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16/11/2020 מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ
1עמוד: 

36/2020מכרז מספר :

 לרק"ל קו ירוק1עבודות אינפרא 

דן בן עמרם מנהל פרוייקט: 40,701,231.95 אומדן (ללא מע"מ):

שרי ישראל נורדאו מסילה שלישית 1015 פרוייקט:

ריכוז למכרז

נורדאו ושרי ישראל 1 תת כתב:

סה"כ נושא

1,484,740.00 עבודות בטון יצוק באתר 1.2.1 תת פרק:

1,484,740.00עבודות בטון באתר 1.2 סה"כ לפרק:

חשמל מ"ג - תשתיות להזנת מבנים 1.8.3 תת פרק:

995,620.00 חשמל מ"ג 1.8.4 תת פרק:

55,250.00 חשמל מ"נ 1.8.5 תת פרק:

111,940.00 ציוד 1.8.6 תת פרק:

2,087,189.00 8.9תת פרק  1.8.9 תת פרק:

63,520.00 תשתית רמזורים 1.8.10 תת פרק:

3,313,519.00מתקני חשמל 1.8 סה"כ לפרק:

509,620.92 1.18.1 - תשתיות תקשורת הוט ופרטנר18.01תת פרק  תת פרק:

79,925.00 תקשורת עירונית 1.18.3 תת פרק:

238,450.00 בזק 1.18.4 תת פרק:

565,702.00 כללי 1.18.5 תת פרק:

5,400.00 1.18.51 - עבודות הכנה51.01תת פרק  תת פרק:

1,399,097.92עבודות תקשורת 1.18 סה"כ לפרק:

28,000.00 חיבור לקיים ברח' שרי ישראל דופן מערבי 1.40.1 תת פרק:

979,200.00 קירות רח' נורדאו 1.40.2 תת פרק:

6,234,422.00 ריצופים ואריחים (מחיר עבודות הכנה ומצעים יימדדו בנפרד) 1.40.3 תת פרק:

3,600,112.25 אבן שפה 1.40.4 תת פרק:

605,300.00 ריהוט רחוב 1.40.5 תת פרק:

202,650.00 מסגרות 1.40.6 תת פרק:

261,500.00 גינון והשקייה 1.40.7 תת פרק:

32,337.50 1.40.8 סטנדרט הרק"ל34חיבור למקטע  תת פרק:

32,780.00 10שפ"פ בשרי ישראל  1.40.10 תת פרק:

24,200.00 15חיבור לשרי ישראל  1.40.11 תת פרק:

12,000,501.75פיתוח 1.40 סה"כ לפרק:

77,357.50 השקיה 1.41.2 תת פרק:

365,090.00 גינון ושתילה 1.41.3 תת פרק:

442,447.50גינון והשקייה 1.41 סה"כ לפרק:

236,000.00 12בור שרי ישראל דופן מערבי, ברחוב תורה מציון עבור שרי ישראל  1.42.1 תת פרק:

236,000.00חדר אשפה 1.42 סה"כ לפרק:

638,608.00 עבודות הכנה 1.51.1 תת פרק:

734,805.00 עבודות עפר 1.51.2 תת פרק:

1,617,000.00 שכבות מצע ותשתיות אגו"מ 1.51.3 תת פרק:



סה"כ נושא

1,975,295.00 שכבת אספלטיות במיסעות 1.51.4 תת פרק:

70,080.00 אבני שפה ואבני תעלה 1.51.6 תת פרק:

10,000.00 גאוטקסטיל 1.51.7 תת פרק:

130,000.00 שלטים ותמרורים 1.51.31 תת פרק:

39,085.70 הסדרי תנועה 1.51.53 תת פרק:

5,214,873.70עבודות סלילה 1.51 סה"כ לפרק:

690,945.00 1 1.57.1 תת פרק:

187,480.00 שוחות בקרה לביוב 1.57.2 תת פרק:

1,390.00 מפלים 1.57.3 תת פרק:

10,500.00 חיבור צינורות ביוב לשוחות קיימות 1.57.4 תת פרק:

46,548.00 ניקוי ושטיפה של קווי ביוב ותאי בקרה 1.57.5 תת פרק:

936,863.00קווי מים, ביוב וניקוז 1.57 סה"כ לפרק:

311,820.00 עבודות אזרחיות בהתאם לאומדן שהועבר מסלקום. 1.60.1 תת פרק:

311,820.00עבודות הנדסה אזרחית של תשתיות - סלקום 1.60 סה"כ לפרק:

1,175,992.06 הנחת קוי מים מפלדה 1.90.1 תת פרק:

767,960.40 עבודות עפר 1.90.2 תת פרק:

18,560.22 התקנה והרכבת אביזרים 1.90.3 תת פרק:

104,716.62 תאים ומוצרים טרומים 1.90.4 תת פרק:

7,350.90 עבודות בטון 1.90.5 תת פרק:

556,562.64 ריצופים גדרות ואספלטים 1.90.6 תת פרק:

15,613.44 עבודות לפי שעות 1.90.7 תת פרק:

1,354,606.19 חומרים 1.90.10 תת פרק:

4,001,362.47עבודות מים - גיחון 1.90 סה"כ לפרק:

נורדאו ושרי ישראלסה"כ לתת כתב: 129,341,225.34

RR 100 2 תת כתב:

סה"כ נושא

37,500.00 1.1תת פרק  2.1.1 תת פרק:

54,150.00 1.6תת פרק  2.1.6 תת פרק:

207,400.00 1.14תת פרק  2.1.14 תת פרק:

58,305.00 1.50תת פרק  2.1.50 תת פרק:

1357,355.00פרק  2.1 סה"כ לפרק:

1,415,700.00 עבודות בטון יצוק באתר 2.2.1 תת פרק:

21,415,700.00פרק  2.2 סה"כ לפרק:

101,000.00 איטום רצפות במגע עם קרקע 2.5.1 תת פרק:

8,000.00 איטום קירות יצוקים במרווח עבודה 2.5.2 תת פרק:

17,400.00 איטום מעברי צינורות בקירות תת קרקעיים-מפרט עקרוני 2.5.3 תת פרק:

615.00 איטום פנימי בשוחת ניקוז 2.5.4 תת פרק:

83,800.00 איטום קיר דיפון כלונסאות 2.5.5 תת פרק:

14,000.00 2.5.6 ומדרגות עליה812.63איטום פני רצפת פיר אוורור במפלס  תת פרק:

70,450.00 איטום תקרת חדר מישרים במפלס פיתוח 2.5.7 תת פרק:

18,000.00 איטום קירות חיצוניים 2.5.8 תת פרק:

313,265.00איטום  מבנה רקטיפייר 2.5 סה"כ לפרק:

575,442.00 ביסוס כלונסאות 2.23.1 תת פרק:

575,442.00ביסוס כלונסאות 2.23 סה"כ לפרק:

66,600.00 השקייה 2.41.1 תת פרק:

66,600.00עבודות גינון והשקיה 2.41 סה"כ לפרק:

258,000.00 עבודות עפר 2.51.2 תת פרק:

51258,000.00פרק  2.51 סה"כ לפרק:

60,000.00 ברגי סלע 2.54.1 תת פרק:

60,000.00עבודות מנהור 2.54 סה"כ לפרק:

RR 100סה"כ לתת כתב: 23,046,362.00

מסילה שלישית 3 תת כתב:



סה"כ נושא

322,000.00 עבודות בטון יצוק באתר 3.2.1 תת פרק:

322,000.00עבודות בטון באתר 3.2 סה"כ לפרק:

511,084.00 תאורה 3.8.7 תת פרק:

8511,084.00פרק  3.8 סה"כ לפרק:

87,640.00 קירות 3.40.2 תת פרק:

1,537,550.00 ריצופים ואריחים (מחיר עבודות הכנה ומצעים יימדדו בנפרד) 3.40.3 תת פרק:

848,350.00 אבן שפה 3.40.4 תת פרק:

156,400.00 ריהוט רחוב 3.40.5 תת פרק:

152,550.00 מסגרות 3.40.6 תת פרק:

2,782,490.00פיתוח 3.40 סה"כ לפרק:

31,500.00 השקיה 3.41.2 תת פרק:

278,060.00 גינון ושתילה 3.41.3 תת פרק:

17,896.00 רכת הינו ללא הפעלות יש להוסיף את ההפעולות לפי הקוטר בתוכנית) 3.41.4 תת פרק:

11,974.00 מערכת מיחשוב 3.41.5 תת פרק:

41339,430.00פרק  3.41 סה"כ לפרק:

45,220.00 עבודות הכנה 3.51.1 תת פרק:

92,750.00 עבודות עפר 3.51.2 תת פרק:

201,900.00 שכבות מצע ותשתיות אגו"מ 3.51.3 תת פרק:

13,840.00 שכבת אספלטיות במיסעות 3.51.4 תת פרק:

אבני שפה ואבני תעלה 3.51.6 תת פרק:

13,490.00 עבודות שילוט ותמרור 3.51.31 תת פרק:

17,010.50 עבודות סימון כבישים 3.51.32 תת פרק:

384,210.50עבודות סלילה 3.51 סה"כ לפרק:

13,000.00 קווי ניקוז 3.57.1 תת פרק:

13,000.00קווי מים, ביוב וניקוז 3.57 סה"כ לפרק:

162,896.80 הנחת קוי מים מפלדה 3.90.1 תת פרק:

61,118.40 עבודות עפר 3.90.2 תת פרק:

1,378.16 התקנה והרכבת אביזרים 3.90.3 תת פרק:

67,196.00 ריצופים גדרות ואספלטים 3.90.6 תת פרק:

66,663.34 חומרים 3.90.10 תת פרק:

359,252.70עבודות מים - גיחון 3.90 סה"כ לפרק:

מסילה שלישיתסה"כ לתת כתב: 34,711,467.20

הקצבים, רגי' ועבודות מיוחדות 6 תת כתב:

סה"כ נושא

20,000.00 51.2תת פרק  6.51.2 תת פרק:

872,229.41 51.4תת פרק  6.51.4 תת פרק:

2,709,948.00 הסדרי תנועה זמניים בהתאם למסמכי המכרז 6.51.53 תת פרק:

513,602,177.41פרק  6.51 סה"כ לפרק:

הקצבים, רגי' ועבודות מיוחדותסה"כ לתת כתב: 63,602,177.41

40,701,231.95סה"כ לכל כתב הכמויות:

% הנחה:

40,701,231.95 סה"כ לאחר הנחה

___________________ שם הקבלן וחתימתו: ___________ תאריך:



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 4עמוד: 16/11/2020

36/2020כתב כמויות למכרז מספר 
m לרק"ל קו ירוק1עבודות אינפרא 

תת כתב: נורדאו ושרי ישראל

עבודות בטון באתר 2 פרק:

עבודות בטון יצוק באתר 2.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
57,960.00 630.00 92.00 מ"ק 100 ס"מ לגובה תמיכה של עד 20 בעובי 30קיר ניקיון מבטון מזויין ב-

ס"מ. המחיר כולל כל העבודות לביצוע מושלם של הקיר לפי תכניות
קונסטרוקציה. כולל: חפירה למפלס יסוד, הידוק תחתית חפירה במידת

, איטום ואביזרי ניקוז.30הצורך, בטון רזה, זיון, יסוד וקיר מבטון ב-

1.2.1.0010

76,860.00 630.00 122.00 מ"ק  , המחיר כולל כל העבודות20 - קיר כובד ב- 1קיר זמני לשלב ביצוע 
לביצוע מושלם של הקיר לפי תכניות קונסטרוקציה. כולל: חפירה למפלס

יסוד, הידוק תחתית חפירה במידת הצורך, בטון רזה, זיון, יסוד וקיר מבטון
, איטום ואביזרי ניקוז.30 ב-

1.2.1.0020

26,250.00 250.00 105.00 מ"א  - ניסור קיר כובד זמני,1התאמה למצב סופי של קיר זמני לשלב ביצוע 
 ס"מ60פירוק ופינוי החומר כך שגובה הקיר המקסימלי יהיה פחות מ

מתחתית המבנה.

1.2.1.0030

90,720.00 630.00 144.00 מ"ק  , המחיר כולל כל העבודות20 - קיר כובד ב- 2קיר זמני לשלב ביצוע 
לביצוע מושלם של הקיר לפי תכניות קונסטרוקציה. כולל: חפירה למפלס

יסוד, הידוק תחתית חפירה במידת הצורך, בטון רזה, זיון, יסוד וקיר מבטון
, איטום ואביזרי ניקוז.30 ב-

1.2.1.0040

26,000.00 250.00 104.00 מ"א  - ניסור קיר כובד זמני,2התאמה למצב סופי של קיר זמני לשלב ביצוע 
 ס"מ60פירוק ופינוי החומר כך שגובה הקיר המקסימלי יהיה פחות מ

מתחתית המבנה.

1.2.1.0050

693,000.00 630.00 1,100.00 מ"ק  , המחיר כולל כל העבודות לביצוע מושלם של הקיר לפי20קיר כובד ב- 
תכניות קונסטרוקציה. כולל: חפירה למפלס יסוד, הידוק תחתית חפירה

, איטום ואביזרי ניקוז.30במידת הצורך, בטון רזה, זיון, יסוד וקיר מבטון ב-

1.2.1.0060

44,000.00 400.00 110.00 מ"א  ס"מ המחיר כולל כל העבודות20 בעובי 40קיר גדר מבטון מזויין ב-
לביצוע מושלם של הקיר לפי תכניות קונסטרוקציה. כולל: חפירה למפלס

יסוד, הידוק תחתית חפירה במידת הצורך, בטון רזה, זיון, יסוד וקיר מבטון
, איטום ואביזרי ניקוז.30 ב-

1.2.1.0070

33,250.00 1,330.00 25.00 מ"ק  עם חזיתות לפי פרטי אדריכלות,40הגבהת קיר קיים מבטון מזויין ב-
כולל כל ההכנות הנדרשות לרבות סיטוט, ניקוי, שטיפה, קידוח והכנסת

קוצים, כולל זיון, הכל לפי הפרט

1.2.1.0080

הערה - כל עבודות ביסוס העמודי החישמול מהטיפוסים השונים כוללים
את כל העבודה קומפלט , בין היתר: חפירה, בטון, זיון, משאבות מילוי,

CLSMהחזרת המצב לקדמותו, איטומים, ברגים, כלונסאות,החלפות, 
קרקע וכיוצא בזה

5,400.00 5,400.00 1.00 יח' 1.2.1.0090 לפי חוברת פרטים1יסוד קומפלט לעמוד חישמול מטיפוס 

14,800.00 7,400.00 2.00 יח' 1.2.1.0100 לפי חוברת פרטים2יסוד קומפלט לעמוד חישמול מטיפוס 

18,800.00 9,400.00 2.00 יח' 1.2.1.0110 לפי חוברת פרטים3יסוד קומפלט לעמוד חישמול מטיפוס 



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 5עמוד: 16/11/2020

36/2020כתב כמויות למכרז מספר 
m לרק"ל קו ירוק1עבודות אינפרא 

תת כתב: נורדאו ושרי ישראל

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
293,800.00 11,300.00 26.00 יח' 1.2.1.0120 לפי חוברת פרטים4יסוד קומפלט לעמוד חישמול מטיפוס 

25,400.00 12,700.00 2.00 יח' 1.2.1.0130 לפי חוברת פרטים5יסוד קומפלט לעמוד חישמול מטיפוס 

78,500.00 15,700.00 5.00 יח' 1.2.1.0140 לפי חוברת פרטים6יסוד קומפלט לעמוד חישמול מטיפוס 

1,484,740.00 עבודות בטון יצוק באתר 2.1 סה"כ לתת פרק:

1,484,740.00 עבודות בטון באתר 2 סה"כ לפרק:

מתקני חשמל 8 פרק:

חשמל מ"ג - תשתיות להזנת מבנים 8.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! 90.00 170.00 מ"א עד 61ס"מ ברוחב כנדרש מ- 120חפירה ו/או חציבת תעלה בעומק עד 

ס"מ, באמצעות כל כלי מכאני שיידרש לרבות חופר-תעלות או120
בעבודת ידיים, בכל סוגי הקרקע כולל ריפוד וכיסוי חול, הנחת סרט סימון

 תיקני, ומילוי החפירה במצע מהודק בשכבות, החזרת השטח לקדמותו
וסילוק עודפי חפירה

1.8.3.0010

לא לחישוב !!! 150.00 70.00 מ"א עד 121ס"מ ברוחב כנדרש מ- 120חפירה ו/או חציבת תעלה בעומק עד 
ס"מ, באמצעות כל כלי מכאני שיידרש לרבות חופר-תעלות או180

בעבודת ידיים, בכל סוגי הקרקע כולל ריפוד וכיסוי חול, הנחת סרט סימון
 תיקני, ומילוי החפירה במצע מהודק בשכבות, החזרת השטח לקדמותו

וסילוק עודפי חפירה.

1.8.3.0020

לא לחישוב !!! 152.00 30.00 מ"א חציית משטח אספלט/בטונים ו/או פירוק ריצוף בשטח כבישים, מדרכות
ו/או איי תנועה כולל אבני שפה מכל סוג, באמצעות כל כלי מכאני

שיידרש לרבות חופר-תעלות, כולל חיתוך ושבירת אספלט/בטון קיים
בעומק השכבות הקיימות ובכל שכבה שהיא, חפירה וחציבה לרבות

 ס"מ200 ס"מ עד 101ס"מ, ברוחב כנדרש מ-150בעבודת ידיים לעומק עד  

1.8.3.0030

לא לחישוב !!! 300.00 30.00 מ"א תיקון משטח אספלט/בטונים ו/או ריצוף בשטח כבישים, מדרכות ו/או איי
תנועה כולל ריפוד וכיסוי חול, החלפת החומר החפור בבטון 

C.L.S.Mסרט סימון תיקני, תיקון הכביש באספלט חם כולל אספקת
האספלט, הבטון, אבני שפה והמרצפות, החזרת המצב לקדמותו ופינוי

 ס"מ200 עד-101ס"מ, ברוחב כנדרש מ-150עודפי חפירה לעומק עד 

1.8.3.0040

לא לחישוב !!! 72.00 6,480.00 מ"א  עובי דופן 10 דרג  ,8 קשיח בקוטר '' ,P.V.Cאספקה והתקנה של צינור  
 מ''מ, וחיבורים אטומים בין8 מ''מ עם חוט משיכה מנילון שזור בקוטר 8.6

 הצינורות.

1.8.3.0050

חשמל מ"ג - תשתיות להזנת מבנים 8.3 סה"כ לתת פרק:

חשמל מ"ג 8.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 6עמוד: 16/11/2020

36/2020כתב כמויות למכרז מספר 
m לרק"ל קו ירוק1עבודות אינפרא 

תת כתב: נורדאו ושרי ישראל

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
לא לחישוב !!! חפירות

32,400.00 90.00 360.00 מ"א 120 עד 61 ס"מ ברוחב כנדרש מ-120חפירה ו/או חציבת תעלה בעומק עד 
ס"מ, באמצעות כל כלי מכאני שיידרש לרבות חופר-תעלות או בעבודת

ידיים, בכל סוגי הקרקע כולל ריפוד וכיסוי חול, הנחת סרט סימון תיקני,
ומילוי החפירה במצע מהודק בשכבות, החזרת השטח לקדמותו וסילוק

עודפי חפירה.

1.8.4.0020

30,960.00 86.00 360.00 מ"א חציית משטח אספלט/בטונים ו/או פירוק ריצוף בשטח כבישים, מדרכות
ו/או איי תנועה כולל אבני שפה מכל סוג, באמצעות כל כלי מכאני

שיידרש לרבות חופר-תעלות, כולל חיתוך ושבירת אספלט/בטון קיים
בעומק השכבות הקיימות ובכל שכבה שהיא, חפירה וחציבה לרבות

 ס"מ.100 ס"מ, ברוחב כנדרש עד 150בעבודת ידיים לעומק עד 

1.8.4.0030

45,000.00 300.00 150.00 מ"א תיקון משטח אספלט/בטונים ו/או ריצוף בשטח כבישים, מדרכות ו/או איי
C.L.S.Mתנועה כולל ריפוד וכיסוי חול, החלפת החומר החפור בבטון 

סרט סימון תיקני, תיקון הכביש באספלט חם כולל אספקת האספלט,
הבטון, אבני שפה והמרצפות, החזרת המצב לקדמותו ופינוי עודפי חפירה

 ס"מ.200 עד 101 ס"מ, ברוחב כנדרש מ 150לעומק עד 

1.8.4.0040

לא לחישוב !!! 90.00 מ"ק חפירות גישוש לאיתור תשתיות תת קרקעיות בעומק כלשהו 1.8.4.0050

6,700.00 335.00 20.00 מ"ק  נוסף להגנת צנרת מעל מכשול ו/או לכל מקום שיידרש,20יציקת בטון ב-
(לפי דרישת מנה''פ)

1.8.4.0060

1,960.00 98.00 20.00 מ"א תוספת מחיר לחפירת תעלה עבור החלפת חומר חפור במצע סוג א' מהודק
 בשכבות, כולל פינוי החומר החפור לאתר מורשה. (ימדד לפי החיוב

התאורטי של החפירה)

1.8.4.0070

3,000.00 30.00 100.00 מ"א  ס''מ בצמוד50תוספת למחיר החפירה עבור חפירה בקירבה של פחות מ 
לצנרת תקשורת קיימת

1.8.4.0080

לא לחישוב !!! צנרת, שוחות, תעלות

324,000.00 72.00 4,500.00 מ"א 8.6, עובי דופן 10, דרג 8 קשיח בקוטר ''P.V.Cאספקה והתקנה של צינור 
 מ''מ, וחיבורים אטומים בין8מ''מ  עם חוט משיכה מנילון שזור בקוטר 

הצינורות.

1.8.4.0100

45,400.00 9,080.00 5.00 יח'  ס"מ, כולל202/237/248 במידות 5Aתא בקרה תיקני של "בזק" מס' 
חפירה/חציבה והובלת המכסה ממקום שייקבע "בזק", התקנתו על השוחה

 כולל פילוס.

1.8.4.0110

לא לחישוב !!! שונות

15,000.00 300.00 50.00 מ"א הסדרת כל תוואי החשמל אשר אותר כולל עבודה בידיים תחת חשמל חי
לתוואי המוצע בתוכניות כולל כל האישורים הנדרשים מחברת החשמל

ואישורי החשמל הנדרשים מהיבט חוק החשמל

1.8.4.0130



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 7עמוד: 16/11/2020

36/2020כתב כמויות למכרז מספר 
m לרק"ל קו ירוק1עבודות אינפרא 

תת כתב: נורדאו ושרי ישראל

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
391,200.00 3,260.00 120.00 מ"א  אינטגרלי רציף כולל  שרוול מצינור פוליאתילן בקוטרHDDקידוח אופקי 

 בכל עומק שהוא ובכל סוג קרקע וסלע12.5 מ"מ דרג 800 
1.8.4.0140

100,000.00 50,000.00 2.00 יח' תכנון וביצוע של פירי שילוח ע''י הקבלן לצורך ביצוע קידוח אופקי
האמור בסעיף לעיל. המחיר כולל כלונסאות דיפון ,חפירה, קורות קשר,

מילוי והחזרת המצב לקדמותו וכל הדרוש לביצוע מושלם.

1.8.4.0150

995,620.00 חשמל מ"ג 8.4 סה"כ לתת פרק:

חשמל מ"נ 8.5 תת פרק:

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

2,340.00 78.00 30.00 מ"א  ס"מ,60 ס"מ ברוחב עד 120חפירה ו/או חציבת תעלה בעומק עד 
באמצעות כל כלי מכאני שיידרש לרבות חופר-תעלות או בעבודת ידיים,
בכל סוגי הקרקע כולל ריפוד וכיסוי חול, הנחת סרט סימון תיקני, ומילוי

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

1.8.5.0020

4,300.00 86.00 50.00 מ"א חציית משטח אספלט/בטונים ו/או פירוק ריצוף בשטח כבישים, מדרכות
ו/או איי תנועה כולל אבני שפה מכל סוג, באמצעות כל כלי מכאני

שיידרש לרבות חופר-תעלות, כולל חיתוך ושבירת אספלט/בטון קיים
בעומק השכבות הקיימות ובכל שכבה שהיא, חפירה וחציבה לרבות

 ס"מ.100 ס"מ, ברוחב כנדרש עד 150בעבודת ידיים לעומק עד 

1.8.5.0030

10,000.00 200.00 50.00 מ"א תיקון משטח אספלט/בטונים ו/או ריצוף בשטח כבישים, מדרכות ו/או איי
C.L.S.Mתנועה כולל ריפוד וכיסוי חול, החלפת החומר החפור בבטון 

סרט סימון תיקני, תיקון הכביש באספלט חם כולל אספקת האספלט,
הבטון, אבני שפה והמרצפות, החזרת המצב לקדמותו ופינוי עודפי חפירה

 ס"מ.100 ס"מ, ברוחב כנדרש עד 150לעומק עד 

1.8.5.0040

3,000.00 300.00 קומפלט10.00 חפירה ו/או חציבה תעלה לצנרת בכל סוגי הקרקע, מעל מכשול (מעביר
 ס''מ לרוחבו של המכשול להנחת40מים, קו בזק, צנרת מים וכו'), ברוחב 
 להגנת הצנרת.20צנרת שרשורית, כולל יציקת בטון ב- 

1.8.5.0050

3,350.00 335.00 10.00 מ"ק  נוסף להגנת צנרת מעל מכשול ו/או לכל מקום שיידרש,20יציקת בטון ב-
(לפי דרישת מנה''פ)

1.8.5.0060

6,000.00 1,200.00 קומפלט5.00 הגנות בהצטלבות של מערכות שונות עם כבלי מ"ג או מ"נ של חח"י
כנדרש בחוק החשמל כולל שרוולים ביטונם, חפירת גישוש ידנית בעומק

 מ' כולל ביצוע הגנות מכניות ותרמיות.2 מ' באורך עד 2עד 

1.8.5.0070

1,960.00 98.00 20.00 מ"א תוספת מחיר לחפירת תעלה עבור החלפת חומר חפור במצע סוג א' מהודק
 בשכבות, כולל פינוי החומר החפור לאתר מורשה. (ימדד לפי החיוב

התאורטי של החפירה)

1.8.5.0080

צנרת, שוחות, גומחות
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36/2020כתב כמויות למכרז מספר 
m לרק"ל קו ירוק1עבודות אינפרא 

תת כתב: נורדאו ושרי ישראל

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,700.00 47.00 100.00 מ"א 6.2, עובי דופן 10, דרג 6 קשיח בקוטר ''P.V.Cאספקה והתקנה של צינור 

 מ''מ.8מ''מ, עם חוט משיכה מנילון שזור בקוטר 
1.8.5.0100

19,600.00 4,900.00 4.00 יח'  ס"מ, כולל115/167/213 במידות 2Aתא בקרה תיקני של "בזק" מס' 
חפירה/חציבה והובלת המכסה ממקום שייקבע "בזק", התקנתו על השוחה

 כולל פילוס.

1.8.5.0110

55,250.00 חשמל מ"נ 8.5 סה"כ לתת פרק:

ציוד 8.6 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
8,320.00 26.00 320.00 מ"א  מ"מ, יק"ע75) בקוטר H.D.P.Eאספקה והתקנה של צינור מפוליאטילן (

 לפי תקן בזק לתקשורת, עם שכבת סיליקור פנימית, הצינור עם פסי13.5
סימון בצבע כנדרש לפי סוג המערכת שבתכנון (אדום, ירוק, צהוב, כתום),

 מ"מ, עבור סיבים אופטיים או תקשורת מסחרית8 כולל חוט נילון שזור 
או בקרת תנועה.

1.8.6.0010

1,600.00 10.00 160.00 מ"א  מ"מ דגם "מגנום" או75צינור פלסטי שרשורי גמיש דו שכבתי קוטר 
"קוברה גמיש" או שווה איכות מאושר, עם חוט משיכה מניילון שזור

 מ"מ  וחיבורים אטומים בין הצינורות.8בקוטר 

1.8.6.0020

35,000.00 7,000.00 5.00 יח'  ס"מ,227 ס"מ ובעומק 143X 91 במידות פנימיות 2Aתא בקרה מלבני דגם 
50 טון מיציקת פלדה והגבהת המכסה ב 40 לעומס D400עם מכסה כבד 

 עם סמל הרשות בעלת התשתית וכיתוב בהטבעה489ס"מ לפי ת"י 
בהתאם ליעוד המערכת כולל מדרגות (סולם), קידוחי פתחים לצנרת

ומחברי שוחה גמישים מסוג איטוביב, כולל חפירת הבור, התקנת התא, הי
 דוק בשכבות מבוקר סביב התא וסילוק עודפי החפירה.

1.8.6.0030

11,650.00 2,330.00 5.00 יח' 40 לעומס D400תא בקרה לחשמל עם תקרה כבדה ומכסה מיציקת פלדה 
 עם סמל עיריית ירושלים וכיתוב יצוקים בהטבעה לפי489טון לפי ת''י 

 מ', עם שלבי1.75 ס''מ ובעומק 100סוג המערכת.  התא בקוטר 
טיפוס,כולל חפירה/חציבה וסילוק עודפי אדמה.

1.8.6.0040

38,940.00 1,770.00 22.00 יח' 40 לעומס D400תא בקרה לחשמל עם תקרה כבדה ומכסה מיציקת פלדה 
 עם סמל עיריית ירושלים וכיתוב יצוקים בהטבעה לפי489טון לפי ת''י 

 מ', עם שלבי טיפוס,1.75 ס''מ ובעומק 80סוג המערכת.  התא בקוטר 
כולל חפירה/חציבה וסילוק עודפי אדמה.

1.8.6.0050

8,500.00 1,700.00 5.00 יח'  טון  וכל יתר40החלפת מכסה לתא קיים בכל גודל למכסה כביש 
העבודות הנדרשות בתאום עם חב' תקשורת

1.8.6.0060

2,680.00 1,340.00 2.00 יח' תוספת מחיר לתא בכל גודל עבור בניתו על קו קיים. 1.8.6.0070

5,250.00 750.00 קומפלט7.00 1.8.6.0080 קנים.12 קנים עד וכולל 7חדירה לתאים קיימים עם צנרת חדשה מ-

111,940.00 ציוד 8.6 סה"כ לתת פרק:

8.9תת פרק  8.9 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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36/2020כתב כמויות למכרז מספר 
m לרק"ל קו ירוק1עבודות אינפרא 

תת כתב: נורדאו ושרי ישראל

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
קומפלט עבודות תאורה ותשתיות לתקשורת סיבים אופטיים. 1.8.9.0010

תשתיות, צנרת, מובילים, כבלים ופירוקים.

)מחירי כל הסעיפים בכתב הכמויות שלהלן כוללים אספקה,1הערות: 
הובלה והתקנה מושלמת ואחריות אלא אם צוין אחרת בסעיף.

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

תביעות.

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

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

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

) כל אביזר המצויין לגביו דגם נידרש הכוונה היא לדגם הנדרש ו/או6
לשו"ע אשר יאושר מראש ע"י המהנדס היועץ.

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

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

117,000.00 78.00 1,500.00 מ"א  ס"מ, באמצעות60 ס"מ ברוחב עד 120חפירה ו/או חציבת תעלה בעומק 
כל כלי מכאני שיידרש לרבות חופר-תעלות או בעבודת ידיים, בכל סוגי
הקרקע כולל ריפוד וכיסוי חול, הנחת סרט סימון תיקני, ומילוי החפירה

במצע מהודק בשכבות, החזרת השטח לקדמותו וסילוק עודפי חפירה.

1.8.9.0110

4,100.00 82.00 50.00 מ"א 60 ס"מ ברוחב כנדרש עד 150 עד 121חפירה ו/או חציבת תעלה בעומק מ-
ס"מ, באמצעות כל כלי מכאני שיידרש לרבות חופר-תעלות או בעבודת

ידיים, בכל סוגי הקרקע כוללריפוד וכיסוי חול, הנחת סרט סימון תיקני,
ומילוי החפירה במצע מהודק בשכבות, החזרת השטח לקדמותו לרבות

וסילוק עודפי חפירה.

1.8.9.0120

6,880.00 86.00 80.00 מ"א 60 ס"מ ברוחב כנדרש עד 200 עד 151חפירה ו/או חציבת תעלה בעומק מ-
ס"מ, באמצעות כל כלי מכאני שיידרש לרבות חופר-תעלות או בעבודת

ידיים, בכל סוגי הקרקע כוללריפוד וכיסוי חול, הנחת סרט סימון תיקני,
ומילוי החפירה במצע מהודק בשכבות, החזרת השטח לקדמותו לרבות

וסילוק עודפי חפירה.

1.8.9.0130
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
12,500.00 250.00 50.00 מ"א תיקון משטח אספלט/בטונים ו/או ריצוף בשטח כבישים, מדרכות ו/או איי

C.L.S.Mתנועה כולל ריפוד וכיסוי חול, החלפת החומר החפור בבטון 
סרט סימון תיקני, תיקון הכביש באספלט חם כולל אספקת האספלט,

הבטון, אבני שפה והמרצפות, החזרת המצב לקדמותו ופינוי עודפי חפירה.

1.8.9.0140

1,750.00 350.00 קומפלט5.00 חפירת ו/או חציבת תעלה לצנרת בכל סוגי הקרקע, מעל מכשול (מעביר
 ס"מ לרוחבו של המכשול להנחת40מים, קו בזק, צנרת מים וכו'), ברוחב 
 להגנת הצנרת.20צנרת שרשורית, כולל יציקת בטון ב- 

1.8.9.0150

4,500.00 450.00 10.00 מ"ק  נוסף להגנת צנרת מעל מכשול ו/או לכל מקום שיידרש,20יציקת בטון ב-
(לפי דרישת מנה"פ)

1.8.9.0160

2,800.00 2,800.00 1.00 יח'  לעומסB125תא בקרה לחשמל עם תקרה כבדה ומכסה מיציקת פלדה 
 עם סמל הרשות וכיתוב יצוקים בהטבעה לפי סוג489 טון לפי ת"י 12.5

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

1.8.9.0170

67,500.00 2,500.00 27.00 יח'  לעומסB125תא בקרה לחשמל עם תקרה כבדה ומכסה מיציקת פלדה 
 עם סמל הרשות וכיתוב יצוקים בהטבעה לפי סוג489 טון לפי ת"י 12.5

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

1.8.9.0180

1,900.00 380.00 5.00 יח'  ס"מ50 ס"מ בגובה 80תוספת מחיר לתא בקרה לחשמל של טבעת בקוטר 
להעמקת התא, כולל תוספת שלבי טיפוס.

1.8.9.0190

30,000.00 1,500.00 20.00 יח'  מ', במידות שלא תפחתנה10 לעמוד תאורה בגובה 30יסוד בטון מזוין ב-
מהמידות המצויינות בתוכנית פרט מנחה המצורפת לחוזה. המחיר כולל

 מ"מ עבור הארקת יסוד, ברגי יסוד, ברזלי4X50גם: פס פלדה מגולוון 
הזיון וריתוכם כהארקת יסוד, כל הצנרת ביסוד ושרוולים מצינור שרשורי

 מ"מ, חפירת/פריצת/חציבת בור בכל סוגקרקע , חומר ייצוב75בקוטר 
כגון בנטונייט לפי הצורך, הכנת תבנית, התקנת כלוב ברגי היסוד, ברזל
הזיון, מילוי, הידוק וכו', לרבות אישור הקונסטרוקטור על ביצוע היסוד

לפי תוכניותיו.

1.8.9.0200

8,800.00 1,100.00 8.00 יח'  מ', במידות שלא תפחתנה5 לעמוד תאורה בגובה עד 30יסוד בטון מזוין ב-
4X50 מהמידות נות בתוכנית פרט מנחה המצורפת  גם: פס פלדה מגולוון 

מ"מ עבור הארקת יסוד, ברגי יסוד, ברזלי הזיון וריתוכם כהארקת יסוד,
 מ"מ,75כל הצנרת ביסוד ושרוולים מצינור שרשורי בקוטר 

חפירת/פריצת/חציבת בור בכל סוגקרקע, חומר ייצוב כגון בנט ונייט לפי
הצורך, הכנת תבנית, התקנת כלוב ברגי היסוד, ברזל הזיון, מילוי, הידוק

וכו', לרבות אישור הקונסטרוקטור על ביצוע היסוד לפי תוכניותיו.

1.8.9.0210

22,500.00 1,250.00 18.00 יח' פלטת מעבר מותאמת ליסוד קטנרי, אל פלטה זמנית של עמוד פלדה קוני,
פלטה מגולוונת מאושרת על ידי קונסטרוקטור.

1.8.9.0220

19,500.00 15.00 1,300.00 מ"א  דגם עיריית ירושלים כולל חוט11 מ"מ י.ק.ע. 50 בקוטר HDPEצנרת 
 מ"מ, מחברי ואטמי צנרת. המחיר לפי מטר רץ של כל קנה.8משיכה 

1.8.9.0230

18,200.00 14.00 1,300.00 מ"א  מ"מ דגם "מגנום" או75צינור פלסטי שרשורי גמיש דו שכבתי קוטר 
"קוברה גמיש" או שווה איכות מאושר, עם חוט משיכה מניילון שזור

 מ"מ  וחיבורים אטומים בין הצינורות.8בקוטר 

1.8.9.0240
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
53,604.00 29.78 1,800.00 מ"א  מ"מ, עם חוט5.4 עובי דופן 12.5, דרג 4 קשיח בקוטר "P.V.Cצינור 

 מ"מ, וחיבורים אטומים בין הצינורות.8משיכה מניילון שזור בקוטר 
1.8.9.0250

29,400.00 105.00 280.00 מ"א  אצבעות5 ממ"ר, כולל סופיות (מפצלת) מתכווצות עם 5X25 N2XYכבל 
מתוצרת "רייקם" או "מגלן" או שווה איכות מאושר, לסגירת קצוות הכבל.

 המחיר כולל בדיקת מגר וחיבור בקצוות.

1.8.9.0260

17,000.00 85.00 200.00 מ"א  אצבעות5 ממ"ר, כולל סופיות (מפצלת) מתכווצות עם 5X16 N2XYכבל 
מתוצרת "רייקם" או "מגלן" או שווה איכות מאושר, לסגירת קצוות הכבל.

 המחיר כולל בדיקת מגר וחיבור בקצוות.

1.8.9.0270

57,600.00 48.00 1,200.00 מ"א  אצבעות5 ממ"ר, כולל סופיות (מפצלת) מתכווצות עם 5X10 N2XYכבל 
מתוצרת "רייקם" או "מגלן" או שווה איכות מאושר, לסגירת קצוות הכבל.

 המחיר כולל בדיקת מגר וחיבור בקצוות.

1.8.9.0280

36,000.00 24.00 1,500.00 מ"א  ממ"ר, מונח בחפירה35מוליך הארקה מנחושת גלויה ושזורה בחתך 
בקרקע ו/או מושחל בצינורות שפורטו בנפרד, כולל חיבורו.

1.8.9.0290

13,200.00 1,200.00 11.00 יח'  מטר כולל ראש6 מ"מ ובאורך 19אלקטרודת הארקה "קופרוולד" בקוטר 
הקשה וחיבור, ראש חדירה, מחברים בין הקטעים, בריכת בטון בקוטר 

35 טון,חיבור במוליך נחושת שזור 8 ס"מ עם מכסה 50ובע  ס"מ ועומק 60
ממ"ר מהאלקטרודה אל פס חיבור של הארקת יסוד.

1.8.9.0300

1,600.00 400.00 קומפלט4.00 התחברות לעמוד קיים כולל החדרת הכבל דרך היסוד ועד לתא האביזרים
 מ"מ קוטר80לרבות חפירה ו/או חציבה, הכנסת שרוול שרשורי נוסף 

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

1.8.9.0310

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

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

והתוכניות ואיטום הצנרת.

1.8.9.0320

19,500.00 500.00 קומפלט39.00  מטר. המחיר כולל, פנסים, זרועות15פירוק עמודי תאורה בגובה עד 
והעברתם למחסני הרשות המקומית או לכל מקום אחר לפי הנחיות

ודרישות המפקח, לרבות פירוק יסוד בטון ופינויו לאתר פסולת מאושר ע"י
 המזמין.

1.8.9.0330

3,000.00 300.00 קומפלט10.00 פירוק תא מעבר קיים, כולל חפירה ו/או חציבה, גילוי צנרת/כבלים
קיימים, פירוקם ובידדם ביצוע מופות לצנרת קיימת בתוך התא, פירוק

 ק"מ לפי100התא ופינוי מהאתר למחסני מזמין או כל מקום במרחק עד 
הנחיות מנה"פ, מילוי, הידוק והשלמת השטח למצב הסביבה

1.8.9.0340

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

מכסה התא לגובה מדרכה מתוכננת.

1.8.9.0350



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 12עמוד: 16/11/2020

36/2020כתב כמויות למכרז מספר 
m לרק"ל קו ירוק1עבודות אינפרא 

תת כתב: נורדאו ושרי ישראל

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
740.00 370.00 קומפלט2.00 חיבור צנרת חדשה לתא מעבר קיים, כולל חפירה, ביצוע חורים חדשים 

וסתימתם בבטון, הגנה על כבלים קיימים בזמן ביצוע העבודה, ניקוי התא,
 מילוי חצץ  והחזרת פניהשטח לקדמותו, המחיר לכל כמות הצנרת

החדשה המתחברת לתא הבקרה.

1.8.9.0360

1,000.00 1,000.00 קומפלט1.00 גילוי תאי מעבר קיימים אשר כוסו עם אדמה או אספלט, לרבות התאמת 
גובה ומכסה של תאי מעבר הקיימים לפני שטח והחזרת מצב השטח

מסביב לתא  לקדמותו - לפי אישור מנה"פ.

1.8.9.0370

900.00 900.00 1.00 יח' התאמת גובה תא תאורה קיים מכל סוג שהוא (הנמכה או הגבהה). 1.8.9.0380

50.00 50.00 1.00 יח' ביצוע פסק חשמלי בעמוד תאורה. המחיר כולל ניתוק כבלים, בידודם
וביצוע סימון בר קיימא בעמוד.

1.8.9.0390

1,750.00 5.00 350.00 מ"א פירוק כבל קיים המושחל בצנרת תת קרקעית בין עמודי תאורה הקיימים,
כולל פירוק חיבורי חשמל ובידודם, הכנת הכבל להתקנה חוזרת בתחום

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

1.8.9.0400

400.00 20.00 20.00 יח' שינוי מיספור/שילוט עמודי תאורה קיימים בהתאם להנחיות המחלקת
המאור של עיריית ירושלים. לרבות ניקוי ומחיקת המיספור הישן ע"י

חומר מתאים.

1.8.9.0410

2,520.00 420.00 6.00 יח'  רגישות2X25A וממסר פחת 10KA ,16ACמבטיח חצי אוטומטי דו קוטבי 
30MAעם כיסויים ושילוט עבור הזנת ראש מערכת השקייה, ההתקנה ,

בעמוד התאורה המזין.

1.8.9.0420

אביזרים וציוד.

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

 מחיר העמוד כולל הספקה והתקנה של מחזיק דגלים מגולוון.
* *****************************************

82,800.00 4,600.00 18.00 יח' אספקה והובלה של עמוד תאורה בחתך קוני עגול זמני עד התקנת עמודי
 מטר, עשוי מפלדה מגולוונת (טבול באבץ חם)10קטנרי, בגובה עד 
 מ'/שניה. כולל פתח ודלת לתא מגש אבטחה, פלטת47למהירות רוח של 

בסיס עם חיזוקים וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע
והפנס בראשו. הכל בשלמות לפי תוכנית פרט מנחה.

1.8.9.0450

240,000.00 12,000.00 20.00 יח'  מטר, עשוי10אספקה והובלה של עמוד תאורה בחתך מרובע, בגובה 
 מ'/שניה. כולל47מפלדה מגולוונת (טבול באבץ חם) למהירות רוח של 

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

 בתנור.

1.8.9.0460

11,000.00 1,100.00 10.00 יח' , עשויה2016אספקה והובלה של  זרוע ישרה דגם כביש בגין ביצוע 
 מ' מותאמת2.0מפלדה מגולוונת (טבולה באבץ חם), באורך אופקי עד 

 מ' לשניה.74לעמוד פלדה הנ"ל, למהירות רוח 

1.8.9.0470



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 13עמוד: 16/11/2020

36/2020כתב כמויות למכרז מספר 
m לרק"ל קו ירוק1עבודות אינפרא 

תת כתב: נורדאו ושרי ישראל

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
8,400.00 1,200.00 7.00 יח'  (בכל2016אספקה והובלה של  זרוע ישרה כפולה דגם כביש בגין ביצוע 

, מזלג וכיו"ב), עשויה מפלדה מגולוונת90 180זוית וצורה שתדרש: ,
 מ' מותאמת לעמוד פלדה הנ"ל,2.0(טבולה באבץ חם), באורך אופקי עד 

 מ' לשניה.47למהירות רוח 

1.8.9.0480

41,600.00 5,200.00 8.00 יח'  מטר, עשוי5אספקה והובלה של עמוד תאורה בחתך מרובע, בגובה 
 מ'/שניה. כולל47מפלדה מגולוונת (טבול באבץ חם) למהירות רוח של 

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

 בתנור.

1.8.9.0490

113,400.00 4,200.00 27.00 יח'   ע"פ דרישתLED "SCHREDER" תוצרת "TECEOגוף תאורה חוץ דגם "
. המחיר כולל דריבר וציוד הדלקה אינטגרליLED 5103 120המתכנן דגם 

אוריגינלי  מחיר הפנס כולל את כל אביזר חיבור להתקנה ע"ג עמוד הנ"ל
.

1.8.9.0500

28,800.00 4,800.00 6.00 יח'  .המחירSPIDER MIDI ALBANY דגם SCHREDERאספקה והרכבת פנס 
כולל דריבר וציוד הדלקה אינטגרלי אוריגינלי מחיר הפנס כולל את כל

אביזר חיבור להתקנה ע"ג עמוד הנ"ל .

1.8.9.0510

533,200.00 6,200.00 86.00 יח'  עוצמת ודגםRIVARAאספקה, הובלה והתקנה של גוף תאורה לד דגם 
 גוףIP65 קלווין, 3000ע"פ חישוב תאורה, ללא תלות בתפוקת לומן, 

התאורה משולב בזרוע ומתאם בראש העמוד, מגולוון וצבוע ע"פ מפרט
אדריכל ומפרט הטכני, המחיר קומפלט לזרוע וגוף תאורה על כל אביזריו.

1.8.9.0520

6,440.00 280.00 23.00 יח' אספקה והובלה של מגש אבטחה דגם עיריית ירושלים  ג"ת כולל  מ"ז
 ק"א עם ניתוק אפס (בעלי מודול אחד).10 א', 6חצי אוטומטיים דו קוטבי 

1.8.9.0530

12,240.00 340.00 36.00 יח' 10 א', 6 מ"זים חצי אוטומטיים דו קוטבי 2 ג"ת כולל 2מגש אבטחה עבור 
 ק"א עם ניתוק אפס (בעלי מודול אחד).

1.8.9.0540

2,940.00 420.00 7.00 יח' 1.8.9.0550 פנסים3כנ"ל אך ל

20,900.00 550.00 38.00 יח'  מ' על יסוד בטון, כולל הרכבת זרועות,10הצבת עמוד פלדה בגובה עד 
פנסים, נורות, מגשי אבטחה, אביזרים וחיבורים כנדרש, פילוס ואיזון.

1.8.9.0560

1,225.00 25.00 49.00 יח' שילוט עמודי תאורה ע"י לוחית מתכת ע"פ דרישות והנחיות מחלקת
התאורה של מזמין (הלוחית תותקן בעזרת ניטים).

1.8.9.0570

4,900.00 100.00 49.00 יח' 1.8.9.0580 דגלים.2מחזיק דגלים לעמוד תאורה, ל-

מרכזיית תאורה.
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36/2020כתב כמויות למכרז מספר 
m לרק"ל קו ירוק1עבודות אינפרא 

תת כתב: נורדאו ושרי ישראל

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
140,000.00 70,000.00 קומפלט2.00  דגם העדכני ביותר של העירייה3X160Aמרכזיית מאור לגודל חיבור של -

. המחיר כולל: יסודDALIע"פ סטנדרט עיריית ירושלים כולל לוח משנה ל-
 מבטון, ארונות מפוליאסטר משוריין, ציוד מיתוג חשמלי, חיווט, אביזרים
ועבודות עזר לביצוע בשלמות. הכל קומפלט כמפורט בתוכניות שבחוברת

הפרטים, בהתאם למפרט הטכני ודרישות מחלקת המא ור של עיריית
ירושלים כולל מבנה בטון, ודלתות פלדה מגולוונות על מנעולי רתק ע"פ

מפרט עירייה.

1.8.9.0600

24,000.00 12,000.00 קומפלט2.00 העברת תשלום עבור ביצוע יחידת קצה לפיקוד אלחוטי במרכז הדלקה
 ש"ח, קומפלט.12000ע"ס 

1.8.9.0610

6,400.00 3,200.00 2.00 יח' גומחת בטון לתא מנייה (מדידה ואבטחה) ח"ח (לתא מנייה עשוי
 ס"מ, גובה100 במידות: רוחב פנים עד כ- 3X250Aפוליסטר) לחיבור עד 

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

לתוכניות, בתאום עם ח"ח ובאישור מנה"פ.

1.8.9.0620

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.

1.8.9.0630

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.

1.8.9.0640

תאורה זמנית.

240,000.00 8,000.00 30.00 חודש אספקה, התקנה, חיבור, הפעלה ואחזקה של מתקן תאורה זמני על עמודי
עץ בהתאם לתכניות תנועה זמניות מאושרות ודרישות עיריית ירושלים,

כולל העתקות של עמודים לפי הסדרי התנועה השונים.המחיר כולל:
יסודות בטון ניידים מותקנים בקרקע ו/או ביסוד הבטון, עוגנים, עמודי

 מ', כבלים , ג"ת מאושרים  ע"י5תמך, זרועות פלדה מגולוונות באורך עד 
, קופסאות אבטחה, כבלי הזנה250W עיריית ירושלים עם נורות נל"ג 

לג"ת, חיבור המתקן למקור זרם, כולל אספקה והתקנה וחיבור של לוח
 , כולל תאום עם חברת החשמל לחיבור זמני,  כולל25Aתאורה זמני עד 

גם אישור ע"י בודק מוסמך לפני הפעלה.הכל קומפלט בשלמות, ופינוי כל
 החומר בגמר העבודה

1.8.9.0660

2,087,189.00 8.9תת פרק  8.9 סה"כ לתת פרק:

תשתית רמזורים 8.10 תת פרק:

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

18,000.00 60.00 300.00 מ"א  ס"מ,60 ס"מ ברוחב עד 120חפירה ו/או חציבת תעלה בעומק עד 
באמצעות כל כלי מכאני שיידרש לרבות חופר-תעלות או בעבודת ידיים,
בכל סוגי הקרקע כולל ריפוד וכיסוי חול, הנחת סרט סימון תיקני, ומילוי

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

1.8.10.0020
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36/2020כתב כמויות למכרז מספר 
m לרק"ל קו ירוק1עבודות אינפרא 

תת כתב: נורדאו ושרי ישראל

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
27,520.00 86.00 320.00 מ"א חציית משטח אספלט/בטונים ו/או פירוק ריצוף בשטח כבישים, מדרכות

ו/או איי תנועה כולל אבני שפה מכל סוג, באמצעות כל כלי מכאני
שיידרש לרבות חופר-תעלות, כולל חיתוך ושבירת אספלט/בטון קיים
בעומק השכבות הקיימות ובכל שכבה שהיא, חפירה וחציבה לרבות

 ס"מ.100 ס"מ, ברוחב כנדרש עד 150בעבודת ידיים לעומק עד 

1.8.10.0030

18,000.00 200.00 90.00 מ"א תיקון משטח אספלט/בטונים ו/או ריצוף בשטח כבישים, מדרכות ו/או איי
C.L.S.Mתנועה כולל ריפוד וכיסוי חול, החלפת החומר החפור בבטון 

סרט סימון תיקני, תיקון הכביש באספלט חם כולל אספקת האספלט,
הבטון, אבני שפה והמרצפות, החזרת המצב לקדמותו ופינוי עודפי חפירה

 ס"מ.100 ס"מ, ברוחב כנדרש עד 150לעומק עד 

1.8.10.0040

63,520.00 תשתית רמזורים 8.10 סה"כ לתת פרק:

3,313,519.00 מתקני חשמל 8 סה"כ לפרק:

עבודות תקשורת 18 פרק:

18.1 - תשתיות תקשורת הוט ופרטנר18.01תת פרק  תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,947.40 15.00 263.16 מ"א איתור גילוי ומיפוי תשתית קיימת ע"י מכשור דיטק לאורך התוואי 1.18.1.0010

45,114.00 300.00 150.38 מ"א 60 ס"מ וברוחב עד 100חפירת תעלה להנחת צנרת תקשורת עד לעומק 
ס"מ כולל ריפוד חול הנחת סרטי סימון והחזרת החומר החפור

1.18.1.0020

33,835.50 450.00 75.19 מ"א 200חפירת תעלה בכביש להנחת צנרת תקשורת עד לעומק וברוחב 
 ס"מ כולל ריפוד חול הנחת סרטי סימון והחזרת החומר100וברוחב  עד 

החפור

1.18.1.0030

19,546.80 520.00 37.59 מ"א 250חפירת תעלה בכביש להנחת צנרת תקשורת עד לעומק וברוחב 
ס"מ120וברוחב עד 

1.18.1.0040

10,526.40 40.00 263.16 מ"א  ס"מ נוספים20תוספת מחיר עבור הרחבת או העמקה התעלה עבור כל 
כולל ריפוד חול הנחת סרטי סימון והחזרת החומר החפור

1.18.1.0050

8,060.10 134.00 60.15 מ"ק תוספת מחיר עבור החלפת החומר החפור במצע א' במדרכה כולל הידוק
ופינוי החומר החפור לאתר מורשה

1.18.1.0060

109,171.04 484.00 225.56 מ"ק בכביש כוללC.L.S.Mתוספת מחיר עבור החלפת החומר החפור בבטון  
פינוי החומר החפור לאתר מורשה

1.18.1.0070

23,400.00 90.00 260.00 מ"א "8 קשיח בקוטר "P.V.Cאספקה והנחת צינור   1.18.1.0080

52,250.00 19.00 2,750.00 מ"א  דגם פרטנר, סלקום והוט כולל חוט50אספקה והנחת צינור י.ק.ע בקוטר 
משיכה

1.18.1.0090

2,400.00 30.00 80.00 יח' 50אספקת אטמי צנרת בקוטר  1.18.1.0100



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 16עמוד: 16/11/2020

36/2020כתב כמויות למכרז מספר 
m לרק"ל קו ירוק1עבודות אינפרא 

תת כתב: נורדאו ושרי ישראל

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
768.00 48.00 16.00 יח' 50אספקת מופות לחיבור צנרת בקוטר   1.18.1.0110

35,700.00 5,950.00 6.00 יח'  ס"מ כולל תקרה200 ובגובה עד 100אספקה והתקנת תא בקרה בקוטר 
 טון40ומכסה יצקת לעומס 

1.18.1.0120

8,680.00 620.00 14.00 יח' אספקה והתקנת צווארון לתא בקרה 1.18.1.0130

6,400.00 1,600.00 4.00 יח' תוספת מחיר עבור הנחת התא על תוואי קיים עם סיב פעיל 1.18.1.0140

17,500.00 1,250.00 14.00 יח' 1.18.1.0150 קנים6חדירה לתאים קיימים עם צנרת חדשה עם 

5,700.00 950.00 6.00 יח' גילוי ואיתור תא קיים הכולל ניקוי התא 1.18.1.0160

11,000.00 4.00 2,750.00 מ"א בדיקת לחץ אויר לצנרת לצורך נשיפה 1.18.1.0170

8,250.00 3.00 2,750.00 יח' בדיקת מנדרול לצנרת 1.18.1.0180

30,676.16 136.00 225.56 מ"ר אספקה ופיזור אספלט קר לתיקון זמני 1.18.1.0190

20,751.52 92.00 225.56 מ"ר אספקה ופיזור אספלט חם לתיקון תעלות 1.18.1.0200

9,600.00 1,600.00 6.00 יח' CLSMפרוק תא תקשורת וסגירת הבור בבטון  1.18.1.0210

2,520.00 420.00 6.00 מ"ק 1.18.1.0220 עבור הגנת צנרת מעל מכשול20יציקת בטון ב

13,600.00 680.00 20.00 מ"ק חפירת בור גישוש לגילוי תשתית 1.18.1.0230

20,224.00 1,264.00 16.00 יח' פיקוח על עבודות תשתית 1.18.1.0240

10,000.00 10,000.00 1.00 יח' AS MADE1.18.1.0250  ביצוע

509,620.92 18.1 - תשתיות תקשורת הוט ופרטנר18.01תת פרק  סה"כ לתת פרק:

תקשורת עירונית 18.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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36/2020כתב כמויות למכרז מספר 
m לרק"ל קו ירוק1עבודות אינפרא 

תת כתב: נורדאו ושרי ישראל

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

7,260.00 33.00 220.00 מ"א 45 ס"מ וברוחב עד 150חפירת תעלה לצנרת תקשורת מכל סוג בעומק עד 
ס"מ בתחתיתה , באמצעות כל כלי מכאני שיידרש לרבות חופר-תעלות או

 ס"מ חול, הנחת40בעבודת ידיים, בכל סוגי הקרקע כולל ריפוד וכיסוי 
סרט סימון תיקני, ומילוי החפירה במצע מהודק בשכבות, החזרת השטח

לקדמותו וסילוק עודפי חפירה.

1.18.3.0020

7,194.00 66.00 109.00 מ"א חציית משטח אספלט/בטונים ו/או פירוק ריצוף בשטח כבישים, מדרכות
ו/או איי תנועה כולל אבני שפה מכל סוג, באמצעות כל כלי מכאני

שיידרש לרבות חופר-תעלות, כולל חיתוך ושבירת אספלט/בטון קיים
בעומק השכבות הקיימות ובכל שכבה שהיא, חפירה וחציבה לרבות

 ס"מ, ברוחב הדרוש בהתאם לכמות הצנרת.150בעבודת ידיים לעומק עד 

1.18.3.0030

10,000.00 200.00 50.00 מ"א תיקון משטח אספלט/בטונים ו/או ריצוף בשטח כבישים, מדרכות ו/או איי
C.L.S.Mתנועה כולל ריפוד וכיסוי חול, החלפת החומר החפור בבטון 

סרט סימון תיקני, תיקון הכביש באספלט חם כולל אספקת האספלט,
הבטון, אבני שפה והמרצפות, החזרת המצב לקדמותו ופינוי עודפי חפירה

 ס"מ.100 ס"מ, ברוחב כנדרש עד 150לעומק עד 

1.18.3.0040

90.00 מ"ק חפירות גישוש לאיתור תשתיות תת קרקעיות בעומק כלשהו 1.18.3.0050

2,940.00 98.00 30.00 מ"א תוספת מחיר לחפירת תעלה עבור החלפת חומר חפור במצע סוג א' מהודק
 בשכבות, כולל פינוי החומר החפור לאתר מורשה. (ימדד לפי החיוב

התאורטי של החפירה)

1.18.3.0060

צנרת ושוחות

1,331.00 12.10 110.00 מ"א 1.18.3.0080 מ"מ.50 בקוטר 13.5צינורות פוליאטילן דגם בזק יק"ע  

51,200.00 6,400.00 8.00 יח' 1.18.3.0090 דגם חברת תקשורת.2Aחפירה ובניית תא מאובזר מסוג 

79,925.00 תקשורת עירונית 18.3 סה"כ לתת פרק:

בזק 18.4 תת פרק:

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

23,220.00 86.00 270.00 מ"א חציית משטח אספלט/בטונים ו/או פירוק ריצוף בשטח כבישים, מדרכות
ו/או איי תנועה כולל אבני שפה מכל סוג, באמצעות כל כלי מכאני

שיידרש לרבות חופר-תעלות, כולל חיתוך ושבירת אספלט/בטון קיים
בעומק השכבות הקיימות ובכל שכבה שהיא, חפירה וחציבה לרבות

 ס"מ.100 ס"מ, ברוחב כנדרש עד 150בעבודת ידיים לעומק עד 

1.18.4.0020



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 18עמוד: 16/11/2020

36/2020כתב כמויות למכרז מספר 
m לרק"ל קו ירוק1עבודות אינפרא 

תת כתב: נורדאו ושרי ישראל

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
33,300.00 90.00 370.00 מ"א 120 עד 61 ס"מ ברוחב כנדרש מ-120חפירה ו/או חציבת תעלה בעומק עד 

ס"מ, באמצעות כל כלי מכאני שיידרש לרבות חופר-תעלות או בעבודת
ידיים, בכל סוגי הקרקע כולל ריפוד וכיסוי חול, הנחת סרט סימון תיקני,

ומילוי החפירה במצע מהודק בשכבות, החזרת השטח לקדמותו וסילוק
עודפי חפירה.

1.18.4.0030

18,600.00 186.00 100.00 מ"א חציית משטח אספלט/בטונים ו/או פירוק ריצוף בשטח כבישים, מדרכות
ו/או איי תנועה כולל אבני שפה מכל סוג, באמצעות כל כלי מכאני

שיידרש לרבות חופר-תעלות, כולל חיתוך ושבירת אספלט/בטון קיים
בעומק השכבות הקיימות ובכל שכבה שהיא, חפירה וחציבה לרבות

 ס"מ מתחת100 ס"מ, ברוחב כנדרש עד 300בעבודת ידיים לעומק עד 
למסילת רכבת עתידית

1.18.4.0040

30,000.00 200.00 150.00 מ"א תיקון משטח אספלט/בטונים ו/או ריצוף בשטח כבישים, מדרכות ו/או איי
C.L.S.Mתנועה כולל ריפוד וכיסוי חול, החלפת החומר החפור בבטון 

סרט סימון תיקני, תיקון הכביש באספלט חם כולל אספקת האספלט,
הבטון, אבני שפה והמרצפות, החזרת המצב לקדמותו ופינוי עודפי חפירה

 ס"מ.100 ס"מ, ברוחב כנדרש עד 150לעומק עד 

1.18.4.0050

40,000.00 400.00 100.00 מ"א תיקון משטח אספלט/בטונים ו/או ריצוף בשטח כבישים, מדרכות ו/או איי
C.L.S.Mתנועה כולל ריפוד וכיסוי חול, החלפת החומר החפור בבטון 

סרט סימון תיקני, תיקון הכביש באספלט חם כולל אספקת האספלט,
הבטון, אבני שפה והמרצפות, החזרת המצב לקדמותו ופינוי עודפי חפירה

 ס"מ.100 ס"מ, ברוחב כנדרש עד 300לעומק עד 

1.18.4.0060

90.00 מ"ק חפירות גישוש לאיתור תשתיות תת קרקעיות בעומק כלשהו 1.18.4.0070

24,500.00 98.00 250.00 מ"א תוספת מחיר לחפירת תעלה עבור החלפת חומר חפור במצע סוג א' מהודק
 בשכבות, כולל פינוי החומר החפור לאתר מורשה. (ימדד לפי החיוב

התאורטי של החפירה)

1.18.4.0080

צנרת ושוחות

7,020.00 26.00 270.00 מ"א 4.2 עובי דופן 10, דרג 4 קשיח בקוטר ''P.V.Cאספקה והתקנה של צינור 
 מ''מ, וחיבורים אטומים בין8מ''מ, עם חוט משיכה מניילון שזור בקוטר 

הצינורות.

1.18.4.0100

38,400.00 6,400.00 6.00 יח' , כולל מדרגות (סולם), קידוחי פתחים לצנרת2Aתא בקרה מלבני דגם 
ומחברי שוחה גמישים מסוג איטוביב, כולל חפירת הבור, התקנת התא,

הידוק בשכבות מבוקר סביב התא וסילוק עודפי החפירה.

1.18.4.0110

9,000.00 3,000.00 3.00 יח' 1.18.4.0120 טון דגם בזק לכל סוגי התאים40אספקה והתקנה של מכסה לתא כבישי 

1,700.00 1,700.00 1.00 יח'  טון  וכל יתר40החלפת מכסה לתא קיים בכל גודל למכסה כביש 
העבודות הנדרשות בתאום עם חב' תקשורת

1.18.4.0130

6,700.00 1,340.00 5.00 יח' תוספת מחיר לתא בכל גודל עבור בניתו על קו קיים. 1.18.4.0140



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 19עמוד: 16/11/2020

36/2020כתב כמויות למכרז מספר 
m לרק"ל קו ירוק1עבודות אינפרא 

תת כתב: נורדאו ושרי ישראל

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
5,100.00 850.00 קומפלט6.00 1.18.4.0150 קנים.12 קנים עד וכולל 7חדירה לתאים קיימים עם צנרת חדשה מ-

650.00 650.00 קומפלט1.00 גילוי תא קיים, לרבות ניקוי התא. 1.18.4.0160

260.00 130.00 2.00 יח' גילוי קצבות של צינורות קיימים 1.18.4.0170

238,450.00 בזק 18.4 סה"כ לתת פרק:

כללי 18.5 תת פרק:

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

שוחות וכבלים

60,000.00 5,000.00 12.00 יח' )400X300X200) c-43תיבת מדידה וחלוקת זרם  1.18.5.0030

38,400.00 3,200.00 קומפלט12.00  בתוך שרוולPE/ AWG HMW 14#התקנת תא ייחוס טמון קבוע עם כבל 
מגן

1.18.5.0040

1,200.00 120.00 10.00 יח' ?6A-0.01שאנט  1.18.5.0050

300.00 150.00 2.00 יח' 25A-?0.001שאנט  1.18.5.0060

648.00 9.00 72.00 מ"א 1X10mm² NYAהנחת כבל חשמלי  1.18.5.0070

2,280.00 38.00 60.00 מ"א 1X50mm² NYAהנחת כבל חשמלי  1.18.5.0080

480.00 10.00 48.00 מ"א 6 מ"מ דרגה 32 קוטר PE-100צינור פוליאתילן  1.18.5.0090

1,600.00 20.00 80.00 מ"א 6 מ"מ דרגה 63 קוטר PE-100צינור פוליאתילן  1.18.5.0100

600.00 25.00 24.00 מ"א 6 מ"מ דרגה 75 קוטר PE-100צינור פוליאתילן  1.18.5.0110

4,000.00 250.00 16.00 נקודה תא בטון עבור חיבור כבלי חשמל לצינור 1.18.5.0120



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 20עמוד: 16/11/2020

36/2020כתב כמויות למכרז מספר 
m לרק"ל קו ירוק1עבודות אינפרא 

תת כתב: נורדאו ושרי ישראל

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
108,000.00 9,000.00 12.00 יח' ) בתוך שוחה400X300X200) C-43התקנת תיבת מדידה וחלוקת זרם   1.18.5.0130

18,000.00 1,800.00 10.00 פרט התקנת אלקטרודת הארקה כולל בדיקת שמישות לפני כיסוי 1.18.5.0140

13,500.00 750.00 18.00 נקודה 1.18.5.0150 לטובת חיבור צינור מתכת כולל שיקום ציפוי1X10הנחת כבל חשמלי 

13,500.00 1,350.00 10.00 נקודה 1.18.5.0160 לטובת חיבור צינור מתכת כולל שיקום ציפוי1X50הנחת כבל חשמלי

1,800.00 150.00 12.00 נקודה 1.18.5.0170 ממ"ר ללוח של תיבת חלוקת ובקרת זרם14#חיבור כבל חשמל 

4,320.00 180.00 24.00 נקודה 1.18.5.0180 ממ"ר ללוח של תיבת חלוקת ובקרת זרם10חיבור כבל חשמל 

3,360.00 210.00 16.00 נקודה 1.18.5.0190 ממ"ר ללוח של תיבת חלוקת ובקרת זרם50חיבור כבל חשמל 

14,400.00 200.00 72.00 מ"א חפירת תעלה וכיסוי 1.18.5.0200

1,584.00 36.00 44.00 מ"א 1.18.5.0210 מונח בתעלה32mm בתוך צינור פוליאתלן בקוטר 14#כבל חשמלי 

600.00 50.00 12.00 מ"א  מונח63mm בתוך  צינור פוליאתלן בקוטר ²10mmשני כבלים חשמליים 
בתעלה

1.18.5.0220

8,640.00 120.00 72.00 מ"א 63mm בתוך צינור פוליאתלן בקוטר ²50mmו ²10mmשני כבלים חשמליים 
 מונח בתעלה

1.18.5.0230

2,940.00 147.00 20.00 מ"א 1.18.5.0240 מ"מ מונח בתעלה75צינור פוליאתילן קוטר 

12,000.00 750.00 16.00 יח' תא בטון עבור חיבור כבלי חשמל לצינור 1.18.5.0250

3,600.00 450.00 8.00 יח'  כולל ריתוכים ועלות4התקנת כבלי גישור על שסתומי קווי מים בקוטר "
כבלי חשמל

1.18.5.0260

2,200.00 550.00 4.00 יח'  כולל ריתוכים ועלות6התקנת כבלי גישור על שסתומי קווי מים בקוטר "
כבלי חשמל

1.18.5.0270

3,780.00 630.00 6.00 יח'  כולל ריתוכים ועלות8התקנת כבלי גישור על שסתומי קווי מים בקוטר "
כבלי חשמל

1.18.5.0280

1,550.00 775.00 2.00 יח'  כולל ריתוכים ועלות12התקנת כבלי גישור על שסתומי קווי מים בקוטר "
 כבלי חשמל

1.18.5.0290



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 21עמוד: 16/11/2020

36/2020כתב כמויות למכרז מספר 
m לרק"ל קו ירוק1עבודות אינפרא 

תת כתב: נורדאו ושרי ישראל

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,000.00 1,000.00 2.00 יח'  כולל ריתוכים ועלות20התקנת כבלי גישור על שסתומי קווי מים בקוטר "

 כבלי חשמל
1.18.5.0300

2,190.00 1,095.00 2.00 יח'  כולל ריתוכים ועלות24התקנת כבלי גישור על שסתומי קווי מים בקוטר "
 כבלי חשמל

1.18.5.0310

2,530.00 1,265.00 2.00 יח'  כולל ריתוכים ועלות32התקנת כבלי גישור על שסתומי קווי מים בקוטר "
 כבלי חשמל

1.18.5.0320

2,000.00 1,000.00 2.00 יח' התקנת כבלי גישור על שסתומי קווי מים בקוטר לא ידוע כולל ריתוכים
ועלות כבלי חשמל (בממוצע)

1.18.5.0330

חפירות

12,000.00 60.00 200.00 מ"א  ס"מ,60 ס"מ ברוחב עד 120חפירה ו/או חציבת תעלה בעומק עד 
באמצעות כל כלי מכאני שיידרש לרבות חופר-תעלות או בעבודת ידיים,
בכל סוגי הקרקע כולל ריפוד וכיסוי חול, הנחת סרט סימון תיקני, ומילוי

החפירה במצע `מהודק בשכבות, החזרת השטח לקדמותו וסילוק עודפי
חפירה.

1.18.5.0350

17,200.00 86.00 200.00 מ"א חציית משטח אספלט/בטונים ו/או פירוק ריצוף בשטח כבישים, מדרכות
ו/או איי תנועה כולל אבני שפה מכל סוג, באמצעות כל כלי מכאני

שיידרש לרבות חופר-תעלות, כולל חיתוך ושבירת אספלט/בטון קיים
בעומק השכבות הקיימות ובכל שכבה שהיא, חפירה וחציבה לרבות

 ס"מ.100 ס"מ, ברוחב כנדרש עד 150בעבודת ידיים לעומק עד 

1.18.5.0360

37,200.00 186.00 200.00 מ"א חציית משטח אספלט/בטונים ו/או פירוק ריצוף בשטח כבישים, מדרכות
ו/או איי תנועה כולל אבני שפה מכל סוג, באמצעות כל כלי מכאני

שיידרש לרבות חופר-תעלות, כולל חיתוך ושבירת אספלט/בטון קיים
בעומק השכבות הקיימות ובכל שכבה שהיא, חפירה וחציבה לרבות

 ס"מ מתחת100 ס"מ, ברוחב כנדרש עד 300בעבודת ידיים לעומק עד 
למסילת רכבת עתידית

1.18.5.0370

40,000.00 200.00 200.00 מ"א תיקון משטח אספלט/בטונים ו/או ריצוף בשטח כבישים, מדרכות ו/או איי
C.L.S.Mתנועה כולל ריפוד וכיסוי חול, החלפת החומר החפור בבטון 

סרט סימון תיקני, תיקון הכביש באספלט חם כולל אספקת האספלט,
הבטון, אבני שפה והמרצפות, החזרת המצב לקדמותו ופינוי עודפי חפירה

 ס"מ.100 ס"מ, ברוחב כנדרש עד 150לעומק עד 

1.18.5.0380

80,000.00 400.00 200.00 מ"א תיקון משטח אספלט/בטונים ו/או ריצוף בשטח כבישים, מדרכות ו/או איי
C.L.S.Mתנועה כולל ריפוד וכיסוי חול, החלפת החומר החפור בבטון 

סרט סימון תיקני, תיקון הכביש באספלט חם כולל אספקת האספלט,
הבטון, אבני שפה והמרצפות, החזרת המצב לקדמותו ופינוי עודפי חפירה

 ס"מ.100 ס"מ, ברוחב כנדרש עד 300לעומק עד 

1.18.5.0390

3,000.00 300.00 קומפלט10.00 חפירה ו/או חציבה תעלה לצנרת בכל סוגי הקרקע, מעל מכשול (מעביר
 ס''מ לרוחבו של המכשול להנחת40מים, קו בזק, צנרת מים וכו'), ברוחב 
 להגנת הצנרת.20צנרת שרשורית, כולל יציקת בטון ב- 

1.18.5.0400

6,700.00 335.00 20.00 מ"ק  נוסף להגנת צנרת מעל מכשול ו/או לכל מקום שיידרש,20יציקת בטון ב-
(לפי דרישת מנה''פ)

1.18.5.0410
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
12,000.00 1,200.00 קומפלט10.00 הגנות בהצטלבות של מערכות שונות עם כבלי מ"ג או מ"נ של חח"י

כנדרש בחוק החשמל כולל שרוולים ביטונם, חפירת גישוש ידנית בעומק
 מ' כולל ביצוע הגנות מכניות ותרמיות.2 מ' באורך עד 2עד 

1.18.5.0420

19,600.00 98.00 200.00 מ"א תוספת מחיר לחפירת תעלה עבור החלפת חומר חפור במצע סוג א' מהודק
 בשכבות, כולל פינוי החומר החפור לאתר מורשה. (ימדד לפי החיוב

התאורטי של החפירה)

1.18.5.0430

6,000.00 30.00 200.00 מ"א  ס''מ בצמוד50תוספת למחיר החפירה עבור חפירה בקירבה של פחות מ 
לצנרת תקשורת קיימת

1.18.5.0440

565,702.00 כללי 18.5 סה"כ לתת פרק:

18.51 - עבודות הכנה51.01תת פרק  תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
5,400.00 450.00 12.00 יח' פירוק תא תקשורת שאינו פעיל במידות שונות ומכל סוג 1.18.51.0010

5,400.00 18.51 - עבודות הכנה51.01תת פרק  סה"כ לתת פרק:

1,399,097.92 עבודות תקשורת 18 סה"כ לפרק:

פיתוח 40 פרק:

חיבור לקיים ברח' שרי ישראל דופן מערבי 40.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
23,000.00 1,000.00 23.00 מ"א D1גידור מפרופיל פלדה מגווולנת וצבועה בתנור, ראה פרט  1.40.1.0010

5,000.00 5,000.00 1.00 יח' שער בכניסה לבית מגורים קיים 1.40.1.0020

28,000.00 חיבור לקיים ברח' שרי ישראל דופן מערבי 40.1 סה"כ לתת פרק:

קירות רח' נורדאו 40.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
340,800.00 1,200.00 284.00 מ"ר חיפוי קיר פיתוח באבן טבעית כולל דו-פני, (מחיר הבטון יימדד בנפרד)

C2ראה פרט 
1.40.2.0010

512,400.00 1,400.00 366.00 מ"א C2 ס"מ, לפי הפרט 15-17 ס"מ, בעובי 50אבן קופינג לקיר ברוחב  1.40.2.0020

126,000.00 400.00 315.00 מ"א D2מעקה בטיחות דגם כנרת מגלוון וצבוע בתנור, לפי פרט  1.40.2.0030

979,200.00 קירות רח' נורדאו 40.2 סה"כ לתת פרק:
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ריצופים ואריחים (מחיר עבודות הכנה ומצעים יימדדו בנפרד) 40.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,111,242.00 514.00 6,053.00 מ"ר ריצוף מדרכות/איי תנועה באריחי אבן טבעית בגוונים שונים ובמידות

 ס"מ, כולל מילוי מישקים, שכבה6משתנות - מדגם "טופוטק גדול" בעובי 
).3 (כולל ריצוף שביל אופניים-פרט A1 מקשרת ושכבת הנחה, ראה פרט 

מחיר מצעים יימדד בנפרד

1.40.3.0010

206,885.00 514.00 402.50 מ"ר ריצוף חניות/כניסות לחניונים/מעברי חציה מוגבהים באריחי אבן טבעית
 ס"מ, כולל8בגוונים שונים ובמידות משתנות - מדגם "טופוטק קטן" בעובי 

. מחיר רצפתA2 מילוי מישקים, שכבה מקשרת ושכבת הנחה, ראה פרט 
בטון ומצעים יימדדו בנפרד

1.40.3.0020

1,694,840.00 280.00 6,053.00 מ"ר  עבור יישום אבן בהתאם להנחיות בדו"ח1.40.3.10תוספת מחיר לסעיף 
 מבטון) 2 חומרי ומידות שכבות מבנה - חלופה 4תכן מבנה (טבלה מס' 

כולל יישום כל השכבות בהתאם לטבלה

1.40.3.0030

140,875.00 350.00 402.50 מ"ר עבור יישום אבן בהתאם להנחיות דו"ח תכן1.40.3.20תוספת מחיר לסעיף 
 חומרי ומידות שכבות מבנה )  כולל יישום כל4 מבנה (טבלה מס' 

השכבות בהתאם לטבלה

1.40.3.0040

70,000.00 70,000.00 קומפלט1.00 ציור זמני על אספלט ע"י אמן, דוגמא לאישור האדר' (במפרדה של
) (מחיר האספלט מופיע אצל מתכנן כבישים)2אינפרא 

1.40.3.0050

51,000.00 60.00 850.00 מ"ר  לפי2 לאינפרא 1ריצוף אספלט מדרכות כריצוף זמני לתווך שבין אינפרא 
A4פרט 

1.40.3.0060

21,000.00 350.00 60.00 מ"ק  ס"מ מתחת לריצוף "טופוטק קטן" כולל רשת זיון,15רצפת בטון בעובי 
A2ראה פרט 

1.40.3.0080

100,000.00 2,000.00 50.00 יח'  ''טופוטק'' בגוונים שונים60*60מכסים לתשתיות הכוללים ריצוף אבן 
D9ראה פרט 

1.40.3.0090

500,480.00 3,200.00 156.40 מ"ר  ס"מ, לאנשים כבדי ראיה, עם60/60/6אריחי משטח אזהרה במידות 
A6בליטות מגרניט ו/או בזלת מהגולן לפני מדרגות, ראה פרט 

1.40.3.0100

338,100.00 3,000.00 112.70 מ"ר  ס''מ עם קידוח לאריחי60פס מוביל מנירוסטה ברוחב רצועת הולכה של 
A6 ראה בפרט Bהריצוף לפי דוגמא 

1.40.3.0110

ה ומצעים יימדדו בנפרד)6,234,422.00 ריצופים ואריחים (מחיר עבודות הכנ 40.3 סה"כ לתת פרק:

אבן שפה 40.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,750,000.00 1,100.00 2,500.00 מ"א  ס"מ (מחולק לשני40אבן שפה למיסעות מגרניט ו/או בזלת מהגולן ברוחב 

B2), ראה פרט 20*6*125 וחצי 20*30*125 אריחים" חצי במידות 
1.40.4.0010

214,500.00 1,300.00 165.00 מ"א  ס"מ כששביל50אבן שפה למיסעות מגרניט ו/או בזלת מהגולןברוחב 
20*30*125האופניים צמוד לכביש (מחולק לשני אריחים" חצי במידות 

B3וחצי ברוחב משתנה בהתאם לפרט והתכנית , ראה פרט 

1.40.4.0020
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
63,152.25 105.00 601.45 מ"א 2010 בצבע אפור מק"ט 17*25*100"אבן שפה לכביש" מבטון במידות 

תוצרת אקרשטיין או שו"ע (באי התנועה ובשולי המדרכה שיפורקו
בשלבים מאוחרים),

1.40.4.0030

63,250.00 2,200.00 28.75 מ"א  ס"מ במספר30*40*125 במידות 684אבן שפה עליה לרכב מגרניט 
B4חיתוכים זויתיים, ראה פרט 

1.40.4.0040

145,475.00 1,100.00 132.25 מ"א  ס"מ להפרדה בין10*15*125 אבן שפה מגרניט ו/או בזלת מהגולןבמידות 
B1חניות למיסעה, וכתוחם בקצה ריצוף, ראה פרט 

1.40.4.0050

322,575.00 1,100.00 293.25 מ"א  ס"מ6 בעובי 30/125 אבן שפה שטוחה מגרניט ו/או בזלת מהגולן במידות 
A3 לסימון שבילי אופניים, ראה פרט 

1.40.4.0060

41,160.00 84.00 490.00 מ"א אבן גן מבטון להפרדה בין ריצוף המדרכה לרצועת האספלט הצמודה לקו
 ס"מ, ראה10*20*100מגרש (זמני עד לפיתוח המגרש)/בין הגינון במידות 

B5פרט 

1.40.4.0070

3,600,112.25 אבן שפה 40.4 סה"כ לתת פרק:

ריהוט רחוב 40.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
340,000.00 2,000.00 170.00 יח' D8עמוד מחסום מפלדה מגווולנת וצבועה בתנור, ראה פרט  1.40.5.0010

7,500.00 2,500.00 3.00 יח' עמוד מחסום מפלדה מגווולנת וצבועה בתנור הניתן לשליפה (בסמוך
R9) ראה פרט RRלחניות רכבי פריקה של ה-

1.40.5.0020

24,000.00 1,500.00 16.00 יח' E3מתקן אופניים מפלדה מגווולנת וצבועה בתנור, ראה פרט  1.40.5.0030

24,200.00 2,200.00 11.00 יח' E4אשפתונים מפלדה מגווולנת וצבועה בתנור, ראה פרט  1.40.5.0040

15,000.00 7,500.00 2.00 יח' E5ברזית מים מאלומיניום צבוע בתנור, ראה פרט  1.40.5.0050

37,800.00 5,400.00 7.00 יח' " תוצרת "מטאלקו" או שו"ע כוללHARRIS PIANAספסל עץ דגם "
 מ"מ, כולל משענת, ראה2076התקנה בהתאם להנחיות היצרן, באורך 

E2פרט 

1.40.5.0060

36,800.00 9,200.00 4.00 יח' " תוצרת "מטאלקו" או שו"ע כוללHARRIS PIANAספסל עץ דגם "
 מ"מ, כולל משענת, ראה3076התקנה בהתאם להנחיות היצרן, באורך 

E3פרט 

1.40.5.0070

120,000.00 120,000.00 1.00 יח'  מ' (כולל כל הדרוש ולפי מפרט מיוחד3*10סככת אוטובוס יחיד במידות 
"פבליק זון")

1.40.5.0080

605,300.00 ריהוט רחוב 40.5 סה"כ לתת פרק:
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מסגרות 40.6 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
15,000.00 1,000.00 15.00 מ"א מעקה בטיחות פלדה מגווולנת וצבועה בתנור בהתאם לבחירת האדריכל,

D1ראה פרט 
1.40.6.0010

187,650.00 270.00 695.00 מ"ר מיתוג גדר זמנית לפי סטנדרט כניסה לעיר  - ייצור, הקמה והפקה של גדר
 מ' כולל -4פח חלקה (פח מגלוון/אלוקובנד או דומה) בגובה משתנה עד 
 מטר כולל4קונסטרוקציה, גדר פח חלקה(אלוקבונד/פח מגולוון עד גובה 

אישור קונסטרוקטור)חפירה באדמה, חיבור, ריתוך וקיבוע כולל עמודים
, בטון/קידוחים. כולל הדפסה40*40ומסגרת ברזל מגולוון מפרופיל 

והתקנת מדבקה על פי עיצוב קיים. מדבקת ויניל לבן מבריק/ מט, מתאים
 ברזולוציה גבוהה עם מעכב בעירה. הדבקה על ידיUVלתנאי חוץ, דפוס 

מדביקים מקצועיים - כולל חידוש והעתקת המיתוג מספר פעמים בהתאם
לשלבי הביצוע והסדרי התנועה הזמניים.

1.40.6.0020

לא לחישוב !!! 80.00 695.00 מ"ר מיתוג זמני מסוג מדבקות על גבי הגדר ההיקפית הקיימת באתר , סוג
 ברזולוציהUVמדבקות ויניל לבן מבריק / מט , מתאים לתנאי חוץ, דפוס 

גבוהה עם מעכב בעירה. הדבקה ע''י מדבקים מקצועיים - כולל חידור
והעתקת המיתוג מספר פעמים בהתאם לשלבי הביצוע והסדרי התנועה

הזמניים

1.40.6.0030

לא לחישוב !!! 450.00 3.00 יח' חלונות הצצה - כולל פרספקס ומסגרת אלומניום, כולל ייצור, הובלה,
התקנה (לרבות חיתוך הגדר, התאמה לגדר קיימת) ופירוק בסיום.

1.40.6.0040

202,650.00 מסגרות 40.6 סה"כ לתת פרק:

גינון והשקייה 40.7 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
137,600.00 320.00 430.00 מ"א  כולל הרצועה בין העצים , גודל ערוגת העץF2בורות לעצים לפי פרט 

 מטרים6 והמרחק בין העצים כ-1.90*1.90
1.40.7.0010

82,800.00 600.00 138.00 יח' נטיעת עצים באתר כולל הובלה מהמשתלה 1.40.7.0020

30,000.00 3,000.00 10.00 יח' העתקת עצים כולל הכנתם להעתקה על ידי גוזם מומחה 1.40.7.0030

11,100.00 300.00 37.00 יח' כריתת עצים 1.40.7.0040

261,500.00 ון והשקייה גינ 40.7 סה"כ לתת פרק:

40.8 סטנדרט הרק"ל34חיבור למקטע  תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
20,680.00 94.00 220.00 מ"ר 34ריצוף אבן משתלבת לפי סטנדרט הרכבת הקלה באזור החיבור למקטע 

A5ברח' שרי ישראל, ראה פרט 
1.40.8.0010

1,265.00 220.00 5.75 מ"ר אריחי אזהרה וסימן מאתר לפי סטנדרט הרכבת הקלה באזור החיבור
 ברח' שרי ישראל34למקטע 

1.40.8.0020
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,355.00 871.00 5.00 יח' 1.40.8.0030 ברח' שרי ישראל34אשפתונים לפי סטנדרט יפו, אזור החיבור למקטע 

6,037.50 105.00 57.50 מ"א 1.40.8.0040 ברח' שרי ישראל34אבן שפה לפי סטנדרט יפו באזור החיבור למקטע 

32,337.50 40.8 סטנדרט הרק"ל34חיבור למקטע  סה"כ לתת פרק:

10שפ"פ בשרי ישראל  40.10 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
12,000.00 400.00 30.00 מ"ר ריצוף אבן מסותתת כדוגמת הקיים 1.40.10.0010

10,500.00 300.00 35.00 מ"א אבן גן מאבן מסותתת 1.40.10.0020

4,500.00 1,500.00 קומפלט3.00 מכסים לשוחות כולל ריצוף אבן 1.40.10.0030

3,000.00 200.00 15.00 מ"ר הריסת קירות חצר אשפה כולל פינוי חומר 1.40.10.0040

2,500.00 250.00 10.00 מ"ר פירוק גידור ושערים קיימים כולל פינוי חומר 1.40.10.0050

280.00 20.00 14.00 מ"ר פירוק ריצופים קיימים כולל פינוי חומר 1.40.10.0060

32,780.00 10שפ"פ בשרי ישראל  40.10 סה"כ לתת פרק:

15חיבור לשרי ישראל  40.11 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
9,600.00 800.00 12.00 מ"ר A1רמפה בריצוף אבן בכניסה לחנויות, ראה פרט  1.40.11.0010

1,800.00 1,200.00 1.50 מ"ר C2קירות רמפה בחיפוי אבן בכל הפאות הגלויות, ראה פרט  1.40.11.0020

4,000.00 800.00 5.00 מ"א C1 ס"מ, ראה פרט 15*36*100מדרגות אבן בגוון בהיר במידות  1.40.11.0030

4,300.00 500.00 8.60 מ"א D6מאחז יד מפלדה מגווולנת וצבועה בתנור, ראה פרט  1.40.11.0040

4,500.00 600.00 7.50 מ"א קווי ניקוז/תעלות וסבכה כולל שוחות 1.40.11.0050

24,200.00 15חיבור לשרי ישראל  40.11 סה"כ לתת פרק:
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36/2020כתב כמויות למכרז מספר 
m לרק"ל קו ירוק1עבודות אינפרא 

תת כתב: נורדאו ושרי ישראל

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

12,000,501.75 פיתוח 40 סה"כ לפרק:

גינון והשקייה 41 פרק:

השקיה 41.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
צינורות השקיה, כולל מחברי צנרת בהברגה וכיסוי התעלות

661.25 5.00 132.25 מ"א 4 מ"מ דרג 16צינור פוליאתילן בקוטר  1.41.2.0020

885.50 11.00 80.50 מ"א 6 מ"מ דרג 25צינור פוליאתילן בקוטר  1.41.2.0030

1,345.50 13.00 103.50 מ"א 6 מ"מ דרג 32צינור פוליאתילן בקוטר  1.41.2.0040

5,865.00 17.00 345.00 מ"א 6 מ"מ דרג 40צינור פוליאתילן בקוטר  1.41.2.0050

1,653.25 25.00 66.13 מ"א 16 מ"מ דרג 50צינור פוליאתילן בקוטר  1.41.2.0060

2,380.50 6.00 396.75 מ"א  ל"ש כל2.3 מ"מ מווסת רע"מ נטפים או נען דן או ש"ע, 16טפטוף חום 
 מ' לקרקע2 מ' , כולל מייצבים כל 0.5 0.3-

1.41.2.0070

600.00 30.00 20.00 יח' 1.41.2.0080 טפטפות10 מ"מ עם 16טבעת מצינור 

2,587.50 45.00 57.50 מ"א 10 מ"מ בדרג 75שרוול פוליאטילן בקוטר  1.41.2.0090

20,700.00 45.00 460.00 מ"א 12 מ"מ בדרג 110 או 4 בקוטר " P.V.Cשרוול  1.41.2.0100

ראשי מערכת (המחיר לראשי המערכת הינו ללא הפעלות יש להוסיף את
ההפעולות לפי הקוטר בתוכנית)

4,539.00 4,539.00 קומפלט1.00  לטפטוף או המטרה ללא הפעלות מופעל ע"י בקר1.5ראש מערכת קוטר "
השקיה לפי כמות,כולל מד לחץ,מגוף הידראולי ראשי מברונזה, מד מים

עם פלט חשמלי או הידרומטר, שני מסננים, מקטין לחץ, וסת לחץ, משחרר
 יציאה למי3/4אויר משולב כדוגמת א.ר.י/שו"ע, מגוף אלכסון, ברז גן " 

פיקוד וברזייה, ואביזרי חיבור מודולרים מסוג פלסא ון/שו"ע

1.41.2.0120

668.00 668.00 קומפלט1.00  הכוללת מגוף הידראולי1.5תוספת לראש מערכת עבור הפעלה בקוטר "
מברונזה עם ברזון תלת דרכי כולל רקורד, התפצלות ממניפול ואביזרי

חיבור

1.41.2.0130
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36/2020כתב כמויות למכרז מספר 
m לרק"ל קו ירוק1עבודות אינפרא 

תת כתב: נורדאו ושרי ישראל

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
524.00 524.00 קומפלט1.00  הכוללת מגוף הידראולי1תוספת לראש מערכת עבור הפעלה בקוטר " 

מברונזה עם רקורד, ברזון תלת דרכי, התפצלות ממניפול ואביזרי חיבור
1.41.2.0140

2,800.00 2,800.00 קומפלט1.00  "אורלייט" בלום גארד/"פלסגן", או ש"ע2/1100ארון לראש מערכת 
 ס"מ בכל צד רווח לתחזוקה15מאושר, מידות לפי גודל  ראש המערכת + 

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

1.41.2.0150

6,000.00 6,000.00 קומפלט1.00  מצינור מים קיים, כולל מד-1.5חיבור למקור מים להשקייה בקוטר של "
מים, חפירה, גילוי הצנרת, תיאומים, אישורים, מגופים, הכל לפי דרישות

ספק המים לפי פרט

1.41.2.0160

מערכת מיחשוב

20,000.00 10,000.00 קומפלט2.00  תוצרת מוטורולה או "איריסל אגם". כוללDC-8 דגם Mמחשב אירינט 
מטען, מצבר חיבור לחשמל עמודים או לחלופין תא פוטואלקטרי לטעינה

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

1.41.2.0180

700.00 350.00 2.00 יח' סולונואיד תלת דרכי להפעלת מגוף הידראולי על פס סולונואידים מחוזק
לארון

1.41.2.0190

אביזרי השקיה שונים

5,448.00 1,362.00 קומפלט4.00  ס"מ כולל מכסה עם כיתוב השקייה,80שוחת אביזרים מבטון בקוטר 
בכפוף לאישור המפקח בלבד

1.41.2.0210

77,357.50 השקיה 41.2 סה"כ לתת פרק:

גינון ושתילה 41.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
8,100.00 4.50 1,800.00 מ"ר הכנת השטח ויישור גנני יישור גנני סופי, לפני שתילה 1.41.3.0010

32,400.00 60.00 540.00 מ"ק אדמה גננית מטיב מאושר לפי מפרט מיוחד, כולל פיזור לגבהים מתוכננים 1.41.3.0020

27,200.00 8.00 3,400.00 יח' ) כולל קומפוסט לפי מפרט3 ליטר (גודל מס' 1שתילת שיחים ממיכל נפח 
טכני

1.41.3.0030

10,560.00 16.00 660.00 יח' ) כולל קומפוסט לפי מפרט4 ליטר (גודל מס' 3שתילת שיחים ממיכל נפח 
טכני

1.41.3.0040

7,680.00 48.00 160.00 יח' ) כולל קומפוסט לפי6 ליטר (גודל מס' 10שתילת שיחים ממיכל נפח 
מפרט טכני

1.41.3.0050

24,000.00 300.00 80.00 מ"ק אספקת דשן אורגני מסוג קומפוסט מטיב מאושר, לערבוב עם אדמת גן
 מ"ק לדונם. מחיר אדמת גן יימדד בנפרד40בכמות 

1.41.3.0060
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36/2020כתב כמויות למכרז מספר 
m לרק"ל קו ירוק1עבודות אינפרא 

תת כתב: נורדאו ושרי ישראל

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
255,150.00 1,518.75 168.00 יח' 1.41.3.0070 מורכב10אספקת עץ מכל סוג שהוא בגודל 

365,090.00 גינון ושתילה 41.3 סה"כ לתת פרק:

442,447.50 ון והשקייה גינ 41 סה"כ לפרק:

חדר אשפה 42 פרק:

12בור שרי ישראל דופן מערבי, ברחוב תורה מציון עבור שרי ישראל  42.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
20,000.00 20,000.00 קומפלט1.00  מ' כולל קיר בחיפוי אבן טבעית בחלק4*3חדר אשפה קומפלט גודל 

החיצוני וקרמיקה בצד הפנימי, רצפת בטון מוחלק ודלת עפ"י פרט עיריית
ירושלים.

1.42.1.0010

216,000.00 72,000.00 3.00 יח' , החזרת המצבCLSMמערכת אשפה תת קרקעית . כולל חפירה , מילוי 
לקדמותו והצבת עמודי מחסום.

1.42.1.0020

בור שרי ישראל דופן מערבי, ברחוב תורה מציון עבור שרי ישראל 236,000.00 42.1 סה"כ לתת פרק:

236,000.00 חדר אשפה 42 סה"כ לפרק:

עבודות סלילה 51 פרק:

עבודות הכנה 51.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הערה: כל עבודות הפירוק כוללות בין היתר פינוי הפסולת לאתר שפך

מאושר לרבות אגרות הטמנה והחזרת המצב לקדמותו ו/או העברת
האלמנט שפורק למחסני הרשות. הכל על פי הוראת המפקח.

69,168.00 16.00 4,323.00 מ"א פירוק אבני שפה או גן מכל סוג שהוא 1.51.1.0020

77,850.00 9.00 8,650.00 מ"ר פירוק אספלט בכל עובי שהוא. 1.51.1.0030

6,250.00 12.50 500.00 מ"א ניסור זהיר של מיסעת אספלט בעובי כלשהו ליצירת אזורי עבודה 1.51.1.0040

57,500.00 11.50 5,000.00 מ"ר פירוק מדרכת אספלט . 1.51.1.0050

61,950.00 10.50 5,900.00 מ"ר פירוק מדרכה/איי תנועה מרוצפים 1.51.1.0060

1,060.00 53.00 20.00 יח' פירוק עמודוני מחסום 1.51.1.0070
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36/2020כתב כמויות למכרז מספר 
m לרק"ל קו ירוק1עבודות אינפרא 

תת כתב: נורדאו ושרי ישראל

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
9,800.00 28.00 350.00 מ"א פירוק מעקות בטיחות מכל סוג שהוא 1.51.1.0080

2,375.00 9.50 250.00 מ"א פירוק גדר מכל סוג. 1.51.1.0090

43,750.00 175.00 250.00 מ"ק פירוק קירות מבטון מזויין בכל סוג ובכל עובי. 1.51.1.0100

1,100.00 22.00 50.00 מ"א פירוק מדרגות מכל סוג 1.51.1.0110

4,400.00 2,200.00 2.00 יח' פירוק זהיר של מבנה תחנת אוטובוס והעברה למקום שיתואם עם עיריית
ירושליים

1.51.1.0120

1,320.00 440.00 3.00 יח' פירוק זהיר והעברת שלט מואר למקום שיתואם עם עיריית ירושלים 1.51.1.0130

4,950.00 990.00 5.00 יח' התאמת שוחות/תאי ביקורת של ''בזק'' כולל פירוק תקרה. 1.51.1.0140

2,200.00 220.00 10.00 יח' C.L.S.Mפירוק שוחות/תאי ביקורת של "בזק", כולל מילוי ב  1.51.1.0150

17,600.00 440.00 40.00 יח' התאמת תאי ביקורת מכל סוג (למעט בזק) ללא פירוק תקרה. 1.51.1.0160

10,340.00 517.00 20.00 יח' התאמת תאי ביקורת מכל סוג כולל פירוק תקרה. 1.51.1.0170

1,230.00 410.00 3.00 יח' התאמת קולטן תא יחיד. 1.51.1.0180

1,100.00 220.00 5.00 יח' פירוק הידרנט מסוג כלשהו. 1.51.1.0190

15,620.00 781.00 20.00 יח' פירוק שוחות/תאי ביקורות קיימים מסוגים שונים כגון ניקוז, מים ביוב
C.L.S.Mוכו' כולל מילוי ב 

1.51.1.0200

5,250.00 350.00 15.00 יח' פירוק קולטן במידות שונות ומכל סוג. (המדידה לפי מס' רשתות) 1.51.1.0210

25,000.00 50.00 500.00 מ"א 1.51.1.0220 ס"מ ובעומק כלשהוא80פירוק צינורות ניקוז מכל סוג בקוטר עד 

530.00 53.00 10.00 יח' פירוק עמודים מכל סוג. 1.51.1.0230

700.00 0.70 1,000.00 מ"ר ריסוס והדברה בשטחי סלילה 1.51.1.0240
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36/2020כתב כמויות למכרז מספר 
m לרק"ל קו ירוק1עבודות אינפרא 

תת כתב: נורדאו ושרי ישראל

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
27,000.00 135.00 200.00 מ"ק פירוק משטחי בטון מזויין בעוביים שונים. 1.51.1.0250

1,500.00 50.00 30.00 יח' פירוק שלט/תמרור עם עמוד/עמודים כולל היסוד 1.51.1.0260

750.00 150.00 5.00 יח' פירוק זהיר והעתקת שלט/תמרור מכל סוג עם עמוד אחד 1.51.1.0270

1,025.00 205.00 5.00 יח' פירוק זהיר והעתקת שלט/תמרור מכל סוג עם שני עמודים. 1.51.1.0280

115,290.00 7.00 16,470.00 מ"ר 1.51.1.0290 ס''מ0.0 - 10.0קרצוף אספלט בעומק משתנה 

72,000.00 90.00 800.00 מ"ק חפירות גישוש לאיתות תשתיות תת קרקעיות בעומק כלשהו 1.51.1.0300

638,608.00 עבודות הכנה 51.1 סה"כ לתת פרק:

עבודות עפר 51.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
483,405.00 65.00 7,437.00 מ"ק חפירה/חציבה כללית באתר. 1.51.2.0010

81,400.00 74.00 1,100.00 מ"ק מילוי מחומר נברר (מצע סוג ג') 1.51.2.0020

75,000.00 5.00 15,000.00 מ"ר הידוק קרקע יסוד מקורית (לעומקים שונים) 1.51.2.0030

30,000.00 6.00 5,000.00 מ"ר עיבוד והידוק מצע קיים 1.51.2.0040

65,000.00 130.00 500.00 מ"ק חול מיוצב בצמנט 1.51.2.0050

734,805.00 עבודות עפר 51.2 סה"כ לתת פרק:

שכבות מצע ותשתיות אגו"מ 51.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,092,000.00 104.00 10,500.00 מ"ק מצע סוג א' כולל מילוי תעלות 1.51.3.0010

525,000.00 350.00 1,500.00 מ"ק )C.L.S.Mבטון בעל חוזק מבוקר נמוך ( 1.51.3.0030

1,617,000.00 שכבות מצע ותשתיות אגו"מ 51.3 סה"כ לתת פרק:
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36/2020כתב כמויות למכרז מספר 
m לרק"ל קו ירוק1עבודות אינפרא 

תת כתב: נורדאו ושרי ישראל

שכבת אספלטיות במיסעות 51.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
18,640.00 1.60 11,650.00 מ"ר 1.51.4.0010  ק"ג/ מ"ר0.8-1.2ציפוי יסוד באימולסיה ביטומנית בשיעור של 

34,705.00 1.10 31,550.00 מ"ר 1.51.4.0020 ק"ג/מ"ר0.25-0.50ציפוי מאחה באימולסיה ביטומית בשיעור 

430,500.00 41.00 10,500.00 מ"ר  ס''מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן 4 בעובי 19תא'מ"א 
PG70-10

1.51.4.0030

454,350.00 39.00 11,650.00 מ"ר  ס''מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן 5 בעובי 25תא''צ 
PG70-10

1.51.4.0040

647,500.00 37.00 17,500.00 מ"ר  ס''מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן 5 בעובי 25תא''צ 
PG68-10

1.51.4.0050

275,000.00 275.00 1,000.00 טון  בעובי משתנה עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן25תא''צ 
PG68-10

1.51.4.0060

6,600.00 33.00 200.00 מ"א מישק התחברות לאספלט קיים 1.51.4.0070

92,500.00 37.00 2,500.00 מ"ר  ס"מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א5 בעובי 12.5אספלט תא"צ 
PC68-10וביטומן 

1.51.4.0080

15,500.00 310.00 50.00 טון מדרכות ואיים מוגבהים בעוביים שונים 1.51.4.0090

4.60 מ"ר 1.51.4.0100 ס"מ4 - 2.1קרצוף אספלט  לעומק 

1,975,295.00 שכבת אספלטיות במיסעות 51.4 סה"כ לתת פרק:

אבני שפה ואבני תעלה 51.6 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הערה: מחיר אבני שפה ותעלה כולל גם יסוד ומשענת בטון.

68,080.00 74.00 920.00 מ"א 1.51.6.0020 ס"מ כולל יסוד ומשענת בטון17/25אבן שפה במידות 

2,000.00 10.00 200.00 מ"א תוספת עבור הנחת א.ש במיסעה קיימת 1.51.6.0030

70,080.00 אבני שפה ואבני תעלה 51.6 סה"כ לתת פרק:

גאוטקסטיל 51.7 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 33עמוד: 16/11/2020

36/2020כתב כמויות למכרז מספר 
m לרק"ל קו ירוק1עבודות אינפרא 

תת כתב: נורדאו ושרי ישראל

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
10,000.00 12.50 800.00 מ"ר  טון/מ''א3יריעת שריון ארוגה בחוזק קריעה זהה בשני הכיוונים של 

11%בעיבור מכסימלי עד 
1.51.7.0010

10,000.00 גאוטקסטיל 51.7 סה"כ לתת פרק:

שלטים ותמרורים 51.31 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
130,000.00 650.00 200.00 מ"ר  מ"ר מטיפוסים שונים4שלטים/תמרורים צידיים חדשים בשטח מעל 

 ( כולל עמודים)2מחומר מחזיר אור דרגה 
1.51.31.0010

130,000.00 שלטים ותמרורים 51.31 סה"כ לתת פרק:

הסדרי תנועה 51.53 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,339.50 1.90 705.00 מ"א  ס"מ בצבע חד רכיבי בגוון לבן או צהוב כולל אחריות10קו ניתוב ברוחב 

 חודשים12ל-
1.51.53.0010

205.20 1.90 108.00 מ"א  ס"מ בצבע חד רכיבי בגוון לבן או צהוב כולל אחריות30קו ניתוב ברוחב 
 חודשים12ל-

1.51.53.0020

14,269.00 19.00 751.00 מ"ר צביעת שטחים בצבע חד רכיבי גוון לבן/צהוב (''קוביות'', קווי-עצירה,
 חודשים12איי-תנועה, פסים למעבר חציה, וחיצים) , כולל אחריות ל-

1.51.53.0030

8,700.00 58.00 150.00 מ"א " לרבות ביסוס העמוד (דרישות3עמוד פלדה מגולוון בכל אורך בקוטר 
) וחיבורו למסגרת השלט או51.31העמוד כמפורט במפרט הכללי בפרק 

לוחית התמרור

1.51.53.0040

6,580.00 470.00 14.00 מ"ר 1.51.53.0050 לא כולל עמודים2 מכל סוג בעל דרגת החזר אור Aתמרור מטיפוס 

7,992.00 3.70 2,160.00 מ"א צביעת אבני שפה בגוונים שונים 1.51.53.0060

39,085.70 הסדרי תנועה 51.53 סה"כ לתת פרק:

5,214,873.70 עבודות סלילה 51 סה"כ לפרק:

קווי מים, ביוב וניקוז 57 פרק:

1 57.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,400.00 20.00 120.00 מ"א 1.25 מ''מ מונח בקרקע בעומק עד 160 עבה לביוב בקוטר P.V.Cצנור 

מטר.
1.57.1.0010



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 34עמוד: 16/11/2020

36/2020כתב כמויות למכרז מספר 
m לרק"ל קו ירוק1עבודות אינפרא 

תת כתב: נורדאו ושרי ישראל

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,600.00 20.00 130.00 מ"א  מ''מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ-160 עבה לביוב בקוטר P.V.Cצנור 

 מטר.1.75 מטר ועד 1.26
1.57.1.0020

3,075.00 205.00 15.00 מ"א 200 או ש"ע, קוטר SN-8. לביוב, מסוג "מריביב עבה" P.V.Cצינורות 
, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק884מ"מ, לפי ת"י 

 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר2.25 מ' ועד 1.75 מעל 

1.57.1.0030

3,900.00 260.00 15.00 מ"א  מ''מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ-315 עבה לביוב בקוטר P.V.Cצנור 
 מטר.1.75 מטר ועד 1.26

1.57.1.0040

78,000.00 520.00 150.00 מ"א  או "הידרוטייל"F דגם מגנוקריט-1 סוג 27צינורות מבטון מזוין לפי ת"י 
 ס"מ מונחים בקרקע40  קוטר 3או ש"ע אם אטם תקני על הנקבה. דרג

 מ'.75.1 מ' עד 1.26בעומק בין 

1.57.1.0050

7,800.00 520.00 15.00 מ"א  או "הידרוטייל"F דגם מגנוקריט-1 סוג 27צינורות מבטון מזוין לפי ת"י 
 ס"מ מונחים בקרקע40  קוטר 3או ש"ע אם אטם תקני על הנקבה. דרג

 מ'.25.2 מ' עד 1.75בעומק בין 

1.57.1.0060

8,000.00 20.00 400.00 מ"ק 4 עבור תוספת חומר להתקשות מהירה (עד C.L.S.Mתוספת למחיר 
שעות).

1.57.1.0070

37,900.00 7,580.00 5.00 יח' 1.75 מ' עד 1.25 מ' בעומק בין 1.00X1.00שוחת בקרה מרובעת במידות 
 מסביב לתא.C.L.S.Mמ', כולל מילוי 

1.57.1.0080

60,640.00 7,580.00 8.00 יח' 2.25 מ' עד 1.76 מ' בעומק בין 1.00X1.00שוחת בקרה מרובעת במידות 
 מסביב לתא.C.L.S.Mמ', כולל מילוי 

1.57.1.0090

37,900.00 7,580.00 5.00 יח' 2.75 מ' עד 2.25 מ' בעומק בין 1.00X1.00שוחת בקרה מרובעת במידות 
 מסביב לתא.C.L.S.Mמ', כולל מילוי 

1.57.1.0100

8,600.00 8,600.00 1.00 יח' 2.25 מ' עד 1.75 מ' בעומק בין 1.20X1.40שוחת בקרה מרובעת במידות 
 מסביב לתא.C.L.S.Mמ', כולל מילוי 

1.57.1.0110

17,200.00 8,600.00 2.00 יח' 2.75 מ' עד 2.25 מ' בעומק בין 1.20X1.40שוחת בקרה מרובעת במידות 
 מסביב לתא.C.L.S.Mמ', כולל מילוי 

1.57.1.0120

34,400.00 8,600.00 4.00 יח' 3.25 מ' עד 2.75 מ' בעומק בין 1.20X1.40שוחת בקרה מרובעת במידות 
 מסביב לתא.C.L.S.Mמ', כולל מילוי 

1.57.1.0130

8,600.00 8,600.00 1.00 יח' 3.75 מ' עד 3.25 מ' בעומק בין 1.20X1.40שוחת בקרה מרובעת במידות 
 מסביב לתא.C.L.S.Mמ', כולל מילוי 

1.57.1.0140

17,600.00 2,200.00 8.00 יח'  מ', כולל מכסה יציקת1.0 ס"מ ובעומק עד 60תא בקרה עגול בקוטר 
D-400 ס"מ מסוג 60ברזל/ ברזל בטון בקוטר 

1.57.1.0150

2,200.00 2,200.00 1.00 יח'  מ', כולל מכסה יציקת1.0 ס"מ ובעומק עד 80תא בקרה עגול בקוטר 
D-400 ס"מ מסוג 60ברזל/ ברזל בטון בקוטר 

1.57.1.0160

45,000.00 2,500.00 18.00 יח' clsm, כולל מילוי C250 מ' ממין 1.25 ס"מ עומק 50/80תא קליטה ראשי  1.57.1.0170



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 35עמוד: 16/11/2020

36/2020כתב כמויות למכרז מספר 
m לרק"ל קו ירוק1עבודות אינפרא 

תת כתב: נורדאו ושרי ישראל

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
66,600.00 1,850.00 36.00 יח' תוספת מחיר לתא קליטה ראשי עבור תא קליטה אמצעי/סופי במידות

clsm מ', כולל מילוי 0.45 ס"מ ובעומק פנים 50/80
1.57.1.0180

3,880.00 970.00 4.00 יח'  ס"מ לתא ניקוז קיים, לרבות כל עבודות החפירה,50חיבור קו ניקוז קוטר  
 עבודות החיבור, עיבוד המתעל וכל החומרים הדרושים.

1.57.1.0190

10,000.00 200.00 50.00 מ"א 1.57.1.0200 מ"מ4.7 מ"מ עובי דופן 160 בקוטר P.V.Cצינור 

7,000.00 350.00 20.00 מ"א 1.57.1.0210 מ"מ4.7 מ"מ עובי דופן 300 בקוטר P.V.Cצינור 

8,400.00 12.00 700.00 מ"א שטיפה ניקוי וצילום קווי ניקוז 1.57.1.0220

11,500.00 230.00 50.00 יח' ניקוי תא קליטה 1.57.1.0230

119,000.00 680.00 175.00 מ"א  או "הידרוטייל"F דגם מגנוקריט-1 סוג 27צינורות מבטון מזוין לפי ת"י 
 ס"מ מונחים בקרקע50 קוטר 3או ש"ע אם אטם מובנה ב"נקבה". דרג 

 מ'.25.2 מ' עד 1.76בעומק בין 

1.57.1.0240

39,050.00 710.00 55.00 מ"א  או "הידרוטייל"F דגם מגנוקריט-1 סוג 27צינורות מבטון מזוין לפי ת"י 
 ס"מ מונחים בקרקע50 קוטר 3או ש"ע אם אטם מובנה ב"נקבה". דרג 

 מ'.75.2 מ' עד 2.26בעומק בין 

1.57.1.0250

49,700.00 710.00 70.00 מ"א  או "הידרוטייל"F דגם מגנוקריט-1 סוג 27צינורות מבטון מזוין לפי ת"י 
 ס"מ מונחים בקרקע50 קוטר 3או ש"ע אם אטם מובנה ב"נקבה". דרג 

 מ'.75.3 מ' עד 3.25בעומק בין 

1.57.1.0260

690,945.00 1 57.1 סה"כ לתת פרק:

שוחות בקרה לביוב 57.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
94,500.00 4,500.00 21.00 יח'  ס"מ מבטון מזוין,100שוחות בקרה עגולות, יצוקות באתר בקוטר פנימי 

 טון), שלביB125) 12.5 ס"מ ממין 50עם תקרה בינונית ומכסה ב.ב. קוטר 
 מ', לרבות עבודות2.25 מ' ועד 1.75דריכה וכל האביזרים, ובעומק מעל 

חפירה ומילוי חוזר

1.57.2.0010

10,300.00 5,150.00 2.00 יח' 1.57.2.0020 מ'2.75 מ' ועד 2.25כנ"ל, אך שוחות בעומק מעל 

54,810.00 7,830.00 7.00 יח'  ס"מ מבטון מזוין,125שוחות בקרה עגולות, יצוקות באתר בקוטר פנימי 
 טון), שלביB125) 12.5 ס"מ ממין 50עם תקרה בינונית ומכסה ב.ב. קוטר 
 מ', לרבות עבודות3.25 מ' ועד 2.75דריכה וכל האביזרים, ובעומק מעל 

חפירה ומילוי חוזר

1.57.2.0030

8,500.00 8,500.00 1.00 יח' 1.57.2.0040 מ'3.75 מ' ועד 3.25כנ"ל, אך שוחות בעומק מעל 



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 36עמוד: 16/11/2020

36/2020כתב כמויות למכרז מספר 
m לרק"ל קו ירוק1עבודות אינפרא 

תת כתב: נורדאו ושרי ישראל

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
9,270.00 9,270.00 1.00 יח' 1.57.2.0050 מ'4.25 מ' ועד 3.75כנ"ל, אך שוחות בעומק מעל 

10,100.00 10,100.00 1.00 יח' 1.57.2.0060 מ'4.75 מ' ועד 4.25כנ"ל, אך שוחות בעומק מעל 

187,480.00 שוחות בקרה לביוב 57.2 סה"כ לתת פרק:

מפלים 57.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,390.00 1,390.00 1.00 יח' ) עם עטיפת בטון מזוין, צנרת ואביזרים מ-8 מ"מ ("200מפל חיצוני קוטר 

P.V.C מ' ועד1.5., לרבות עיבוד מיתעל, גובה המפל (הפרש גובה) מעל 
 מ'3.0

1.57.3.0010

1,390.00 מפלים 57.3 סה"כ לתת פרק:

חיבור צינורות ביוב לשוחות קיימות 57.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
10,500.00 2,100.00 קומפלט5.00  מ"מ לשוחה קיימת, לרבות חפירה200. קוטר P.V.Cחיבור צינור ביוב 

בצמוד לשוחה הקיימת, עבודות החיבור, שאיבות, הטיית שפכים, מחבר
שוחה, עיבוד המתעל וכל החומרים הדרושים, מותקן מושלם

1.57.4.0010

10,500.00 ורות ביוב לשוחות קיימות חיבור צינ 57.4 סה"כ לתת פרק:

ניקוי ושטיפה של קווי ביוב ותאי בקרה 57.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
28,908.00 36.00 803.00 מ"א  מ"מ), לרבות צילום160-200 (6-"8ניקוי ושטיפה של קווי ביוב בקטרים "

 מ' מינימום)600והגשת דו"חות הצילום (המחיר ל-
1.57.5.0010

17,640.00 60.00 294.00 מ"א  מ"מ), לרבות250-315 (10-"12ניקוי ושטיפה של קווי ביוב בקטרים "
 מ')600 מ' ועד 300צילום והגשת דו"חות הצילום (המחיר הינו ל-

1.57.5.0020

46,548.00 יקוי ושטיפה של קווי ביוב ותאי בקרה נ 57.5 סה"כ לתת פרק:

936,863.00 קווי מים, ביוב וניקוז 57 סה"כ לפרק:

עבודות הנדסה אזרחית של תשתיות - סלקום 60 פרק:

עבודות אזרחיות בהתאם לאומדן שהועבר מסלקום. 60.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
75,200.00 376.00 200.00 יח' מ' וברוחב עד 1.2עבודה משותפת - חפירה בריצוף- חפירה בעומק עד  

סרטי סימון אספקה הנחה2ס"מ כולל אספקה ופיזור שכבת חול הנחת  45
כולל חוט משיכה11.0מ"מ יק"ע  50 צינורות קוטר 4וסידור 

מופות/מחברים לצנרת החזרת החומר החפור והחזרת השטח לקדמותו

1.60.1.0010
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36/2020כתב כמויות למכרז מספר 
m לרק"ל קו ירוק1עבודות אינפרא 

תת כתב: נורדאו ושרי ישראל

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
52,600.00 526.00 100.00 יח' מ'1מ' וברוחב עד  2עבודה משותפת - חפירה אספלט- חפירה בעומק עד  

סרטי סימון אספקה הנחה וסידור 2כולל אספקה ופיזור שכבת חול הנחת  
כולל חוט משיכה מופות/מחברים לצנרת11.0מ"מ יק"ע  50צינורות קוטר 4

 החזרת החומר החפור והחזרת השטח לקדמותו

1.60.1.0020

29,800.00 596.00 50.00 יח' מ' וברוחב עד 2.5עבודה משותפת - חפירה באספלט- חפירה בעומק עד  
סרטי סימון אספקה הנחה2מ' כולל אספקה ופיזור שכבת חול הנחת  1.2

כולל חוט משיכה11.0מ"מ יק"ע  50 צינורות קוטר 4וסידור 
מופות/מחברים לצנרת החזרת החומר החפור והחזרת השטח לקדמותו.

1.60.1.0030

4,020.00 134.00 30.00 מ"ק תוספת מחיר עבור החלפת החומר החפור במצע א' במדרכה כולל הידוק
ופינוי החומר החפור לאתר מורשה

1.60.1.0040

50,000.00 500.00 100.00 מ"ק בכביש כוללC.L.S.Mתוספת מחיר עבור החלפת החומר החפור בבטון  
פינוי  חומר החפור לאתר מורשה

1.60.1.0050

13,600.00 136.00 100.00 מ"ר אספקה ופיזור אספלט קר לתיקון זמני 1.60.1.0060

9,200.00 92.00 100.00 מ"ר אספקה ופיזור אספלט חם לתיקון סופי 1.60.1.0070

11,700.00 90.00 130.00 מ"א 8קשיח בקוטר "P.V.Cאספקה והנחת צינור   1.60.1.0080

32,800.00 6,560.00 5.00 מ"א ס"מ, תקרה 150ס"מ ובגובה  100תא מעבר גלילי דגם סלקום בקוטר  
ס"מ60טון בקוטר  40טון כבד כולל מדרגות, מכסה יצקת דגם סלקום  40

לרבות זוג שלטים ברגים אטמים/מוצצים לצנרת ופלאח הארקה באורך 
מטר4.0

1.60.1.0090

4,950.00 1,650.00 3.00 מ"א תוספת מחיר לבנית תא על קו קיים/תוואי סיב אופטי פעיל/צנרת קיימת
עם סיב אופטי

1.60.1.0100

2,400.00 1,200.00 2.00 מ"א  קנים לתא בקרה קיים, כולל חפירה, ביצוע6חיבור צנרת חדשה עד  
חורים חדשים וביצוע עבודות גמר לביטון התא , מילוי חצץ והחזרת פני

השטח לקדמותו

1.60.1.0110

5,700.00 5,700.00 1.00 יח' מ' עומק1.5הגבהת תא קיים עד   1.60.1.0120

5,250.00 15.00 350.00 מ"א איתור גילוי ומיפוי תשתית קיימת ע"י מכשיר יעודי לאיתור תשתיות
בתוואי העבודות

1.60.1.0130

4,200.00 3.00 1,400.00 מ"א מ"מ63/53/40מ"מ ו/או 110העברת מנדרול לצינורות   1.60.1.0140

5,600.00 4.00 1,400.00 מ"א מ"מ לצורך השחלה בנשיפה לפי50/75מ"מ  110בדיקת לחץ לצינורות  
מפרטי חברות התקשורת

1.60.1.0150

4,800.00 1,600.00 3.00 יח' CLSMפרוק תא תקשורת לביטול כולל מילוי הבור ב-  1.60.1.0160

עבודות אזרחיות בהתאם לאומדן שהועבר מסלקום.311,820.00 60.1 סה"כ לתת פרק:
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36/2020כתב כמויות למכרז מספר 
m לרק"ל קו ירוק1עבודות אינפרא 

תת כתב: נורדאו ושרי ישראל

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

311,820.00 דסה אזרחית של תשתיות - סלקום עבודות הנ 60 סה"כ לפרק:

עבודות מים - גיחון 90 פרק:

הנחת קוי מים מפלדה 90.1 תת פרק:

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

) את עבודות החפירה ו/או1מחירי הנחת צינור המונח בקרקע כוללים (
החציבה בכל סוגי הקרקע, סילוק החומר החפור לאתר שפיכה מאושר,

אספקה, פיזור והידוק של שומשו ומצע סוג א' בכל עומק התעלה עד
) פזור הצינורות,חיתוכם,ריתוכם או2שכבת האספלט-הכל לפי פרט. (

הברגתם (כולל התאמות), מעבר מכשולים ע"י ריתוכים אלכסוניים ו/א ו
) כל החיבורים3יצירת למדים. צביעת צינקרומט בהברגות. (

)4וההתחברויות לקו החדש יבוצעו בעזרת אביזרים חרושתיים בלבד. (
שטיפת הקו בספוג, ביצוע טסט לחץ, חיטוי, תיקון והשלמת ציפוי

חיצוני,פנימי ותיקון ראשים.

10,143.60 253.59 40.00 מ"א 1.90.1.0030 מ'1.5 עומק עד 3הנחת צנור פלדה בריתוך "

17,976.00 299.60 60.00 מ"א 1.90.1.0040 מ'1.5 עומק עד 4הנחת צנור פלדה בריתוך "

3,937.60 393.76 10.00 מ"א 1.90.1.0050 מ'1.5 עומק עד 6הנחת צנור פלדה בריתוך "

29,532.00 492.20 60.00 מ"א 1.90.1.0060 מ'1.5 עומק עד 8הנחת צנור פלדה בריתוך "

254,232.00 529.65 480.00 מ"א 1.90.1.0070 מ'2.0עומק עד 10הנחת צנור פלדה בריתוך "

8,397.36 699.78 12.00 מ"א 1.90.1.0080 מ'2.0עומק עד 16הנחת צנור פלדה בריתוך "

375,088.50 833.53 450.00 מ"א 1.90.1.0090 מ'2.5 עומק עד 24הנחת צנור פלדה בריתוך "

126,441.90 972.63 130.00 מ"א 1.90.1.0100 מ'3.0 עומק עד 32הנחת צנור פלדה בריתוך "

333,283.60 1,281.86 260.00 מ"א 1.90.1.0110 מ'3.0 עומק עד 36הנחת צנור פלדה בריתוך "

2,942.50 58.85 50.00 מ"א 1.90.1.0120 מ' עומק חפירה נוסף0.5 כולל, עבור כל 8תוספת מחיר לקו מים עד  "

3,210.00 64.20 50.00 מ"א  מ' עומק חפירה0.5 כולל, עבור כל 16 עד "10תוספת מחיר לקו מים "
נוסף

1.90.1.0130
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36/2020כתב כמויות למכרז מספר 
m לרק"ל קו ירוק1עבודות אינפרא 

תת כתב: נורדאו ושרי ישראל

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,251.90 125.19 10.00 מ"א 1.90.1.0140 מ' עומק חפירה נוסף0.5 עבור כל 16תוספת מחיר לקו מים מעל  "

9,555.10 50.29 190.00 מטע התחברות צינור חדש לקיים (כולל ניקוז) 1.90.1.0150

1,175,992.06 הנחת קוי מים מפלדה 90.1 סה"כ לתת פרק:

עבודות עפר 90.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
13,610.40 56.71 240.00 מ"ק 1.90.2.0010 מ' (מילוי במצע סוג א')0.00-4.00חפירת בורות בעומק 

754,350.00 267.50 2,820.00 מ"ק 1.90.2.0020 במקום מצע סוג א'CLSMתוספת למילוי חפירה ב- 

767,960.40 עבודות עפר 90.2 סה"כ לתת פרק:

התקנה והרכבת אביזרים 90.3 תת פרק:

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

4,089.54 52.43 78.00 מטע הרכבת אביזר 1.90.3.0020

3,145.80 22.47 140.00 מטע חיתוך צינור פלדה 1.90.3.0030

6,291.60 44.94 140.00 מטע אטום קו בפלטה או כיפה 1.90.3.0040

2,910.40 90.95 32.00 מטע הרכבת קלפטה לצנור נקוז 1.90.3.0050

838.88 104.86 8.00 יח' הרכבת ב.כ.א. או שסתום אוויר בכל קוטר 1.90.3.0060

חיבורי צרכן

1,284.00 321.00 קומפלט4.00 חיבור מד מים ראשי/דירתי בכל קוטר 1.90.3.0080

18,560.22 ה והרכבת אביזרים התקנ 90.3 סה"כ לתת פרק:

תאים ומוצרים טרומים 90.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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36/2020כתב כמויות למכרז מספר 
m לרק"ל קו ירוק1עבודות אינפרא 

תת כתב: נורדאו ושרי ישראל

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,999.66 666.61 6.00 יח' 1.90.4.0010 ס"מ .50אספקה והתקנה תא מגופים מצינור בטון טרומי קוטר 

2,169.96 723.32 3.00 יח' 1.90.4.0020 ס"מ .60אספקה והתקנה תא מגופים מצינור בטון טרומי קוטר 

3,210.00 1,070.00 3.00 יח' 1.90.4.0030 ס"מ .100אספקה והתקנה תא מגופים מצינור בטון טרומי קוטר 

81,855.00 8,025.00 10.20 מ"ר אספקת והתקנת תאים מרובעים מחוליות טרומיות 1.90.4.0040

1,926.00 481.50 4.00 מ"ר  מ'2 ס"מ מעל 25תוספת העמקת תא מרובע מחוליות טרומיות על כל 
עומק

1.90.4.0050

6,741.00 2,247.00 3.00 יח' אספקת והתקנת גומחה מבטון טרומי לחיבור חשמל 1.90.4.0060

4,815.00 1,605.00 3.00 יח' 1.90.4.0070 ס"מ110X80X40אספקת והתקנת ארון לבקרה במידות 

104,716.62 תאים ומוצרים טרומים 90.4 סה"כ לתת פרק:

עבודות בטון 90.5 תת פרק:

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

7,350.90 735.09 10.00 מ"ק ביצוע עטיפת בטון מזויין סביב צנור פלדה 1.90.5.0020

7,350.90 עבודות בטון 90.5 סה"כ לתת פרק:

ריצופים גדרות ואספלטים 90.6 תת פרק:

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

147,300.48 77.04 1,912.00 מ"ר 1.90.6.0020 ס"מ5תיקון אספלט זמני (חם) בכביש עובי 

263,913.36 138.03 1,912.00 מ"א 1.90.6.0030 ס"מ12תיקון אספלט בכביש עובי 

32,100.00 133.75 240.00 מ"ר 1.90.6.0040 ס"מ15 מ"ר עובי 10תיקון אספלט בשטח קטן מ-

113,248.80 67.41 1,680.00 מ"ר 1.90.6.0050 ס"מ5ציפוי אספלט בכביש באגרגט בזלתי עובי 
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36/2020כתב כמויות למכרז מספר 
m לרק"ל קו ירוק1עבודות אינפרא 

תת כתב: נורדאו ושרי ישראל

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

556,562.64 ריצופים גדרות ואספלטים 90.6 סה"כ לתת פרק:

עבודות לפי שעות 90.7 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,355.52 104.86 32.00 ש"ע 1.90.7.0010 או מקביל .J.C.B-cx3עבודת מחפר 

8,560.00 267.50 32.00 ש"ע עבודת צוות ריתוך או אנסטלציה . 1.90.7.0020

3,697.92 57.78 64.00 ש"ע עבודת פועל לא מקצועי . 1.90.7.0030

15,613.44 עבודות לפי שעות 90.7 סה"כ לתת פרק:

חומרים 90.10 תת פרק:

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

2,389.25 48.96 48.80 מ"א )103040 + בטון דחוס (GR-B 5/32 3צינור טריו " 1.90.10.0020

4,020.24 47.86 84.00 מ"א )101703 + בטון דחוס (GR-B 5/32 4צינור טריו " 1.90.10.0030

974.41 79.87 12.20 מ"א )101702 +בטון דחוס (GR-B 5/32 6צינור טריו " 1.90.10.0040

9,394.00 154.00 61.00 מ"א )101701 + בטון דחוס (GR-B 5/32 8צינור טריו " 1.90.10.0050

101,504.00 208.00 488.00 מ"א )101700*+ בטון דחוס (42 5/32 10צינור טריו י 1.90.10.0060

3,937.79 322.77 12.20 מ"א )101705*+בטון דחוס (42 5/32 16צינור טריו י 1.90.10.0070

263,608.57 583.98 451.40 מ"א )101698*+בטון דחוס (42 3/16 24צינור טריו י 1.90.10.0080

152,317.00 1,135.00 134.20 מ"א *+בטון דחוס42 5/16 32צינור טריו י 1.90.10.0090

573,034.00 2,135.00 268.40 מ"א *+בטון דחוס42 5/16 36צינור טריו י 1.90.10.0100

אביזרים
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36/2020כתב כמויות למכרז מספר 
m לרק"ל קו ירוק1עבודות אינפרא 

תת כתב: נורדאו ושרי ישראל

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
238.48 21.68 11.00 יח' I -ISO7005/1- 2" 100919 חלק (60 ת"י 4 אוגן( 1.90.10.0120

218.28 36.38 6.00 יח' I -ISO7005/1- 2" 100920 חלק (60 ת"י 6 אוגן( 1.90.10.0130

441.10 44.11 10.00 יח' I -ISO7005/1- 2" 100926 חלק (60 ת"י 8 אוגן( 1.90.10.0140

406.92 67.82 6.00 יח' I -ISO7005/1- 2" 100927 חלק (60 ת"י 10 אוגן( 1.90.10.0150

1,130.18 565.09 2.00 יח' I -ISO7005/1- 2" 100933 חלק (60 ת"י 24 אוגן( 1.90.10.0160

5,300.00 2,650.00 2.00 יח' I -ISO7005/1- 2" 100935 חלק (60 ת"י 32 אוגן( 1.90.10.0170

48,440.00 48,440.00 1.00 יח' )101261 אט"מ (16 60 ת"י BHF "24מגוף פרפר  1.90.10.0180

111,600.00 55,800.00 2.00 יח' )101262י (32מגוף פרפר י 1.90.10.0190

465.00 465.00 1.00 יח' )100582י (16טבעת ריתוך מבוטן י 1.90.10.0200

818.00 818.00 1.00 יח' )100585י (24טבעת ריתוך מבוטן י 1.90.10.0210

1,488.06 496.02 3.00 יח' )101278י (4מגוף טריז גומי קצר י 1.90.10.0220

1,514.00 757.00 2.00 יח' )101279י (6מגוף טריז גומי קצר י 1.90.10.0230

5,300.55 1,060.11 5.00 יח' )101280י (8מגוף טריז גומי קצר י 1.90.10.0240

4,328.52 1,442.84 3.00 יח' )101281י (10מגוף טריז גומי קצר י 1.90.10.0250

5,172.20 517.22 10.00 יח' )103961 - מים (50) קוטר D400 טון(40מכסה  1.90.10.0260

2,225.40 370.90 6.00 יח' )103962 - מים (60) קוטר D400 טון(40מכסה  1.90.10.0270

178.00 89.00 2.00 יח' )100609 מבוטן (10 * י8מעביר ריתוך י 1.90.10.0280
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36/2020כתב כמויות למכרז מספר 
m לרק"ל קו ירוק1עבודות אינפרא 

תת כתב: נורדאו ושרי ישראל

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
39.19 39.19 1.00 יח' )100608 מבוטן (8 * י6מעביר ריתוך י 1.90.10.0290

28.29 28.29 1.00 יח' )100606 מבוטן (6 * י4מעביר ריתוך י 1.90.10.0300

621.00 621.00 1.00 יח' )100636 מבוטן (24*י20מעביר ריתוך י 1.90.10.0310

1,640.00 1,640.00 1.00 יח' 1.90.10.0320 מבוטן36*20מעביר ריתוך 

1,220.00 1,220.00 1.00 יח' 1.90.10.0330 מבוטן32*24מעביר ריתוך 

1,100.00 1,100.00 1.00 יח' 1.90.10.0340 מבוטן28*24מעביר ריתוך

1,600.00 1,600.00 1.00 יח' 1.90.10.0350 מבוטן36*32מעביר ריתוך 

9,246.84 1,541.14 6.00 יח' )100538 מעלות (90 24קשת מבוטן י 1.90.10.0360

7,200.00 1,800.00 4.00 יח' 1.90.10.0370 מעלות90 32קשת מבוטן י

8,800.00 2,200.00 4.00 יח' 1.90.10.0380 מעלות90 36קשת מבוטן י

140.32 70.16 2.00 יח' )100514 מעלות (90 6קשת מבוטן י 1.90.10.0390

488.72 122.18 4.00 יח' )100515 מעלות (90 8קשת מבוטןי 1.90.10.0400

444.16 222.08 2.00 יח' )100516 מעלות (90 10קשת מבוטן י 1.90.10.0410

279.50 27.95 10.00 יח' )100513 מעלות (90 4קשת מבוטןי 1.90.10.0420

5,503.24 2,751.62 2.00 יח' )101335י (4שסתום אויר י 1.90.10.0430

9,017.25 9,017.25 1.00 יח' )101336י (6שסתום אויר י 1.90.10.0440

51.42 51.42 1.00 יח' )100727 (540 אורך 300 קוטר 10ספוג לניקוי צינורות" 1.90.10.0450
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36/2020כתב כמויות למכרז מספר 
m לרק"ל קו ירוק1עבודות אינפרא 

תת כתב: נורדאו ושרי ישראל

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
130.02 130.02 1.00 יח' )100730 (650 אורך 435 קוטר 16ספוג לניקוי צינורות" 1.90.10.0460

245.90 245.90 1.00 יח' )100732 (1000 אורך650 קוטר 24ספוג לניקוי צינורות" 1.90.10.0470

668.80 668.80 1.00 יח' )100735 (1200 אורך800 קוטר 32ספוג לניקוי צינורות" 1.90.10.0480

2,560.00 64.00 40.00 יח' )100183 מיא (10 סימ רוחב 10סרט משוריין ללא בטון  1.90.10.0490

714.15 238.05 3.00 יח' )100176 מטר (200סרט ניילון כחול לסימון צינור מים  1.90.10.0500

2,145.99 715.33 3.00 יח' )102367י (4*3הידרנט כפול  1.90.10.0510

277.44 69.36 4.00 יח' )101593 ידית שחורה רגילה (2ברז כדורי י 1.90.10.0520

1,354,606.19 חומרים 90.10 סה"כ לתת פרק:

4,001,362.47 עבודות מים - גיחון 90 סה"כ לפרק:

29,341,225.34 ורדאו ושרי ישראל נ 1 סה"כ לתת כתב:
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36/2020כתב כמויות למכרז מספר 
m לרק"ל קו ירוק1עבודות אינפרא 

RR 100תת כתב: 

1פרק  1 פרק:

1.1תת פרק  1.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
 כולל קירות, רצפות ותקרות בטון, חיפויים וטיח, בסיס בטוןRRמבנה 

לגרם מדרגות, חלונות, משקופים, רפפות, דלתות, פתחי הכנסת ציוד. **
אומדן הפיתוח לא כולל בטונים, קונסטרוקציה, חפירה ודיפון, איטום,

מערכות חשמל, מים, כיבוי, בקרה, שילוט, ציוד חשמל, מיזוג אוויר,
אוורור, ניקוז וכד'

11,500.00 46.00 250.00 מ"ק החלפת קרקע בהתאם להנחיות יועץ הקרקע ותכן המבנה, עד לעומק של
 מטר1

2.1.1.0020

26,000.00 104.00 250.00 מ"ק מצע סוג א כולל הידוק 2.1.1.0030

37,500.00 1.1תת פרק  1.1 סה"כ לתת פרק:

1.6תת פרק  1.6 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
8,000.00 1,000.00 8.00 מ"ר רפפות מתכת כולל פתח 2.1.6.0010

7,200.00 3,600.00 2.00 יח' 2.1/1.2דלתות ומשקופים חד כנפי מידות  2.1.6.0020

11,200.00 5,600.00 2.00 יח' R1 ראה פרט 2.1/1.8דלתות ומשקופים דו כנפי מידות  2.1.6.0030

3,750.00 250.00 15.00 מ"א  ס"מ) עובי5' צול (כ-1.25מאחז יד ממתכת במידות: צינור בקוטר חיצוני 
 מ"מ16 מ"מ. המאחז מחובר לקיר באמצעות צינור בקוטר חיצוני 2דופן 

(המרותך לצינור הראשי), אזור החיבור מוסווה בפלטקה מעוגלת. המתכת
R5מגולוונת וצבועה בתנור בגוון עפ"י הגדרת האדריכל" לפי פרט 

2.1.6.0040

6,000.00 400.00 15.00 מ"א  מ' מברזל מגולוון כולל צביעה בתנור, ראה פרט1.2מעקה בטיחות בגובה 
 D1

2.1.6.0050

3,000.00 3,000.00 קומפלט1.00 R3שער כניסה כולל נעילה מברזל מגולוון כולל צביעה בתנור. לפי פרט  2.1.6.0060

15,000.00 300.00 50.00 מ"א R5מאחז יד מפלדה מגווולנת וצבועה בתנור, ראה פרט  2.1.6.0070

54,150.00 1.6תת פרק  1.6 סה"כ לתת פרק:

1.14תת פרק  1.14 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
19,000.00 380.00 50.00 מ"ר חיפוי אבן מסותתת לקירות בטון חיצוניים, מחיר הבטון ימדד בנפרד, ראה

R8פרט 
2.1.14.0010
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36/2020כתב כמויות למכרז מספר 
m לרק"ל קו ירוק1עבודות אינפרא 

RR 100תת כתב: 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
14,000.00 100.00 140.00 מ"ר חיפוי טיח לקירות בטון חיצוניים, מחיר הבטון ימדד בנפרד 2.1.14.0020

14,400.00 300.00 48.00 מ"א  מ' מחיר בטון ימדד בנפרד. לפי1.6-1.2מדרגות טרומיות  למבנה ברוחב 
R4פרט 

2.1.14.0030

76,000.00 800.00 95.00 מ"א 2.1.14.0040 **ללא יציקת בטון וזיוןR8 ס"מ, לפי פרט 15אבן קופינג לקיר בעובי 

84,000.00 800.00 105.00 מ"א  (בין מבנהC1 ס"מ, ראה פרט 15*36*100מדרגות אבן בגוון בהיר במידות 
 למבנה לשימור)RRה-

2.1.14.0050

207,400.00 1.14תת פרק  1.14 סה"כ לתת פרק:

1.50תת פרק  1.50 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
58,305.00 115.00 507.00 מ"ר ציפוי אפוקסי על רצפת המבנה בשתי שכבות לרבות שכבת פריימר 2.1.50.0010

58,305.00 1.50תת פרק  1.50 סה"כ לתת פרק:

357,355.00 1פרק  1 סה"כ לפרק:

2פרק  2 פרק:

עבודות בטון יצוק באתר 2.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
7,490.00 535.00 14.00 מ"ק בטון רזה יצוק מתחת לאלמנטים מבניים 2.2.1.0010

24,640.00 1,120.00 22.00 מ"ק   בחתכים כלשהם, יצוקות במפלס עליון קירות30קורות ראש מבטון ב-
'') או כלונסאותSlurryחפורים (''

2.2.1.0020

210,000.00 1,400.00 150.00 מ"ק  בעוביים כלשהם, יצוקות כנגד כלונסאות30קירות ציפוי מבטון ב-
וביניהם (העובי לחישוב הינו אך ורק העובי התיאורטי המסומן בתוכניות

מפני הקיר לפני מישור כלונסאות הדיפון, לא ישולם עבור הנפח שבין
הכלונסאות) לרבות קידוח ועיגון הקוצים לכלונסאות.

2.2.1.0030

74,400.00 930.00 80.00 מ"ק 2.2.1.0040 בעוביים כלשהם.30מרצפי בטון ומשטחי בטון ב-

29,670.00 1,290.00 23.00 מ"ק , בחתכים כלשהם30קורות  מבטון ב- 2.2.1.0050

79,200.00 1,320.00 60.00 מ"ק 2.2.1.0060 ס''מ25 בעובי 30תקרות מבטון ב-

118,250.00 1,075.00 110.00 מ"ק 2.2.1.0070 ס''מ50 בעובי 30תקרות מבטון ב-
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36/2020כתב כמויות למכרז מספר 
m לרק"ל קו ירוק1עבודות אינפרא 

RR 100תת כתב: 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
67,500.00 1,350.00 50.00 מ"ק 2.2.1.0080 ס"מ20 בעובי 30קירות מבטון ב-

11,880.00 1,320.00 9.00 מ"ק 2.2.1.0090 ס"מ25 בעובי 30קירות מבטון ב-

22,500.00 1,250.00 18.00 מ"ק 2.2.1.0100 ס"מ30 בעובי 30קירות מבטון ב-

15,300.00 1,700.00 9.00 מ"ק , לרבות משטחים אופקיים , משופעים בעוביים30מהלכי מדרגות מבטון ב-
 כלשהם ומשולשי מדרגות בחתכים כלשהם.

2.2.1.0110

34,000.00 1,700.00 20.00 מ"ק , לרבות משטחים אופקיים בעוביים כלשהם.30מדרגות ישיבה מבטון ב- 2.2.1.0120

18,200.00 35.00 520.00 מ"ק 30 במקום ב-40תוספת מחיר עבור בטון ב- 2.2.1.0130

504,000.00 4,200.00 120.00 טון  לפחות לזיון בטון לפי ת"י400Wמוטות פלדה מצולעים רתיכים מסוג פ- 
, בכול הקטרים והאורכים3/חלק4466

2.2.1.0140

101,420.00 4,610.00 22.00 טון , בכל הקטרים4/חלק 4466רשתות פלדה מרותכות לזיון בטון לפי ת"י 
והאורכים

2.2.1.0150

18,630.00 27.00 690.00 יח' 2.2.1.0160 מ''מ10מוטות מייתדים כימיים לבטון בקוטר 

39,120.00 1,630.00 24.00 מ"ק , כולל זיון ואלמנטי הרמה30מכסה טרומי מבטון ב- 2.2.1.0170

20,000.00 50.00 400.00 מ"ר החלקת בטון עם הליקופטר 2.2.1.0180

19,500.00 1,500.00 13.00 מ"ק  ס"מ כולל מסילות מפרופילי פלדה5 בעובי 30מדה לשיפועים מבטון ב- 
UPN200

2.2.1.0190

1,415,700.00 עבודות בטון יצוק באתר 2.1 סה"כ לתת פרק:

1,415,700.00 2פרק  2 סה"כ לפרק:

איטום  מבנה רקטיפייר 5 פרק:

איטום רצפות במגע עם קרקע 5.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
41,600.00 160.00 260.00 מ"ר  במפרט הטכני1.1מערכת אוורור גז ראדון באזור חדרים טכניים לפי סעיף 

 לאיטום
2.5.1.0010

10,400.00 40.00 260.00 מ"ר 1.3 וסעיף 1.2תשתית בטון לקבלת האיטום+הכנת השטח לפי סעיף 
במפרט הטכני לאיטום

2.5.1.0020
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36/2020כתב כמויות למכרז מספר 
m לרק"ל קו ירוק1עבודות אינפרא 

RR 100תת כתב: 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,300.00 20.00 65.00 מ"א 2.5.1.0030 במפרט הטכני לאיטום1.4רולקה לפי סעיף 

35,000.00 100.00 350.00 מ"ר 2.5.1.0040 במפרט הטכני לאיטום1.10 עד סעיף 1.5איטום לפי סעיף 

200.00 20.00 10.00 מ"א 2.5.1.0050 במפרט הטכני לאיטום1.11מערכת להגנה זמנית לפי סעיף 

11,700.00 45.00 260.00 מ"ר 2.5.1.0060 במפרט הטכני לאיטום1.12הגנת האיטום לפי סעיף 

800.00 40.00 20.00 מ"א 2.5.1.0070 במפרט הטכני לאיטום1.13טיפול בהפסקות יציקה ברצפה לפי סעיף 

101,000.00 איטום רצפות במגע עם קרקע 5.1 סה"כ לתת פרק:

איטום קירות יצוקים במרווח עבודה 5.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
400.00 40.00 10.00 מ"א 2.5.2.0010 במפרט הטכני לאיטום2.1עצר מים מתנפח לפי סעיף 

600.00 15.00 40.00 מ"ר 2.5.2.0020 במפרט הטכני לאיטום2.2הכנת השטח לפי סעיף 

200.00 20.00 10.00 מ"א 2.5.2.0030 במפרט הטכני לאיטום2.3רולקה לפי סעיף 

5,200.00 130.00 40.00 מ"ר 2.5.2.0040 במפרט הטכני לאיטום2.6 עד סעיף 2.4איטום לפי סעיף 

1,600.00 40.00 40.00 מ"ר 2.5.2.0050 במפרט הטכני לאיטום2.7הגנת האיטום לפי סעיף 

8,000.00 איטום קירות יצוקים במרווח עבודה 5.2 סה"כ לתת פרק:

איטום מעברי צינורות בקירות תת קרקעיים-מפרט עקרוני 5.3 תת פרק:

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

1,000.00 500.00 2.00 יח' איטום מעבר כבל חשמל בודד או צינור בודד דרך קדח או שרוול לפי סעיף
 במפרט הטכני לאיטום - חלופה א'3.1 

2.5.3.0020

1,400.00 700.00 2.00 יח'  במפרט הטכני3.1איטום מעבר צינור בודד דרך קדח או שרוול לפי סעיף 
לאיטום - חלופה ב'

2.5.3.0030

400.00 200.00 2.00 יח'  במפרט הטכני3.2איטום במעברי צינורות מבוטנים בקירות לפי סעיף 
לאיטום

2.5.3.0040
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36/2020כתב כמויות למכרז מספר 
m לרק"ל קו ירוק1עבודות אינפרא 

RR 100תת כתב: 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
10,000.00 10,000.00 1.00 יח' איטום במעבר קבוצות של כבלי חשמל דרך כוורת מתכת - חלופה א' לפי

 במפרט הטכני לאיטום3.3סעיף 
2.5.3.0050

4,000.00 4,000.00 1.00 יח'  - חלופה ב' לפיPVCאיטום במעבר קבוצות של כבלי חשמל דרך כוורת 
 במפרט הטכני לאיטום3.4סעיף 

2.5.3.0060

600.00 300.00 2.00 יח' 2.5.3.0070 במפרט הטכני לאיטום3.5סתימת קדח/שרוול שאינו בשימוש לפי סעיף 

ורות בקירות תת קרקעיים-מפרט עקרוני17,400.00 איטום מעברי צינ 5.3 סה"כ לתת פרק:

איטום פנימי בשוחת ניקוז 5.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
75.00 15.00 5.00 מ"ר 2.5.4.0010 במפרט הטכני לאיטום4.1הכנת השטח לפי סעיף 

40.00 20.00 2.00 מ"א 2.5.4.0020 במפרט הטכני לאיטום4.2רולקה לפי סעיף 

500.00 100.00 5.00 מ"ר 2.5.4.0030 במפרט הטכני לאיטום4.4 וסעיף 4.3איטום לפי סעיף 

615.00 איטום פנימי בשוחת ניקוז 5.4 סה"כ לתת פרק:

איטום קיר דיפון כלונסאות 5.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מוסף ערב קריסטלי בקורת ראש מעל קיר כלונסאות כלול בסעיף עבודות

בטון יצוק באתרקיר מיישר לקבלת האיטום כלול במחיר עבודות בטון
יצוק באתר

9,400.00 20.00 470.00 מ"ר 2.5.5.0020 במפרט הטכני לאיטום5.2הכנת השטח בקיר מיישר לפי סעיף 

61,100.00 130.00 470.00 מ"ר 2.5.5.0030 במפרט הטכני לאיטום5.2 וסעיף 5.1איטום לפי סעיף 

2,800.00 40.00 70.00 מ"א 2.5.5.0040 במפרט הטכני לאיטום5.3עצר מים מתנפח לפי סעיף 

10,500.00 350.00 30.00 נקודה  במפרט הטכני5.5השלמות איטום ע"י הזרקות פוליאוריטן לפי סעיף 
לאיטום (הערכת כמות)

2.5.5.0050

83,800.00 איטום קיר דיפון כלונסאות 5.5 סה"כ לתת פרק:

5.6 ומדרגות עליה812.63איטום פני רצפת פיר אוורור במפלס  תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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36/2020כתב כמויות למכרז מספר 
m לרק"ל קו ירוק1עבודות אינפרא 

RR 100תת כתב: 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,400.00 600.00 4.00 מ"ק  במפרט הטכני6.4 וסעיף 6.1בטון שיפועים והכנת השטח לפי סעיף 

לאיטום
2.5.6.0010

1,800.00 20.00 90.00 מ"א 2.5.6.0020 במפרט הטכני לאיטום6.3רלקות לפי סעיף 

9,800.00 140.00 70.00 מ"ר 2.5.6.0030 במפרט הטכני לאיטום6.5איטום לפי סעיף 

14,000.00 י רצפת פיר אוורור במפלס  5.6 ומדרגות עליה812.63איטום פנ סה"כ לתת פרק:

איטום תקרת חדר מישרים במפלס פיתוח 5.7 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
19,800.00 600.00 33.00 מ"ק 2.5.7.0010 במפרט הטכני לאיטום7.4 וסעיף 7.1שיפועים והכנת השטח לפי סעיף 

1,800.00 20.00 90.00 מ"א 2.5.7.0020 במפרט הטכני לאיטום7.3רולקות וקיטומים לפי סעיף 

34,500.00 150.00 230.00 מ"ר 2.5.7.0030 במפרט הטכני לאיטום7.14 עד סעיף 7.5איטום לפי סעיף 

בדיקת הצפה כלולה במחיר יחידת איטום

4,000.00 20.00 200.00 מ"ר 2.5.7.0050 במפרט הטכני לאיטום7.15בד גאוטכני לפי סעיף 

10,350.00 45.00 230.00 מ"ר 2.5.7.0060 במפרט הטכני לאיטום7.16הגנת האיטום לפי סעיף 

70,450.00 איטום תקרת חדר מישרים במפלס פיתוח 5.7 סה"כ לתת פרק:

איטום קירות חיצוניים 5.8 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,000.00 20.00 150.00 מ"ר 2.5.8.0010 במפרט הטכני לאיטום8.1הכנת השטח לפי סעיף 

15,000.00 100.00 150.00 מ"ר 2.5.8.0020 במפרט הטכני לאיטום8.3 ו-8.2איטום לפי סעיפים 

18,000.00 איטום קירות חיצוניים 5.8 סה"כ לתת פרק:

313,265.00 איטום  מבנה רקטיפייר 5 סה"כ לפרק:

ביסוס כלונסאות 23 פרק:

ביסוס כלונסאות 23.1 תת פרק:
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36/2020כתב כמויות למכרז מספר 
m לרק"ל קו ירוק1עבודות אינפרא 

RR 100תת כתב: 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
252,000.00 300.00 840.00 מ"א  יצוק באתר30) בטון ב-Micro-Pileכלונס אנכי קדוח בשיטת ההקשה (

 ס''מ45בקוטר 
2.23.1.0010

5,460.00 6.50 840.00 מ"א  ס"מ עבור שימוש בבטון ב-45תוספת מחיר לכל סוגי הכלונסאות בקוטר 
30 במקום ב-40

2.23.1.0020

310,750.00 550.00 565.00 מ"א  יצוק באתר30) בטון ב-Micro-Pileכלונס אנכי קדוח בשיטת ההקשה (
 ס''מ60בקוטר 

2.23.1.0030

7,232.00 12.80 565.00 מ"א  ס"מ עבור שימוש בבטון ב-60תוספת מחיר לכל סוגי הכלונסאות בקוטר 
30 במקום ב-40

2.23.1.0040

575,442.00 ביסוס כלונסאות 23.1 סה"כ לתת פרק:

575,442.00 ביסוס כלונסאות 23 סה"כ לפרק:

עבודות גינון והשקיה 41 פרק:

השקייה 41.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,200.00 20.00 210.00 מ"ר 2.41.1.0010 לניקוז אופקי על גגותTPיריעת "אנקודרין" מסוג 

6,000.00 75.00 80.00 מ"א  מ"מ, עטוף בד160צינור שרשורי מחורר לניקוז תת קרקעי בקוטר 
גיאוטכני כולל כיסוי בחצץ

2.41.1.0020

50,400.00 420.00 120.00 מ"ק 1/3 טוף בינוני, 1/3 טוף גס, 1/3מצע גידול טוף מודרג לגינון על גגות (
7Rטוף דק) לפי פרט 

2.41.1.0030

6,000.00 300.00 20.00 מ"ק  רחוץ ונקי בגוונים שונים תוצרת "טוף מרום גולן" או שו"ע עבור4-14טוף 
 חיפוי עליון של שטחי גינון על גגות

2.41.1.0040

66,600.00 השקייה 41.1 סה"כ לתת פרק:

66,600.00 עבודות גינון והשקיה 41 סה"כ לפרק:

51פרק  51 פרק:

עבודות עפר 51.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
210,000.00 100.00 2,100.00 מ"ק חפירה/חציבה למבנים 2.51.2.0010

48,000.00 120.00 400.00 מ"ק מילוי מובא למבנים תחתיים (מצע סוג א') כולל הידוק בשכבות 2.51.2.0020

258,000.00 עבודות עפר 51.2 סה"כ לתת פרק:
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36/2020כתב כמויות למכרז מספר 
m לרק"ל קו ירוק1עבודות אינפרא 

RR 100תת כתב: 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

258,000.00 51פרק  51 סה"כ לפרק:

עבודות מנהור 54 פרק:

ברגי סלע 54.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
60,000.00 200.00 300.00 מ"א " באורך5 מ"מ מגלוון בקוטר קידוח 28ברגי סלע מברזל מצולע, בקוטר 

 מ' כולל פלטות עיגון ואומים15עד 
2.54.1.0010

60,000.00 ברגי סלע 54.1 סה"כ לתת פרק:

60,000.00 עבודות מנהור 54 סה"כ לפרק:

3,046,362.00 RR 100 2 סה"כ לתת כתב:
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36/2020כתב כמויות למכרז מספר 
m לרק"ל קו ירוק1עבודות אינפרא 

תת כתב: מסילה שלישית

עבודות בטון באתר 2 פרק:

עבודות בטון יצוק באתר 2.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
5,400.00 5,400.00 1.00 יח'  לפי חוברת פרטים, לרבות חפירה,1יסוד קומפלט לעמוד חישמול מטיפוס 

 הנחת ברזל, יציקה, איטום וכיוצא בזה
3.2.1.0010

88,800.00 7,400.00 12.00 יח'  לפי חוברת פרטים, לרבות חפירה,2יסוד קומפלט לעמוד חישמול מטיפוס 
 הנחת ברזל, יציקה, איטום וכיוצא בזה

3.2.1.0020

131,600.00 9,400.00 14.00 יח'  לפי חוברת פרטים, לרבות חפירה,3יסוד קומפלט לעמוד חישמול מטיפוס 
 הנחת ברזל, יציקה, איטום וכיוצא בזה

3.2.1.0030

67,800.00 11,300.00 6.00 יח'  לפי חוברת פרטים, לרבות חפירה,4יסוד קומפלט לעמוד חישמול מטיפוס 
 הנחת ברזל, יציקה, איטום וכיוצא בזה

3.2.1.0040

12,700.00 12,700.00 1.00 יח'  לפי חוברת פרטים, לרבות חפירה,5יסוד קומפלט לעמוד חישמול מטיפוס 
 הנחת ברזל, יציקה, איטום וכיוצא בזה

3.2.1.0050

15,700.00 15,700.00 1.00 יח'  לפי חוברת פרטים, לרבות חפירה,6יסוד קומפלט לעמוד חישמול מטיפוס 
 הנחת ברזל, יציקה, איטום וכיוצא בזה

3.2.1.0060

322,000.00 עבודות בטון יצוק באתר 2.1 סה"כ לתת פרק:

322,000.00 עבודות בטון באתר 2 סה"כ לפרק:

8פרק  8 פרק:

תאורה 8.7 תת פרק:

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

56,160.00 78.00 720.00 מ"א  ס"מ,60 ס"מ ברוחב עד 120חפירה ו/או חציבת תעלה בעומק עד 
באמצעות כל כלי מכאני שיידרש לרבות חופר-תעלות או בעבודת ידיים,
בכל סוגי הקרקע כולל ריפוד וכיסוי חול, הנחת סרט סימון תיקני, ומילוי

החפירה במצע `מהודק בשכבות, החזרת השטח לקדמותו וסילוק עודפי
חפירה.

3.8.7.0020

4,300.00 86.00 50.00 מ"א חציית משטח אספלט/בטונים ו/או פירוק ריצוף בשטח כבישים, מדרכות
ו/או איי תנועה כולל אבני שפה מכל סוג, באמצעות כל כלי מכאני

שיידרש לרבות חופר-תעלות, כולל חיתוך ושבירת אספלט/בטון קיים
בעומק השכבות הקיימות ובכל שכבה שהיא, חפירה וחציבה לרבות

 ס"מ.100 ס"מ, ברוחב כנדרש עד 150בעבודת ידיים לעומק עד 

3.8.7.0030

97,200.00 135.00 720.00 מ"א תיקון משטח אספלט/בטונים ו/או ריצוף בשטח כבישים, מדרכות ו/או איי
C.L.S.Mתנועה כולל ריפוד וכיסוי חול, החלפת החומר החפור בבטון 

סרט סימון תיקני, תיקון הכביש באספלט חם כולל אספקת האספלט,
הבטון, אבני שפה והמרצפות, החזרת המצב לקדמותו ופינוי עודפי חפירה.

3.8.7.0040
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36/2020כתב כמויות למכרז מספר 
m לרק"ל קו ירוק1עבודות אינפרא 

תת כתב: מסילה שלישית

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
14,700.00 98.00 150.00 מ"א תוספת מחיר לחפירת תעלה עבור החלפת חומר חפור במצע סוג א' מהודק

 בשכבות, כולל פינוי החומר החפור לאתר מורשה. (ימדד לפי החיוב
התאורטי של החפירה)

3.8.7.0050

צנרת, שוחות, תעלות

6,480.00 9.00 720.00 מ"א  מ"מ75אספקה והתקנה של צינור פלסטי שרשורי גמיש דו שכבתי קוטר 
דגם "מגנום" או "קוברה גמיש" או שווה איכות מאושר, עם חוט משיכה

 מ"מ וחיבורים אטומים בין הצינורות.8מניילון שזור בקוטר 

3.8.7.0070

1,300.00 26.00 50.00 מ"א 4.2 עובי דופן 10, דרג 4 קשיח בקוטר ''P.V.Cאספקה והתקנה של צינור 
 מ''מ, וחיבורים אטומים בין8מ''מ, עם חוט משיכה מניילון שזור בקוטר 

הצינורות.

3.8.7.0080

6,480.00 9.00 720.00 מ"א  מ"מ75אספקה והתקנה של צינור פלסטי שרשורי גמיש דו שכבתי קוטר 
דגם "מגנום" או "קוברה גמיש" או שווה איכות מאושר, עם חוט משיכה

 מ"מ וחיבורים אטומים בין הצינורות.8מניילון שזור בקוטר 

3.8.7.0090

10,620.00 1,770.00 6.00 יח' 40 לעומס D400תא בקרה לחשמל עם תקרה כבדה ומכסה מיציקת פלדה 
 עם סמל עיריית ירושלים וכיתוב יצוקים בהטבעה לפי489טון לפי ת''י 

 מ', עם שלבי טיפוס,1.75 ס''מ ובעומק 80סוג המערכת.  התא בקוטר 
כולל חפירה/חציבה וסילוק עודפי אדמה.

3.8.7.0100

1,020.00 340.00 3.00 יח' חיבור הזנה חדשה לבסיס של עמוד תאורה קיים כולל חפירה מסביב
ליסוד, חציבה/חדירה ליסוד של העמוד והחדרת כבל התחברות להזנה

במגש כולל החלפת מהדקים וחיבור מוליך הארקה בקרקע, וסגירת הפתח
 מ"מ, מילוי החפירה, תיקוני בטון ליסוד,2בתעלת פח מגולוון בעובי 

הידוק והחזרת המצב לקדמותו.

3.8.7.0110

270.00 270.00 1.00 יח'  מ', כולל כל3 מ''מ ובאורך 18.5אלקטרודת הארקה אנכית בקוטר 
האביזרים.

3.8.7.0120

720.00 720.00 1.00 יח'  ס"מ, כולל50 ס"מ ועומק 60בריכת ביקורת לאלקטרודה אנכית, בקוטר 
 טון עם סמל נתיבי ישראל וכיתוב12.5מכסה מיציקת פלדה לעומס 

בהטבעה לפי סטנדרט נתיבי ישראל, כולל חפירת הבור, התקנת התא,
הידוק מבוקר בשכבות סביב התא וסילוק עודפי חפירה.

3.8.7.0130

יסודות, גומחות והכנות

עמודי תאורה, זרועות, גופי תאורה וקופסאות חיבור

7,650.00 225.00 34.00 יח' אספקה לאתר והתקנה של מגש מחומר פלסטי כבה מאליו לפנס אחד,
 תוצרת  כפר מנחם , בהתאם לנדרש,BC3 ו- BC2כולל מהדקים מדגם 

 ממ"ר כל אחד, כולל פס למבטיחים חצי אוטומטיים35לכבלים בחתך עד 
ופס לחיבורי הארקה, כולל מבטיח חצי אוטומטי דו קוטבי עם ניתוק אפס

10KA ,2X10ACעם כיסוי, כולל חיווט וחיבור הפנסים עם המגש בא 
 ממ"ר לכל פנס.3x1.5מצעות כבל 

3.8.7.0160
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תת כתב: מסילה שלישית

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
179,676.00 5,796.00 31.00 יח'  כיסויIP66 עשוי אלומניום צבוע בתנור LEDאספקת פנס לתאורת רחוב 

ITALO 2זכוכית מחוסמת עם מתאם להתקנה בראש עמוד או בזרוע. דגם 
URBAN OF3 4.5 8M3 או ש"ע עדW15250LM 13 17500 עדLm 150W,
ציוד הפעלה מושלם.

3.8.7.0170

67,088.00 4,792.00 14.00 יח'  כיסויIP66 עשוי אלומניום צבוע בתנור LEDאספקת פנס לתאורת רחוב 
ITALO 2זכוכית מחוסמת עם מתאם להתקנה בראש עמוד או בזרוע. דגם 

URBAN OF3 4.5 4M8 או ש"ע עדW8990Lm 7 8500 אוLm 80Wציוד 
הפעלה מושלם.

3.8.7.0180

לוחות חשמל ומרכזיות

15,000.00 15,000.00 קומפלט1.00 יחידת בקרה למרכזיית תאורה מותקנת בתוך מרכזייה כולל חיבורים
והגדרות

3.8.7.0200

כבלים

27,200.00 34.00 800.00 מ"א  אצבעות5 ממ''ר, כולל סופיות (מפלצת) מתכווצות עם 16X5 N2XYכבל 
מתוצרת ''רייקם'' או ''מגלן'' או שווה איכות מאושר, לסגירת קצוות

הכבל.

3.8.7.0220

13,600.00 17.00 800.00 מ"א  ממ''ר, מונח בחפירה35מוליך הארקה מנחושת גלויה ושזורה בחתך 
בקרקע ו/או מושחל בצינורות שפורטו בנפרד, כולל חיבורו.

3.8.7.0230

בדיקות ואישורים

1,620.00 1,620.00 קומפלט1.00 בדיקת המתקן החשמלי הסופי על ידי מהנדס חשמל בודק מוסמך, כולל
תיקון הליקויים במידה ויתגלו עד לקבלת אישור הבודק לתקינות המתקן
החשמלי לפי חוק החשמל ובהתאם לנדרש במפרט, לרבות מסירת תעודת

רישום ובדיקה של המתקן עם תוצאות הבדיקה ואישורו לחיבור המתקן
למתח.

3.8.7.0250

511,084.00 תאורה 8.7 סה"כ לתת פרק:

511,084.00 8פרק  8 סה"כ לפרק:

פיתוח 40 פרק:

קירות 40.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
16,560.00 1,200.00 13.80 מ"ר חיפוי קיר פיתוח באבן טבעית דו פנים,(מחיר הבטון יימדד בנפרד) ראה

C2פרט 
3.40.2.0010

45,080.00 1,400.00 32.20 מ"א C2 ס"מ, ראה פרט 15-17 ס"מ, בעובי 50אבן קופינג לקיר ברוחב  3.40.2.0020

26,000.00 100.00 260.00 מ"ר פירוק קירות קיימים 3.40.2.0030
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36/2020כתב כמויות למכרז מספר 
m לרק"ל קו ירוק1עבודות אינפרא 

תת כתב: מסילה שלישית

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

87,640.00 קירות 40.2 סה"כ לתת פרק:

ריצופים ואריחים (מחיר עבודות הכנה ומצעים יימדדו בנפרד) 40.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
771,000.00 514.00 1,500.00 מ"ר ריצוף מדרכות/איי תנועה באריחי אבן טבעית בגוונים שונים ובמידות

 ס"מ, כולל מילוי מישקים, שכבה6משתנות - מדגם "טופוטק גדול" בעובי 
. מחיר מצעים יימדד בנפרד. (רחובA1 מקשרת ושכבת הנחה, ראה פרט 

יפו, רציף רק"ל, שערי צדק דופן מערבי עד הכניסה לחניון)

3.40.3.0010

420,000.00 280.00 1,500.00 מ"ר  עבור יישום אבן בהתאם להנחיות בדו''ח3.40.3.0010תוספת מחיר לסעיף 
 מבטון כולל2 חומר ומידות שכבות מבנה חלופה 4 תכן מבנה טבלה מספר 

 יישום כל השכבות בהתאם לטבלה

3.40.3.0011

65,550.00 23.00 2,850.00 מ"ר פירוק ריצוף אבן גרניט בכל המדרכה 3.40.3.0020

200,000.00 200.00 1,000.00 מ"ר שימוש חוזר באריחים מפירוק 3.40.3.0030

50,000.00 2,000.00 25.00 יח' מכסים לתשתיות הכוללים ריצוף אבן בגוונים שונים 3.40.3.0050

16,000.00 3,200.00 5.00 מ"ר  ס"מ מגרניט ו/או בזלת מהגולן לפי60*60*6אריחי משטח אזהרה במידות 
A6 פרט 

3.40.3.0060

15,000.00 3,000.00 5.00 מ"ר 3.40.3.0070 כולל קידוח לאריחיםB סוג A6פס מוביל מנירוסטה ראה פרט 

ה ומצעים יימדדו בנפרד)1,537,550.00 ריצופים ואריחים (מחיר עבודות הכנ 40.3 סה"כ לתת פרק:

אבן שפה 40.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
781,000.00 1,100.00 710.00 מ"א  ס"מ (מחולק לשני40אבן שפה למיסעות מגרניט ו/או בזלת מהגולן ברוחב 

B2), ראה פרט 20*6*125 וחצי 20*30*125 אריחים" חצי במידות 
3.40.4.0010

37,950.00 1,100.00 34.50 מ"א  אבן שפה מגרניט ו/או בזלת מהגולן במידות3.40.04.0030תוספת לסעיף 
 ס"מ להפרדה בין חניות למיסעה, וכתוחם בקצה ריצוף, ראה10*15*125

B1פרט 

3.40.4.0020

29,400.00 84.00 350.00 מ"א  מ' אספלט זמני בין ריצוף1אבן גן מבטון זמנית לתחום את רצועת ה 
"טופוטק גדול" לאבן השפה העתידית של המסילה השלישית, ובין

 ס"מ10*20*001המדרכה למגרשים הקיימים במידות 

3.40.4.0040

848,350.00 אבן שפה 40.4 סה"כ לתת פרק:
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36/2020כתב כמויות למכרז מספר 
m לרק"ל קו ירוק1עבודות אינפרא 

תת כתב: מסילה שלישית

ריהוט רחוב 40.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
100,000.00 100,000.00 1.00 יח'   לפי פרטים ''פאבליק8*3תחנת אוטובוס סטנדרט כניסה לעיר במידות 

זון''
3.40.5.0010

16,200.00 5,400.00 3.00 יח' " תוצרת "מטאלקו" או שו"ע כוללHARRIS PIANAספסל עץ דגם "
 מ"מ, כולל משענת2076התקנה בהתאם להנחיות היצרן, באורך 

3.40.5.0020

27,600.00 9,200.00 3.00 יח' " תוצרת "מטאלקו" או שו"ע כוללHARRIS PIANAספסל עץ דגם "
 מ"מ, כולל משענת3076התקנה בהתאם להנחיות היצרן, באורך 

3.40.5.0030

6,000.00 1,500.00 4.00 יח' E3מתקן אופניים מנירוסטה לפי סטנדרט יפו, ראה פרט  3.40.5.0060

6,600.00 2,200.00 3.00 יח' E4אשפתונים לפי סטנדרט יפו, ראה פרט  3.40.5.0070

156,400.00 ריהוט רחוב 40.5 סה"כ לתת פרק:

מסגרות 40.6 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
152,550.00 270.00 565.00 מ"ר מיתוג גדר זמנית לפי סטנדרט כניסה לעיר  - ייצור, הקמה והפקה של גדר

 מ' כולל -4פח חלקה (פח מגלוון/אלוקובנד או דומה) בגובה משתנה עד 
 מטר כולל4קונסטרוקציה, גדר פח חלקה(אלוקבונד/פח מגולוון עד גובה 

אישור קונסטרוקטור)חפירה באדמה, חיבור, ריתוך וקיבוע כולל עמודים
, בטון/קידוחים. כולל הדפסה40*40ומסגרת ברזל מגולוון מפרופיל 

והתקנת מדבקה על פי עיצוב קיים. מדבקת ויניל לבן מבריק/ מט, מתאים
 ברזולוציה גבוהה עם מעכב בעירה. הדבקה על ידיUVלתנאי חוץ, דפוס 

מדביקים מקצועיים - כולל חידוש והעתקת המיתוג מספר פעמים בהתאם
לשלבי הביצוע והסדרי התנועה הזמניים.

3.40.6.0010

לא לחישוב !!! 80.00 824.00 מ"ר מיתוג זמני מסוג מדבקות על גבי הגדר ההיקפית הקיימת באתר , סוג
 ברזולוציהUVמדבקת ויניל לבן מבריק / מט , מתאים לתנאי חוץ, דפוס 

גבוהה עם מעכב בעירה. הדבקה ע''י מדבקים מקצועיים - כולל חידור
והעתקת המיתוג מספר פעמים בהתאם לשלבי הביצוע והסדרי התנועה

הזמניים

3.40.6.0020

לא לחישוב !!! 450.00 2.00 יח' חלונות הצצה - כולל פרספקס ומסגרת אלומניום, כולל ייצור, הובלה,
התקנה (לרבות חיתוך הגדר, התאמה לגדר קיימת) ופירוק בסיום.

3.40.6.0030

152,550.00 מסגרות 40.6 סה"כ לתת פרק:

2,782,490.00 פיתוח 40 סה"כ לפרק:

41פרק  41 פרק:

השקיה 41.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
צינורות השקיה, כולל מחברי צנרת בהברגה וכיסוי התעלות
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36/2020כתב כמויות למכרז מספר 
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תת כתב: מסילה שלישית

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
250.00 5.00 50.00 מ"א 4 מ"מ דרג 16צינור פוליאתילן בקוטר  3.41.2.0020

1,320.00 11.00 120.00 מ"א 6 מ"מ דרג 25צינור פוליאתילן בקוטר  3.41.2.0030

1,300.00 13.00 100.00 מ"א 6 מ"מ דרג 32צינור פוליאתילן בקוטר  3.41.2.0040

5,100.00 17.00 300.00 מ"א 6 מ"מ דרג 40צינור פוליאתילן בקוטר  3.41.2.0050

250.00 25.00 10.00 מ"א 16 מ"מ דרג 50צינור פוליאתילן בקוטר  3.41.2.0060

600.00 6.00 100.00 מ"א  ל"ש כל2.3 מ"מ מווסת רע"מ נטפים או נען דן או ש"ע, 16טפטוף חום 
 מ' לקרקע2 מ' , כולל מייצבים כל 0.5 0.3-

3.41.2.0070

2,280.00 60.00 38.00 מ"א השקית עץ לפי פרט 3.41.2.0080

150.00 30.00 5.00 יח' 3.41.2.0090 טפטפות10 מ"מ עם 16טבעת מצינור 

16,200.00 45.00 360.00 מ"א 10 מ"מ בדרג 75שרוול פוליאטילן בקוטר  3.41.2.0100

4,050.00 45.00 90.00 מ"א 12 מ"מ בדרג 110 או 4 בקוטר " P.V.Cשרוול  3.41.2.0110

31,500.00 השקיה 41.2 סה"כ לתת פרק:

גינון ושתילה 41.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,600.00 115.00 40.00 מ"ר הכנת השטח ויישור גנני סופי, לפני שתילה 3.41.3.0010

1,200.00 60.00 20.00 מ"ק אדמה גננית מטיב מאושר לפי מפרט מיוחד, כולל פיזור לגבהים מתוכננים 3.41.3.0020

162,000.00 6,000.00 27.00 יח'  כולל רצועת חיבור בין העציםF2בור בודד לעצים במדרכה לפי פרט 
במידה ויש , מחיר לפי יחידה של עץ

3.41.3.0030

37,500.00 2,500.00 15.00 יח' 10גידול ואספקת עצים גודל  3.41.3.0040

10,000.00 500.00 20.00 יח' סניטציה לעצים קיימים ע"י גוזם מומחה 3.41.3.0050
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36/2020כתב כמויות למכרז מספר 
m לרק"ל קו ירוק1עבודות אינפרא 

תת כתב: מסילה שלישית

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
10,000.00 500.00 20.00 יח' גידור ושימור עצים 3.41.3.0060

7,200.00 300.00 24.00 יח' כריתת עצים 3.41.3.0070

20,000.00 1,000.00 20.00 יח' הרחבה, העמקה, איוורור ושיפור בורות עצים לשימור- הנחיות ינתנו ע"י
F1אגרונום לפי פרט 

3.41.3.0080

2,560.00 8.00 320.00 יח' ) כולל קומפוסט לפי מפרט3 ליטר (גודל מס' 1שתילת שיחים ממיכל נפח 
טכני

3.41.3.0090

320.00 16.00 20.00 יח' ) כולל קומפוסט לפי מפרט4 ליטר (גודל מס' 3שתילת שיחים ממיכל נפח 
טכני

3.41.3.0100

22,080.00 48.00 460.00 יח' ) כולל קומפוסט לפי6 ליטר (גודל מס' 10שתילת שיחים ממיכל נפח 
מפרט טכני

3.41.3.0110

600.00 300.00 2.00 מ"ק אספקת דשן אורגני מסוג קומפוסט מטיב מאושר, לערבוב עם אדמת גן
 מ"ק לדונם. מחיר אדמת גן יימדד בנפרד40בכמות 

3.41.3.0120

278,060.00 גינון ושתילה 41.3 סה"כ לתת פרק:

רכת הינו ללא הפעלות יש להוסיף את ההפעולות לפי הקוטר בתוכנית) 41.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
5,648.00 5,648.00 קומפלט1.00  לטפטוף או המטרה ללא הפעלות מופעל ע"י בקר2ראש מערכת קוטר "

השקיה לפי כמות,כולל מד לחץ,מגוף הידראולי ראשי מברונזה, מד מים
עם פלט חשמלי או הידרומטר, שני מסננים, מקטין לחץ, וסת לחץ, משחרר

 יציאה למי3/4אויר משולב כדוגמת א.ר.י/שו"ע, מגוף אלכסון, ברז גן " 
פיקוד וברזייה, ואביזרי חיבור מודולרים מסוג פלסאון /שו"ע

3.41.4.0010

756.00 756.00 קומפלט1.00  הכוללת מגוף הידראולי2תוספת לראש מערכת עבור הפעלה בקוטר "
מברונזה עם רקורד,ברזון תלת דרכי, התפצלות ממניפול ואביזרי חיבור.

3.41.4.0020

668.00 668.00 קומפלט1.00  הכוללת מגוף הידראולי1.5תוספת לראש מערכת עבור הפעלה בקוטר "
מברונזה עם ברזון תלת דרכי כולל רקורד, התפצלות ממניפול ואביזרי

חיבור

3.41.4.0030

524.00 524.00 קומפלט1.00  הכוללת מגוף הידראולי1תוספת לראש מערכת עבור הפעלה בקוטר " 
מברונזה עם רקורד, ברזון תלת דרכי, התפצלות ממניפול ואביזרי חיבור

3.41.4.0040

2,800.00 2,800.00 קומפלט1.00  "אורלייט" בלום גארד/"פלסגן", או ש"ע2/1100ארון לראש מערכת 
 ס"מ בכל צד רווח לתחזוקה15מאושר, מידות לפי גודל  ראש המערכת + 

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

3.41.4.0050
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
7,500.00 7,500.00 קומפלט1.00  מצינור מים קיים, כולל מד-2חיבור למקור מים להשקייה בקוטר של "

מים, חפירה, גילוי הצנרת, תיאומים, אישורים, מגופים, הכל לפי דרישות
ספק המים לפי פרט

3.41.4.0060

ו ללא הפעלות יש להוסיף את ההפעולות לפי הקוטר בתוכנית)17,896.00 רכת הינ 41.4 סה"כ לתת פרק:

מערכת מיחשוב 41.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
7,500.00 7,500.00 קומפלט1.00  תוצרת מוטורולה או "איריסל אגם". כולל מטען,DC-4 דגם XRמחשב 

מצבר חיבור לחשמל עמודים או לחלופין תא  פוטואלקטרי לטעינה
 בעל נעילה כפולה על משטח בטון אוC-54סולארית, בארון הגנה מסוג 

על ארון השקיה כולל אישור חשמלאי מוסמך לחיבורי החשמל

3.41.5.0010

1,400.00 350.00 4.00 יח' סולונואיד תלת דרכי להפעלת מגוף הידראולי על פס סולונואידים מחוזק
לארון

3.41.5.0020

2,724.00 1,362.00 קומפלט2.00  ס"מ כולל מכסה עם כיתוב השקייה,80שוחת אביזרים מבטון בקוטר 
בכפוף לאישור המפקח בלבד

3.41.5.0030

350.00 350.00 קומפלט1.00 פרט משחרר אויר בארג הגנה לפי תכנית 3.41.5.0040

11,974.00 מערכת מיחשוב 41.5 סה"כ לתת פרק:

339,430.00 41פרק  41 סה"כ לפרק:

עבודות סלילה 51 פרק:

עבודות הכנה 51.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הערה: כל עבודות הפירוק כוללות בין היתר פינוי הפסולת לאתר שפך
מאושר והחזרת המצב לקדמותו ו/או העברת האלמנט שפורק למחסני

הרשות. הכל על פי הוראת המפקח.

4,800.00 16.00 300.00 מ"א פירוק אבני שפה או גן מכל סוג שהוא 3.51.1.0020

15,750.00 10.50 1,500.00 מ"ר פירוק מדרכה עם ריצוף אבן. 3.51.1.0030

4,700.00 470.00 10.00 יח' התאמת שוחות/תאי ביקורת  של ''בזק'' ללא פירוק תקרה. 3.51.1.0040

4,400.00 440.00 10.00 יח' התאמת תאי ביקורת מכל סוג (למעט בזק) ללא פירוק תקרה. 3.51.1.0050

7,755.00 517.00 15.00 יח' התאמת תאי ביקורת מכל סוג כולל פירוק תקרה. 3.51.1.0060



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 61עמוד: 16/11/2020

36/2020כתב כמויות למכרז מספר 
m לרק"ל קו ירוק1עבודות אינפרא 

תת כתב: מסילה שלישית

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,100.00 220.00 5.00 יח' פירוק הידרנט מסוג כלשהו. 3.51.1.0070

1,590.00 53.00 30.00 יח' פירוק עמודים מכל סוג. 3.51.1.0080

1,350.00 135.00 10.00 מ"ק פירוק משטחי בטון מזויין בעוביים שונים. 3.51.1.0090

2,000.00 50.00 40.00 יח' פירוק שלט/תמרור עם עמוד/עמודים 3.51.1.0100

750.00 150.00 5.00 יח' פירוק זהיר והעתקת שלט/תמרור מכל סוג עם עמוד אחד 3.51.1.0110

1,025.00 205.00 5.00 יח' פירוק זהיר והעתקת שלט/תמרור מכל סוג עם שני עמודים. 3.51.1.0120

45,220.00 עבודות הכנה 51.1 סה"כ לתת פרק:

עבודות עפר 51.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
81,250.00 65.00 1,250.00 מ"ק חפירה/חציבה כללית באתר. 3.51.2.0010

11,500.00 5.00 2,300.00 מ"ר הידוק קרקע יסוד מקורית (לעומקים שונים) 3.51.2.0020

92,750.00 עבודות עפר 51.2 סה"כ לתת פרק:

שכבות מצע ותשתיות אגו"מ 51.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
114,400.00 104.00 1,100.00 מ"ק מצע סוג א' כולל הידוק בשכבות 3.51.3.0010

87,500.00 350.00 250.00 מ"ק )C.L.S.Mבטון בעל חוזק מבוקר נמוך ( 3.51.3.0020

201,900.00 שכבות מצע ותשתיות אגו"מ 51.3 סה"כ לתת פרק:

שכבת אספלטיות במיסעות 51.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
640.00 1.60 400.00 מ"ר 3.51.4.0010 ליטר/ מ"ר1ציפוי יסוד באימולסיה ביטומנית בשיעור של 

13,200.00 33.00 400.00 מ"ר  ס''מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן 4 בעובי 12.5תא''צ 
PG68-10

3.51.4.0020
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36/2020כתב כמויות למכרז מספר 
m לרק"ל קו ירוק1עבודות אינפרא 

תת כתב: מסילה שלישית

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

13,840.00 שכבת אספלטיות במיסעות 51.4 סה"כ לתת פרק:

אבני שפה ואבני תעלה 51.6 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הערה: מחיר אבני שפה ותעלה כולל גם יסוד ומשענת בטון.

אבני שפה ואבני תעלה 51.6 סה"כ לתת פרק:

עבודות שילוט ותמרור 51.31 תת פרק:

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

1,740.00 58.00 30.00 מ"א , לרבות ביסוס העמוד וחיבורו3עמוד פלדה מגולוון בכל אורך בקוטר "
למסגרת השלט או לוחית התמרור

3.51.31.0020

תמרורים

11,750.00 470.00 25.00 מ"ר , לא כולל עמודים2 מכל סוג בעל דרגת החזר אור Aתמרור מטיפוס  3.51.31.0040

13,490.00 עבודות שילוט ותמרור 51.31 סה"כ לתת פרק:

עבודות סימון כבישים 51.32 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
סימון כבישים בצבע חד -רכיבי

275.50 1.90 145.00 מ"א  ס''מ בצבע חד-רכיבי בגוון  לבן/צהוב כולל אחריות10קו ניתוב ברוחב 
 חודשים12ל-

3.51.32.0020

1,305.00 2.90 450.00 מ"א  ס''מ כל אחד בצבע חד רכיבי גוון לבן/צהוב עם10קו ניתוב כפול, ברוחב 
 חודשים12), כולל אחריות ל-10:10:10 ס"מ (10 מרחק בינהם של 

3.51.32.0030

9,880.00 19.00 520.00 מ"ר צביעת שטחים בצבע חד רכיבי גוון לבן/צהוב (''קוביות'', קווי-עצירה,
 חודשים12איי-תנועה, פסים למעבר חציה, וחיצים) , כולל אחריות ל-

3.51.32.0040

שונות

5,550.00 3.70 1,500.00 מ"א צביעת אבני שפה בצבע בגוונים שונים 3.51.32.0060
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36/2020כתב כמויות למכרז מספר 
m לרק"ל קו ירוק1עבודות אינפרא 

תת כתב: מסילה שלישית

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

17,010.50 עבודות סימון כבישים 51.32 סה"כ לתת פרק:

384,210.50 עבודות סלילה 51 סה"כ לפרק:

קווי מים, ביוב וניקוז 57 פרק:

קווי ניקוז 57.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,000.00 1,000.00 2.00 יח' תוספת מחיר עבור בניית תא ביקורות על קו ניקוז קיים 3.57.1.0010

6,000.00 1,200.00 5.00 יח' תוספת מחיר עבור חיבור קו ניקוז לתא ביקורת/ קולטן קיים 3.57.1.0020

5,000.00 200.00 25.00 מ"א 3.57.1.0030 מ"מ4.7 מ"מ עובי דופן 160 בקוטר P.V.Cצינור 

13,000.00 קווי ניקוז 57.1 סה"כ לתת פרק:

13,000.00 קווי מים, ביוב וניקוז 57 סה"כ לפרק:

עבודות מים - גיחון 90 פרק:

הנחת קוי מים מפלדה 90.1 תת פרק:

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

) את עבודות החפירה ו/או1מחירי הנחת צינור המונח בקרקע כוללים (
החציבה בכל סוגי הקרקע, סילוק החומר החפור לאתר שפיכה מאושר,

אספקה, פיזור והידוק של שומשו ומצע סוג א' בכל עומק התעלה עד
) פזור הצינורות,חיתוכם,ריתוכם או2שכבת האספלט-הכל לפי פרט. (

הברגתם (כולל התאמות), מעבר מכשולים ע"י ריתוכים אלכסוניים ו/א ו
) כל החיבורים3יצירת למדים. צביעת צינקרומט בהברגות. (

)4וההתחברויות לקו החדש יבוצעו בעזרת אביזרים חרושתיים בלבד. (
שטיפת הקו בספוג, ביצוע טסט לחץ, חיטוי, תיקון והשלמת ציפוי

חיצוני,פנימי ותיקון ראשים.

2,996.00 299.60 10.00 מ"א 3.90.1.0030 מ'1.5 עומק עד 4הנחת צנור פלדה בריתוך "

158,895.00 529.65 300.00 מ"א 3.90.1.0040 מ'2.0עומק עד 10הנחת צנור פלדה בריתוך "

1,005.80 50.29 20.00 מטע התחברות צינור חדש לקיים (כולל ניקוז) 3.90.1.0050

162,896.80 הנחת קוי מים מפלדה 90.1 סה"כ לתת פרק:

עבודות עפר 90.2 תת פרק:
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36/2020כתב כמויות למכרז מספר 
m לרק"ל קו ירוק1עבודות אינפרא 

תת כתב: מסילה שלישית

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,268.40 56.71 40.00 מ"ק 3.90.2.0010 מ' (מילוי במצע סוג א')0.00-4.00חפירת בורות בעומק 

58,850.00 267.50 220.00 מ"ק 3.90.2.0020 במקום מצע סוג א'CLSMתוספת למילוי חפירה ב- 

61,118.40 עבודות עפר 90.2 סה"כ לתת פרק:

התקנה והרכבת אביזרים 90.3 תת פרק:

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

449.40 22.47 20.00 מטע חיתוך צינור פלדה 3.90.3.0020

719.04 44.94 16.00 מטע אטום קו בפלטה או כיפה 3.90.3.0030

209.72 104.86 2.00 יח' הרכבת ב.כ.א. או שסתום אוויר בכל קוטר 3.90.3.0040

1,378.16 ה והרכבת אביזרים התקנ 90.3 סה"כ לתת פרק:

ריצופים גדרות ואספלטים 90.6 תת פרק:

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

23,112.00 77.04 300.00 מ"ר 3.90.6.0020 ס"מ5תיקון אספלט זמני (חם) בכביש עובי 

41,409.00 138.03 300.00 מ"א 3.90.6.0030 ס"מ12תיקון אספלט בכביש עובי 

2,675.00 133.75 20.00 מ"ר 3.90.6.0040 ס"מ15 מ"ר עובי 10תיקון אספלט בשטח קטן מ-

67,196.00 ריצופים גדרות ואספלטים 90.6 סה"כ לתת פרק:

חומרים 90.10 תת פרק:

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

583.89 47.86 12.20 מ"א )101703 + בטון דחוס (GR-B 5/32 4צינור טריו " 3.90.10.0020
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36/2020כתב כמויות למכרז מספר 
m לרק"ל קו ירוק1עבודות אינפרא 

תת כתב: מסילה שלישית

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
63,440.00 208.00 305.00 מ"א )101700*+ בטון דחוס (42 5/32 10צינור טריו י 3.90.10.0030

אביזרים

43.36 21.68 2.00 יח' I -ISO7005/1- 2" 100919 חלק (60 ת"י 4 אוגן( 3.90.10.0050

444.16 222.08 2.00 יח' )100516 מעלות (90 10קשת מבוטן י 3.90.10.0060

111.80 27.95 4.00 יח' )100513 מעלות (90 4קשת מבוטןי 3.90.10.0070

51.42 51.42 1.00 יח' )100727 (540 אורך 300 קוטר 10ספוג לניקוי צינורות" 3.90.10.0080

320.00 64.00 5.00 יח' )100183 מיא (10 סימ רוחב 10סרט משוריין ללא בטון  3.90.10.0090

238.05 238.05 1.00 יח' )100176 מטר (200סרט ניילון כחול לסימון צינור מים  3.90.10.0100

1,430.66 715.33 2.00 יח' )102367י (4*3הידרנט כפול  3.90.10.0110

66,663.34 חומרים 90.10 סה"כ לתת פרק:

359,252.70 עבודות מים - גיחון 90 סה"כ לפרק:

4,711,467.20 מסילה שלישית 3 סה"כ לתת כתב:
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36/2020כתב כמויות למכרז מספר 
m לרק"ל קו ירוק1עבודות אינפרא 

תת כתב: הקצבים, רגי' ועבודות מיוחדות

51פרק  51 פרק:

51.2תת פרק  51.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
20,000.00 20.00 1,000.00 מ"ק חפירת מצעים קיימים ומיונם לצורך שימוש חוזר לפי הנחיית מנה"פ בלבד 6.51.2.0010

20,000.00 51.2תת פרק  51.2 סה"כ לתת פרק:

51.4תת פרק  51.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
55,850.00 1,117.00 50.00 מ"א 6.51.4.0010 מטר גובה עפ"י דרישת מחלקת לאיכות הסביבה4גדר אקוסטי עד 

500,000.00 500,000.00 קומפלט1.00 עבודות רג'י לאתר קדישא הכוללים מחפרונים, באגרים, ועבודת פועלים 6.51.4.0020

316,379.41 316,379.41 קומפלט1.00 עבודות רג'י 6.51.4.0030

872,229.41 51.4תת פרק  51.4 סה"כ לתת פרק:

הסדרי תנועה זמניים בהתאם למסמכי המכרז 51.53 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,227,410.00 122,741.00 10.00 חודש 6.51.53.0010 חודשים (מחיר קבוע + משתנה)10 - 1הקצב עבור שלב 

688,395.00 137,679.00 5.00 חודש 6.51.53.0020 חודשים (מחיר קבוע + משתנה)5 - 2הקצב עבור שלב 

794,143.00 113,449.00 7.00 חודש 6.51.53.0030 חודשים (מחיר קבוע + משתנה)7 - 3הקצב עבור שלב 

2,709,948.00 יים בהתאם למסמכי המכרז הסדרי תנועה זמנ 51.53 סה"כ לתת פרק:

3,602,177.41 51פרק  51 סה"כ לפרק:

3,602,177.41 הקצבים, רגי' ועבודות מיוחדות 6 סה"כ לתת כתב:


