר)  
ומשולשים בחתך עד 40/17 ס"מ, עיבוד האבן מלבני מסותת, הידוק 

השתית, מצע מהודק בעובי 25 ס"מ וזיון הבטון כנדרש, המדרגות יימדדו 
לפי מטר אורך של רום המדרגות

40.4.0030

484,700.00 262.00 1,850.00 מ"ר ריצוף  באבן טבעית מנוסרת בעובי 5 ס"מ בעיבוד כל שהוא (טלטיש, 
מסמסם וכו') כולל טיט.

40.4.0040

4,530.00 151.00 30.00 מ"א שורת אבני מסלעה ארגזיות עד גובה 40 ס"מ כולל כל החומרים והעבודה 
כנדרש עפ"י התוכנית.

40.4.0050

45,840.00 24.00 1,910.00 מ"ר ציפוי אקרילי למגרש ספורט מסוג "ספורט קוט" ב-3 שכבות לרבות שכבת 
האמולסיה.

40.4.0060

15,113.00 177.80 85.00 מ"א מאחז יד מצינור מגולוון בקוטר 40 מ"מ, מגולוון וצבוע בתנור ,כולל 
עמודים אנכיים כל 1.5 מ' לכל היותר, עיגון וביטון בקרקע או חיבור 

לקירות לפי פרט .

40.4.0070

1,011,243.001,011,243.001,011,243.001,011,243.00 עבודות ריצוף, אבני שפה ושונותעבודות ריצוף, אבני שפה ושונותעבודות ריצוף, אבני שפה ושונותעבודות ריצוף, אבני שפה ושונות 40.440.440.440.4 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

סעיפי פיתוח 40.99 תת פרק:



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 30/08/202014

כתב כמויות למכרז מספר 55/2020
mגן סאקר- פיתוח מתחם צפוני (מתחם הספורט)

תת כתב: עבודות פיתוח, ריהוט רחוב, גינון והשקייה - מתחם צפוני

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
81,650.00 710.00 115.00 מ"א גדר שבכה מפרופילי פלדה אנכיים מתוצרת "גדרות אורלי" מדגם "חנית" 

או ש"ע  בגובה 4.0 מ' מגולוונת באבץ חם וצבועה בתנור
40.99.0010

75,850.00 410.00 185.00 מ"א גדר שבכה מפרופילי פלדה אנכיים מתוצרת "גדרות אורלי" מדגם "חנית" 
או ש"ע  בגובה 2.00 מ' מגולוונת באבץ חם וצבועה בתנור

40.99.0020

4,800.00 1,600.00 קומפלט3.00 שער "פשפש" להולכי רגל  בגובה 2.0 מ' ברוחב 1.45 מ' לרבות עיגון 
בקרקע מתוצרת "גדרות אורלי" דגם "חנית" או "עפולה" או ש"ע כולל 

גלוון וצביעה אלקטרוסטטית

40.99.0030

1,350.00 1,350.00 קומפלט1.00 שער "פשפש" להולכי רגל  בגובה 2.0 מ' ברוחב 1.0 מ' לרבות עיגון 
בקרקע מתוצרת "גדרות אורלי" דגם "חנית" או "עפולה" או ש"ע כולל 

גלוון וצביעה אלקטרוסטטית

40.99.0040

57,200.00 110.00 520.00 מ"א אבן שפה לשבילי אבן מאבן חאמי מבוקעת במידות 10/20/100 ס"מ לרבות
יסוד ומשענת בטון ב-30

40.99.0050

66,000.00 220.00 300.00 מ"א אבן שפה מאבן חאמי מבוקעת לשבילי אספלט. במידות 15-25/20/20 לפי 
פרט

40.99.0060

24,000.00 2,000.00 12.00 יח' ספסלים דגם טקסס תוצרת חברת שחם אריכא או ש"ע. מעץ איפאה באורך
1.7 מ' לללא משענות ידי לרבות יסוד בטון וחיבורים

40.99.0070

7,600.00 1,900.00 4.00 יח' ספסלים דגם טקסס תוצרת חברת שחם אריכא או ש"ע. מעץ איפאה באורך
1.7 מ' עם משענות יד לרבות יסוד בטון וחיבורים

40.99.0080

7,000.00 1,400.00 5.00 יח' ספסלים דגם טקסס תוצרת חברת שחם אריכא או ש"ע. מעץ איפאה באורך
70 ס"מ לרבות יסוד בטון וחיבורים. כולל משענות יד

40.99.0090

21,120.00 1,760.00 12.00 יח' אשפתון גדם "זאוס" תוצרת חברת שחם אריכא או ש"ע. מעץ איפאה. 
לרבות מיכל פנימי בנפח של 70 ליטר ונעילה.

40.99.0100

3,700.00 3,700.00 1.00 יח' ברזיות אביב תוצ' שחם אריכא או ש"ע לרבות בריכת ניקוז וסבכת יצקת 
ברזל

40.99.0110

78,240.00 19,560.00 4.00 יח' ברזיות קירור שגיב תוצ' שחם אריכא או ש"ע לרבות בריכת ניקוז וסבכת 
יצקת ברזל

40.99.0120

3,300.00 550.00 6.00 יח' עמוד מחסום גמיש דגם שרון של חברת ארבל שטראוס או ש"ע כולל פס 
מחזיר אור והתקנתו ביסוד בטון וכל הנדרש לביצוע מושלם

40.99.0130

197,400.00 420.00 470.00 מ"ר משטח גומי ביציקה באזור מתקני משחק עפ"י תקן ישראלי ובהוראות 
היצרן בעובי שבין 5-8 ס"מ, שכבה עליונה EPDM בגוון כלשהו 100%  

TPV צבע

40.99.0140

675,000.00 1,500.00 450.00 מ"ר תכנון ביצוע ע"י הקבלן לסככת הסדנאות וסככת מתקני כושר. פרגולת עץ
אורן פיני. קירוי וקונסטרוקציה SD באחריות הקבלן לאישור המפקח 

ואדריכל הנוף

40.99.0150

33,000.00 600.00 55.00 מ"ר דק עץ במבוק סינטטי ביבוא קנה קש או ש"ע. לרבות קונסטרוקציה 
מקורות עץ אורן במרווחים של 50 ס"מ לפי פרט.

40.99.0160



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 30/08/202015

כתב כמויות למכרז מספר 55/2020
mגן סאקר- פיתוח מתחם צפוני (מתחם הספורט)

תת כתב: עבודות פיתוח, ריהוט רחוב, גינון והשקייה - מתחם צפוני

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
24,800.00 1,240.00 20.00 יח' מתקן לקשירת אופניים מצינור נירוסטה בקוטר " 2 (כולל ריתוך לוחית 

אופניים), כולל עיגון לקרקע באמצעות יסוד בטון והחזרת השטח לקדמותו
40.99.0170

85,500.00 45.00 1,900.00 מ"ר תערובת אספלט ''3/8 עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן 
.PG70-10 למגרש משולב ולמגרש טניס בעובי 4 ס"מ לרבות ריסוס שכבת 

יסוד בשיעור של 1 ליטר/מ"ר לפני יישום

40.99.0180

15,000.00 1,500.00 10.00 מ"ר משטח התרעה מישושי ממסמרות פלב"מ 304 תוצ' חברת אייל ציפויים או 
ש"ע

40.99.0190

9,000.00 900.00 10.00 יח' מכסה ריבועי מרוצף בשטחי ריצוף ממסגרת ברזל כפולה לפי פרט 40.99.0200

3,195.00 1,065.00 קומפלט3.00 סימון מגרש כדורעף במגרש ספורט 40.99.0210

26,300.00 6,575.00 קומפלט4.00 מתקן כדורסל דגם "בסקט 2000" לרבות יסוד, לוח שקוף חישוק ורשת 40.99.0220

1,970.00 1,970.00 קומפלט1.00 רשת למגרש טניס לרבות עמודים 40.99.0230

1,502,975.001,502,975.001,502,975.001,502,975.00 סעיפי פיתוחסעיפי פיתוחסעיפי פיתוחסעיפי פיתוח 40.9940.9940.9940.99 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

3,131,106.003,131,106.003,131,106.003,131,106.00 עבודות פיתוחעבודות פיתוחעבודות פיתוחעבודות פיתוח 40404040 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

פרק 41 41 פרק:

עבודות הכנה שתילה ונטיעה 41.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
8,100.00 1.80 4,500.00 מ"ר ריסוס שטחים בחומר קוטל עשבים, הדברה תיעשה לפי הנדרש במפרט 

הכללי-ספר כחול סעיפים 41.02.04.00 עד ,41.02.04.04 וחיטוי קרקע לפי 
הנדרש במפרט הכללי-ספר כחולסעיף 41.02.05

41.1.0020

200,000.00 100.00 2,000.00 מ"ק קומפוסט לשטחים מעל 250 מ"ר בכמות של כ-20 מ"ק לדונם, התשלום 
יהיה לפי מ"ק ביצוע בפועל ביחס לשטח

41.1.0030

249,000.00 50.00 4,980.00 מ"ק אדמת גן מותאמת לאדמה המקומית ולאחר בדיקת קרקע, לרבות פיזור 
בשטח (עבור כמות מעל 15 מ"ק)

41.1.0040

457,100.00457,100.00457,100.00457,100.00 עבודות הכנה שתילה ונטיעהעבודות הכנה שתילה ונטיעהעבודות הכנה שתילה ונטיעהעבודות הכנה שתילה ונטיעה 41.141.141.141.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

עבודות שתילה ונטיעה 41.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
7,200.00 8.00 900.00 יח' אספקה ונטיעה של צמחים, גודל 3 , מיכל בנפח 1 ליטר, שקיות גידול. 41.2.0010

3,500.00 10.00 350.00 יח' אספקה ונטיעה של ערערים, גודל 3 , מיכל בנפח 1 ליטר, שקיות גידול. 41.2.0020



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 30/08/202016

כתב כמויות למכרז מספר 55/2020
mגן סאקר- פיתוח מתחם צפוני (מתחם הספורט)

תת כתב: עבודות פיתוח, ריהוט רחוב, גינון והשקייה - מתחם צפוני

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
20,800.00 16.00 1,300.00 יח' אספקה ונטיעה של צמחים, גודל 4 , מיכל בנפח 3 ליטר,  או שקית. 41.2.0030

22,400.00 32.00 700.00 יח' אספקה ונטיעה של צמחים גודל 5 - 6 ליטר נפח מיכל. 41.2.0040

46,000.00 20.00 2,300.00 מ"ר אספקה והנחה של מרבדי דשא מזן הנדרש ע"י המתכנן / המפקח. יש לקבל
אישור מהמפקח על מקור הדשא. המחיר כולל את כל הטיפולים הנדרשים 
טרום שתילה - הדברת מזיקי קרקע, דשני ראש לקומפוסט וכל הטיפולים 

הנדרשים לאחר שתילה - הידוק במעגילה, ריסוסים ודישוני המרצה.

41.2.0050

27,000.00 270.00 100.00 יח' אספקה ונטיעת עצים גודל 7 - קוטר גזע 40 מ"מ מדוד 20 ס"מ במעלה 
הגזע מהקרקע, גובה מינימלי 3 מ', מפותח ויפה, מינימום 2 ענפי שלד. 

ממיכל בנפח 50 ליטר לפחות,או מהקרקע באותו מחיר.

41.2.0060

24,000.00 480.00 50.00 יח' אספקה ונטיעת עצים גודל 9 או רב גזעי העונה לגודל 9 - קוטר גזע 63 
מ"מ: מדוד 20 ס"מ במעלה הגזע מהקרקע, גובה מינימלי 3.5 מ', מפותח 

ויפה, מינימום 3 ענפים. ממיכל בנפח 72 ליטר לפחות,או מהקרקע באותו 
מחיר.

41.2.0070

11,400.00 570.00 20.00 יח' אספקה ונטיעת עצים מורכבים גודל 9 - קוטר גזע 63 מ"מ: מדוד 20 ס"מ 
במעלה הגזע מהקרקע, גובה מינימלי 3.5 מ', מפותח ויפה, מינימום 3 

ענפים. ממיכל בנפח 72 ליטר לפחות, או מהקרקעבאותו מחיר.

41.2.0080

900.00 90.00 10.00 יח' תוספת לעץ בעל צימוח איטי גודל 7 (אלון, כליל ואדר סורי). 41.2.0090

1,500.00 150.00 10.00 יח' תוספת לעץ בעל צימוח איטי גודל 9 (אלון, כליל ואדר סורי). 41.2.0100

55,250.00 850.00 65.00 יח' עצים בוגרים, גודל מס' 10 , עובי גזע מינ' " 4 גובה מינימלי 4.50 מ' . 
מספר בדים - 3

41.2.0110

3,075.00 25.00 123.00 מ"ר זריעה בהתזה של תלקיט עשבוני כמתואר בתוכניות בתקופת השנה 
המתאימה בהתאם להנחיות המתכנן לרבות יישור השטחים, העבודות 

המקדימות הנדרשנו במפרט והציוד הנדרש לביצוע מושלם

41.2.0120

223,025.00223,025.00223,025.00223,025.00 עבודות שתילה ונטיעהעבודות שתילה ונטיעהעבודות שתילה ונטיעהעבודות שתילה ונטיעה 41.241.241.241.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

פרק 41.3 עבודות השקייה 41.3 תת פרק:

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

הערה: צנרת ההשקיה מתוכננת להתבצע להשקיה בקולחין ונדרשת 
להתאים לדרישות העירייה ולתקני משרד הבריאות להשקייה בקולחין

הערה: מחירי הצנרת כוללים גם חפירה וכיסוי מחירי הצנרת כוללים את 
 T כל החיבורים והאביזרים הנדרשים לביצוע העבודה, מחברים, מחברי

וכו', כל חיבורי הצנרת התת קרקעית ועל קרקעית יהיו במצמד ולא 
באביזרי שן.

10,000.00 10.00 1,000.00 מ"א צינור פוליאתילן בקוטר 16 מ"מ  דרג 10 . 41.3.0030



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 30/08/202017

כתב כמויות למכרז מספר 55/2020
mגן סאקר- פיתוח מתחם צפוני (מתחם הספורט)

תת כתב: עבודות פיתוח, ריהוט רחוב, גינון והשקייה - מתחם צפוני

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,200.00 14.00 300.00 מ"א צינור פוליאתילן בקוטר 25 מ"מ  דרג 10 . 41.3.0040

15,200.00 16.00 950.00 מ"א צינור פוליאתילן בקוטר 32 מ"מ  דרג 10 . 41.3.0050

10,800.00 27.00 400.00 מ"א צינור פוליאתילן בקוטר 40 מ"מ  דרג 10 . 41.3.0060

4,350.00 29.00 150.00 מ"א צינור פוליאתילן בקוטר 50 מ"מ  דרג 10 . 41.3.0070

8,160.00 34.00 240.00 מ"א צינור פוליאתילן בקוטר 63 מ"מ  דרג 10 . 41.3.0080

1,950.00 39.00 50.00 מ"א צינור פוליאתילן בקוטר 75 מ"מ  דרג 10 . 41.3.0090

60,000.00 6.00 10,000.00 מ"א טפטוף חום 16 מ"מ מווסת רע"מ נטפים או נען דן או ש"ע, 1.6-2.3 ל"ש כל
0.5 -0.3 מ' , כולל מייצבים כל 2 מ' לקרקע.

41.3.0100

8,000.00 40.00 200.00 יח' טבעת מצינור 16 מ"מ עם 10 טפטפות. 41.3.0110

11,000.00 1.00 11,000.00 מ"א תוספת למחיר צינור פולאטילן בצבע סגול לשימוש במים מושבים/קולחין 
בקוטר 16 מ"מ לרבות צנרת טפטוף

41.3.0120

510.00 1.70 300.00 מ"א תוספת למחיר צינור פולאטילן בצבע סגול לשימוש במים מושבים/קולחין 
בקוטר 25 מ"מ

41.3.0130

1,900.00 2.00 950.00 מ"א תוספת למחיר צינור פולאטילן בצבע סגול לשימוש במים מושבים/קולחין 
בקוטר 32 מ"מ

41.3.0140

1,000.00 2.50 400.00 מ"א תוספת למחיר צינור פולאטילן בצבע סגול לשימוש במים מושבים/קולחין 
בקוטר 40 מ"מ

41.3.0150

450.00 3.00 150.00 מ"א תוספת למחיר צינור פולאטילן בצבע סגול לשימוש במים מושבים/קולחין 
בקוטר 50 מ"מ

41.3.0160

912.00 3.80 240.00 מ"א תוספת למחיר צינור פולאטילן בצבע סגול לשימוש במים מושבים/קולחין 
בקוטר 63 מ"מ

41.3.0170

225.00 4.50 50.00 מ"א תוספת למחיר צינור פולאטילן בצבע סגול לשימוש במים מושבים/קולחין 
בקוטר 75 מ"מ

41.3.0180

שרוולים

מחירי השרוולים כוללים חפירה לעומק של עד 80 ס"מ, הטמנת השרוול, 
כיסוי בחול וסגירה במצעים מהודקים.

6,300.00 45.00 140.00 מ"א שרוול פוליאטילן בקוטר 75 מ"מ  בדרג 10. 41.3.0210

19,000.00 95.00 200.00 מ"א שרוול פוליאטילן בקוטר 110 מ"מ בדרג 10. 41.3.0220



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 30/08/202018

כתב כמויות למכרז מספר 55/2020
mגן סאקר- פיתוח מתחם צפוני (מתחם הספורט)

תת כתב: עבודות פיתוח, ריהוט רחוב, גינון והשקייה - מתחם צפוני

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
20,250.00 135.00 150.00 מ"א שרוול פוליאטילן בקוטר 160 מ"מ בדרג 10. 41.3.0230

3,900.00 130.00 30.00 מ"א תוספת למחיר שרוול עבור פתיחה זהירה של אספלט/ריצוף כולל החזרת 
המצב לקדמותו.

41.3.0240

1,870.00 110.00 17.00 יח' ממטיר גיחה דגם I-20  של הנטר או ש"ע כולל פיה תואמת לתוכנית 
ההשקיה וחיבור הממטיר למקומו.

41.3.0250

ראשי מערכת

524.00 524.00 קומפלט1.00 תוספת לראש מערכת עבור הפעלה בקוטר "1 הכוללת מגוף הידראולי 
מברונזה עם רקורד,ברזון תלת דרכי, התפצלות ממניפול ואביזרי חיבור.

41.3.0270

5,000.00 5,000.00 קומפלט1.00 ארון לראש מערכת 2/1640 "אורלייט" בלום גארד/"פלסגן", או ש"ע 
מאושר, מידות לפי גודל ראש המערכת + 15 ס"מ בכל צד רווח לתחזוקה, 

כולל סוקל תואם עליו יותקן הארון, יציקת בטון לסוקל וכל העבודות 
הדרושות להתקנה, ומנעול מסטר, כולל צביעת הארון בצבע שייבחר על 

ידי מחלקת השקיה בעיריית ירושלים במידת הצורך

41.3.0280

מערכת מיחשוב

12,000.00 12,000.00 קומפלט1.00 כנ"ל אך מחשב אירינט Mדגם DC-16  תוצרת מוטורולה או "איריסל אגם".
כולל מטען, מצבר, חיבור לחשמל עמודים או לחלופין תא פוטואלקטרי 

לטעינה סולארית, בארון הגנה מסוג -C 54 , בעל נעילה כפולה על משטח 
בטון או על ארון השקיה כולל אישור חשמלאי מוסמך לחיבורי החשמל.

41.3.0300

3,500.00 350.00 10.00 יח' סולונואיד תלת דרכי להפעלת מגוף הידראולי על פס סולונואידים מחוזק 
לארון.

41.3.0310

2,640.00 330.00 קומפלט8.00 שטיפת המנקז לפי פרט כולל הגנה בארגז ריין ליין או ש"ע. 41.3.0320

700.00 350.00 קומפלט2.00 שסתום ואקום מחלק/ מנקז לפי פרט כולל הגנה בארגז ריין ליין או ש"ע. 41.3.0330

3,300.00 1,650.00 קומפלט2.00 שוחת אביזרים מבטון בקוטר 80 ס"מ כולל מכסה עם כיתוב השקייה. 41.3.0340

46,200.00 110.00 420.00 מ"א צינור פוליאתילן בקוטר  110 דרג 10 41.3.0350

11,800.00 118.00 100.00 מ"א צינור פוליאתילן בקוטר 110 מ"מ דרג 16 41.3.0360

3,380.00 6.50 520.00 מ"א תוספת למחיר צינור פולאטילן בצבע סגול לשימוש במים מושבים/קולחין 
בקוטר 110 מ"מ

41.3.0370

16,170.00 490.00 33.00 יח' ממטיר גיחה hunter (האנטר) I-40 נירוסטה או ש.ע.  וחיבור  הממטיר 
לצנרת.

41.3.0380



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 30/08/202019

כתב כמויות למכרז מספר 55/2020
mגן סאקר- פיתוח מתחם צפוני (מתחם הספורט)

תת כתב: עבודות פיתוח, ריהוט רחוב, גינון והשקייה - מתחם צפוני

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,980.00 60.00 33.00 יח' שרוול הגנה לממטיר גיחה ממצינור פוליאתילן בקוטר 110 מ"מ דרג 10 

.השרוול יותקן על פי פרט בתכנית
41.3.0390

2,310.00 70.00 33.00 יח' אל נגר חיצוני לממטיר "1 תוצרת "ריינברד" או ש.ע. 41.3.0400

51,000.00 51,000.00 קומפלט1.00 ראש מערכת "3 על פי פרט 7 בתכנית כולל חיבור למקור המים (לרבות 
חפירת תעלה, צנרת וכיסוי בחול ומצע א מהודק בשכבות) ,אביזרי הצנרת 

בריתוכי פנים כולל בין היתר מד מים דיגיטלי תוצרת ברמד או 
ש.ע.,מגופים,זקיפים,שסתומי אויר,סינון ביקורת ארונות הגנה

41.3.0410

18,500.00 18,500.00 קומפלט1.00 יחידת סינון בשטיפה אוטומטית "3  מיניסיגמא תוצרת עמיעד או ש.ע. ע ל
פי פרט כולל כל האביזרים, ארונות הגנה , סוקל, מנעול, חיבור לרשת 

ולבקר ההשקיה הכל קומפלט.

41.3.0420

27,000.00 27,000.00 קומפלט1.00   FCM/GF -TAMAR - (להשקיית מים מושבים) מערכת למדידת כלור נותר
כולל יחידת אנרגיה מותאמת לזרם חילופין או זרם ישר.כולל כל אביזרי 

החיבור הנדרשים לנקודת דגימת מים מושבים .כולל אינטגרציה למערכת 
שליטה ובקרה - RECO אגם בקרה ניטור ושליטה בע"מ/מערכת שליטה 

תוצרת "מוטורולה" .כולל שרות ואחריות מלאה לשנתיים  מיום ההתקנה.

41.3.0430

13,160.00 470.00 קומפלט28.00 יחידת השקיה לעץ במגרשי הספורט על פי פרט אדריכל הכוללת בין היתר
צינור טפטוף,צינור שרשורי עטוף בד גאוטכני באורך 6 מטר וכל אביזרי 

החיבור

41.3.0440

9,600.00 480.00 קומפלט20.00 יחידת התזה לשיחים הכוללת בין היתר ביסוס בטון,זקף ברזל בקוטר 
"4,זקף לממטיר,ממטיר גיחה  I-20 תוצרת הנטר או ש.ע. וחיבור לצנרת 

השקיה

41.3.0450

418,741.00418,741.00418,741.00418,741.00 פרק 41.3 עבודות השקייהפרק 41.3 עבודות השקייהפרק 41.3 עבודות השקייהפרק 41.3 עבודות השקייה 41.341.341.341.3 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

1,098,866.001,098,866.001,098,866.001,098,866.00 פרק 41פרק 41פרק 41פרק 41 41414141 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

4,229,972.004,229,972.004,229,972.004,229,972.00 עבודות פיתוח, ריהוט רחוב, גינון והשקייה - מתחםעבודות פיתוח, ריהוט רחוב, גינון והשקייה - מתחםעבודות פיתוח, ריהוט רחוב, גינון והשקייה - מתחםעבודות פיתוח, ריהוט רחוב, גינון והשקייה - מתחם 4444 סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 30/08/202020

כתב כמויות למכרז מספר 55/2020
mגן סאקר- פיתוח מתחם צפוני (מתחם הספורט)

תת כתב: עבודות רג'י ושונות

99 פרק:

עבודות רג'י ושונות 99.99 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
6,000.00 60.00 100.00 ש"ע פועל פשוט 99.99.0010

3,750.00 75.00 50.00 ש"ע פועל מקצועי 99.99.0020

7,500.00 150.00 50.00 ש"ע מחפרון jcb3cx ו/או בובקט כולל מטאטא כבישים 99.99.0030

6,600.00 2,200.00 3.00 י"ע צוות מודדים כולל מכשיר מדידה ושרטוט 99.99.0040

18,000.00 120.00 150.00 מ"ר אספקה והתקנה על גדרות הפרויקט של מדבקת ויניל לבן מבריק / 
מט,מתאים לתנאי חוץ, דפוס UV ברזולוציה גבוה מעכב בעירה, ההתקנה
על ידי מדביקים מקצועיים (גרפיקה תסופק על ידי מוריה ), המחיר כולל

אחריות על המדבקה וחידוש מדבקות במידה והם ניזקות

99.99.0050

99,000.00 11,000.00 קומפלט9.00 אחזקה מלאה וטיפוח לכל שטח הפרויקט למשך 12 חודשים מיום המסירה 
כאשר התשלום יהיה עבור 9 חודשים מעבר ל-3 החודשים מזמן המסירה 

שהינם על חשבון הקבלן, לכל האלמנטים שיבוצעו בהתאם למפרטים 
כאשר למגרש הכדורגל כולל לפחות 3 הברשות בחודש, הוספת גומי 
במידת הצורך, עבודות הגינון והחלפת שתילים/עצים במידת הצורך, 

תשלום בעבור המים, ניקיון יומי וריקון פחים, המחיר כולל את אחזקת כל 
המתקנים, אלמנטים, ריהוט חוץ מגרשי הספורט וכדו' בפארק ובהתאם 

למפרט.

99.99.0060

140,850.00140,850.00140,850.00140,850.00 עבודות רג'י ושונותעבודות רג'י ושונותעבודות רג'י ושונותעבודות רג'י ושונות 99.9999.9999.9999.99 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

140,850.00140,850.00140,850.00140,850.00 99999999 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

140,850.00140,850.00140,850.00140,850.00 עבודות רג'י ושונותעבודות רג'י ושונותעבודות רג'י ושונותעבודות רג'י ושונות 5555 סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 30/08/202021

כתב כמויות למכרז מספר 55/2020
mגן סאקר- פיתוח מתחם צפוני (מתחם הספורט)

תת כתב: מתחם הסקייטפארק

עבודות בטון 2 פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! המדידה לתשלום תהיה לפי מבט בהיתל על ללא התייחסות לשיפועים 

ולבריכות

2.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 700.00 900.00 מ"ר בריכות מתקן החלקה מבטון ב-,40 דרגת חשיפה 3 , בעובי 15ס"מ, 

משטחים משופעים ואופקיים. בהתזה ו/או יציקה רגילה במישוריים 
משופעים, מעוגלים, רמפות, מדרגות והגבהות. הבטון יכיל סיבי פולי 

פרופילן או נילון. הכל לפי המפרט המיוחד ,02.05 ,02.06 02.08 ופרטים 
בתוכניות. גמר שכבת שחיקה בהחלקת הליקופטר ו/או ידנית. המד

2.1.0010

לא לחישוב !!! 250.00 100.00 מ"ר מרצפים אופקיים בטון ב-40 , דרגת חשיפה 3 , בעובי 15 ס"מ , הכל לפי 
מפרט המיוחד 02.08,02.13.

2.1.0020

לא לחישוב !!! 1,500.00 100.00 מ"ק תוספת מחיר למתקן החלקה בגין יציקת אלמנטי בטון בודדים, הגבהות , 
טריבונות ומדרגות, בטון ב-,40 דרגת חשיפה 3 , לרבות בתוואי מעגלי 

ביציקה רגילה או בטון מותז .

2.1.0030

לא לחישוב !!! 35.00 5.00 מ"א תפר הפסקת יציקה, לפי פרטים בתוכנית. 2.1.0040

לא לחישוב !!! 30.00 15.00 מ"א תפר דמה לפי פרטים בתוכניות. 2.1.0050

לא לחישוב !!! 25.00 150.00 מ"א תפר הפרדה, לפי פרטים בתוכניות. 2.1.0060

לא לחישוב !!! 50.00 200.00 מ"ר מצע בטון רזה בעובי 5 ס"מ , מתחת לאלמנטי בטון בודדים, טריבונות 
ויסודות קירות.

2.1.0070

לא לחישוב !!! 10.00 900.00 מ"ר מצע פוליאטילן כפול 0.3 מ"מ מתחת למרצפים אופקיים. 2.1.0080

לא לחישוב !!! 1,000.00 40.00 מ"ק יסודות בטון ב-40 , דרגת חשיפה  3 , לקירות תומכים. 2.1.0090

לא לחישוב !!! 1,600.00 70.00 מ"ק קירות תומכים ב-40 , דרגת חשיפה  3 , בעובי 25 ס"מ , לרבות ביצוע 
בתוואי מעגלי .

2.1.0100

לא לחישוב !!! 1,300.00 25.00 מ"ק יסודות בטון ב-30 , דרגת חשיפה  3 , עמודי תאורה הכולל עבודות עפר. 
הזיון נמדד בנפרד

2.1.0110

לא לחישוב !!! 1,500.00 2.00 מ"ק עמודי יסוד בטון ב-30 , דרגת חשיפה  ,3 במידות חתך, לעמודי תאורה . 2.1.0120

לא לחישוב !!! 1,200.00 10.00 מ"ק בורות ניקוז לבריכות מבטון ב-40 , דרגת חשיפה  3 , רצפה, קירות ותקרה 
בעובי 25 ס"מ .

2.1.0130

לא לחישוב !!! 300.00 90.00 יח' יסודות בודדים בטון ב-30 , דרגת חשיפה  ,3 במידות 60/60/60 ס"מ לגדר 
מוסדית , המחיר כולל עבודות עפר

2.1.0140

לא לחישוב !!! 30.00 1,500.00 מ"ר יריעת סטבילנקה , בעלת כח קריעה של 20 טון בכיוון הראשי ו-4.5 טון 
בכיוון המישני . היריעה תחרוג לפחות 10 מטר מצידי המשטח.

2.1.0150
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כתב כמויות למכרז מספר 55/2020
mגן סאקר- פיתוח מתחם צפוני (מתחם הספורט)

תת כתב: מתחם הסקייטפארק

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

2.12.12.12.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

עבודות בטוןעבודות בטוןעבודות בטוןעבודות בטון 2222 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עבודות איטום 5 פרק:

5.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 110.00 80.00 מ"ר איטום חיצוני של בורות ניקוז לפי המפרט המיוחד 05.06.1 5.1.0010

לא לחישוב !!! 120.00 48.00 מ"ר איטום פנימי של בורות ניקוז לפי המפרט המיוחד 05.06.2 5.1.0020

לא לחישוב !!! 200.00 8.00 יח' איטום צנרת , לפי המפרט המיוחד 05.04 5.1.0030

לא לחישוב !!! 150.00 25.00 מ"א איטום תפרי הפסקת יציקה לפי המפרט המיוחד 05.05 5.1.0040

לא לחישוב !!! 50.00 10.00 מ"ר איטום גב קירות תומכים , לפי המפרט ע"ג התוכנית . 5.1.0050

5.15.15.15.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

עבודות איטוםעבודות איטוםעבודות איטוםעבודות איטום 5555 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עבודות פיתוח 40 פרק:

עבודות שונות 40.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 100.00 30.00 מ"א קופינג צינור עגול QUARTER COPING DETAIL  כולל עיגון לבטון בזמן

יציקה.
40.1.0010

לא לחישוב !!! 300.00 70.00 מ"א POOL COPING תוצרת PENROSE או ש"ע יבוא, התקנה והדבקה בדבק 
עפ"י הנחיות קונס'.

40.1.0020

לא לחישוב !!! 300.00 12.00 מ"א מעקה החלקה עם צינור עגול לפי פרט קונס', וכן עובי דופן וביסוס, צבוע 
בצבע לפי בחירת האדריכל.

40.1.0030

לא לחישוב !!! 350.00 10.00 מ"א מעקה החלקה עם צינור מרובע בחתכים משתנים לפי פרט קונס', וביסוס. 
צבוע בצבע לפי בחירת האדריכל.

40.1.0050

לא לחישוב !!! 500.00 20.00 מ"א מעקה בטיחות רדיאלי בסקייטפארק פרט 1 בגובה 1.10 מ' גדר צבועה 
ומגולוונת עובי דופן לפי הנחיות קונס' כולל חיבורים נסתרים וקידוחם 

בבטון ליסודות.

40.1.0060

לא לחישוב !!! 18,000.00 1.00 יח' שער קרוסלה לפי פרט  עשוי מתכת, צבוע ומגולוון מוצר מדף כולל 
אחריות יצרן.

40.1.0070
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 1,000.00 20.00 מ"ק תוספת מחיר עבור הוספת פגמנט בצבע אפור לבטון. המחיר כולל הכנת 

2-3 דוגמאות לאישור האדריכל בגוונים שונים, תוצרת חברת שושני 
וויינשטיין או ש"ע. התערובות יוכנו באתר

40.1.0100

לא לחישוב !!! 1,500.00 20.00 מ"ק תוספת מחיר עבור הוספת פגמנט בגוונים צהובים כתומים, תוצרת חברת 
שושני-וויינשטיין או ש"ע, כולל הכנת 2-3 דוגמאות בגוונים שונים לאישור

האדריכל. התערובות יוכנו באתר

40.1.0110

לא לחישוב !!! 4,000.00 2.00 יח' שילוט לסקייטפארק במידות: 140/85 ס"מ, שני לוחות אלומיניום 10 מ"מ 
בגימור טבעי מוברש, כולל יסוד.

40.1.0120

לא לחישוב !!! 400.00 30.00 מ"א מעקות מיוחדים "SPECIAL RAIL" בחתך 2/15 ס"מ צבועים בצבע לפי 
בחירת האדריכל

40.1.0130

עבודות שונותעבודות שונותעבודות שונותעבודות שונות 40.140.140.140.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

עבודות פיתוחעבודות פיתוחעבודות פיתוחעבודות פיתוח 40404040 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עבודות מים וביוב 57 פרק:

תיעול 57.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! אספקה והנחת צינורות אטומים מבטון מזוין דגם "הידרוטייל" או 

"מגנוקריט" דרג 5 עם אטם בנקבה, כולל: חפירה וחציבה, עטיפת חול 
ומילוי חוזר מהודק בשכבות של 20 ס"מ עד לתחתית מבנה הכביש / 
המדרכה וכל מרכיבי החומרים והעבודות לפי המפרט (עודפי החומר 

החפור והפסולת יורחקו לאתר פסולת מאושר, ללא הגבלת מרחק וללא 
תשלוםנ וסף), קשיים בעבודה עקב זרימת שפכים בצנורות לרבות הטייה 
ושאיבה הדרושות לביצוע העבודה ביבש ודיפונים מיוחדים ותימוך משני 

צידי הקו באופן שיאפשר הנחת הקו עפ"י הנחיות הבטיחות של משרד 
העבודה. -----------------------------------------------------

לא לחישוב !!! 540.00 50.00 מ"א צינורות ניקוז מבטון דרג 5 בקוטר 40 ס"מ בעומק עד 2.0 מ'. 57.1.0020

לא לחישוב !!! 650.00 20.00 מ"א צינורות ניקוז מבטון דרג 5 בקוטר 50 ס"מ בעומק עד 2.0 מ'. 57.1.0030

לא לחישוב !!! תאי בקורת מבטון מזוין ב-30 ו/או תאים טרומיים עם תקרה כבדה לעומס 
40 טון, כולל: תחתית טרומית, חיבור בין חוליות בטון-איטופלסט, שלבי 

ירידה, מכסאות מברזל יציקה או עטופים בטון לעומס 40 טון קוטר 60 ס"מ
בהתאם לת"י 489 1205.4 עם הטבעת סמל העיר באמצע המכסה ויעוד 

המכסה "תיעול" וקביעתם מעל תאי הבקורת כולל חגורת בטון מזוין 
מסביב לתקרה והמכסה, חיבור לשוחה עם קונטור-סיל או שוו"ע, סגר 
נעילה, משטח מצע מהודק, תחתית טרומית, חוליות בטון, אטמים בין 
החוליות, עיבוד (בנגק), חפירה ו/או חציבה, התאמת המכסה לגובה 

הסופי של הכביש (ללא תוספת מחיר), מילוי חול עד לרום תחתית מבנה 
הכביש, צווארון מקס' 30 ס"מ הגבהה מבטון מזוין, ע

לא לחישוב !!! 5,450.00 2.00 יח' תא בקרה במידות 100/100 ס"מ בעומק עד 150 ס"מ, כולל מכסה ב.ב 
.D400 קוטר 60 ס"מ ממין

57.1.0050

לא לחישוב !!! 6,200.00 1.00 יח' תא בקרה במידות 100/120 ס"מ בעומק עד 200 ס"מ, כולל מכסה ב.ב 
.D400 קוטר 60 ס"מ ממין

57.1.0060

לא לחישוב !!! 8,600.00 2.00 יח' תא בקרה במידות 100/120 ס"מ בעומק עד 350 ס"מ, כולל מכסה ב.ב 
.D400 קוטר 60 ס"מ ממין

57.1.0070
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! עבודות עזר שונות ----------------------

לא לחישוב !!! 1,100.00 1.00 יח' חיבור קו ניקוז בקוטר 60 עד 80 ס"מ לתא בקרה קיים, כולל: עשיית 
פתחים ואיטומם, תיקון העיבוד והטיח ושאיבה.

57.1.0090

לא לחישוב !!! 8,950.00 2.00 יח' קולטן שטח מבטון מזוין ב-20 במידות פנימיות 100X100 ס"מ, בעומק עד 
2.0 מ', לרבות רשת פלדה מגולוונת בחלק העליון של התא ושלבי ירידה.

57.1.0100

לא לחישוב !!! 1,200.00 2.00 יח' מסגרת ורשת שבכה לקולטן במידות 80/45 ס"מ ממין ,D400 כולל: פירוק 
הקיים, התאמה לגובה וסילוק הפסולת.

57.1.0110

תיעולתיעולתיעולתיעול 57.157.157.157.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

עבודות מים וביובעבודות מים וביובעבודות מים וביובעבודות מים וביוב 57575757 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

מתחם הסקייטפארקמתחם הסקייטפארקמתחם הסקייטפארקמתחם הסקייטפארק 6666 סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:


