
22/07/2020 מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ
1עמוד: חסוי

162/2019מכרז מספר :

מעוות יום וגי ילדים - רמות שכטמן

יוסי ויסלר מהל פרוייקט: 3,203,512.53 אומדן (ללא מע"מ):

מעון יום ברמות שכטמן 4023 פרוייקט:

בצוע 2

ריכוז למכרז

ביוי - מעון יום (קומת קרקע) 1 תת כתב:

סה"כ ושא

2,323.09 חגורות 1.2.72 תת פרק:

3,940.78 בטון טופיג ובטון שיפועים 1.2.85 תת פרק:

6,263.87עבודות בטון יצוק באתר 1.2 סה"כ לפרק:

30,688.40 ביה בבלוקי בטון 1.4.10 תת פרק:

30,688.40עבודות ביה 1.4 סה"כ לפרק:

17,430.00 איטום רצפות מבים ורצפות מרתפים ביריעות ביטומיות 1.5.23 תת פרק:

14,584.10 איטום רצפות בטון עם ציפוי צמטי הידראולי 1.5.24 תת פרק:

5,004.70 איטום רצפות חדרים רטובים 1.5.28 תת פרק:

17,786.80 איטום קירות בציפוי צמטי הידראולי 1.5.35 תת פרק:

9,746.19 בידוד תרמי ואקוסטי 1.5.70 תת פרק:

23,240.00 מיעת חדירת גז ראדון למבה מהאדמה 1.5.81 תת פרק:

87,791.79עבודות איטום 1.5 סה"כ לפרק:

52,622.00 עבודות גרות 1.6.1 תת פרק:

83,838.30 עבודות מסגרות 1.6.2 תת פרק:

15,936.00 ארוות מטבח משטחי עבודה ודלפקים 1.6.20 תת פרק:

152,396.30גרות אומן ומסגרות פלדה 1.6 סה"כ לפרק:

1,528.86 ציורות פלדה מגולווים 1.7.11 תת פרק:

73,295.64 ציורות פלסטיים 1.7.12 תת פרק:

3,159.70 ברזים, שסתומים ומסים 1.7.21 תת פרק:

16,948.60 ציורות למערכת קזים 1.7.31 תת פרק:

11,661.50 מחסומי רצפה ותעלות יקוז 1.7.34 תת פרק:

12,981.20 אסלות, מיכלי הדחה ומשתות 1.7.41 תת פרק:

8,374.70 כיורים וקערות 1.7.42 תת פרק:

3,037.80 אמבטיות ואגיות 1.7.43 תת פרק:

17,778.60 ברזים וסוללות 1.7.45 תת פרק:

4,207.19 משטחי שיש (אבן), משטחי "אבן קיסר", ומשטחים אקריליים 1.7.46 תת פרק:

16,600.00 יקוז מי גשמים 1.7.50 תת פרק:

23,439.20 ציורות 1.7.61 תת פרק:

1,178.60 שוחות ומפלים 1.7.62 תת פרק:

5,826.60 מפרידי שומן 1.7.65 תת פרק:

5,335.24 עמדות וציוד לכיבוי אש בתוך הביין 1.7.96 תת פרק:

2,075.00 ספחים ואביזרים למערכת מתזים (ספריקלרים) 1.7.97 תת פרק:

10,292.00 מערכות סולריות (דודי שמש) 1.7.98 תת פרק:

1,045.80 איטום מעברים גד אש 1.7.99 תת פרק:
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סה"כ ושא

218,766.23מתקי תברואה 1.7 סה"כ לפרק:

11,578.50 חפירות ובסיסי בטון 1.8.11 תת פרק:

5,104.50 תאי בקרה 1.8.12 תת פרק:

6,606.80 צרת חשמל פלסטית 1.8.21 תת פרק:

9,379.00 תעלות כבלים 1.8.23 תת פרק:

2,473.40 )XLPE) N2XYכבלי חושת   1.8.31 תת פרק:

3,445.00 מוליכי חושת מבודדים 1.8.34 תת פרק:

2,469.30 מוליכי חושת גלויים 1.8.35 תת פרק:

547.80 כבלים חסיי אש 1.8.37 תת פרק:

1,942.20 כבלי טלפון 1.8.38 תת פרק:

6,148.64 הארקות והגות אחרות 1.8.40 תת פרק:

830.00 עמודי תאורה וזרועות 1.8.56 תת פרק:

589.30 מגשי ציוד ואביזרים 1.8.57 תת פרק:

16,351.00 C.Iמבה ללוחות חשמל ותיבות  1.8.61 תת פרק:

380.97 Cמא"זים אופיין  1.8.62 תת פרק:

13,728.20 מאמ"תים 1.8.63 תת פרק:

8,943.25 ממסרים ומגעים 1.8.66 תת פרק:

2,012.75 שאים, קבלים, אביזרי פיקוד ובקרה ומכשירי מדידה 1.8.69 תת פרק:

522.90 בתי תקע 1.8.72 תת פרק:

27,307.00 גופי תאורה פלורסטים 1.8.81 תת פרק:

43,475.40 תאורת לדים 1.8.85 תת פרק:

30,461.00 קודות מאור 1.8.96 תת פרק:

12,719.75 קודות בתי תקע 1.8.97 תת פרק:

24,106.52 קודות שוות 1.8.98 תת פרק:

1,494.00 בדיקת בודק מוסמך 1.8.99 תת פרק:

232,617.18מתקי חשמל 1.8 סה"כ לפרק:

44,132.06 טיח פים 1.9.11 תת פרק:

6,048.63 טיח גבס וטיח לממ"ד 1.9.13 תת פרק:

50,180.69עבודות טיח 1.9 סה"כ לפרק:

78,396.59 ריצוף באריחי גריט פורצלן וקרמיקה 1.10.31 תת פרק:

40,032.66 חיפוי קירות 1.10.50 תת פרק:

4,218.46 סימון גד החלקה 1.10.63 תת פרק:

122,647.71עבודות ריצוף וחיפוי 1.10 סה"כ לפרק:

20,769.92 צבע פים 1.11.11 תת פרק:

20,769.92עבודות צביעה 1.11 סה"כ לפרק:

48,733.45 עבודות אלומייום 1.12.1 תת פרק:

48,733.45עבודות אלומייום 1.12 סה"כ לפרק:

חיפוי בלוחות אבן 1.14.1 תת פרק:

אדים, חשפים, משקופים וספים 1.14.2 תת פרק:

עבודות מיוחדות בקירות אבן ודבכי ראש 1.14.3 תת פרק:

חיפוי קירות בלוחות אבן (טבעי ותעשייתי) 1.14.4 תת פרק:

תוספות למחירי החיפויים בקירות 1.14.70 תת פרק:

עבודות אבן 1.14 סה"כ לפרק:

מקררי מים צטריפוגליים 1.15.11 תת פרק:

מפוחים 1.15.20 תת פרק:

מזגים מפוצלים ויחידות מיי מרכזיות 1.15.41 תת פרק:

תעלות פח 1.15.61 תת פרק:

תעלות פי.וי.סי 1.15.63 תת פרק:

אביזרי פיזור אוויר 1.15.65 תת פרק:

מערכות ייקה וסיון אוויר למטבחים 1.15.67 תת פרק:

מערכות אוורור וסיון אוויר למרחבים מוגים ולמקלטים 1.15.70 תת פרק:

מערכת ידוף מטבחים 1.15.99 תת פרק:

מתקי מיזוג אוויר 1.15 סה"כ לפרק:
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4,100.20מתקי הסקה 1.16 סה"כ לפרק:

688.90 מסדים/ארוות ואביזרי זיווד 1.18.30 תת פרק:

240.70 אביזרי קצה לטלפויה אלוגית 1.18.40 תת פרק:

929.60תשתיות תקשורת 1.18 סה"כ לפרק:

27,306.17 מחיצות גבס וחיפוי פים לקירות 1.22.11 תת פרק:

55,828.75 תקרות פריקות מאריחים מירלים 1.22.21 תת פרק:

17,917.67 תקרות אלומייום ופח מגולוון 1.22.22 תת פרק:

10,333.50 מערכת מחיצות לשירותים ומקלחות 1.22.41 תת פרק:

111,386.09רכיבים מתועשים בביין 1.22 סה"כ לפרק:

3,423.75 כלוסאות בטון בקדיחה יבשה 1.23.10 תת פרק:

3,423.75כלוסאות ואלמטי סלארי, לביסוס מבים ולדיפון 1.23 סה"כ לפרק:

19,240.23 הריסת קירות ומחיצות מביה ומבטון 1.24.12 תת פרק:

19,240.23הריסות ופירוקים 1.24 סה"כ לפרק:

913.00 שילוט וסימון מרחבים מוגים וממ"דים 1.29.30 תת פרק:

913.00שילוט והכווה בביים 1.29 סה"כ לפרק:

14,367.30 אביזרים במקלחת ובשירותים 1.30.11 תת פרק:

14,367.30ריהוט וציוד מורכב בבין 1.30 סה"כ לפרק:

46,776.31 ציוד מטבח 1.31.1 תת פרק:

46,776.31ציוד מטבחים ציבוריים 1.31 סה"כ לפרק:

19,314.10 אביזרים לרכזת ממועת 1.34.12 תת פרק:

830.00 חייגן אוטומטי וחווט למערכת גילוי אש 1.34.13 תת פרק:

10,250.50 מערכות כיבוי אש 1.34.20 תת פרק:

11,620.00 מערכת כריזת חרום משולב עם טלפון כבאים ומערכת גילוי 1.34.22 תת פרק:

42,014.60מערכות גילוי וכיבוי אש 1.34 סה"כ לפרק:

8,084.20 איטרקום 1.35.10 תת פרק:

2,664.30 מערכת בקרת כיסה 1.35.56 תת פרק:

10,748.50מערכות בקרת מבים 1.35 סה"כ לפרק:

456.50 מתקי תברואה 1.59.70 תת פרק:

456.50מרחבים מוגים ומקלטים 1.59 סה"כ לפרק:

258.96 אביזרים מפלדה 1.87.96 תת פרק:

258.96חומרי שרברבות 1.87 סה"כ לפרק:

2,133.00 צרת חשמל פלסטית 1.88.21 תת פרק:

5,356.05 כבלי חושת 1.88.31 תת פרק:

1,037.50 כבלי אלומייום 1.88.34 תת פרק:

429.94 Cמא"זים אופיין  1.88.62 תת פרק:

8,956.49חומרי חשמל 1.88 סה"כ לפרק:

ביוי - מעון יום (קומת קרקע)סה"כ לתת כתב: 11,234,427.06

ביוי - גי ילדים (קומה ראשוה) 2 תת כתב:

סה"כ ושא

חגורות 2.2.72 תת פרק:

בטון טופיג ובטון שיפועים לגגות 2.2.85 תת פרק:

עבודות בטון 2.2 סה"כ לפרק:

ביה בבלוקי בטון 2.4.10 תת פרק:

עבודות ביה 2.4 סה"כ לפרק:

איטום גגות ביריעות ביטומיות משוכללות 2.5.13 תת פרק:

PVCאיטום גגות ביריעות  2.5.14 תת פרק:

איטום רצפות חדרים רטובים 2.5.28 תת פרק:

איטום קירות בציפוי צמטי 2.5.29 תת פרק:

הלבה והגה על איטום גגות, רצפות וקירות תת קרקעיים 2.5.30 תת פרק:

בידוד תרמי ואקוסטי 2.5.70 תת פרק:

עבודות איטום 2.5 סה"כ לפרק:

עבודות גרות 2.6.1 תת פרק:
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סה"כ ושא

עבודות מסגרות 2.6.2 תת פרק:

ארוות מטבח משטחי עבודה ודלפקים 2.6.20 תת פרק:

גרות אומן ומסגרות פלדה 2.6 סה"כ לפרק:

כלים ואביזרי מים 2.7.1 תת פרק:

דוודי מים חשמליים 2.7.4 תת פרק:

2.7.21 תת פרק:

משטחי שיש (אבן), משטחי "אבן קיסר" ומשטחים אקריליים "קוריאן" 2.7.46 תת פרק:

מיכלי מים 2.7.80 תת פרק:

מתקי תברואה 2.7 סה"כ לפרק:

קודות 2.8.1 תת פרק:

איסטלציה חשמלית 2.8.2 תת פרק:

גופי תאורה 2.8.3 תת פרק:

לוחות חשמל 2.8.4 תת פרק:

הארקות 2.8.5 תת פרק:

מערכת גילוי אש 2.8.6 תת פרק:

מערכת איטרקום 2.8.7 תת פרק:

עבודות חשמל 2.8 סה"כ לפרק:

טיח פים 2.9.11 תת פרק:

טיח גבס וטיח לממ"ד 2.9.13 תת פרק:

עבודות טיח 2.9 סה"כ לפרק:

ריצוף באריחי גריט פורצלן וקרמיקה 2.10.31 תת פרק:

חיפוי קירות 2.10.50 תת פרק:

עבודות ריצוף וחיפוי 2.10 סה"כ לפרק:

צבע פים 2.11.11 תת פרק:

עבודות צביעה 2.11 סה"כ לפרק:

עבודות אלומייום 2.12.1 תת פרק:

עבודות אלומייום 2.12 סה"כ לפרק:

חיפוי בלוחות אבן 2.14.1 תת פרק:

אדים, חשפים, משקופים וספים 2.14.2 תת פרק:

עבודות מיוחדות בקירות אבן ודבכי ראש 2.14.30 תת פרק:

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

תוספות למחירי החיפויים בקירות 2.14.70 תת פרק:

עבודות אבן 2.14 סה"כ לפרק:

מזגי אויר 2.15.1 תת פרק:

מערכת אויר דחוס 2.15.2 תת פרק:

2.15.3 תת פרק:

2.15.4 תת פרק:

מתקי מיזוג אוויר 2.15 סה"כ לפרק:

מחיצות גבס וחיפוי פים לקירות 2.22.11 תת פרק:

תקרות פריקות מאריחים מירלים 2.22.21 תת פרק:

תקרות אלומייום ופח מגולוון 2.22.22 תת פרק:

תקרות גבס ופתחי שירות 2.22.25 תת פרק:

מערכת מחיצות לשירותים ומקלחות 2.22.41 תת פרק:

רכיבים מתועשים בביין 2.22 סה"כ לפרק:

29.30תת פרק  2.29.30 תת פרק:

שילוט והכווה בביים 2.29 סה"כ לפרק:

אביזרים במקלחת ובשירותים 2.30.11 תת פרק:

ריהוט וציוד מורכב בבין 2.30 סה"כ לפרק:

מתקי תברואה 2.59.70 תת פרק:

מרחבים מוגים ומקלטים 2.59 סה"כ לפרק:

ביוי - גי ילדים (קומה ראשוה)סה"כ לתת כתב: 2

פיתוח מעוות 3 תת כתב:
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5,005.07 מילוי מובא, מצעים והידוק 3.1.2 תת פרק:

5,005.07עבודות עפר 3.1 סה"כ לפרק:

2,711.98 מצעים 3.2.11 תת פרק:

1,984.63 מרצפים ורצפות 3.2.50 תת פרק:

630.00 בטון טופיג ובטון שיפועים לגגות 3.2.85 תת פרק:

10,501.43 משטחים ומשולשי מדרגות 3.2.92 תת פרק:

15,828.03עבודות בטון יצוק באתר 3.2 סה"כ לפרק:

658.97 איטום גגות ביריעות ביטומיות משוכללות 3.5.13 תת פרק:

648.20 5.50תת פרק  3.5.50 תת פרק:

1,307.17עבודות איטום 3.5 סה"כ לפרק:

23,181.90 עבודות מסגרות 3.6.2 תת פרק:

15,161.11 מאחזי יד ופסי הגה מפלדה,עץ, אלומייום ופלסטיק 3.6.55 תת פרק:

38,343.01עבודות גרות ומסגרות 3.6 סה"כ לפרק:

8,032.74 קודות 3.8.1 תת פרק:

13,880.09 איסטלציה חשמלית 3.8.2 תת פרק:

8,051.00 גופי תאורה 3.8.3 תת פרק:

1,942.20 הארקות 3.8.5 תת פרק:

522.90 מערכת גילוי אש 3.8.6 תת פרק:

32,428.93עבודות חשמל 3.8 סה"כ לפרק:

20,648.51 טיח חוץ 3.9.21 תת פרק:

20,648.51עבודות טיח 3.9 סה"כ לפרק:

1,427.60 סימוי אזהרה בריצוף 3.10.61 תת פרק:

1,427.60עבודות ריצוף וחיפוי 3.10 סה"כ לפרק:

14,503.18 צבע חוץ 3.11.12 תת פרק:

14,503.18עבודות צביעה 3.11 סה"כ לפרק:

10,996.09 חיפוי קירות בלוחות אבן (טבעי ותעשייתי) 3.14.4 תת פרק:

28,744.89 ריצוף משטחים באבן 3.14.80 תת פרק:

39,740.98עבודות אבן 3.14 סה"כ לפרק:

ריצוף באבים משתלבות 3.40.53 תת פרק:

אבי שפה וגן, אבי תיחום וסריג לעצים 3.40.54 תת פרק:

פיתוח ופי 3.40 סה"כ לפרק:

3,561.21 עיבוד הקרקע ואדמת גיון 3.41.11 תת פרק:

18,936.45 טיעה 3.41.20 תת פרק:

273.90 אביזרים לראש בקרה 3.41.40 תת פרק:

2,739.00 מחשבים ובקרי השקיה 3.41.50 תת פרק:

12,546.80 צרת השקיה 3.41.70 תת פרק:

1,947.60 שלוחות טפטוף 3.41.80 תת פרק:

2,988.00 שוחות בקרה 3.41.90 תת פרק:

15,438.00 ראשי מערכת 3.41.99 תת פרק:

58,430.96גיון והשקיה 3.41 סה"כ לפרק:

10,293.66 ארגזי חול 3.42.57 תת פרק:

13,902.50 מתקי משחק סטדרטיים 3.42.61 תת פרק:

25,752.24 משטחי בלימה למתקי משחק, כושר ומסלולי ריצה 3.42.65 תת פרק:

21,995.00 סככות ורשתות צל 3.42.67 תת פרק:

71,943.40ריהוט חוץ 3.42 סה"כ לפרק:

134,544.16 גדרות פלדה 3.44.12 תת פרק:

2,903.84 גדרות ומעקות מרשתות פלדה מרותכות 3.44.13 תת פרק:

5,478.00 שערים מפרופילי פלדה 3.44.31 תת פרק:

11,952.00 שערים מרשתות מרותכות 3.44.32 תת פרק:

154,878.00גדרות ושערים 3.44 סה"כ לפרק:

5,773.16 עבודות הכה ופירוק 3.51.10 תת פרק:

5,860.63 עבודות עפר 3.51.20 תת פרק:

16,945.98 עבודות אספלט 3.51.40 תת פרק:

14,566.50 צרת יקוז 3.51.62 TRIAL MODE − Click here for more informationתת פרק:

http://www.bullzip.com/dispatch/?action=Trial&productid=pdf&v=11.13.2823&f=Professional%20features:%20Remote%20session%20on%20Citrix%20or%20Terminal%20Server&rd=trial&fl=&rfl=PRO


סה"כ ושא

25,320.81 תמרור ושילוט 3.51.81 תת פרק:

2,104.88 צביעה וסימון דרכים 3.51.82 תת פרק:

70,571.96סלילת כבישים ורחבות 3.51 סה"כ לפרק:

3,668.60 ציורות פלדה 3.57.11 תת פרק:

25,584.75 ציורות פלסטיים 3.57.12 תת פרק:

1,610.20 חיבור קווי מים 3.57.14 תת פרק:

5,170.90 מגופים, "גמל" מים 3.57.21 תת פרק:

5,295.40 שסתומים ומסים 3.57.22 תת פרק:

3,145.70 ברזי כיבוי אש (הידרטים) מחוץ לביין 3.57.26 תת פרק:

43,209.80 שוחות בקרה עגולות מחוליות טרומיות 3.57.42 תת פרק:

5,702.10 תוספות לשוחות בקרה 3.57.43 תת פרק:

3,137.40 מפלים 3.57.46 תת פרק:

2,888.40 שוחות בקרה מרובעות מחוליות טרומיות 3.57.62 תת פרק:

5,843.20 קידוחי יקוז 3.57.67 תת פרק:

105,256.45קווי מים, ביוב ותיעול 3.57 סה"כ לפרק:

11,412.50 , קידוחי יסיון וחדירות הקרקעD.C.Pבדיקת  3.68.80 תת פרק:

11,412.50בדיקות מעבדה לקרקע, דרכים ובטון 3.68 סה"כ לפרק:

581.00 מכסה משולב בטון יצקת 3.98.99 תת פרק:

581.00חומרים ומוצרים לעבודות פיתוח 3.98 סה"כ לפרק:

פיתוח מעוותסה"כ לתת כתב: 3642,306.75

פיתוח גי ילדים 4 תת כתב:

סה"כ ושא

בטון טופיג ובטון שיפועים לגגות 4.2.85 תת פרק:

עבודות בטון יצוק באתר 4.2 סה"כ לפרק:

איטום גגות ביריעות ביטומיות משוכללות 4.5.13 תת פרק:

הלבה והגהעל איטום גגות, רצפות וקירות תת קרקעיים 4.5.50 תת פרק:

עבודות איטום 4.5 סה"כ לפרק:

עבודות מסגרות 4.6.2 תת פרק:

עבודות גרות ומסגרות 4.6 סה"כ לפרק:

מחסומי ריצפה,סיפוים למזגים ותעלות יקוז 4.7.34 תת פרק:

מתקי תברואה 4.7 סה"כ לפרק:

קודות 4.8.1 תת פרק:

איסטלציה חשמלית 4.8.2 תת פרק:

גופי תאורה 4.8.3 תת פרק:

הארקות 4.8.5 תת פרק:

מערכת גילוי אש 4.8.6 תת פרק:

עבודות חשמל 4.8 סה"כ לפרק:

טיח חוץ 4.9.21 תת פרק:

עבודות טיח 4.9 סה"כ לפרק:

צבע חוץ 4.11.12 תת פרק:

עבודות צביעה 4.11 סה"כ לפרק:

עבודות מיוחדות בקירות אבן ודבכי ראש 4.14.30 תת פרק:

עבודות אבן 4.14 סה"כ לפרק:

ריצוף באבים משתלבות 4.40.53 תת פרק:

פיתוח ופי 4.40 סה"כ לפרק:

מתקי משחק סטדרטיים 4.42.61 תת פרק:

משטחי בלימה למתקי משחק, כושר ומסלולי ריצה 4.42.65 תת פרק:

סככות ורשתות צל 4.42.67 תת פרק:

ריהוט חוץ 4.42 סה"כ לפרק:

גדרות פלדה 4.44.12 תת פרק:

גדרות ומעקות מרשתות פלדה מרותכות 4.44.13 תת פרק:

שערים מפרופילי פלדה 4.44.31 תת פרק:
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סה"כ ושא

שערים מרשתות מרותכות 4.44.32 תת פרק:

גידור 4.44 סה"כ לפרק:

סלילת כבישים ורחבות 4.51.30 תת פרק:

סלילת כבישים ורחבות 4.51 סה"כ לפרק:

פיתוח גי ילדיםסה"כ לתת כתב: 4

שלד מבה 5 תת כתב:

סה"כ ושא

44,332.38 חפירה ו/או חציבה 5.1.1 תת פרק:

34,299.75 מילוי מובא, מצעים והידוק 5.1.2 תת פרק:

78,632.13עבודות עפר 5.1 סה"כ לפרק:

57,786.78 מצעים 5.2.1 תת פרק:

91,934.95 יסודות ועמודי יסוד 5.2.2 תת פרק:

51,646.75 קורות יסוד וקירות מסד 5.2.3 תת פרק:

130,003.94 מרצפים 5.2.4 תת פרק:

178,627.21 קירות ועמודים 5.2.5 תת פרק:

42,427.94 קורות מעקות וחגורות 5.2.6 תת פרק:

224,544.88 תקרות וגגות 5.2.7 תת פרק:

12,412.40 יציקות בייים ושוות 5.2.8 תת פרק:

256,719.00 פלדת זיון 5.2.9 תת פרק:

1,046,103.84עבודות בטון יצוק באתר 5.2 סה"כ לפרק:

28,012.50 איטום חלקי בטון הבאים במגע עם הקרקע 5.5.2 תת פרק:

61,627.50 איטום רצפת מבה 5.5.3 תת פרק:

89,640.00עבודות איטום 5.5 סה"כ לפרק:

שלד מבהסה"כ לתת כתב: 51,214,375.96

שלד פיתוח 6 תת כתב:

סה"כ ושא

4,876.25 חפירה ו/או חציבה 6.1.1 תת פרק:

4,876.25עבודות עפר 6.1 סה"כ לפרק:

9,553.30 מצעים 6.2.1 תת פרק:

13,695.00 יסודות 6.2.2 תת פרק:

34,528.00 קירות 6.2.5 תת פרק:

20,916.00 פלדת זיון 6.2.9 תת פרק:

78,692.30עבודות בטון יצוק באתר 6.2 סה"כ לפרק:

28,834.20 איטום חלקי בטון הבאים במגע עם הקרקע 6.5.2 תת פרק:

28,834.20עבודות איטום 6.5 סה"כ לפרק:

שלד פיתוחסה"כ לתת כתב: 6112,402.75

משותף 7 תת כתב:

סה"כ ושא

עבודות הכה ופירוק 7.17.10 תת פרק:

 7.17.40וסעים לבין ציבור (ללא חדר מכוה)8מעליות ל- תת פרק:

מעליות 7.17 סה"כ לפרק:

משותףסה"כ לתת כתב: 7

3,203,512.53סה"כ לכל כתב הכמויות:
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מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 8עמוד: 22/07/2020 חסוי

162/2019כתב כמויות למכרז מספר 

מעונות יום וגני ילדים - רמות שכטמן
m

תת כתב: בינוי - מעון יום (קומת קרקע)

עבודות בטון יצוק באתר 2 פרק:

חגורות 2.72 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

1,483.79 1,469.10 1.01 מ"ק ) יצוקות על מחיצות ברוחב2-4, חשיפה 5 (שקיעה "30חגורות בטון ב-
 ס"מ לרבות מעל הפתחים10

1.2.72.0010

839.30 1,311.40 0.64 מ"ק 20) יצוקות על קירות ברוחב 2-4, חשיפה 5 (שקיעה "30חגורות בטון ב-
ס"מ לרבות מעל הפתחים

1.2.72.0020

2,323.09 חגורות 2.72 סה"כ לתת פרק:

בטון טופינג ובטון שיפועים 2.85 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

2,646.88 43.99 60.17 מ"ר 1.2.85.0010 ס"מ מעל לאיטום בחדרים רטובים4"מדה" בעובי 

1,293.90 18.26 70.86 מ"א  (איטום הרולקה1:3 ס"מ מטיט צמנט 6x6רולקות משולשות במידות 
נמדד בנפרד)

1.2.85.0020

3,940.78 בטון טופינג ובטון שיפועים 2.85 סה"כ לתת פרק:

6,263.87 עבודות בטון יצוק באתר 2 סה"כ לפרק:

עבודות בניה 4 פרק:

בניה בבלוקי בטון 4.10 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

17,144.21 112.88 151.88 מ"ר 1.4.10.0010 ס"מ10 חורים בעובי 4קירות בלוקי בטון חלולים 

13,544.19 141.10 95.99 מ"ר 1.4.10.0020 ס"מ20 חורים בעובי 4קירות בלוקי בטון חלולים 

30,688.40 בניה בבלוקי בטון 4.10 סה"כ לתת פרק:

30,688.40 עבודות בניה 4 סה"כ לפרק:

עבודות איטום 5 פרק:

איטום רצפות מבנים ורצפות מרתפים ביריעות ביטומניות 5.23 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

17,430.00 58.10 300.00 מ"ר איטום בטון רזה בשכבה אחת של יריעות ביטומניות אלסטומריות
 חול" או5R , כדוגמת "פוליפז R מסוג SBSמושבחות בפולימר 

5R שחור" או "ישראנובה 5R שחור" או "ספירפלקס 5R"ביטומגום 
 מ"מ, המולחמות לתשתית שצופתה תחילה 5שחור" או ש"ע בעובי 

" או "ספיר פריימר101" או "פריימר GS-474בפריימר  ביטומני מסוג "
B-2000 ס"מ10 גר'/מ"ר ובהלחמה בחפיפה של 300" או ש" ע בכמות 

1.5.23.0010
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מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 9עמוד: 22/07/2020 חסוי

162/2019כתב כמויות למכרז מספר 

מעונות יום וגני ילדים - רמות שכטמן
m

תת כתב: בינוי - מעון יום (קומת קרקע)

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

איטום רצפות מבנים ורצפות מרתפים ביריעות ביטומניות17,430.00 5.23 סה"כ לתת פרק:

איטום רצפות בטון עם ציפוי צמנטי הידראולי 5.24 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

14,584.10 56.44 258.40 מ"ר איטום רצפות בטון ובטון רזה עם ציפוי פולימרי חד רכיבי גמיש מסוג
 ק"ג/מ"ר בשתי4" או ש"ע, בכמות כוללת של 100"טורוסיל פלקס 

שכבות

1.5.24.0010

14,584.10 איטום רצפות בטון עם ציפוי צמנטי הידראולי 5.24 סה"כ לתת פרק:

איטום רצפות חדרים רטובים 5.28 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

5,004.70 73.04 68.52 מ"ר איטום רצפות חדרים רטובים בציפויים ביטומניים אלסטומריים
מושבחים בפולימרים מסוג "אלסטופלקס" או "אלסטופז" או "מסטיגום

" או ש"ע, לרבות פריימר ביטומני מסוג1" או "נאפופלקס פרופי טק 10
" או ש"ע בכמות1000"פז יסוד" או "פריימר מסטיגום" או "ספיר יסודי 

 ק"ג/מ"ר לקבלת3 שכבות ציפ וי בכמות כוללת של 2 גר'/מ"ר, 300
 מ"מ2ציפוי יבש בעובי של 

1.5.28.0010

5,004.70 איטום רצפות חדרים רטובים 5.28 סה"כ לתת פרק:

איטום קירות בציפוי צמנטי הידראולי 5.35 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

17,786.80 60.59 293.56 מ"ר איטום קירות בציפוי צמנטי פולימרי דו רכיבי מסוג "ביטומסיל גמיש"
 ק"ג/מ"ר בשלוש שכבות3או ש"ע בכמות כוללת 

1.5.35.0010

17,786.80 איטום קירות בציפוי צמנטי הידראולי 5.35 סה"כ לתת פרק:

בידוד תרמי ואקוסטי 5.70 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

9,746.19 33.20 293.56 מ"ר בידוד תרמי לקירות חיצוניים ע"י לוחות פוליסטירן משוחל פומבורד
 ס"מ ובעובי60X125(קל-קר דחוס) או ש"ע, עמידים למים ולחות במידות 

 ס"מ3 

1.5.70.0010

9,746.19 בידוד תרמי ואקוסטי 5.70 סה"כ לתת פרק:

מניעת חדירת גז ראדון למבנה מהאדמה 5.81 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

23,240.00 166.00 140.00 מ"א   למניעת חדירת גז ראדוןSOIL GAS COLLECTION (S.G.C)מערכת 
מהאדמה למבנה, מתוצרת ארה"ב משווק ע"י חב' א.מ.נ. או ש"ע,

מותקנת  בהיקף הפנימי של המבנה, לפני יציקת רצפה ראשונה, ישירות
על האדמה או על ארגזי פוליביד. המחיר כולל תכנון, חומר, עבודה

 מ'50ואחריות לאי חדירת ראדון למבנה. מינימום הזמנה 

1.5.81.0010

TRIAL MODE − Click here for more information

http://www.bullzip.com/dispatch/?action=Trial&productid=pdf&v=11.13.2823&f=Professional%20features:%20Remote%20session%20on%20Citrix%20or%20Terminal%20Server&rd=trial&fl=&rfl=PRO


מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 10עמוד: 22/07/2020 חסוי

162/2019כתב כמויות למכרז מספר 

מעונות יום וגני ילדים - רמות שכטמן
m

תת כתב: בינוי - מעון יום (קומת קרקע)

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

23,240.00 מניעת חדירת גז ראדון למבנה מהאדמה 5.81 סה"כ לתת פרק:

87,791.79 עבודות איטום 5 סה"כ לפרק:

נגרות אומן ומסגרות פלדה 6 פרק:

עבודות נגרות 6.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

3,515.05 3,515.05 1.00 יח' 1.6.1.0010 ס"מ100/210 - דלת שירותי נכה במידות N-02טיפוס 

8,926.65 2,975.55 3.00 יח' 1.6.1.0020 ס"מ עם צוהר110/210 - דלת חד כנפית במידות N-03טיפוס 

18,500.70 3,083.45 6.00 יח' 1.6.1.0030 ס"מ90-100/210 - דלת חד כנפית במידות N-04טיפוס 

8,677.65 2,892.55 3.00 יח' 1.6.1.0040 ס"מ עם צוהר90/210 - דלת חד כנפית במידות N-05טיפוס 

4,000.60 2,000.30 2.00 יח' 1.6.1.0050 ס"מ100/200 - דלת עץ חד כנפית לממ"ד במידות N-07טיפוס 

9,001.35 3,000.45 3.00 יח' 150/60/90+150/35/60 - עמדת עבודה (מטבחון) במידות N-08טיפוס 
ס"מ

1.6.1.0060

52,622.00 עבודות נגרות 6.1 סה"כ לתת פרק:

עבודות מסגרות 6.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

14,666.10 14,666.10 1.00 יח' 1.6.2.0010 ס"מ400/300 - פתח מזוגג משולב במידות M-01טיפוס 

8,632.00 4,316.00 2.00 יח' 1.6.2.0020 ס"מ100/200 -  דלת הדף לממ"מ במידות M-03טיפוס 

2,888.40 481.40 6.00 יח' 1.6.2.0030 ס"מ8 - צינור אוויר לממ"מ בקוטר "M-04טיפוס 

1,460.80 365.20 4.00 יח' 1.6.2.0040 ס"מ4 - צינור אוויר לממ"מ בקוטר "M-05טיפוס 

3,154.00 3,154.00 1.00 יח' 1.6.2.0050 ס"מ100/110 -  חלון הדף "דור חדש" לממ"מ במידות M-06טיפוס 

12,649.20 4,216.40 3.00 יח' 1.6.2.0060 ס"מ110/236 -  דלת חד כנפית עם צוהר במידות M-07טיפוס 
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מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 11עמוד: 22/07/2020 חסוי

162/2019כתב כמויות למכרז מספר 

מעונות יום וגני ילדים - רמות שכטמן
m

תת כתב: בינוי - מעון יום (קומת קרקע)

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

3,718.40 3,718.40 1.00 יח' 120/236 -  דלת חד כנפית ורפפות קבועות מעל במידות M-08טיפוס 
ס"מ

1.6.2.0070

2,216.10 738.70 3.00 יח' 1.6.2.0080 ס"מ100/178 - סורגי במידות  M-10טיפוס 

2,324.00 290.50 8.00 יח' 1.6.2.0090 ס"מ60/118 - סורגי במידות  M-10טיפוס 

5,328.60 1,776.20 3.00 יח' 1.6.2.0100 ס"מ240/178 - סורגי במידות  M-10טיפוס 

8,300.00 2,075.00 4.00 יח' 1.6.2.0110 ס"מ280/178 - סורגי במידות  M-10טיפוס 

2,315.70 2,315.70 1.00 יח' 1.6.2.0120 ס"מ313/178 - סורגי במידות  M-10טיפוס 

489.70 489.70 1.00 יח' ס"מ100/118 - סורגי במידות  M-10טיפוס  1.6.2.0130

456.50 456.50 1.00 יח' 1.6.2.0140 ס"מ100/110 - סורגי במידות  M-10טיפוס 

4,150.00 4,150.00 1.00 יח' 1.6.2.0210 ס"מ400/200 - ארון הידרנט במידות M-15טיפוס 

1,294.80 431.60 3.00 יח' 1.6.2.0240 ס"מ עשוי מנירוסטה50 - מאחז יד M-18טיפוס 

9,794.00 1,958.80 5.00 יח'  - מחיצות ודלתות תאי שירותים בכיתת פעוטות,כיתת ילדיםM-20טיפוס 
 ובחדר פעילות

1.6.2.0260

83,838.30 עבודות מסגרות 6.2 סה"כ לתת פרק:

ארונות מטבח משטחי עבודה ודלפקים 6.20 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

8,466.00 2,822.00 קומפלט3.00  ס"מ, ציפוי200/60/90יחידת ארון מטבח תחתון עשוי סנדוויץ' במידות 
4, סוקל תחתון סנדוויץ. הארון כולל: P.Fפנים וציפוי חוץ פורמיקה 

 מדפים3 דפנות, 2 מחיצות, 4 דלתות פתיחה רגילה, 4מגירות, 

1.6.20.0010

7,470.00 2,490.00 קומפלט3.00  ס"מ, ציפוי200/30/60יחידת ארון מטבח עליון עשוי סנדוויץ במידות 
4 דלתות פתיחה רגילה, 5, הארון כולל: P.Fפנים וציפוי חוץ פורמיקה 

 מדפים5 דפנות, 2מחיצות, 

1.6.20.0020

15,936.00 ארונות מטבח משטחי עבודה ודלפקים 6.20 סה"כ לתת פרק:

152,396.30 נגרות אומן ומסגרות פלדה 6 סה"כ לפרק:

TRIAL MODE − Click here for more information

http://www.bullzip.com/dispatch/?action=Trial&productid=pdf&v=11.13.2823&f=Professional%20features:%20Remote%20session%20on%20Citrix%20or%20Terminal%20Server&rd=trial&fl=&rfl=PRO


מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 12עמוד: 22/07/2020 חסוי

162/2019כתב כמויות למכרז מספר 

מעונות יום וגני ילדים - רמות שכטמן
m

תת כתב: בינוי - מעון יום (קומת קרקע)

מתקני תברואה 7 פרק:

צינורות פלדה מגולוונים 7.11 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

771.90 77.19 10.00 מ"א צינורות פלדה מגולוונים דרג ב' עם עטיפה חיצונית פוליאתילן שחול
 כדוגמת "אברות" או ש"ע למים קרים וחמיםAPC GALתלת שכבתי 

, לרבות3/4מותקנים גלויים או סמויים, מחוברים בהברגות, קוטר "
ספחים

1.7.11.0010

756.96 94.62 8.00 מ"א צינורות פלדה מגולוונים דרג ב' עם עטיפה חיצונית פוליאתילן שחול
 כדוגמת "אברות" או ש"ע למים קרים וחמיםAPC GALתלת שכבתי 

, לרבות ספחים1מותקנים גלויים או סמויים, מחוברים בהברגות, קוטר "

1.7.11.0020

1,528.86 צינורות פלדה מגולוונים 7.11 סה"כ לתת פרק:

צינורות פלסטיים 7.12 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

41,201.20 56.44 730.00 מ"א צינורות פוליאתילן מצולב או פוליבוטילן למים קרים וחמים כדוגמת
, מותקנים גלויים או סמויים24 מ"מ, דרג 16"פקסגול" או ש"ע, קוטר 

 מ"מ,לרבות ספחים25עם צינור מתעל קוטר 

1.7.12.0010

4,780.80 79.68 60.00 מ"א צינורות פוליאתילן מצולב או פוליבוטילן למים קרים וחמים כדוגמת
, מותקנים גלויים או סמויים24 מ"מ, דרג 25"פקסגול" או ש"ע, קוטר 

 מ"מ,לרבות ספחים40עם צינור מתעל קוטר 

1.7.12.0020

2,490.00 99.60 25.00 מ"א צינורות פלסטיים למים קרים וחמים מפוליאתילן מצולב או פוליבוטילן
, מונחים בקרקע עם15 מ"מ, דרג 50כדוגמת "פקסגול" או ש"ע, קוטר 

 ס"מ, לרבות עטיפת חול וספחים80כיסוי מינימלי של 

1.7.12.0030

4,780.80 119.52 40.00 מ"א צינורות פלסטיים למים קרים וחמים מפוליאתילן מצולב או פוליבוטילן
, מונחים בקרקע עם15 מ"מ, דרג 63כדוגמת "פקסגול" או ש"ע, קוטר 

 ס"מ, לרבות עטיפת חול וספחים80כיסוי מינימלי של 

1.7.12.0040

5,378.40 134.46 40.00 מ"א צינורות פלסטיים למים קרים וחמים מפוליאתילן מצולב או פוליבוטילן
, מונחים בקרקע עם15 מ"מ, דרג 75כדוגמת "פקסגול" או ש"ע, קוטר 

 ס"מ, לרבות עטיפת חול וספחים80כיסוי מינימלי של 

1.7.12.0050

7,968.00 99.60 80.00 מ"א  או ש"ע, קוטרSDR-17 "מריפלקס" PE-100צינורות פוליאתילן כדוגמת 
 ס"מ, לרבות80, מונחים בקרקע עם כיסוי מינימלי של 10 מ"מ, דרג 75

מחברים ועטיפת חול. ללא ספחים

1.7.12.0060

2,822.00 56.44 50.00 מ"א צינורות פוליאתילן מצולב או פוליבוטילן למים קרים וחמים, מותקנים
גלויים לקו זמני לרבות על קירות ותקרות, כדוגמת "פקסגול" או ש"ע,

, לרבות ספחים ושני חיבורים לקו מים15 מ"מ, דרג 32קוטר 

1.7.12.0070

1,591.94 113.71 14.00 יח' מחלקים מפליז לצינורות פלסטיים למים קרים  וחמים  מפוליאתילן 
מצולב  או פוליבוטילן לרבות פקקים, מותקן  מושלם בתוך ארגז

 יציאות4 1 מ"מ תבריג  ",61פיברגלס מתאים המשולם בנפרד, קוטר

1.7.12.0080
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מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 13עמוד: 22/07/2020 חסוי

162/2019כתב כמויות למכרז מספר 

מעונות יום וגני ילדים - רמות שכטמן
m

תת כתב: בינוי - מעון יום (קומת קרקע)

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

2,282.50 456.50 5.00 יח'  ס"מ, מותקן65/83.6/16 נקודות, במידות 16ארגז למחלקים (מרכזיה) עד 
 מושלם בתוך קיר

1.7.12.0090

73,295.64 צינורות פלסטיים 7.12 סה"כ לתת פרק:

ברזים, שסתומים ומסננים 7.21 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

456.50 91.30 5.00 יח' ברזים אלכסוניים או זוית ישרה עשויים סגסוגת נחושת, חיבורי הברגה,
 ללא הרקורד המשולם בנפרד1/2 קוטר "

1.7.21.0010

107.90 107.90 1.00 יח' ברזים אלכסוניים או זוית ישרה עשויים סגסוגת נחושת, חיבורי הברגה,
 ללא הרקורד המשולם בנפרד3/4 קוטר "

1.7.21.0020

1,859.20 132.80 14.00 יח' , עשויים ברונזה/פליז ללא הרקורד המשולם1ברזים כדוריים קוטר  "
בנפרד

1.7.21.0030

224.10 224.10 1.00 יח' , עשויים ברונזה עם חיבור בהברגה  ללא 1שסתומי אל חוזר קוטר   "
הרקורד המשולם בנפרד

1.7.21.0040

290.00 290.00 1.00 יח' "SLB" או "כרמל" או "Q דגם "3/4מד מים דירתי רב זרמי מפליז קוטר " 
 אטמ' עם קטע צינור, רקורד רגיל ורקורד16  או ש"ע, ללחץ עבודה של 

אל חוזר, ללא ברזי סגירה

1.7.21.0050

180.00 180.00 1.00 יח' 1ברז סגירה כדורי שגיב " 1.7.21.0060

42.00 42.00 1.00 יח' 1רקורד לברז כדורי " 1.7.21.0070

3,159.70 ברזים, שסתומים ומסננים 7.21 סה"כ לתת פרק:

צינורות למערכת נקזים 7.31 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

3,735.00 74.70 50.00 מ"א )  דוגמת "חוליות" אוH.D.P.Eצינורות פוליאתילן בצפיפות גבוהה (
40"גבריט" או "מובילית" או ש"ע, מותקנים גלויים או סמויים, קוטר 

מ"מ, לרבות ספחים

1.7.31.0010

1,220.10 81.34 15.00 מ"א )  דוגמת "חוליות" אוH.D.P.Eצינורות פוליאתילן בצפיפות גבוהה (
50"גבריט" או "מובילית" או ש"ע, מותקנים גלויים או סמויים, קוטר 

מ"מ, לרבות ספחים

1.7.31.0020

9,171.50 107.90 85.00 מ"א ) דוגמת "חוליות" אוH.D.P.Eצינורות פוליאתילן בצפיפות גבוהה (
 מ"מ, לרבות110"גבריט" או "מובילית" או ש"ע, מותקנים סמויים, קוטר 

 מופות חשמליות, לרבות מחברים, ללא ספחים

1.7.31.0030
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מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 14עמוד: 22/07/2020 חסוי

162/2019כתב כמויות למכרז מספר 

מעונות יום וגני ילדים - רמות שכטמן
m

תת כתב: בינוי - מעון יום (קומת קרקע)

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

2,822.00 141.10 20.00 מ"א ) דוגמת "חוליות" אוH.D.P.Eצינורות פוליאתילן בצפיפות גבוהה (
 מ"מ, לרבות160"גבריט" או "מובילית" או ש"ע, מותקנים סמויים, קוטר 

 מופות חשמליות, לרבות מחברים, ללא ספחים

1.7.31.0040

16,948.60 צינורות למערכת נקזים 7.31 סה"כ לתת פרק:

מחסומי רצפה ותעלות ניקוז 7.34 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

2,988.00 747.00 4.00 יח' ) עםH.D.P.E מ"מ מפוליאתילן בצפיפות גבוהה (200/110מחסומי רצפה 
 מכסה/רשת פליז

1.7.34.0010

5,187.50 207.50 25.00 יח' ) עםH.D.P.E מ"מ  מפוליאתילן בצפיפות גבוהה (110/50מחסומי רצפה 
 מכסה/רשת פליז

1.7.34.0020

2,905.00 207.50 14.00 יח' 1.7.34.0030 עם טבעת ורשת מפליז4/"2מחסומי רצפה מפוליפרופילן "

581.00 290.50 2.00 יח' 1.7.34.0040 עם מכסה פליז4/"4קופסת ביקורת מפוליפרופילן במידות "

11,661.50 מחסומי רצפה ותעלות ניקוז 7.34 סה"כ לתת פרק:

אסלות, מיכלי הדחה ומשתנות 7.41 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

11,155.20 1,859.20 6.00 יח'  רון קידס" דוגמת384אסלות ילדים תלויות מחרס לבן סוג א' דגם "
"חרסה" או ש"ע ברקת גלוי ומיכל הדחה פלסטיק, לרבות מושב (ללא

מכסה) ומנשא לקיבוע לקיר של האסלה

1.7.41.0010

1,826.00 1,826.00 1.00 יח' " דוגמת "חרסה" או55 לוטם 384אסלות תלויות מחרס לבן סוג א' דגם "
ש"ע, ברקת גלוי ומיכל הדחה פלסטיק, לרבות מושב דגם "בקליט",

מכסה כבד ומנשא לקיבוע לקיר שלהאסלה

1.7.41.0020

12,981.20 אסלות, מיכלי הדחה ומשתנות 7.41 סה"כ לתת פרק:

כיורים וקערות 7.42 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

365.20 365.20 1.00 יח' " מעוגל51כיורי רחצה מחרס צבעוני סוג א' דוגמת "חרסה" דגם "פלמה 
 ס"מ13.2 ס"מ ובגובה 41.8 ס"מ, ברוחב 49.5 או ש"ע, באורך 

1.7.42.0010

5,511.20 688.90 8.00 יח' 1.7.42.0020 ס"מ50/40קערות מטבח מחרס לבן סוג א' במידות 

132.80 66.40 2.00 יח' 1.7.42.0030 או ש"ע לכיור2סיפון ליפסקי "
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מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 15עמוד: 22/07/2020 חסוי

162/2019כתב כמויות למכרז מספר 

מעונות יום וגני ילדים - רמות שכטמן
m

תת כתב: בינוי - מעון יום (קומת קרקע)

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

1,120.50 124.50 9.00 יח' 1.7.42.0040 לכיור רחצה1 1/4סיפון ניקל "

1,245.00 1,245.00 1.00 יח'  ס"מ עשוי מפלב"מ כולל מתקן90/40/25כיור רחצת תינוקות במידות 
התליה והעיגונים הנדרשים

1.7.42.0050

8,374.70 כיורים וקערות 7.42 סה"כ לתת פרק:

אמבטיות ואגניות 7.43 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

3,037.80 1,012.60 3.00 יח'  ס"מ דוגמת "חרסה"80/80אגנית חצי עגולה מחרס לבן סוג א' במידות 
או ש"ע

1.7.43.0010

3,037.80 אמבטיות ואגניות 7.43 סה"כ לתת פרק:

ברזים וסוללות 7.45 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

4,614.80 1,153.70 4.00 יח' סוללה לקערת מטבח בעמידה, עם פיה ארוכה מסתובבת מסדרת "אלפא"
 דוגמת "חמת" או ש"ע עם מזלף נשלף מצופה כרום,302561 מק"ט 

מותקן מושלם, לרבות ברזי ניל וכל חומרי העזר

1.7.45.0010

3,062.70 1,020.90 3.00 יח' סוללת קיר למקלחת עם מזלף, צינור גמיש, מתלה וידית מסדרת "אלפא"
 דוגמת "חמת" או ש"ע, גימור כרום, מותקן מושלם320570 מק"ט 

1.7.45.0020

763.60 763.60 1.00 יח' "נגיש" - סוללה לכיור בעמידה, עם פיה קצרה קבועה וידית מרפק מק"ט
 דוגמת "חמת" או ש"ע, גימור כרום, מותקן מושלם לרבות ברזי301441 

ניל וכל חומרי העזר

1.7.45.0030

9,337.50 1,037.50 9.00 יח' "נגיש" - סוללה לכיור בעמידה, עם פיה ארוכה מסתובבת וידית מרפק
 דוגמת "חמת" או ש"ע, גימור כרום, מותקן מושלם301414מסדרת מק"ט 

לרבות ברזי ניל וכל חומרי העזר

1.7.45.0040

17,778.60 ברזים וסוללות 7.45 סה"כ לתת פרק:

משטחי שיש (אבן), משטחי "אבן קיסר", ומשטחים אקריליים 7.46 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

4,207.19 1,435.90 2.93 מ"ר ,6003, 6046, 6131, 6313, 7011 7013משטח קוורץ של "אבן קיסר" דגם ,
 5380 ,5220 ,5212 ,5211 ,5143 ,5133 ,5130 ,5110 ,5104 ,5100 ,5043,

 ס"מ לרבות65 ס"מ וברוחב עד 2. בעובי 4001 4003, ,4004, 5000, 5003
עיבוד קנט ישר בעובי המשטח עם פאזה עדינה, עיבוד פתחים לכיור

 ס"מ בהתקנה שטוחה, לכיור סטנדרט ו לברז פרח (ברז40/60במידות 
מהשיש)

1.7.46.0010

משטחי שיש (אבן), משטחי "אבן קיסר", ומשטחים אקריליים4,207.19 7.46 סה"כ לתת פרק:

ניקוז מי גשמים 7.50 תת פרק:

TRIAL MODE − Click here for more information

http://www.bullzip.com/dispatch/?action=Trial&productid=pdf&v=11.13.2823&f=Professional%20features:%20Remote%20session%20on%20Citrix%20or%20Terminal%20Server&rd=trial&fl=&rfl=PRO


מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 16עמוד: 22/07/2020 חסוי

162/2019כתב כמויות למכרז מספר 

מעונות יום וגני ילדים - רמות שכטמן
m

תת כתב: בינוי - מעון יום (קומת קרקע)

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

3,154.00 788.50 4.00 יח' 4X"6נקזים (קולטי מי גשמים) לגגות ומרפסות יציאה אופקית קוטר "
U.P.P לרבות גוף עם חיבור שקע תקע וברדס מסוג S-15"דלביט" סדרה 

 חוסם עלים

1.7.50.0010

13,446.00 99.60 135.00 מ"א 160אספקה והתקנה מושלמת בקרקע של צינור שרשורי מחורר בקוטר 
מ"מ עטוף בארג גיאוטכני ובשכבות אגרגטים מדורגים (לפי הנחיית

היועץ) לניקוז יסודות המבנה

1.7.50.0020

16,600.00 ניקוז מי גשמים 7.50 סה"כ לתת פרק:

צינורות 7.61 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

1,942.20 129.48 15.00 מ"א  דוגמת "חוליות" או ש"ע, מונחים SN-8 קשיח לביוב P.V.Cצינורות 
 מ' ועד1.25 מ"מ בעומק  מעל 110בקרקע,  לרבות עטיפת חול, קוטר 

 מ'1.75

1.7.61.0010

21,497.00 153.55 140.00 מ"א  דוגמת "חוליות" או ש"ע, מונחים SN-8 קשיח לביוב P.V.Cצינורות 
 מ' ועד 1.25 מ"מ בעומק  מעל 160בקרקע,  לרבות עטיפת חול, קוטר  

 מ'1.75

1.7.61.0020

23,439.20 צינורות 7.61 סה"כ לתת פרק:

שוחות ומפלים 7.62 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

1,178.60 589.30 2.00 יח' P.V.C עם עטיפת בטון מזויין, צנרת ואביזרים מ - 4מפל חיצוני בקוטר  "
 מ'1.5 לרבות עיבוד מיתעל, גובה המפל (הפרש גובה) עד 

1.7.62.0010

1,178.60 שוחות ומפלים 7.62 סה"כ לתת פרק:

מפרידי שומן 7.65 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

5,826.60 5,826.60 קומפלט1.00 , תת4 ליטר כניסה/יציאה  "1,200מפרידי שומן מפוליאתילן בנפח 
קרקעי, לרבות כל האביזרים ומכסים

1.7.65.0010

5,826.60 מפרידי שומן 7.65 סה"כ לתת פרק:

עמדות וציוד לכיבוי אש בתוך הבניין 7.96 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

896.40 224.10 4.00 יח' 1.7.96.0010 ק"ג6מטפי אבקה יבשה 
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מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 17עמוד: 22/07/2020 חסוי

162/2019כתב כמויות למכרז מספר 

מעונות יום וגני ילדים - רמות שכטמן
m

תת כתב: בינוי - מעון יום (קומת קרקע)

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

1,859.20 464.80 קומפלט4.00 ארון לציוד כיבוי אש מפח או פיברלס בארונות חוץ עם דלת נועלת,
 ושני3/4 ס"מ, מחובר לקיר (מיועד להתקנת גלגלון "120/80/30במידות 

מטפי כיבוי, המשולמים בנפרד)

1.7.96.0030

2,357.20 589.30 קומפלט4.00  מ', מותקן30 ובאורך 3/4גלגלון עם צינור גמיש פלסטי או גומי בקוטר "
, ברז3/4 על תוף עם זרוע מסתובבת, לרבות מזנק סילון/ריסוס קוטר "

2206 וחיבור הצינורלקו המים, לפי ת"י 1כדורי "

1.7.96.0040

56.44 14.11 4.00 יח' 1.7.96.0050 ס"מ10/20 ס"מ או 15/20מדבקות סימון כיבוי אש, פולטי אור במידות, 

166.00 41.50 4.00 יח'  ס"מ לזיהוי תוכנו של ציוד20/30 קשיח במידות P.V.Cשלטי סימון מ-
659קבוע, צינורות ואביזרים בהתאם לת"י 

1.7.96.0060

5,335.24 עמדות וציוד לכיבוי אש בתוך הבניין 7.96 סה"כ לתת פרק:

ספחים ואביזרים למערכת מתזים (ספרינקלרים) 7.97 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

2,075.00 2,075.00 1.00 יח' "2X3 עם חיבור כפול UL/FMברז הסנקה למערכת ספרינקלרים מאושר 
 לרבות שני מצמדי שטורץ, שלט עם חריטה,4(אביזר התחברות) על זקף "

AUTOMATIC  תוצרת "6A-95/9 מכסים ושרשרת, קומפלט דגם
SPRINKLERSאו ש"ע "

1.7.97.0010

2,075.00 ספחים ואביזרים למערכת מתזים (ספרינקלרים) 7.97 סה"כ לתת פרק:

מערכות סולריות (דודי שמש) 7.98 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

10,292.00 2,573.00 קומפלט4.00  ליטר, תוצרת120מערכות סולריות לגג שטוח, הכוללות: דוד בנפח 
"כרומגן" או ש"ע עם ציפוי אמאיל פנימי ובידוד פוליאוריתן יצוק,

בעמידה, קולט שמש אחד בשטח מתאים עם ציפוי אפוקסי קלוי, בשלמות
 לרבות מעמד על גג שטוח, חיבור לנקודת מים וחשמל קיימות ותקופת

 שנים5אחריות של 

1.7.98.0010

10,292.00 מערכות סולריות (דודי שמש) 7.98 סה"כ לתת פרק:

איטום מעברים נגד אש 7.99 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

1,045.80 348.60 3.00 מ"ר איטום פתח צינור פלדה או נחושת בקיר או רצפת אש למשך שעתיים,
140בכל קוטר. האיטום ייעשה ע"י השמת צמר סלעים במשקל מרחבי 

"או ש"ע ועליו מריחת מסטיקJBK BATT מסוג "2ק"ג/מ"ק, בעובי "
" או ש"ע, משווק ע"י י.ב. קורמן מערכות מיגוןJBK ACRYLICמסוג "

אש בע"מ". המדידה לשטח הפתח

1.7.99.0010

1,045.80 איטום מעברים נגד אש 7.99 סה"כ לתת פרק:

218,766.23 מתקני תברואה 7 סה"כ לפרק:

TRIAL MODE − Click here for more information

http://www.bullzip.com/dispatch/?action=Trial&productid=pdf&v=11.13.2823&f=Professional%20features:%20Remote%20session%20on%20Citrix%20or%20Terminal%20Server&rd=trial&fl=&rfl=PRO


מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 18עמוד: 22/07/2020 חסוי

162/2019כתב כמויות למכרז מספר 

מעונות יום וגני ילדים - רמות שכטמן
m

תת כתב: בינוי - מעון יום (קומת קרקע)

מתקני חשמל 8 פרק:

חפירות ובסיסי בטון 8.11 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

5,146.00 51.46 100.00 מ"א  ס"מ,100 ס"מ ועומק 80חפירה ו/או חציבה של תעלות לכבלים ברוחב 
לרבות מצע וכיסוי חול, סרטי סימון, כיסוי והידוק סופי

1.8.11.0010

1,120.50 1,120.50 1.00 יח' 30 ס"מ, מבטון ב-100X100X120 מ', במידות 12יסוד לעמוד תאורה 
לרבות: חפירה, שרוולי מעבר, הארקת יסוד, בטון, ברזל זיון וברגי עיגון

1.8.11.0020

4,980.00 4,980.00 קומפלט1.00 מערכת הארקת יסודות למבנה קומפלט עפ"י תוכנית בהתאם לתקנות
.לרבות טבעת גישור מפס מגולוון. כולל ריתוכים4271הארקת יסודות

לברזל הזיון של המבנה לפי תוכנית.יציאות חוץ מגולוונות עם קופסת
הגנה,מעברי תפר,יציאה לפס השוואת פוטנציאלים בפס ברזל מגולוון

וכל חומרי העזר הדרושים להשלמת מערכת הארקת היסודות

1.8.11.0030

332.00 332.00 קומפלט1.00  מ"מ לרבות ברגי40X4פס השוואת פוטנציאלים ראשי מנחושת בחתך 
החיבור הדיסקיות ,השילוט וכל חומרי העזר הדרושים. אורך הפס יתאים

 מקום שמור20% למספר המוליכים שיש לחבר ובנוסף 

1.8.11.0040

11,578.50 חפירות ובסיסי בטון 8.11 סה"כ לתת פרק:

תאי בקרה 8.12 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

3,959.10 1,319.70 3.00 יח'  ס"מ לרבות חפירה, התקנה,100 ס"מ ובעומק 80תא בקרה עגול בקוטר 
 טון, שילוט, הכנת פתחים, איטום וחצץ12.5תקרה, מכסה מתאים ל-

בתחתית

1.8.12.0010

1,145.40 381.80 3.00 יח' 12.5 טון, במקום מכסה מתאים ל- 40תוספת לנ"ל עבור מכסה מתאים ל- 
 טון

1.8.12.0020

5,104.50 תאי בקרה 8.12 סה"כ לתת פרק:

צנרת חשמל פלסטית 8.21 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

4,150.00 41.50 100.00 מ"א  מ"מ עם5.3 מ"מ עובי דופן 110 קוטר SN-32 קשיחים P.V.Cצינורות 
חבל משיכה

1.8.21.0010

796.80 9.96 80.00 מ"א 1.8.21.0020 מ"מ עם חבל משיכה50צינורות רב שכבתיים שרשוריים קוטר 

498.00 24.90 20.00 מ"א 1.8.21.0030 מ"מ עם חבל משיכה110צינורות רב שכבתיים שרשוריים קוטר 

830.00 4.15 200.00 מ"א 1.8.21.0040 מ"מ29צינור מריכף בקוטר 
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מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 19עמוד: 22/07/2020 חסוי

162/2019כתב כמויות למכרז מספר 

מעונות יום וגני ילדים - רמות שכטמן
m

תת כתב: בינוי - מעון יום (קומת קרקע)

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

332.00 3.32 100.00 מ"א 1.8.21.0050 מ"מ עם חבל משיכה20 שחור בקוטר PGצינור שרשורי 

6,606.80 צנרת חשמל פלסטית 8.21 סה"כ לתת פרק:

תעלות כבלים 8.23 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

4,233.00 42.33 100.00 מ"א  מ"מ, מרשת ברזל מגולוונת לרבות85 מ"מ ובעומק 100תעלות ברוחב 
חיזוקי ברזל, מתלים, קשתות, זוויות ומחברים, משווק ע"י "ארכה" או

ש"ע

1.8.23.0010

5,146.00 51.46 100.00 מ"א  מ"מ, מרשת ברזל מגולוון לרבות85 מ"מ ובעומק 200תעלות ברוחב 
חיזוקי ברזל, מתלים, קשתות, זוויות ומחברים, משווק ע"י "ארכה" או

ש"ע

1.8.23.0020

9,379.00 תעלות כבלים 8.23 סה"כ לתת פרק:

)XLPE) N2XYכבלי נחושת   8.31 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

398.40 13.28 30.00 מ"א  ממ"ר, מונחים על סולמות או10X1.5 בחתך N2XYכבלי פיקוד מסוג 
בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, משווק ע"י

"ארכה" או ש"ע

1.8.31.0010

2,075.00 41.50 50.00 מ"א 1.8.31.0020 ממ"ר5X35 בחתך N2XYכבל חשמל מנחושת מסוג 

2,473.40 )XLPE) N2XYכבלי נחושת   8.31 סה"כ לתת פרק:

מוליכי נחושת מבודדים 8.34 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

789.00 7.89 100.00 מ"א  מושחלים P.V.C ממ"ר עם בידוד 10מוליכי נחושת מבודדים בחתך 
בצינורות  או מונחים בתעלות, לרבות חיבור בשני הקצוות, משווק ע"י

"ארכה" או ש"ע

1.8.34.0010

2,656.00 26.56 100.00 מ"א  מושחליםP.V.C ממ"ר עם בידוד 35מוליכי נחושת מבודדים בחתך 
בצינורות  או מונחים בתעלות, לרבות חיבור בשני הקצוות, משווק ע"י

"ארכה" או ש"ע

1.8.34.0020

3,445.00 מוליכי נחושת מבודדים 8.34 סה"כ לתת פרק:

מוליכי נחושת גלויים 8.35 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 20עמוד: 22/07/2020 חסוי

162/2019כתב כמויות למכרז מספר 

מעונות יום וגני ילדים - רמות שכטמן
m

תת כתב: בינוי - מעון יום (קומת קרקע)

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

747.00 7.47 100.00 מ"א  ממ"ר, טמונים בקרקע  ו/או  מושחלים10מוליכי נחושת גלויים בחתך 
בצינור ו/או על סולם כבלים לרבות חיבור בשני הקצוות, משווק ע"י

"ארכה" או ש"ע

1.8.35.0010

427.50 8.55 50.00 מ"א  ממ"ר, טמונים בקרקע  ו/או  מושחלים 16מוליכי נחושת גלויים בחתך 
בצינור ו/או על סולם כבלים  לרבות חיבור בשני הקצוות, משווק ע"י

"ארכה" או ש"ע

1.8.35.0020

1,294.80 21.58 60.00 מ"א  ממ"ר, טמונים בקרקע  ו/או  מושחלים 35מוליכי נחושת גלויים בחתך 
בצינור ו/או על סולם כבלים לרבות חיבור בשני הקצוות, משווק ע"י

"ארכה" או ש"ע

1.8.35.0030

2,469.30 מוליכי נחושת גלויים 8.35 סה"כ לתת פרק:

כבלים חסיני אש 8.37 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

547.80 18.26 30.00 מ"א  שלושה זוגות איכות העברתה SHILDED TWISTEDכבלים חסיני אש 
CAT6

1.8.37.0010

547.80 כבלים חסיני אש 8.37 סה"כ לתת פרק:

כבלי טלפון 8.38 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

1,045.80 14.94 70.00 מ"א  זוגות20כבלי התקנה פנימיים לטלפון (בתוך המבנה) רב-גידיים בעלי 
בהתאם לדרישות "בזק" מושחלים בצנרת או בתעלות כבלים לרבות

חיבור בשני הקצוות, משווק ע"י "ארכה" או ש"ע

1.8.38.0010

813.40 11.62 70.00 מ"א 1.8.38.0020 מאושר ע"י חברת הכבלים/לווין מותקןRG11כבל טל"כ 

83.00 41.50 2.00 יח' מפצל חיבורים לכבל טלוויזיה 1.8.38.0030

1,942.20 כבלי טלפון 8.38 סה"כ לתת פרק:

הארקות והגנות אחרות 8.40 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

713.80 356.90 2.00 יח' 1.8.40.0010 ס"מ, עם מכסה להתקנה במדרכה50שוחת ביקורת מצינור בטון קוטר 

239.04 239.04 1.00 יח' 7 מ"מ עבור 40/4פסים להשוואת פוטנציאלים עשויים מנחושת בחתך 
מוליכים

1.8.40.0020

1,668.30 166.83 10.00 נקודה  ממ"ר מפס השוואת הפוטנציאלים25נקודת הארקה במוליך נחושת 
לאלמנט מתכתי, או לצנרת מים, לרבות צנרת מגן ושלה תקנית

1.8.40.0030
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מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 21עמוד: 22/07/2020 חסוי

162/2019כתב כמויות למכרז מספר 

מעונות יום וגני ילדים - רמות שכטמן
m

תת כתב: בינוי - מעון יום (קומת קרקע)

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

1,037.50 20.75 50.00 יח' 1מהדק הארקה כבד לצנרת מים בקוטר עד " 1.8.40.0040

2,490.00 1,245.00 2.00 יח'  מ"מ30אלקטרודות הארקה ממוטות פלדה מצופים נחושת בקוטר 
 מ' תקועים אנכית בקרקע, לרבות אביזרים מקוריים3ובאורך של 

1.8.40.0050

6,148.64 הארקות והגנות אחרות 8.40 סה"כ לתת פרק:

עמודי תאורה וזרועות 8.56 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

830.00 830.00 1.00 יח'  מ' לרבות11-15פירוק והרכבה מחדש של עמוד תאורה מפלדה בגובה 
זרועות, פנסים, חיבורי חשמל, כבל ההזנה ובידודם והתקנת העמוד על

בסיס אחר בתחום האתר (עבור הבסיס ישולם בנפרד) לרבות פילוס
העמוד, חיבורו והפעלתו קומפלט

1.8.56.0010

830.00 עמודי תאורה וזרועות 8.56 סה"כ לתת פרק:

מגשי ציוד ואביזרים 8.57 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

381.80 381.80 1.00 יח'  ווט,400 גופי תאורה עם נורות עד 3מגש אביזרים לעמוד תאורה עבור 
לרבות מא"ז עם ניתוק האפס, מהדקי הספק, בורג הארקה וחיבור

הארקה, כבלי חיבור בין המגש לגוףהתאורה כמפורט קומפלט (ללא
ציוד הפעלה) וחומרי העזר

1.8.57.0010

207.50 207.50 1.00 מ"א 1.8.57.0020 זוג  כולל בסיסי מתכת מותקנים ומחווטים20מהדקים קורונה לכבל 

589.30 מגשי ציוד ואביזרים 8.57 סה"כ לתת פרק:

C.Iמבנה ללוחות חשמל ותיבות  8.61 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

2,938.20 979.40 3.00 יח' מבנה לוח מפוליאסטר תקן "בזק" עם מנעול רב בריח, סמל "בזק" וגב
 מ"מ500X400X200מעץ במידות 

1.8.61.0010

199.20 66.40 3.00 יח'  מ"מ250/175) במידות C.Iתיבות פלסטיות משוריינות מפוליקרבונט (
 מ"מ (לא כולל פסי צבירה, חווט, מהדקים וחומרי עזר)150ובעומק 

1.8.61.0020

99.60 33.20 3.00 יח'  של "גוויס" או ש"ע באישור המתכנןIP65קופסת חיבורים אטומת מים 
 ס"מ10X10במידות 

1.8.61.0030

11,620.00 3,320.00 3.50 מ"ר  בנוי מפח ומתאים מודולריים כולל כל3X160Aמבנה לוח חשמל ראשי 
העבודות והחומרים הדרושים להשלמת הלוח ,פסי צבירה,מהדקים לאפס

 והארקה,חיווט,שילוט,הובלה ,התקנה וחיבור

1.8.61.0040
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מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 22עמוד: 22/07/2020 חסוי

162/2019כתב כמויות למכרז מספר 

מעונות יום וגני ילדים - רמות שכטמן
m

תת כתב: בינוי - מעון יום (קומת קרקע)

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

1,494.00 1,494.00 קומפלט1.00  או ש"ע במידותFGIארון מפוליאסטר משוריין מוגן מים דגם ענבר 
640X470X330מ"מ לרבות חורים ואנטיגרונים לכניסת הכבלים/צנרת 

כולל דלת מפח עם מנעול. כולל התקנת הארון בתא המעבר על הקיר
(ללא סוקל)

1.8.61.0050

16,351.00 C.Iמבנה ללוחות חשמל ותיבות  8.61 סה"כ לתת פרק:

Cמא"זים אופיין  8.62 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

92.13 92.13 1.00 יח'  אמפר חד קוטבי עם ניתוק האפס,6 לזרם נומינלי עד Cמא"ז אופיין 
 קילואמפר10כושר ניתוק 

1.8.62.0010

288.84 288.84 1.00 יח' 1.8.62.0020 עם הגנה מגנטית בלבד3X32A עד 3X20Aמא"ז 

380.97 Cמא"זים אופיין  8.62 סה"כ לתת פרק:

מאמ"תים 8.63 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

547.80 547.80 1.00 יח'  בהגנה תרמית25KA אמפר כושר ניתוק 3X40מפסק חצי אוטומטי 
ומגנטית ניתנת לכיוון (לרבות ידית רגילה)

1.8.63.0010

996.00 249.00 4.00 יח' A630X3 או סליל סגירה למאמ"ת עד TCסליל הפסקה  1.8.63.0020

1,494.00 1,494.00 1.00 יח'  בהגנה תרמית25KA אמפר כושר ניתוק 3X125מפסק חצי אוטומטי עד 
ומגנטית ניתנת לכיוון  כולל סליל הפסקה מרחוק

1.8.63.0030

664.00 664.00 1.00 יח' 1.8.63.0040 אמפר ללא הגנות כולל סליל הפסקה מרחוק3X125מנתק עד 

539.50 539.50 1.00 יח'  בהגנה תרמית25KA אמפר כושר ניתוק 3X25מפסק חצי אוטומטי 
ומגנטית

1.8.63.0050

481.40 481.40 1.00 יח'  בהגנה תרמית25KA אמפר כושר ניתוק 3X16מפסק חצי אוטומטי 
ומגנטית

1.8.63.0060

481.40 481.40 1.00 יח' 3X1025 אמפר כושר ניתוקKA1.8.63.0070 בהגנה תרמית ומגנטית

116.20 116.20 1.00 יח' 10Aמגע עזר למפסק חצי אוטומטי חד פאזי  1.8.63.0080

232.40 232.40 1.00 יח' 10KA כושר ניתוק 3X50Aמאמ"ת תלת פאזי  1.8.63.0090

1,195.20 199.20 6.00 יח' 10KA כושר ניתוק 3X40Aמאמ"ת תלת פאזי עד  1.8.63.0100
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מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 23עמוד: 22/07/2020 חסוי

162/2019כתב כמויות למכרז מספר 

מעונות יום וגני ילדים - רמות שכטמן
m

תת כתב: בינוי - מעון יום (קומת קרקע)

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

1,245.00 207.50 6.00 יח' 10KA כושר ניתוק 3X25Aמאמ"ת תלת פאזי עד  1.8.63.0110

99.60 99.60 1.00 יח' 10KA כושר ניתוק 2X6Aמאמ"ת דו קוטבי עד  1.8.63.0120

996.00 99.60 10.00 יח' 10KA כושר ניתוק 2X10Aמאמ"ת דו קוטבי עד  1.8.63.0130

199.20 99.60 2.00 יח' 10KA כושר ניתוק 10A+Nמאמ"ת דו קוטבי עד  1.8.63.0140

2,614.50 37.35 70.00 יח' 10KA כושר ניתוק 20Aמאמ"ת חד פאזי עד  1.8.63.0150

1,826.00 1,826.00 1.00 יח' 1.8.63.0160 של ישומי בקרהELNET-PFCמכשיר מדידה אלקטרוני ובקר קבלים דגם 

13,728.20 מאמ"תים 8.63 סה"כ לתת פרק:

ממסרים ומגענים 8.66 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

1,643.40 273.90 6.00 יח' "HAGER תוצרת "A מיליאמפר דגם 30  אמפר רגישות 4X40ממסר פחת 
המשווק ע"י חב' "מולכו" או ש"ע

1.8.66.0010

269.75 269.75 1.00 יח' 1.8.66.0020 שעות (שעון שבת)24מפסק שעון עם רזרבה מכנית של 

232.40 232.40 1.00 יח' A מיליאמפר דגם 1X40A 30ממסר פחת  1.8.66.0030

1,245.00 207.50 6.00 יח' 1.8.66.0040 כולל מגע עזר3X40A   AC1מגען תלת פאזי 

1,095.60 273.90 4.00 יח' 1.8.66.0050 כולל מגע עזר3X25A AC1מגען תלת פאזי 

207.50 207.50 1.00 יח' 1.8.66.0060 כולל מגע עזר3X10A AC1מגען תלת פאזי 

597.60 149.40 4.00 יח' 1.8.66.0070 עבור בקר כופל הספק/מכשיר מדידה125/5Aמשנה זרם 

199.20 99.60 2.00 יח' 1.8.66.0080 מגענים240V 2ממסר פיקוד 

99.60 99.60 1.00 יח' 1.8.66.0090 מגענים24V 2ממסר פיקוד 
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מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 24עמוד: 22/07/2020 חסוי

162/2019כתב כמויות למכרז מספר 

מעונות יום וגני ילדים - רמות שכטמן
m

תת כתב: בינוי - מעון יום (קומת קרקע)

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

398.40 99.60 4.00 יח' 1-0-2 מצבים 3 בורר 10Aמפסק פיקוד  1.8.66.0100

456.50 456.50 1.00 יח' 1.8.66.0110 עבור מיתוג קבליםAC-6B  10KVARמגען תלת פאזי  

373.50 373.50 1.00 יח' 1.8.66.0120 עבור מיתוג קבליםAC-6B 5KVARמגען תלת פאזי 

332.00 332.00 1.00 יח' 1.8.66.0130 עבור מיתוג קבליםAC-6B 2.5KVARמגען תלת פאזי 

1,494.00 149.40 10.00 יח' 1.8.66.0140 דל הפסדים עם נגדי פריקה אינטגרלים10KVARקבל תלת פאזי  

149.40 149.40 1.00 יח' 1.8.66.0150 דל הפסדים עם נגדי פריקה אינטגרלים5KVARקבל תלת פאזי 

149.40 149.40 1.00 יח' 1.8.66.0160 דל הפסדים עם נגדי פריקה אינטגרלים2.5KVARקבל תלת פאזי 

8,943.25 ממסרים ומגענים 8.66 סה"כ לתת פרק:

שנאים, קבלים, אביזרי פיקוד ובקרה ומכשירי מדידה 8.69 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

186.75 186.75 1.00 יח' 1.8.69.0010 וולט אמפר100שנאים עד 

1,494.00 1,494.00 1.00 יח'  לשלוש פאזות ואפס100KA לזרם קצר עד TYPE 1+2מגן ברק ומתח יתר 
 נתיך הגנה מובנה וחלון נפרד לכלDehn guard DB 3 255H דוגמת 

פאזה ואפס

1.8.69.0020

332.00 332.00 1.00 יח'  התראות ממערכת גילוי אש לפיקוד סלילי4ממשק הפעלות לחיבור עד 
 של מצג בקרהISO 556B-4הפסקה וניתוקי חירום דוגמת 

1.8.69.0030

שנאים, קבלים, אביזרי פיקוד ובקרה ומכשירי מדידה2,012.75 8.69 סה"כ לתת פרק:

בתי תקע 8.72 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

398.40 99.60 4.00 יח' IP67  מגעים CEE" 5 אמפר, דגם "16בתי תקע להתקנה על הטיח  1.8.72.0010

124.50 124.50 1.00 יח' IP67  מגעים CEE" 5 אמפר, דגם "32בתי תקע להתקנה על הטיח  1.8.72.0020

522.90 בתי תקע 8.72 סה"כ לתת פרק:

גופי תאורה פלורסנטים 8.81 תת פרק:
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מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 25עמוד: 22/07/2020 חסוי

162/2019כתב כמויות למכרז מספר 

מעונות יום וגני ילדים - רמות שכטמן
m

תת כתב: בינוי - מעון יום (קומת קרקע)

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

27,307.00 390.10 70.00 יח'  ווט עם רפלקטור מט לרבות4X14גוף תאורה פלורסנטי שקוע בתקרה 
  וציוד אלקטרוני דוגמת "פנטאלייט-געש"T5החיזוקים לתקרה,  נורות 

" או ש"ע54P205דגם "

1.8.81.0010

27,307.00 גופי תאורה פלורסנטים 8.81 סה"כ לתת פרק:

תאורת לדים 8.85 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

1,543.80 154.38 10.00 יח' גוף תאורה פאנל לד מסגרת אלומיניום צבוע לבן כיסוי חלבי
EL100149 מגיע עם דרייבר מק"ט W24 ס"מ הספק 30תה"ט/עה"ט קוטר 

 המשווק ע"י "גל-רם חשמל"או ש"עecoled דוגמת 

1.8.85.0010

3,652.00 182.60 20.00 יח' 1.8.85.0020 להתקנה צמוד לתקרה/קיר דוגמת קורליין לד של פיליפס35Wג"ת לד 

16,558.50 473.10 35.00 יח' גוף תאורה לד עגול אטום למוגן מים התקנה לקיר או לתקרה עם נורה
27W 3000K

1.8.85.0030

3,071.00 307.10 10.00 יח' גוף תאורה לד עגול אטום למוגן מים התקנה לקיר או לתקרה עם נורה
18W 3000K

1.8.85.0040

9,005.50 257.30 35.00 יח' גוף תאורה לד עגול אטום למוגן מים התקנה לקיר או לתקרה עם נורה
21W 3000K

1.8.85.0050

307.10 307.10 1.00 יח' 1.8.85.0070 לתאורת חוץ ע"ג קיר עם מכסה אנטי וונדלי20Wג"ת לד 

332.00 332.00 1.00 יח'  דגם תאורית של אלקטרוזון או ש"ע לתאורת חוץ (מס' הבית)8Wג"ת לד 
 ע"ג קיר עם מכסה פלסטי אנטי וונדלי

1.8.85.0080

6,274.80 348.60 18.00 יח'  שקוע/צמוד תקרה כולל ממיר וסוללת חירום3Wג"ת חרום כפתור לד 
 דק'90לזמן עבודה 

1.8.85.0090

2,730.70 390.10 7.00 יח'  דקות כולל ממיר90לזמן עבודה 15Eג"ת לד חרום דו תכליתי עם נורת 
 בהתקנה שקועה בתקרה / גלויה על60%וסוללה ובעוצמת תאורה 

הקיר/מתחת לתקרה עם שילוט שקוף וחרוט בפרספקס "יציאה" +סימון
חץ

1.8.85.0100

43,475.40 תאורת לדים 8.85 סה"כ לתת פרק:

נקודות מאור 8.96 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

29,489.90 155.21 190.00 נקודה נקודת מאור דירתית מושלמת במעגל חד פזי לרבות צינורות בהתקנה
 ו/או מוליכי נחושת עםN2XY/FRגלויה או חשיפה, כבלי נחושת 

 ממ"ר מהלוח עדהיציאה מהתקרה או הקיר ועד1.5  בחתך P.V.Cבידוד
המפסקים, מפסק/י זרם יחיד או כפול או דו קוטבי או חילוף או צלב או

לחצנים או מוגן מים או משוריין, דוגמת "וויסבורד" דגם "פוקוס"או
ש"ע, מוליך נוסף עבור נקודה לתאורת חרום, אם נדרש, לרבות בלדח,

פנדל, בית נורה ונורה

1.8.96.0010
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מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 26עמוד: 22/07/2020 חסוי

162/2019כתב כמויות למכרז מספר 

מעונות יום וגני ילדים - רמות שכטמן
m

תת כתב: בינוי - מעון יום (קומת קרקע)

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

348.60 23.24 15.00 יח' " אוSYSTEMתוספת לנקודת מאור עבור אביזר מ"ז כפול "גוויס" דגם "
"וויסבורד" דגם "טוסקנה" או ש"ע

1.8.96.0020

622.50 20.75 30.00 יח'  ממ"ר לתאורה דו1.5תוספת למחיר נקודת מאור עבור מוליך נוסף בחתך 
 תכליתית

1.8.96.0030

30,461.00 נקודות מאור 8.96 סה"כ לתת פרק:

נקודות בתי תקע 8.97 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

7,930.65 122.01 65.00 נקודה  ו/או מוליכיN2XY/FRנקודת בית תקע מושלמת עשויה כבלי נחושת 
 ממ"ר, מושחלים בצנרת בהתקנה3X1.5  בחתך P.V.Cנחושת עם בידוד 

 אמפר, דוגמת16סמויה או חשיפה, מהלוח עד בית התקע וכן בית תקע 
"וויסבורד" דגם "פוקוס" או ש"ע, מותקן תה"ט, הכל מושלם לרבות

מתאמים

1.8.97.0010

547.80 18.26 30.00 יח' תוספת לנקודת בית תקע עבור ב"ת כפול להתקנה ע"הט או תה"ט 1.8.97.0020

394.25 15.77 25.00 יח' תוספת לנקודת בית תקע עבור ב"ת מוגן מים 1.8.97.0030

937.90 187.58 5.00 נקודה  ו/אוN2XY/FRנקודת בית תקע תלת-פזית מושלמת עשויה כבלי נחושת 
 ממ"ר, מושחלים בצנרת5X1.5 בחתך P.V.Cמוליכי נחושת עם בידוד 

 אמפר,16בהתקנה סמויה או חשיפה, מהלוח עדבית התקע וכן בית תקע 
 מותקן תה"ט, הכל מושלם

1.8.97.0040

153.55 30.71 5.00 יח' 1.8.97.0050 ממ"ר2.5תוספת לנקודת בית תקע תלת פזית עבור כבלים ו/או מוליכים 

2,755.60 688.90 4.00 יח'   אוD17עמדת עבודה הכוללת רב בתי תקע דוגמת "ע.ד.א. פלסט" דגם 
 עםA16, נקודת בית תקע A16 בתי תקע 4 אביזרים, לרבות 6ש"ע ל-

 ממ"ר, מתאמיםלשקעי תקשורת ומודולים עוורים,2.5צנרת ומוליכים 
 נקודות מתח נמוך ללא2צנרת הכנה לתקשורת עם חוט משיכה (

 נקודות טלפון מושלמות לרבות אביזרים וכבל2אביזרים) ו -

1.8.97.0060

12,719.75 נקודות בתי תקע 8.97 סה"כ לתת פרק:

נקודות שונות 8.98 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

1,075.68 268.92 4.00 נקודה נקודת דוד סולארי דירתית לרבות מ"ז דו קוטבי משוריין בקרבת הדוד
על גג המבנה בקופסה אטומה ומוגנת מים, עם מנורת סימון ושלט,

דוגמת "וויסבורד" דגם "פוקוס" או ש"ע, מפסק ביטחון ליד הדוד (אם
P.V.C ו/או מוליכי נחושת עם בידוד N2XY/FRנדרש), כבלי נחושת 

 ממ"ר כנדרש) מושחלים בצנרת בהתקנה ס3X2.5 ממ"ר (או1.5X3בחתך 
מויה או חשיפה, מלוח החשמל עד הדוד, חיבור חשמלי לדוד המים,

לרבות חלקה היחסי של הנקודה בלוח הדירתי, בהארקת הדירה ובהזנת
הדירה, לרבות צינור הגנה מהיציאהמהקיר עד הדוד, הכל מושלם

קומפלט

1.8.98.0010
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מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 27עמוד: 22/07/2020 חסוי

162/2019כתב כמויות למכרז מספר 

מעונות יום וגני ילדים - רמות שכטמן
m

תת כתב: בינוי - מעון יום (קומת קרקע)

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

639.93 213.31 3.00 נקודה נקודה לתנור אמבטיה  דירתית לרבות מ"ז דו קוטבי ומנורת סימון 
 ו/אוN2XY/FRדוגמת "וויסבורד" דגם "פוקוס" או ש"ע, כבלי נחושת 

 מ"מ תה"ט ו/או בתקרות,20 ממ"ר בצנרת מריכף קוטר 2.5X3מוליכים 
בית תקע ביציאה לגוף החימום, לרבות  חלקה היחסי של הנקודה בלוח

הדירתי, בהארקת הדירה ובהזנת הדירה, הכל מושלם קומפלט

1.8.98.0020

3,818.00 381.80 10.00 נקודה נקודה למזגן עם מגען, עם השהייה בהפעלה, לרבות לחצני
 ו/אוN2XY/FRהפעלה/הפסקה עם השהיה בהפעלה, כבלי נחושת 

 מ"מ קוטר תה"ט מלוח החשמל עד20  ממ"ר בצנרת 3X2.5במוליכים 
הנקודה  וכן בית תקע למזגן, דוגמת "וויסבורד" דגם "פוקוס"  או ש"ע

1.8.98.0030

1,185.24 395.08 3.00 נקודה נקודה למזגן (תלת פזי) עם מגען לרבות לחצני הפעלה/הפסקה, עם
 ממ"ר5X1.5 ו/או במוליכים N2XY/FRהשהיה בהפעלה, בכבלי נחושת 

בצנרת תה"ט מלוח החשמל עד הנקודה וכן בית תקע למזגן, דגם בריטי

1.8.98.0040

295.48 147.74 2.00 נקודה  ו/אוN2XY/FRנקודת פעמון דירתית לרבות צינורות, כבלי נחושת 
מוליכים מהמעגל או הלוח עד הפעמון ועד הלחצן לרבות לחצן מואר

ופעמון עם שנאי וחלקה היחסי של הנקודה בלוח הדירתי, בהארקת
הדירה והזנת הדירה

1.8.98.0050

527.88 131.97 4.00 נקודה נקודה להתקנת מכשיר ללא אביזר סופי במעגל חד-פזי בכבלים ו/או
 ממ"ר, לרבות צינור2.5במוליכים של 

1.8.98.0060

896.40 89.64 10.00 נקודה  ממ"ר בכמות כנדרש לרבות1.5נקודת טרמוסטט בכבלים ו/או מוליכים 
צינור וחיבור הטרמוסטט שיסופק ע"י אחרים

1.8.98.0070

11,503.80 164.34 70.00 נקודה  ממ"ר,2.5X3נקודת חיבור הזנה לרכזת גילוי אש, לרבות צנרת וכבל 
מפסק זרם דו קוטבי עם נורת סימון, דוגמת "גוויס" או "וויסבורד" או

ש"ע

1.8.98.0080

498.00 124.50 4.00 נקודה נקודת טלפון מושלמת עשויה צינור בקוטר כנדרש  מותקן  תה"ט  ו/או 
  זוגות3ביציקות ו/או מתחת לריצוף ו/או בתקרות לרבות כבל טלפון 

לפחות מושחל  ומחובר קומפלט, הקו מהתה"ר ו/או התה"מ עד הנקודה
וכן אביזר סיום  לפי  דרישות "בזק", דוגמת "וויסבורד" דגם "פוקוס" או

 ש"ע, הכל מושלם לרבות מחברי קורונה ומגשרים

1.8.98.0090

39.84 9.96 4.00 יח' " אוSYSTEMתוספת לנקודת טלפון עבור אביזר "גוויס" דגם "
"וויסבורד" דגם "טוסקנה" או ש"ע

1.8.98.0100

490.53 163.51 3.00 נקודה נקודת טלויזיה מושלמת עשויה צינור בקוטר כנדרש להתקנה תה"ט ו/או
ביציקות ו/או מתחת לריצוף ו/או בתקרות לרבות תיבות הסתעפות וכבל

 קואקסיאלי לפי דרישות חברתהטלויזיה המקומית ואביזר סיום דוגמת
" מתוצרת "פנסוניק" אוTHEA OPTIMA"וויסבורד" או "גוויס" או דגם "

 ש"ע

1.8.98.0110

380.14 380.14 1.00 נקודה נקודה ללחצן הפסקת חרום פלסטי לרבות צנרת ומוליכים או כבלים
1.5X3ממ"ר ואביזר עם זכוכית לשבירה 

1.8.98.0120

2,314.04 68.06 34.00 נקודה נקודת הכנה למערכת מתח נמוך (אינטרקום, גלאי  עשן,  מחשב,
רמקולים  וכדו')  עשויה צנרת בקוטר כנדרש  עם חוט משיכה, קופסאות

הסתעפות ותיבות מעבר מותקנים תה"ט ו/או ביציקות ו/או מתחת
לריצוף ו/או בתקרות לרבות הקוים מתיבת ההסתעפות המרכזית עד נק'

ההכנה לרבות מכסה פלסטי מחוזק בברגים לתיבת היציאה

1.8.98.0130
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מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 28עמוד: 22/07/2020 חסוי

162/2019כתב כמויות למכרז מספר 

מעונות יום וגני ילדים - רמות שכטמן
m

תת כתב: בינוי - מעון יום (קומת קרקע)

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

175.96 87.98 2.00 נקודה 20נקודת הכנה למפסק חכם במערכת בית חכם, עשויה צנרת בקוטר 
מ"מ, תה"ט ו/או ביציקות ו/או מתחת לריצוף ו/או בתקרות, לרבות חוט

משיכה ותיבות מעבר, מלוח הבקרהעד הנקודה, או משורשר בין
3הנקודות, לרבות חלקה בקו החלוקה מלוח הבקרה, לרבות תיבת גוויס 

מקומות ומכסה פלסטי מחוזק לתיבת היציאה

1.8.98.0140

265.60 265.60 1.00 יח' נקודת תא פוטואלקטרי 1.8.98.0150

24,106.52 נקודות שונות 8.98 סה"כ לתת פרק:

בדיקת בודק מוסמך 8.99 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

1,494.00 1,494.00 קומפלט1.00  אמפר ע"י בודק250X3בדיקת בדיקת מתקן חשמל מסחרי בגודל עד 
מוסמך לרבות תשלום עבור הבדיקה, הגשת תוכניות וסיוע לבודק

בעריכת המדידות

1.8.99.0010

1,494.00 בדיקת בודק מוסמך 8.99 סה"כ לתת פרק:

232,617.18 מתקני חשמל 8 סה"כ לפרק:

עבודות טיח 9 פרק:

טיח פנים 9.11 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

15,226.85 74.70 203.84 מ"ר טיח פנים שתי שכבות סרגל בשני כיוונים על שטחים מישוריים, לרבות
עיבוד מקצועות (פינות) וזויתנים

1.9.11.0010

28,905.21 63.91 452.28 מ"ר טיח פנים שתי שכבות סרגל בשני כיוונים על שטחים מישוריים השכבה
השניה ללא סיד (שליכטה שחורה), לרבות עיבוד מקצועות (פינות)

וזויתנים

1.9.11.0020

44,132.06 טיח פנים 9.11 סה"כ לתת פרק:

טיח גבס וטיח לממ"ד 9.13 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

6,048.63 91.30 66.25 מ"ר  מ"מ, עם10" מאושר לממ"ד בעובי PL770 או PL130טיח רב תכליתי 
 מ"מ5רשת סיבי זכוכית ו"שליכט באגר" בעובי עד 

1.9.13.0010

6,048.63 טיח גבס וטיח לממ"ד 9.13 סה"כ לתת פרק:

50,180.69 עבודות טיח 9 סה"כ לפרק:

עבודות ריצוף וחיפוי 10 פרק:

ריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה 10.31 תת פרק:
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מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 29עמוד: 22/07/2020 חסוי

162/2019כתב כמויות למכרז מספר 

מעונות יום וגני ילדים - רמות שכטמן
m

תת כתב: בינוי - מעון יום (קומת קרקע)

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

57,323.16 173.47 330.45 מ"ר  ס"מ,45/45 ס"מ, 33/833ריצוף באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה במידות 
)R1 ש"ח/מ"ר. (ראה סימון 60 ס"מף מחיר יסוד 60/60 ס"מ, 50/50

1.10.31.0010

9,437.15 35.69 264.42 מ"א 1.10.31.0020 ס"מ7 10שיפולים לריצוף הנ"ל בגובה ,

11,636.28 193.39 60.17 מ"ר  ס"מ33/33 במידות R11ריצוף באריחי גרניט פורצלן נגד החלקה דרג 
R5 ש"ח/מ"ר, ראה סימון 80 מ"מ, מחיר יסוד 8עובי 

1.10.31.0030

78,396.59 ריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה 10.31 סה"כ לתת פרק:

חיפוי קירות 10.50 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

28,567.11 158.53 180.20 מ"ר  ס"מ, 33/33חיפוי קירות פנים באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה במידות 
 ש"ח/מ"ר40 ס"מ, מחיר יסוד 45/45 ס"מ, 30/45

1.10.50.0010

11,465.55 175.96 65.16 מ"א 25/7פסי "דקור" (פסי קישוט) מאריחי גרניט פורצלן/קרמיקה במידות 
 ש"ח/יח'35ס"מ לחיפוי קירות פנים, מחיר יסוד 

1.10.50.0020

40,032.66 חיפוי קירות 10.50 סה"כ לתת פרק:

סימון נגד החלקה 10.63 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

4,218.46 64.74 65.16 מ"א נגיש- סף אלומיניום קטום לגישור בפתח דלת כניסה בהפרש גובה בין
), לפי1:2 (50% ס"מ) בקיטום 1.5 ס"מ (בדלת פנימית עד 2מפלסים עד 
11.3 חלקים ,1918דרישות ת"י 

1.10.63.0010

4,218.46 סימון נגד החלקה 10.63 סה"כ לתת פרק:

122,647.71 עבודות ריצוף וחיפוי 10 סה"כ לפרק:

עבודות צביעה 11 פרק:

צבע פנים 11.11 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

20,769.92 26.56 782.00 מ"ר " או ש"ע על טיח פנים או גבס, לרבות שכבת צבע2000צבע "סופרקריל 
" או ש"ע2000יסוד "טמבורפיל" או ש"ע ושתי שכבות "סופרקריל 

1.11.11.0010

20,769.92 צבע פנים 11.11 סה"כ לתת פרק:

20,769.92 עבודות צביעה 11 סה"כ לפרק:

עבודות אלומיניום 12 פרק:

עבודות אלומיניום 12.1 תת פרק:
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מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 30עמוד: 22/07/2020 חסוי

162/2019כתב כמויות למכרז מספר 

מעונות יום וגני ילדים - רמות שכטמן
m

תת כתב: בינוי - מעון יום (קומת קרקע)

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

13,778.00 1,722.25 8.00 יח' 1.12.1.0010 ס"מ60/114 - חלון משולב במידות AL-02טיפוס 

2,871.80 2,871.80 1.00 יח' 1.12.1.0020 ס"מ100/114 - חלון משולב במידות AL-02aטיפוס 

6,474.00 2,158.00 3.00 יח' 1.12.1.0030 ס"מ100/174 - חלון משולב במידות AL-03טיפוס 

2,905.00 2,905.00 1.00 יח' 1.12.1.0040 ס"מ100/110 - חלון ממ"מ נגרר מאלומיניום במידות AL-07טיפוס 

925.45 925.45 1.00 יח' 1.12.1.0050 ס"מ200/105 - חלון קבוע במידות AL-08טיפוס 

8,217.00 2,739.00 3.00 יח' 1.12.1.0060 ס"מ240/174 - חלון משולב במידות AL-19טיפוס 

12,815.20 3,203.80 4.00 יח' 1.12.1.0070 ס"מ280/178 - חלון משולב במידות AL-20טיפוס 

747.00 747.00 1.00 יח' 1.12.1.0080 ס"מ100/130 - חלון קבוע במידות AL-21טיפוס 

48,733.45 עבודות אלומיניום 12.1 סה"כ לתת פרק:

48,733.45 עבודות אלומיניום 12 סה"כ לפרק:

עבודות אבן 14 פרק:

חיפוי בלוחות אבן 14.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

לא לחישוב !!! 323.70 12.66 מ"ר חיפוי חלונות בלוחות גרניט 1.14.1.0010

חיפוי בלוחות אבן 14.1 סה"כ לתת פרק:

אדנים, חשפים, משקופים וספים 14.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

לא לחישוב !!! DT1-05ראה פרטי לוחות גרניט בגילויון 

לא לחישוב !!! 249.00 12.46 מ"א  ס"מ, כולל אף מים4 ס"מ ובעובי 37אדני חלונות מלוח גרניט ברוחב 
 ס"מ1ושיקוע 

1.14.2.0020

לא לחישוב !!! 232.40 1.60 מ"א 1.14.2.0030 ס"מ4 ס"מ ובעובי 17 עד 14אדני חלונות מלוח גרניט ברוחב 
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מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 31עמוד: 22/07/2020 חסוי

162/2019כתב כמויות למכרז מספר 

מעונות יום וגני ילדים - רמות שכטמן
m

תת כתב: בינוי - מעון יום (קומת קרקע)

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

לא לחישוב !!! 232.40 22.52 מ"א 1.14.2.0040 ס"מ4 ס"מ ובעובי 37משקופי חלונות מלוח גרניט ברוחב עד 

לא לחישוב !!! 182.60 32.83 מ"א  ס"מ ובעובי37חשפי חלונות מאבן גושנית בעיבוד "מוטבה" ברוחב עד 
 ס"מ4

1.14.2.0050

אדנים, חשפים, משקופים וספים 14.2 סה"כ לתת פרק:

עבודות מיוחדות בקירות אבן ונדבכי ראש 14.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

לא לחישוב !!! 315.40 132.87 מ"א  ס"מ5 ס"מ ובעובי עד 42נדבכי ראש ("קופינג") אבן גושנית ברוחב כ-
) במחיר יסוד4בשיפוע,כולל עיבוד בכל הצדדים הגלויים .(ראה פרט 

 ש"ח/מ"א, לרבות החיזוקים הנדרשים ועיגון האבן110לאבן 

1.14.3.0010

עבודות מיוחדות בקירות אבן ונדבכי ראש 14.3 סה"כ לתת פרק:

חיפוי קירות בלוחות אבן (טבעי ותעשייתי) 14.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

לא לחישוב !!! 323.70 293.56 מ"ר  ס"מ, לרבות5חיפוי קירות בלוחות אבן נסורה בעיבוד "משמשם" בעובי 
 ס"מ. העבודה9יציקת בטון אל הקיר הקיים. עובי כולל של החיפוי 

 קידוחים בכל אבן, חיבור בחוט "נירוסטה" אל רשת מאחורי4כוללת 
). מחיר14.050.0400-0410האבן (רשת הפלדה נמדדת בנפרד בסעיפים 

 ש"ח/מ"ר150יסוד לאבן 

1.14.4.0010

לא לחישוב !!! 14.11 293.56 מ"ר 1.14.4.0020 ס"מ, לרבות עיגונה10/10 מ"מ כל 4.8רשת פלדה מגולוונת בקוטר 

חיפוי קירות בלוחות אבן (טבעי ותעשייתי) 14.4 סה"כ לתת פרק:

תוספות למחירי החיפויים בקירות 14.70 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

לא לחישוב !!! 207.50 97.85 מ"א  מ"מ לעיגון לוחות החיפוי, לרבות חיזוק עם60/60זויתן מגולוון במידות 
 דיבלים

1.14.70.0010

תוספות למחירי החיפויים בקירות 14.70 סה"כ לתת פרק:

עבודות אבן 14 סה"כ לפרק:

מתקני מיזוג אוויר 15 פרק:

מקררי מים צנטריפוגליים 15.11 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

לא לחישוב !!! 1,411.00 1.00 יח'  או ש"ע (מיLPH30אספקה והתקנת מתקן שתיה  תוצרת "מי שגב" דגם 
קר)

1.15.11.0010
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מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 32עמוד: 22/07/2020 חסוי

162/2019כתב כמויות למכרז מספר 

מעונות יום וגני ילדים - רמות שכטמן
m

תת כתב: בינוי - מעון יום (קומת קרקע)

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

מקררי מים צנטריפוגליים 15.11 סה"כ לתת פרק:

מפוחים 15.20 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

לא לחישוב !!! 4,565.00 1.00 יח' 1 ומפל לחץ  "CFM  1,000מפוח צנטרפוגלי עם כניסה אחת לספיקה  1.15.20.0010

לא לחישוב !!! 1,826.00 1.00 יח'   לשירותים  עם קוצב זמן מופעל יחד עם התאורה כולל5מפוח (וונטה) "
)F-8 (פרט PVC שרוולים וזויות 

1.15.20.0020

לא לחישוב !!! 1,992.00 3.00 יח' מפוח (וונטה) לאוורור כללי עם קוצב זמן מופעל יחד עם התאורה כולל
)F-1'F-9'F-10  (ראה פרטים PVCשרוולים וזויות 

1.15.20.0030

לא לחישוב !!! 1,411.00 5.00 יח'  ( משווק ע"י א.ר הפצה ושיווק) אוSP SILENT 300מפוח אוורור כללי 
ש"ע עם קוצב זמן ,להפעלה עם התאורה וכל שאר הנדרש כמפורט

-F-2,F-3,F(F-5,F-6,4בטבלאות הציוד.(מפוחים 

1.15.20.0040

מפוחים 15.20 סה"כ לתת פרק:

מזגנים מפוצלים ויחידות מיני מרכזיות 15.41 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

לא לחישוב !!! .  התקנה סטנדרטיתBTU/HR2 9,000 כ"ס שווה כ - 1  1הערות: .
כוללת: הובלה, אביזרי תלייה, תושבת ליחידת העיבוי, חיבור היחידה

 מ"א ראשונים של צנרתגז, חשמל ופיקוד, פתיחת פתח בקיר2.0לניקוז, 
. מערכת מודולרית לאיטום3 למעבר צנרת גז ואיטומו.3חיצוני עד "

מעברי צנרת גז וכבלי חשמל למזגן מפוצל במקלט/מרחב מוגן - ראה תת
59.050פרק 

לא לחישוב !!! 83.00 20.00 מ"א 2צנרת גז וחשמל למזגן עם מעטה למיזוג אוויר (צמ"א) הכוללת 
, צינור חשמל עם כבל רב5/8, "3/8צינורות נחושת מבודדים בקטרים "

 מ"א הראשונים הכלולים2.0גידי, הכל מאוגד יחדיו בשרוול (מעל 
במחיר התקנת מזגן) לרבות מילוי גז ושמן כנדרש לתוספת צנרת זו.

1.15.41.0020

לא לחישוב !!! 11,329.50 קומפלט5.00  (התקנה350 אינוורטר PLATINUM Aמזגן  תוצרת אלקטרה דגם  
 מ"א2.0 לרבות BTU/HR 28,000סטנדרטית) לתפוקת קירור נומינלית 

ראשונים של צנרת גז וחשמל

1.15.41.0030

לא לחישוב !!! 7,121.40 קומפלט3.00  (התקנה230 אינוורטר PLATINUM Aמזגן תוצרת אלקטרה דגם 
 מ"א2.0 לרבות BTU/HR 20,000סטנדרטית) לתפוקת קירור נומינלית 

ראשונים של צנרת גז וחשמל

1.15.41.0040

לא לחישוב !!! 2,431.90 קומפלט2.00  (התקנה140 אינוורטר PLATINUM Aמזגן תוצרת אלקטרה דגם 
 מ"א2.0 לרבות BTU/HR 12000סטנדרטית) לתפוקת קירור נומינלית 

ראשונים של צנרת גז וחשמל

1.15.41.0050

מזגנים מפוצלים ויחידות מיני מרכזיות 15.41 סה"כ לתת פרק:

תעלות פח 15.61 תת פרק:

TRIAL MODE − Click here for more information

http://www.bullzip.com/dispatch/?action=Trial&productid=pdf&v=11.13.2823&f=Professional%20features:%20Remote%20session%20on%20Citrix%20or%20Terminal%20Server&rd=trial&fl=&rfl=PRO


מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 33עמוד: 22/07/2020 חסוי

162/2019כתב כמויות למכרז מספר 

מעונות יום וגני ילדים - רמות שכטמן
m

תת כתב: בינוי - מעון יום (קומת קרקע)

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

לא לחישוב !!! 223.27 15.00 מ"ר 1.15.61.0010 מ"מ2.0תעלות מפח מגולוון ללחץ גבוה בעובי פח 

תעלות פח 15.61 סה"כ לתת פרק:

תעלות פי.וי.סי 15.63 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

לא לחישוב !!! 49.80 20.00 מ"א "ATCO או "ISODEC25 " דגם DECתעלות גמישות לאיורור תוצרת "
 כולל התמיכות וסרט הריפוד,חיבור למוצא עגול או למפזר4בקוטר "

בסרטי הידוק מפלב"מ .לתעלות בידודטרמי חיצוני כמפורט במפרטים
ובתוכניות

1.15.63.0010

תעלות פי.וי.סי 15.63 סה"כ לתת פרק:

אביזרי פיזור אוויר 15.65 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

לא לחישוב !!! 107.90 11.00 יח' LVS-160" דגם TROXמפזר אוויר תקרתי תוצרת " 1.15.65.0010

אביזרי פיזור אוויר 15.65 סה"כ לתת פרק:

מערכות יניקה וסינון אוויר למטבחים 15.67 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

לא לחישוב !!! 7,055.00 1.00 יח'   דגםS.R.TEKאספקה והתקנת מנדף מעל עמדת צליה ובישול תוצרת 
AIR-JET 1.25 ס"מ עשויה פלב"מ 100/90/60 או ש"ע מאושר במידות

.מסנני השמן מפלב"מ בעלי תקן1001/6מ"מ מרותך ומלוטש ע"פ תקן 
NSF+UL ממק"ש וכל1020,גופי תאורה ספוט לד,כמות האוויר ביניקה 

שאר דרישות המפרט

1.15.67.0010

מערכות יניקה וסינון אוויר למטבחים 15.67 סה"כ לתת פרק:

מערכות אוורור וסינון אוויר למרחבים מוגנים ולמקלטים 15.70 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

לא לחישוב !!! 26,477.00 קומפלט1.00 "FAH 1600/600מערכת אוורור וסינון אוויר מסוג "תיבת נח" דגם "
 מק"ש600כולל תו תקן, תוצרת "תעשיות בית-אל" או ש"ע, המספקת 

 נפשות.100 מק"ש במצב אוורור ומיועדת ל- 1600אוויר במצב סינון ו-
 בר) וכניסת אוויר עם מסנן ראשוני,3המערכת כוללת: שסתום הדף (

מסנן אב"כ, מפוח חשמלי, גיבוי ידני, תאורת חירום, מד כמות או ויר
 בר) לשחרור לחץ ובקרת לחץ, התקנה במרחב מוגן תקני3ושסתום הדף (

ובדיקת על-לחץ

1.15.70.0010

לא לחישוב !!! 1,037.50 2.00 יח' " או ש"עA 803 בר) ושחרור אוויר דגם "3שסתום הדף ( 1.15.70.0020

מערכות אוורור וסינון אוויר למרחבים מוגנים ולמקלטים 15.70 סה"כ לתת פרק:

מערכת נידוף מטבחים 15.99 TRIAL MODE − Click here for more informationתת פרק:
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מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 34עמוד: 22/07/2020 חסוי

162/2019כתב כמויות למכרז מספר 

מעונות יום וגני ילדים - רמות שכטמן
m

תת כתב: בינוי - מעון יום (קומת קרקע)

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

לא לחישוב !!! 232.40 11.00 יח'  כולל4/"6אספקה והתקנת מוצא קוני עגול מתעלה מלבנית  בקוטר "
 (שיווק ע"י לימורKE דגם  ATCמדף ויסות ידני עגול פלסטי תוצרת 

טכנולוגיה בע"מ) עם ציר כפול ותומך נגדי לתעלה גמישה כולל איטום
מושלם ב"דק-קאסט", חיזוק פנימי סביב הבידוד האקוסטי ויתר הנדרש

ע"פ המפרט

1.15.99.0010

מערכת נידוף מטבחים 15.99 סה"כ לתת פרק:

מתקני מיזוג אוויר 15 סה"כ לפרק:

מתקני הסקה 16 פרק:

בידוד אם שרוולי "וידופלקס" 16.52 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

4,100.20 31.54 130.00 מ"א 1/2בידוד לצינורות מים חמים עם שרוולי "וידופלקס" או ש"ע בעובי "
  לרבות סרטי הדבקה מ-פי.וי.סי1לצינורות קוטר "

1.16.52.0010

4,100.20 בידוד אם שרוולי "וידופלקס" 16.52 סה"כ לתת פרק:

4,100.20 מתקני הסקה 16 סה"כ לפרק:

תשתיות תקשורת 18 פרק:

מסדים/ארונות ואביזרי זיווד 18.30 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

564.40 564.40 קומפלט1.00 , עם תוRJ-45 שקעים 24, עם מעגל מודפס CAT6 UTP ,19לוח ניתוב "
תקן של מעבדה חיצונית מוסמכת בלתי תלויה, כולל סידור לקשירת

הכבלים וכולל התקנה וחיווט. צבעשחור או אפור

1.18.30.0010

124.50 124.50 1.00 יח'  מודול) כדוגמת8קופסת ריכוז כבילה מאמצעי מולטימדיה מודולרית (
גוויס

1.18.30.0020

688.90 מסדים/ארונות ואביזרי זיווד 18.30 סה"כ לתת פרק:

אביזרי קצה לטלפוניה אנלוגית 18.40 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

240.70 120.35 2.00 מ"ר 1.18.40.0010 מ"מ עם ציפוי פורמייקה לבנה בצד אחד18לוח עץ סנדוויץ 

240.70 אביזרי קצה לטלפוניה אנלוגית 18.40 סה"כ לתת פרק:

929.60 תשתיות תקשורת 18 סה"כ לפרק:

רכיבים מתועשים בבניין 22 פרק:

מחיצות גבס וחיפוי פנים לקירות 22.11 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף TRIAL MODE − Click here for more informationמספר סעיף
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מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 35עמוד: 22/07/2020 חסוי

162/2019כתב כמויות למכרז מספר 

מעונות יום וגני ילדים - רמות שכטמן
m

תת כתב: בינוי - מעון יום (קומת קרקע)

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

26,574.94 116.20 228.70 מ"ר  מ"מ,12.7חיפוי פנים לקירות בלוח גבס, לרבות לוח גבס בעובי 
קונסטרוקציה מפרופילי אומגה מחוזקת לקיר ו/או קונסטרוקציה עם

מסילה עליונה ותחתונה וניצבים מפחפלדה מגולוון, הכל עד גמר מושלם
 מוכן לצביעה (בידוד אקוסטי נמדד בנפרד)

1.22.11.0010

731.23 8.30 88.10 מ"ר תוספת עבור לוח גבס עמיד מים (ירוק) או חסין אש (ורוד) במקום לוח
גבס רגיל - (בצד אחד)

1.22.11.0020

27,306.17 מחיצות גבס וחיפוי פנים לקירות 22.11 סה"כ לתת פרק:

תקרות פריקות מאריחים מינרלים 22.21 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

55,828.75 197.54 282.62 מ"ר תקרה אקוסטית מאריחים מינרליים מודולריים חצי שקועים דגם "קורל"
60/60,, אריח במידות NRC (aw=0.90)" או ש"ע Rockfonתוצרת חב' ''

. המחיר כולל100% מ"מ, עמידות בלחות 20 ס"מ, בעובי 61/61ס"מ או 
 מ')1.0את הפרופילים הנושאים והמשניים, אלמנטי התליה (בגובה עד 

'' מאלומיניום סביב הקירות, עד ל ביצוע מושלם שלLופרופילי גמר ''
 ש"ח/מ"ר)90העבודה (מחיר יסוד לאריחים 

1.22.21.0010

55,828.75 תקרות פריקות מאריחים מינרלים 22.21 סה"כ לתת פרק:

תקרות אלומיניום ופח מגולוון 22.22 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

6,130.13 174.30 35.17 מ"ר 30תקרת מגשי פח מגולוון צבוע בצבע לבן: מגשים מחוררים, ברוחב 
 מ"מ. המחיר כולל את הפרופילים הנושאים, אלמנטי0.8ס"מ ובעובי 

 מ"מ ליד הקירות,1.2 מ') וגמר זוויתן בעובי 1.0התליה (בגובה עד 
לרבות פרופיל אומגה בין השדות (במידה ונדרש)

1.22.22.0010

11,787.54 161.85 72.83 מ"ר 30תקרת מגשי פח מגולוון צבוע בצבע לבן : מגשים לא מחוררים ברוחב 
 מ"מ. המחיר כולל את הפרופילים הנושאים, אלמנטי8 ס"מ ובעובי 

 מ"מ ליד הקירות, לרבות1.2 מ') וגמר זויתן בעובי 1התליה (בגובה עד 
פרופיל אומגה בין השדות (במידה ונדרש)

1.22.22.0020

17,917.67 תקרות אלומיניום ופח מגולוון 22.22 סה"כ לתת פרק:

מערכת מחיצות לשירותים ומקלחות 22.41 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

9,794.00 1,958.80 קומפלט5.00  ס"מ150מערכת מחיצות לשירותים הכוללת יחידה אחת מחיצה ברוחב 
 ס"מ : המחיצות עשויות מלוחות100ויחידה אחת חזית התא ברוחב 

 מ"מ, אנטי12"פנוליק"(טרספה) דוגמת "פנל פרוייקטים" או ש"ע בעובי 
ונדליזם ועמידה בפני שריטות, שחיקה, מים ולחות. חזית התא ברוחב

 ס"מ עם מנגון סגירה עצמית בצירי60 ס"מ, לרבות דלת ברוחב 100
 ס"מ מהרצפה עם202 ס"מ מהרצפה ועד לגובה 15הדלת. גובה המערכת 

 פרזול מנירוסטה. מחיר המערכת כולל מחיצה אחת וחזית דלת.

1.22.41.0010

539.50 107.90 קומפלט5.00 תוספת מחיר לתא שירותים עבור רצועות מגני אצבעות מגומי קשיח
 מ"מ, המורכבות בשני צידי כנף הדלת ובצידי הניצבים הקבועים2בעובי 

 הצמודים לכנף הדלת לכל הגובה,בגוון שחור

1.22.41.0020

10,333.50 מערכת מחיצות לשירותים ומקלחות 22.41 סה"כ לתת פרק:

TRIAL MODE − Click here for more information
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מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 36עמוד: 22/07/2020 חסוי

162/2019כתב כמויות למכרז מספר 

מעונות יום וגני ילדים - רמות שכטמן
m

תת כתב: בינוי - מעון יום (קומת קרקע)

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

111,386.09 רכיבים מתועשים בבניין 22 סה"כ לפרק:

כלונסאות ואלמנטי סלארי, לביסוס מבנים ולדיפון 23 פרק:

כלונסאות בטון בקדיחה יבשה 23.10 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

3,423.75 228.25 קומפלט15.00  מ'.הקדוחים3.0קידוחי דריל בתחתית היסודות לגילוי חללים באורך 
 מ"א ביסוד עובר.6יבוצעו אחד לכל פלטה וכל 

1.23.10.0010

3,423.75 כלונסאות בטון בקדיחה יבשה 23.10 סה"כ לתת פרק:

3,423.75 כלונסאות ואלמנטי סלארי, לביסוס מבנים ולדיפון 23 סה"כ לפרק:

הריסות ופירוקים 24 פרק:

הריסת קירות ומחיצות מבניה ומבטון 24.12 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

6,790.23 224.10 30.30 מ"ר  ס"מ, לרבות חיתוך20 ס"מ או 22הריסת קירות בטון מטויחים בעובי 
הזיון

1.24.12.0010

12,450.00 12,450.00 קומפלט1.00  ס"מ ובכל גובה ומכל סוג חומר780/400הריסת מבנה זמני במידות 
בחצר הדרומית

1.24.12.0020

19,240.23 הריסת קירות ומחיצות מבניה ומבטון 24.12 סה"כ לתת פרק:

19,240.23 הריסות ופירוקים 24 סה"כ לפרק:

שילוט והכוונה בבנינים 29 פרק:

שילוט וסימון מרחבים מוגנים וממ"דים 29.30 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

913.00 913.00 קומפלט1.00  מ"ר בצבעים50 מ"ר ועד 25שילוט וסימון מרחב מוגן/מקלט בשטח מעל 
פולטי אור

1.29.30.0010

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

913.00 שילוט והכוונה בבנינים 29 סה"כ לפרק:

ריהוט וציוד מורכב בבנין 30 פרק:

אביזרים במקלחת ובשירותים 30.11 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

906.36 129.48 7.00 יח' מחזיק נייר מפואר ממתכת מצופה כרום 1.30.11.0010

1,261.60 315.40 4.00 יח' 276/386/98 (נירוסטה) במידות 304מתקן לנייר ניגוב ידיים מפלב"מ 
" דוגמת "פנל פרוייקטים" או ש"עPB 251מ"מ, דגם "

1.30.11.0020
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מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 37עמוד: 22/07/2020 חסוי

162/2019כתב כמויות למכרז מספר 

מעונות יום וגני ילדים - רמות שכטמן
m

תת כתב: בינוי - מעון יום (קומת קרקע)

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

222.44 222.44 1.00 יח' 30"נגיש" - מדף לשירותי נכים להתקנה על הקיר צמוד לכיור באורך 
 (נירוסטה) עם קצוות מעוגלות, לפי תקן304 ס"מ מפלב"מ 15ס"מ ורוחב 

3 חלק 1918 ישראלי 

1.30.11.0030

531.20 531.20 1.00 יח' PB (נירוסטה), דגם "316 רבוע מפלב"מ L"נגיש"- מאחז יד בצורת 
" דוגמת "פנל פרוייקטים" או שו"ע8321

1.30.11.0040

1,842.60 614.20 3.00 יח'  ס"מ, למקלחת80 (נירוסטה), באורך 316נגיש- מאחז יד קבוע מפלב"מ 
3 חלק 1918נכים להתקנה על הקיר, לפי תקן ישראלי 

1.30.11.0050

954.50 954.50 קומפלט1.00  ס"מ75-95"נגיש" - מאחז יד מתרומם לשרותי נכים להתקנה, באורך 
 ס"מ מחובר75-85 (נירוסטה) מותקן על רגל חיזוק בגובה 304מפלב"מ 

 ניוטון כוח22" דוגמת "פנל פרוייקטים" או ש"ע, PS 880לרצפה, דגם "
.3 חלק 1918הרמה, לפי תקן ישראלי 

1.30.11.0060

639.10 91.30 7.00 יח'  (נירוסטה) עם מכסה ומנגנון דוושת רגל,304פח אשפה עגול מפלב"מ 
 ליטר, לרבות פח בנימי עשוי מפלסטיק קשיח5נפח 

1.30.11.0070

1,568.70 224.10 7.00 יח' מברשת אסלה תלויה מיציקת ניילון 1.30.11.0080

232.40 232.40 1.00 יח'  ס"מ ממתכת בציפוי ניילון להתקנה על כנף דלת60"נגיש" - ידית אחיזה 
" דוגמת "פנל פרוייקטים" או ש"ע,PS 560 תא שירותי נכים, דגםדגם "

3 חלק1918לפי תקן ישראלי 

1.30.11.0090

564.40 564.40 1.00 יח'  ס"מ, ממתכת בציפוי60/60 קבוע, בגודל L"נגיש" - מאחז יד בצורת 
"PS 570ניילון לשירותי נכים להתקנה על הקיר ליד האסלה, דגם "

3 חלק 1918דוגמת "פנל פרוייקטים" או ש"ע,לפי תקן ישראלי 

1.30.11.0100

249.00 249.00 1.00 יח'  ס"מ),45/90נגיש- מראה מזכוכית מלוטשת "קריסטל" (גודל תקני-מידות 
3 חלק 1918 לפי תקן ישראלי 

1.30.11.0110

5,395.00 1,079.00 5.00 יח'  דוגמתPP 470 ס"מ, מק"ט 60/67מראה קבועה מיציקת ניילון במידות 
"פנל פרוייקטים" או ש"ע

1.30.11.0120

14,367.30 אביזרים במקלחת ובשירותים 30.11 סה"כ לתת פרק:

14,367.30 ריהוט וציוד מורכב בבנין 30 סה"כ לפרק:

ציוד מטבחים ציבוריים 31 פרק:

ציוד מטבח 31.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

2,755.60 1,377.80 2.00 יח' 1.31.1.0020 - כוננית מדפים2פריט 

3,444.50 3,444.50 1.00 יח' 1.31.1.0030 - מרכך מים3פריט 
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מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 38עמוד: 22/07/2020 חסוי

162/2019כתב כמויות למכרז מספר 

מעונות יום וגני ילדים - רמות שכטמן
m

תת כתב: בינוי - מעון יום (קומת קרקע)

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

1,102.24 1,102.24 1.00 יח' 1.31.1.0050 - תעלת רצפה5פריט 

2,755.60 2,755.60 1.00 יח' 1.31.1.0060 - שולחן עם כיור6פריט 

688.90 688.90 1.00 יח' 1.31.1.0070 - מדף עליון כפול7פריט 

757.79 757.79 1.00 יח' 1.31.1.0080 - כיסויי נירוסטה לקיר נמוך8פריט 

3,306.72 3,306.72 1.00 יח' 1.31.1.0090 כיורים2 - שולחן עם 9פריט 

1,102.24 1,102.24 1.00 יח' 1.31.1.0100 - תעלת רצפה10פריט 

4,822.30 4,822.30 1.00 יח' "HDPE - משקוף נירוסטה כולל דלת "11פריט  1.31.1.0110

344.45 344.45 1.00 יח' 1.31.1.0120 - מחיצת נירוסטה12פריט 

1,722.25 1,722.25 1.00 יח' 1.31.1.0130 - מדף עליון מצינורות13פריט 

5,166.75 1,722.25 3.00 יח' 1.31.1.0150 - עגלת כלים16פריט 

964.46 964.46 1.00 יח' 1.31.1.0160 - כיור נטילת ידיים17פריט 

2,411.15 2,411.15 1.00 יח' 1.31.1.0170 - שולחן עבודה מנירוסטה18פריט 

757.79 757.79 1.00 יח' 1.31.1.0180 - כיסויי נירוסטה לקיר נמוך19פריט 

2,755.60 2,755.60 1.00 יח' 1.31.1.0200 - כיפת אדים21פריט 

2,411.15 2,411.15 1.00 יח' 1.31.1.0220 - שולחן עבודה מנירוסטה23פריט 

413.34 413.34 1.00 יח' 1.31.1.0230 - מדף עליון למיקרוגל24פריט 

1,377.80 688.90 2.00 יח' 1.31.1.0250 - מדף עליון כפול26פריט 

TRIAL MODE − Click here for more information
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מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 39עמוד: 22/07/2020 חסוי

162/2019כתב כמויות למכרז מספר 

מעונות יום וגני ילדים - רמות שכטמן
m

תת כתב: בינוי - מעון יום (קומת קרקע)

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

688.90 688.90 1.00 יח' 1.31.1.0270 - מדף עליון כפול29פריט 

2,755.60 2,755.60 1.00 יח' 1.31.1.0280 - מערכת כיבויי אש אוטומטית30פריט 

2,755.60 2,755.60 1.00 יח' 1.31.1.0290 - שולחן עם כיור32פריט 

1,102.24 1,102.24 1.00 יח' 1.31.1.0300 - תעלת רצפה33פריט 

413.34 206.67 2.00 יח' 1.31.1.0310 - פינת נירוסטה34פריט 

46,776.31 ציוד מטבח 31.1 סה"כ לתת פרק:

46,776.31 ציוד מטבחים ציבוריים 31 סה"כ לפרק:

מערכות גילוי וכיבוי אש 34 פרק:

אביזרים לרכזת ממוענת 34.12 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

13,446.00 298.80 45.00 יח' 1.34.12.0010 - ממוענת)ADDRESSABLEגלאי עשן אופטי (למערכת 

1,535.50 307.10 5.00 יח' לחצן אזעקה למערכת "ממוענת" 1.34.12.0020

1,411.00 282.20 5.00 יח' צופר אזעקה להתקנה פנימית 1.34.12.0030

830.00 415.00 2.00 יח' צופר אזעקה להתקנה חיצונית מוגן מים 1.34.12.0040

1,095.60 365.20 3.00 יח' יחידת כתובת מקומית עבור רכזת ממוענת 1.34.12.0050

996.00 99.60 10.00 יח' מנורת סימון אזעקת אש לרכזת ממוענת 1.34.12.0060

19,314.10 אביזרים לרכזת ממוענת 34.12 סה"כ לתת פרק:

חייגן אוטומטי וחווט למערכת גילוי אש 34.13 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

830.00 830.00 1.00 יח' חייגן אוטומטי לרבות הודעה מוקלטת ומטען עם מצבר 1.34.13.0010

TRIAL MODE − Click here for more information

http://www.bullzip.com/dispatch/?action=Trial&productid=pdf&v=11.13.2823&f=Professional%20features:%20Remote%20session%20on%20Citrix%20or%20Terminal%20Server&rd=trial&fl=&rfl=PRO


מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 40עמוד: 22/07/2020 חסוי

162/2019כתב כמויות למכרז מספר 

מעונות יום וגני ילדים - רמות שכטמן
m

תת כתב: בינוי - מעון יום (קומת קרקע)

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

830.00 חייגן אוטומטי וחווט למערכת גילוי אש 34.13 סה"כ לתת פרק:

מערכות כיבוי אש 34.20 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

5,312.00 5,312.00 1.00 יח'  מ"ק הכוללת: מיכל5מערכת כיבוי אש אוטומטית ללוח חשמל בנפח עד 
,  זוג  גלאים (מחוברים בהצלבה), נחיריFM200  או NAFS III  גז  

התזה, צנרת בין הנחירים והמיכל וחווט

1.34.20.0010

4,150.00 4,150.00 קומפלט1.00 מערכת כיבוי אש (משווקת ע"י אלפיין סיסטמס או ש"ע ) אוטומטית
וידנית למנדף מעל עמדת צליה ובישול ולמשטחי העבודה.עם הפעלתה

תנתק המערכת את כל מקורות האנרגיהלאיזור האש (גז,חשמל וכו')
המערכת לאחר חיבורה ל"רכזת מערכות הניתוקים והתראות"  תכלול

,ראש הפעלה פניאומטי,תחנת הפעלה ידנית,מתזיםPCL300:מיכל 
,חיווט והתק נה לפי המפורט במפרט. המערכת תהיה בעלת תו תקן

ישראלי,באישור מכון התקנים ושירותי הכבאות המקומיים
 יחולו עליהNFPA-96,NFPA-17A,UL300והתקנים:

1.34.20.0020

788.50 788.50 1.00 יח' אגרת מכון התקנים הישראלי לבדיקת המנדף ומערכות כבוי האש 1.34.20.0030

10,250.50 מערכות כיבוי אש 34.20 סה"כ לתת פרק:

מערכת כריזת חרום משולב עם טלפון כבאים ומערכת גילוי 34.22 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

6,225.00 6,225.00 קומפלט1.00  כתובות כדוגמת טלפייר127מרכזיית גילוי אש כתובתית אנלוגית 
פתוחה ומותקנת בבניין כמפורט במפרט הטכני לרבות חייגן אוטומטי,

התקנה,הפעלה ,תכנות כל העבודות וחומרי העזר הדרושים

1.34.22.0010

2,075.00 2,075.00 קומפלט1.00 ) למרכזית גילוי אש,כולל סימוןREMOTEלוח התראות חיצוני נפרד (
, כולל כל העבודותRESET /ALARM OFFהאזורים ואפשרות לבצוע 

וחומר העזר הדרושים להתקנה והפעלה

1.34.22.0020

3,320.00 3,320.00 קומפלט1.00 העברת מתקן גילוי האש בדיקות חוזרות ונשנות ע"י מכון התקנים עד
אישור המתקן ע"י המכון. המחיר כולל את התשלום למכון וליווי הבודק

 כולל עזרה טכנית וחומרי עזרבאם ידרש

1.34.22.0030

מערכת כריזת חרום משולב עם טלפון כבאים ומערכת גילוי11,620.00 34.22 סה"כ לתת פרק:

42,014.60 מערכות גילוי וכיבוי אש 34 סה"כ לפרק:

מערכות בקרת מבנים 35 פרק:

אינטרקום 35.10 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

2,257.60 564.40 4.00 יח' 3מערכת אינטרקום רבת משתמשים עם סודיות וזכרון לקריאה, מסטר ל-
שלוחות כולל מסך

1.35.10.0010
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מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 41עמוד: 22/07/2020 חסוי

162/2019כתב כמויות למכרז מספר 

מעונות יום וגני ילדים - רמות שכטמן
m

תת כתב: בינוי - מעון יום (קומת קרקע)

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

2,075.00 2,075.00 קומפלט1.00 מערכת אינטרקום טלויזיה לרבות פנל כניסה ראשי לבית פרטי, לוח
 צבעונית ומסךCCD 1/2מקשים אנטי ונדלי, מקודד מובנה, מצלמת "

 אינצ' צבעוני שטוח להתקנה ע"ג הטיח עם לחצני הפעלה7צבע דירתי 
, משווק ע"יRONGTEL מתוצרת PL591C4 דגם Hands Freeבשיטת 

ב.ב. שרותי אחזקה וחשמל או ש"ע. המחיר לדירה קומפלט לרבות חיווט
והתק נה

1.35.10.0020

3,751.60 1,875.80 2.00 יח' פנל כניסה חיצוני אנטי ונדלי לבנין מגורים, לחצני מגע פתיחה ע"י קוד
CCD 1/2 דיירים, מצלמת "999או ע"י כרטיסי קירבה, לחיוג עד 

, משווק ע"י ב.ב.RONGTEL תוצרת PL801DC4CPDKצבעונית, דגם 
שרותי אחזקה וחשמל בע"מ או ש"ע

1.35.10.0030

8,084.20 אינטרקום 35.10 סה"כ לתת פרק:

מערכת בקרת כניסה 35.56 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

240.70 240.70 1.00 יח'  כולל תאורה מחליפה צבעיםPIEZOלחצן פתיחת דלת מנירוסטה מסוג 
 או ש"עSecusys או Geovision או Roslare תוצרת MP-06דגם 

1.35.56.0010

1,377.80 688.90 2.00 יח' , לחצן13.56MHZ, משולב קורא קירבה תדר IP-66קודן לתנאי חוץ, 
)SECUKEY מגעים יבשים (תוצרת 2לחיבור פעמון מובנה, 

1.35.56.0020

1,045.80 522.90 2.00 יח' מנעול חשמלי כבד עם פין נעילה 1.35.56.0030

2,664.30 מערכת בקרת כניסה 35.56 סה"כ לתת פרק:

10,748.50 מערכות בקרת מבנים 35 סה"כ לפרק:

מרחבים מוגנים ומקלטים 59 פרק:

מתקני תברואה 59.70 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

456.50 456.50 1.00 יח' "THETFORD" תוצרת "Porta Potti 365שירותים כימיים ניידים דגם "
הולנד או ש"ע, מיועדים למרחבים מוגנים ומשווקים ע"י "תעשיות

בית-אל" עם אישור מכון התקנים הישראלי בהתאם לדרישות פיקוד
העורף

1.59.70.0020

 עם3/4 ליטר, יציאה "200מיכלי מים עגולים מפוליאתילן לתכולה של 
, לרבות מעמד מפרופילי פלדה מגולוונים3/4ברז "

456.50 מתקני תברואה 59.70 סה"כ לתת פרק:

456.50 מרחבים מוגנים ומקלטים 59 סה"כ לפרק:

חומרי שרברבות 87 פרק:

אביזרים מפלדה 87.96 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

TRIAL MODE − Click here for more information

http://www.bullzip.com/dispatch/?action=Trial&productid=pdf&v=11.13.2823&f=Professional%20features:%20Remote%20session%20on%20Citrix%20or%20Terminal%20Server&rd=trial&fl=&rfl=PRO


מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 42עמוד: 22/07/2020 חסוי

162/2019כתב כמויות למכרז מספר 

מעונות יום וגני ילדים - רמות שכטמן
m

תת כתב: בינוי - מעון יום (קומת קרקע)

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

258.96 129.48 2.00 יח' הסתעפויות (מסעף טע וטע מעבר) מפלדה עם ציפוי פנים מלט צמנט
 דוגמת "אברות"FBE (APC/FITTINGS)ועטיפה חיצונית אפוקסית 

4קוטר "

1.87.96.0010

258.96 אביזרים מפלדה 87.96 סה"כ לתת פרק:

258.96 חומרי שרברבות 87 סה"כ לפרק:

חומרי חשמל 88 פרק:

צנרת חשמל פלסטית 88.21 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

307.00 3.07 100.00 מ"א 1.88.21.0010 מ"מ40צינורות פלסטיים כפיפים פ"ד (מריכף), בקוטר 

996.00 4.98 200.00 מ"א 13.5 מ"מ עם חבל משיכה - יק"ע 50צינורות תקשורת פלסטיים בקוטר  1.88.21.0020

830.00 4.15 200.00 מ"א 1.88.21.0030 מ"מ שאינו כלול במחיר הנקודה29צינור מריכף 

2,133.00 צנרת חשמל פלסטית 88.21 סה"כ לתת פרק:

כבלי נחושת 88.31 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

3,569.00 71.38 50.00 מ"א , משווק ע"י "ארכה" או ש"עN2XY/FR-1 4X70כבלי נחושת  1.88.31.0010

1,594.00 7.97 200.00 מ"א , משווק ע"י "ארכה" או ש"עN2XY/FR-1 5X6כבלי נחושת  1.88.31.0020

193.05 12.87 15.00 מ"א , משווק ע"י "ארכה" או ש"עN2XY/FR-1 5X10כבלי נחושת  1.88.31.0030

5,356.05 כבלי נחושת 88.31 סה"כ לתת פרק:

כבלי אלומיניום 88.34 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

1,037.50 20.75 50.00 מ"א , משווק ע"י "ארכה" או ש"עNA2XY 4X 120כבלי אלומיניום   1.88.34.0010

1,037.50 כבלי אלומיניום 88.34 סה"כ לתת פרק:

Cמא"זים אופיין  88.62 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 43עמוד: 22/07/2020 חסוי

162/2019כתב כמויות למכרז מספר 

מעונות יום וגני ילדים - רמות שכטמן
m

תת כתב: בינוי - מעון יום (קומת קרקע)

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

429.94 429.94 1.00 יח' 3X125A, 10KAמא"ז  1.88.62.0010

429.94 Cמא"זים אופיין  88.62 סה"כ לתת פרק:

8,956.49 חומרי חשמל 88 סה"כ לפרק:

1,234,427.06 בינוי - מעון יום (קומת קרקע) 1 סה"כ לתת כתב:
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מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 44עמוד: 22/07/2020 חסוי

162/2019כתב כמויות למכרז מספר 

מעונות יום וגני ילדים - רמות שכטמן
m

תת כתב: בינוי - גני ילדים (קומה ראשונה)

עבודות בטון 2 פרק:

חגורות 2.72 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

לא לחישוב !!! 1,693.20 0.08 מ"ק 7) יצוקות על מחיצות ברוחב 2-4, חשיפה 5 (שקיעה "30חגורות בטון ב-
ס"מ לרבות מעל הפתחים

2.2.72.0010

לא לחישוב !!! 1,469.10 0.54 מ"ק ) יצוקות על מחיצות ברוחב2-4, חשיפה 5 (שקיעה "30חגורות בטון ב-
 ס"מ לרבות מעל הפתחים10

2.2.72.0020

חגורות 2.72 סה"כ לתת פרק:

בטון טופינג ובטון שיפועים לגגות 2.85 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

לא לחישוב !!! 697.20 59.13 מ"ק 13 ס"מ עד 3, יצוק על גבי גגות בעובי משתנה מ-30בטון שיפועים ב-
ס"מ, מוחלק לפי שיפועי ניקוז

2.2.85.0010

לא לחישוב !!! 43.99 26.61 מ"ר 2.2.85.0020 ס"מ מעל לאיטום בחדרים רטובים4"מדה" בעובי 

לא לחישוב !!! 18.26 363.90 מ"א  (איטום הרולקה1:3 ס"מ מטיט צמנט 6x6רולקות משולשות במידות 
נמדד בנפרד)

2.2.85.0030

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

עבודות בטון 2 סה"כ לפרק:

עבודות בניה 4 פרק:

בניה בבלוקי בטון 4.10 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

לא לחישוב !!! 106.24 6.38 מ"ר 2.4.10.0010 ס"מ7קירות בלוקי בטון חלולים בעובי 

לא לחישוב !!! 112.88 81.11 מ"ר 2.4.10.0020 ס"מ10 חורים בעובי 4קירות בלוקי בטון חלולים 

בניה בבלוקי בטון 4.10 סה"כ לתת פרק:

עבודות בניה 4 סה"כ לפרק:

עבודות איטום 5 פרק:

איטום גגות ביריעות ביטומניות משוכללות 5.13 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

TRIAL MODE − Click here for more information
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מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 45עמוד: 22/07/2020 חסוי

162/2019כתב כמויות למכרז מספר 

מעונות יום וגני ילדים - רמות שכטמן
m

תת כתב: בינוי - גני ילדים (קומה ראשונה)

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

לא לחישוב !!! 87.98 591.30 מ"ר  שכבות של יריעות ביטומניות אלסטומריות2איטום גג שטוח ומרפסות ב-
, שכבה ראשונה יריעת עזר אלסטומרית בעוביSBS מושבחות בפולימר 

 מ"מ מסוג5 חול" אוש"ע ושכבה שניה בעובי 3F מ"מ מסוג "פלסטוגום 3
 לבן" או5R לבן" או ישראנובה 5R" או "ביטומגום 5R "פוליפז 

 מ"מ, עם שריון לבד פוליאסט ר5" או ש"ע בעוב י 5R SBS"ספירפלקס 
וציפוי עליון מאגרגט. היריעות בשכבה התחתונה מולחמות לתשתית

והיריעות בשכבה העליונה מולחמות ליריעות השכבה התחתונה, לרבות
" או "ספירGS-474"או"פריימר 011פריימר ביטומני מסוג "פריימר 

 גר'/מ300" או ש"ע בכמות B-2000פריימר 

2.5.13.0010

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

PVCאיטום גגות ביריעות  5.14 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

לא לחישוב !!! 20.75 121.27 מ"א  במעקות, לרבותP.V.C ס"מ לקיבוע יריעות 3סרגל אלומיניום ברוחב 
מילוי המרווח בין הפרופיל והמעקות במסטיק פוליאוריתני

2.5.14.0010

PVCאיטום גגות ביריעות  5.14 סה"כ לתת פרק:

איטום רצפות חדרים רטובים 5.28 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

לא לחישוב !!! 73.04 26.61 מ"ר איטום רצפות חדרים רטובים בציפויים ביטומניים אלסטומריים
מושבחים בפולימרים מסוג "אלסטופלקס" או "אלסטופז" או "מסטיגום

" או ש"ע, לרבות פריימר ביטומני מסוג1" או "נאפופלקס פרופי טק 10
" או ש"ע בכמות1000"פז יסוד" או "פריימר מסטיגום" או "ספיר יסודי 

 ק"ג/מ"ר לקבלת3 שכבות ציפ וי בכמות כוללת של 2 גר'/מ"ר, 300
 מ"מ2ציפוי יבש בעובי של 

2.5.28.0010

איטום רצפות חדרים רטובים 5.28 סה"כ לתת פרק:

איטום קירות בציפוי צמנטי 5.29 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

לא לחישוב !!! 60.59 431.85 מ"ר איטום קירות בציפוי צמנטי פולימרי דו רכיבי מסוג "ביטומסיל גמיש"
 ק"ג/מ"ר בשלוש שכבות3או ש"ע בכמות כוללת 

2.5.29.0010

איטום קירות בציפוי צמנטי 5.29 סה"כ לתת פרק:

הלבנה והגנה על איטום גגות, רצפות וקירות תת קרקעיים 5.30 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

לא לחישוב !!! 39.84 591.30 מ"ר  מ"מ למחסום אדים1.4יריעות "ביטוגלס אלומיניום" או ש"ע בעובי 
במערכות איטום לגגות, למבנים תת קרקעיים ולחדרי קירור, מודבקות,

לרבות מסטיק ביטומני מסוג "פלקספז" או ש"ע או ביטומן חם מסוג
" או ש"ע592"אלסטוגום 

2.5.30.0010

הלבנה והגנה על איטום גגות, רצפות וקירות תת קרקעיים 5.30 סה"כ לתת פרק:

בידוד תרמי ואקוסטי 5.70 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף TRIAL MODE − Click here for more informationמספר סעיף
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מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 46עמוד: 22/07/2020 חסוי

162/2019כתב כמויות למכרז מספר 

מעונות יום וגני ילדים - רמות שכטמן
m

תת כתב: בינוי - גני ילדים (קומה ראשונה)

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

לא לחישוב !!! 39.01 591.30 מ"ר בידוד תרמי לגגות בשיטת "הגג החם" ע"י לוחות פוליסטירן מוקצף
30-F ס"מ5 בעובי 

2.5.70.0010

לא לחישוב !!! 33.20 431.85 מ"ר בידוד תרמי לקירות חיצוניים ע"י לוחות פוליסטירן משוחל פומבורד
 ס"מ ובעובי60X125(קל-קר דחוס) או ש"ע, עמידים למים ולחות במידות 

 ס"מ3 

2.5.70.0020

בידוד תרמי ואקוסטי 5.70 סה"כ לתת פרק:

עבודות איטום 5 סה"כ לפרק:

נגרות אומן ומסגרות פלדה 6 פרק:

עבודות נגרות 6.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

לא לחישוב !!! 3,515.05 2.00 יח' 2.6.1.0010 ס"מ100/210 - דלת שירותי נכה במידות N-02טיפוס 

לא לחישוב !!! 2,000.30 2.00 יח' 2.6.1.0020 ס"מ100/200 - דלת עץ חד כנפית לממ"ד במידות N-07טיפוס 

לא לחישוב !!! 9,711.00 2.00 יח' 2.6.1.0030 ס"מ460/60/90+250/35/70 - מטבחון  במידות N-10טיפוס 

לא לחישוב !!! 498.00 2.00 יח' 2.6.1.0040 ס"מ45/45/85 - ארון  במידות N-11טיפוס 

לא לחישוב !!! 514.60 2.00 יח' 2.6.1.0050 ס"מ100/210 - משקוף  במידות N-12טיפוס 

עבודות נגרות 6.1 סה"כ לתת פרק:

עבודות מסגרות 6.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

לא לחישוב !!! 4,316.00 2.00 יח' 2.6.2.0010 ס"מ100/200 -  דלת הדף לממ"מ במידות M-03טיפוס 

לא לחישוב !!! 481.40 6.00 יח' 2.6.2.0020 ס"מ8 - צינור אוויר לממ"מ בקוטר "M-04טיפוס 

לא לחישוב !!! 365.20 2.00 יח' 2.6.2.0030 ס"מ4 - צינור אוויר לממ"מ בקוטר "M-05טיפוס 

לא לחישוב !!! 3,154.00 2.00 יח' 2.6.2.0040 ס"מ100/110 -  חלון הדף "דור חדש" לממ"מ במידות M-06טיפוס 

לא לחישוב !!! 4,216.40 4.00 יח' 2.6.2.0050 ס"מ110/236 -  דלת חד כנפית עם צוהר במידות M-07טיפוס 
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מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 47עמוד: 22/07/2020 חסוי

162/2019כתב כמויות למכרז מספר 

מעונות יום וגני ילדים - רמות שכטמן
m

תת כתב: בינוי - גני ילדים (קומה ראשונה)

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

לא לחישוב !!! 1,610.20 1.00 יח' 2.6.2.0060 ס"מ218/178 - סורגי במידות  M-10טיפוס 

לא לחישוב !!! 1,103.90 1.00 יח' 2.6.2.0070 ס"מ149/178 - סורגי במידות  M-10טיפוס 

לא לחישוב !!! 738.70 2.00 יח' 2.6.2.0080 ס"מ100/178 - סורגי במידות  M-10טיפוס 

לא לחישוב !!! 290.50 2.00 יח' 2.6.2.0090 ס"מ60/118 - סורגי במידות  M-10טיפוס 

לא לחישוב !!! 1,776.20 2.00 יח' 2.6.2.0100 ס"מ240/178 - סורגי במידות  M-10טיפוס 

לא לחישוב !!! 2,075.00 2.00 יח' 2.6.2.0110 ס"מ280/178 - סורגי במידות  M-10טיפוס 

לא לחישוב !!! 456.50 2.00 יח' 2.6.2.0120 ס"מ100/110 - סורגי במידות  M-10טיפוס 

לא לחישוב !!! 1,958.80 6.00 יח'  - מחיצות ודלתות תאי שירותים בכיתת פעוטות,כיתת ילדיםM-20טיפוס 
 ובחדר פעילות

2.6.2.0140

לא לחישוב !!! 1,958.80 2.00 יח' 2.6.2.0150 - מחיצה ודלת לתאי שירותיםM-20Aטיפוס 

לא לחישוב !!! 174.30 35.00 מ"א 2.6.2.0160 - מאחז יד צינוריM-23טיפוס 

לא לחישוב !!! 618.35 32.00 מ"א 2.6.2.0170 מ"מ מעוגן לעץ גושני290 מ"מ סוגר מדלפת ברוחב 2 - פח M-26טיפוס 

עבודות מסגרות 6.2 סה"כ לתת פרק:

ארונות מטבח משטחי עבודה ודלפקים 6.20 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

לא לחישוב !!! 2,822.00 קומפלט4.00  ס"מ, ציפוי200/60/90יחידת ארון מטבח תחתון עשוי סנדוויץ' במידות 
4, סוקל תחתון סנדוויץ. הארון כולל: P.Fפנים וציפוי חוץ פורמיקה 

 מדפים3 דפנות, 2 מחיצות, 4 דלתות פתיחה רגילה, 4מגירות, 

2.6.20.0010

לא לחישוב !!! 2,490.00 קומפלט2.00  ס"מ, ציפוי200/30/60יחידת ארון מטבח עליון עשוי סנדוויץ במידות 
4 דלתות פתיחה רגילה, 5, הארון כולל: P.Fפנים וציפוי חוץ פורמיקה 

 מדפים5 דפנות, 2מחיצות, 

2.6.20.0020

לא לחישוב !!! 589.30 קומפלט2.00  ס"מ לארון מטבח עליון עשוי סנדוויץ. ציפוי50/30/60תוספת במידות 
2, הארון כולל: דלת פתיחה רגילה, P.Fפנים וציפוי חוץ פורמיקה 

מדפים ומחיצה אחת

2.6.20.0030
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מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 48עמוד: 22/07/2020 חסוי

162/2019כתב כמויות למכרז מספר 

מעונות יום וגני ילדים - רמות שכטמן
m

תת כתב: בינוי - גני ילדים (קומה ראשונה)

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

ארונות מטבח משטחי עבודה ודלפקים 6.20 סה"כ לתת פרק:

נגרות אומן ומסגרות פלדה 6 סה"כ לפרק:

מתקני תברואה 7 פרק:

כלים ואביזרי מים 7.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

לא לחישוב !!! 1,593.60 4.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים של אסלה תלויה מחרס לבן תוצרת "פלסאון"
דגם "לוטוס" עם מעמד/מסגרת פלדה מקורי ויציב וכל בירגי החיבור

וההידוק, האומים וכו' מקוריים הנדרשים, מצופים ניקל-כרום באיכות
וברמת גימור מעולים  (עיגון האסלה יעשה בברגים מתאימים בלבד),עם
מיכל הדחה דו כמותי גלוי לאסלה תלויה להתקנה צמוד אסלה או ת לוי

 גבוה דגם "נובה" או שווה ערך מאושר כולל צינור שטיפה, ברז מילוי
פנימי ומוצא לביוב, כיסויים לברגים וכו'. מושב פלסטי כבד ומלא

 או ש"ע של "כתר" בגווןCOMFORTתוצרת "פלסאון" דגם דורופלסט 
ובמידות תואמות עם צירי פלב"ם. חיבור למערכת הביוב בעזרת קשת

"- (מיוחדת) או עם שרוול מתאים לצינור היוצא מהקיר וכ4 °90

2.7.1.0010

לא לחישוב !!! 481.40 6.00 יח' מתקן ריתום (לקיבוע לקיר) למונובלוק תלוי תוצרת "פלסאון" או שוו"ע,
)07.041.0190 לרבות אביזרי חיבור לאסלה (סעיף דקל 

2.7.1.0030

לא לחישוב !!! 1,967.10 2.00 יח' הספקה והתקנה של אסלת בית כסא מחרס לבן טיפוס "תלוי" תוצרת
 או שווה ערך, עם מיכל הדחה גלוי399"חמת" דגם "ברקת" מס. מק"ט 

ולחצן הפעלה. מיועדת לנכים, הרכבתמתקן, תלית אסלה, מכסה כבד,
וכל הנדרש להרכבה והפעלה מושלמת. כולל מושב תואם לנכים. (סעיף

)07.041.0081דקל 

2.7.1.0040

לא לחישוב !!! 688.90 2.00 יח' אספקה והתקנה  מושלמים של כיור מטבח אחד חרסה, דגם כיור תחתון
 או שווה ערך, וכל יתר הנדרש לפי המפרט והתוכניות.507 מק"ט 50/40

)07.042.0311(סעיף דקל 

2.7.1.0050

לא לחישוב !!! 572.70 2.00 יח' אספקה והתקנה  מושלמים של כיור מטבח אחד חרסה, דגם כיור תחתון
 או שווה ערך, וכל יתר הנדרש לפי המפרט והתוכניות.507 מק"ט 60/40

)07.042.0300 (סעיף דקל 

2.7.1.0060

לא לחישוב !!! 311.25 6.00 יח' " או שווה51הספקה והתקנה של כיור רחצה תוצרת "חרסה" דגם "פלמה 
 ותליה. הכל קומפלט1.25 ערך, לרבות סיפון מפוליפרופילן בקוטר "

0031.07.(042להרכבה מושלמת. (סעיף דקל 

2.7.1.0070

לא לחישוב !!! 481.40 2.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים כנ"ל, אך של כיור רחצה תוצרת "חרסה" דגם
 מפוליפורפילן, להתקנה1.25, עם סיפון "160"מיני נופר" (אובלי) מק"ט 

 תחת משטח עם ברגים לפי דרישת המזמין וכל יתר הנדרש לפי המפרט
)07.042.0120והתוכניות. (סעיף דקל 

2.7.1.0080

לא לחישוב !!! 896.40 2.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים כולל חיבור לצנרת המים של סוללת עירבוב 
למ"ק+מ"ח, תוצרת "חמת" להתקנה מהמשטח, דגם "אלפא" מק"ט

 מ"מ) חיבור200 או שווה ערך, (פיה ארוכה ומסתובבת באורך 302563
 ,פרלטור חסכם0.5/"10למים באמצעות ברזי "שגיב" או "איקון" זויתיים 

)07.045.0175) וכל יתר הנדרש. (סעיף דקל 1-676 (

2.7.1.0090
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מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 49עמוד: 22/07/2020 חסוי

162/2019כתב כמויות למכרז מספר 

מעונות יום וגני ילדים - רמות שכטמן
m

תת כתב: בינוי - גני ילדים (קומה ראשונה)

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

לא לחישוב !!! 763.60 2.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים כנ"ל, אך של סוללת עירבוב לשירותי נכים
 או שווה ערך עם פיה קצרה301441תוצרת "חמת" דגם "מיקסמת" מק"ט 

 מ"מ, ידית מרפק, חיבור למים באמצעות ברזי130 קבועה באורך 
) כמפורט1-676 ,פרלטור חסכם (0.5/"10"שגיב" או "איקון" זויתיים 

)07.045.0398וכנדרש. (סעיף דקל 

2.7.1.0100

לא לחישוב !!! 796.80 2.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים כולל חיבור לצנרת המים של סוללת עירבוב 
למ"ק+מ"ח, תוצרת "חמת" להתקנה מהמשטח, דגם "אוורסט" מק"ט

 (פיה בינונית קבועה) חיבור למים באמצעות ברזי "שגיב" או302843
) וכל יתר הנדרש. (סעיף1-676 ,פרלטור חסכם (0.5/"10"איקון" זויתיים 

)07.045.0127דקל 

2.7.1.0110

לא לחישוב !!! 45.65 6.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים כנ"ל, אך של ברז בודד מהקיר עבור מים קרים
.1/2 או רכים וכל יתר הנדרש, של "ניל" או "יועם", כולל "בית", קוטר "

)07.021.0130 (סעיף דקל 

2.7.1.0120

לא לחישוב !!! 1,411.00 2.00 יח' אספקת והתקנה מושלמת של ברזייה לאספקת מי שתייה קרים "מי קר"
)07.045.9999. (סעיף דקל חריג LPH30תוצרת " מי שגיב" דגם 

2.7.1.0130

לא לחישוב !!! 124.50 1.00 יח' . (סעיף0.75אספקה והתקנה מושלמים של ברז למילוי מיכלים בקוטר "
)07.045.0030דקל 

2.7.1.0140

כלים ואביזרי מים 7.1 סה"כ לתת פרק:

דוודי מים חשמליים 7.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

לא לחישוב !!! 1,328.00 קומפלט2.00  ליטר,30אספקה והתקנה מושלמים של מחמם מים חשמלי בנפח של 
 וחיבור למים0.5אנכי או אופקי בתליה, חיבור למ"ק עם ברז כדורי "

חמים, ברז אל-חוזר וברז ביטחון משולבים, מיכל התפשטות סגור בנפח
 בר.6 בר ולחץ אויר או גז של 8 ליטר ללחץ עבודה של 5נומינלי של 

צינור ניקוז, משפך לניקוז וחיבור לסיפון כיור. ברז "משגיחום"
 צלזיוס תוצרת°55טרמוסטטי להגבלת טמפ. אספקת מים שלא תעלה על 

 "שגיב". המחמם החשמלי תוצרת "כרומגן" עם ציפוי אמייל פנימי או
שווה ערך לרבות יתר דרישות המפרט והתוכניות. (סעיף דקל

07.111.0005(

2.7.4.0010

דוודי מים חשמליים 7.4 סה"כ לתת פרק:

7.21 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

לא לחישוב !!! 290.00 1.00 יח' "SLB" או "כרמל" או "Q דגם "3/4מד מים דירתי רב זרמי מפליז קוטר " 
 אטמ' עם קטע צינור, רקורד רגיל ורקורד16  או ש"ע, ללחץ עבודה של 

אל חוזר, ללא ברזי סגירה

2.7.21.0010

לא לחישוב !!! 180.00 1.00 יח' 1ברז סגירה כדורי שגיב " 2.7.21.0020

לא לחישוב !!! 42.00 1.00 יח' 1רקורד לברז כדורי " 2.7.21.0030
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מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 50עמוד: 22/07/2020 חסוי

162/2019כתב כמויות למכרז מספר 

מעונות יום וגני ילדים - רמות שכטמן
m

תת כתב: בינוי - גני ילדים (קומה ראשונה)

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

7.21 סה"כ לתת פרק:

משטחי שיש (אבן), משטחי "אבן קיסר" ומשטחים אקריליים "קוריאן" 7.46 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

לא לחישוב !!! 1,435.90 4.80 מ"ר ,6003, 6046, 6131, 6313, 7011 7013משטח קוורץ של "אבן קיסר" דגם ,
 5380 ,5220 ,5212 ,5211 ,5143 ,5133 ,5130 ,5110 ,5104 ,5100 ,5043,

 ס"מ לרבות65 ס"מ וברוחב עד 2. בעובי 4001 4003, ,4004, 5000, 5003
עיבוד קנט ישר בעובי המשטח עם פאזה עדינה, עיבוד פתחים לכיור

 ס"מ בהתקנה שטוחה, לכיור סטנדרט ו לברז פרח (ברז40/60במידות 
מהשיש)

2.7.46.0010

משטחי שיש (אבן), משטחי "אבן קיסר" ומשטחים אקריליים "קוריאן" 7.46 סה"כ לתת פרק:

מיכלי מים 7.80 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

לא לחישוב !!! 1,452.50 1.00 יח' ,3/4 ליטר יציאה "200מיכלי מים עגולים מפוליאתילן לתכולה של 
לרבות מעמד מתכת וברזים

2.7.80.0010

מיכלי מים 7.80 סה"כ לתת פרק:

מתקני תברואה 7 סה"כ לפרק:

עבודות חשמל 8 פרק:

נקודות 8.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

לא לחישוב !!!  עם תריס פנימי אספקה.BEאביזרים "ניסקו" סדרה 

לא לחישוב !!! 155.21 90.00 נקודה נקודת מאור 2.8.1.0020

לא לחישוב !!! 122.01 40.00 נקודה נקודת חיבור קיר 2.8.1.0030

לא לחישוב !!! 581.00 3.00 נקודה 2.8.1.0040 מודול6נקודת מקבץ שקעים חשמל ותקשורת בעמדת עבודה 

לא לחישוב !!! 149.40 12.00 נקודה נקודת חיבור קיר ליחידת מיזוג 2.8.1.0050

לא לחישוב !!! 89.64 12.00 נקודה נקודת טרמוסטט ליחידת מיזוג 2.8.1.0060

לא לחישוב !!! 268.92 3.00 נקודה נקודת לדוד מים חמים 2.8.1.0070
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מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 51עמוד: 22/07/2020 חסוי

162/2019כתב כמויות למכרז מספר 

מעונות יום וגני ילדים - רמות שכטמן
m

תת כתב: בינוי - גני ילדים (קומה ראשונה)

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

לא לחישוב !!! 132.80 3.00 נקודה נקודת וונטה 2.8.1.0080

לא לחישוב !!! 213.31 3.00 נקודה נקודת תנור חימום 2.8.1.0090

לא לחישוב !!! 166.00 1.00 נקודה נקודת פיקוד ראשית למאור/מ"א 2.8.1.0100

לא לחישוב !!! 124.50 3.00 נקודה נקודת טלפון 2.8.1.0110

לא לחישוב !!! 224.10 3.00 נקודה נקודת מחשב 2.8.1.0120

לא לחישוב !!! 163.51 3.00 נקודה 2.8.1.0130 (טל"כ)T.Vנקודת 

לא לחישוב !!! 68.06 25.00 נקודה נקודת הכנה למערכת מתח נמוך מאוד (אודיו וידאו, אנטרקום, מנעול
חשמלי ,מצלמות,בטחון וכו')

2.8.1.0140

לא לחישוב !!! 147.74 1.00 נקודה נקודת פעמון לדלת כניסה 2.8.1.0150

לא לחישוב !!! 164.34 30.00 נקודה נקודת גילוי אש 2.8.1.0160

לא לחישוב !!! 380.14 6.00 נקודה נקודת לחצן חירום 2.8.1.0170

לא לחישוב !!! 265.60 1.00 נקודה נקודת תא פוטואלקטרי 2.8.1.0180

לא לחישוב !!! 74.70 15.00 נקודה 2.8.1.0190 ממ"ר10/16נקודת חיבור הארקה ע"י מוליך נחושת חשוף ושזור 

לא לחישוב !!! 20.75 6.00 יח'  ממ"ר לתאורה דו1.5תוספת למחיר נקודת מאור עבור מוליך נוסף בחתך 
 תכליתית.

2.8.1.0200

לא לחישוב !!! 18.26 15.00 יח' תוספת למחיר נקודת חיבור קיר עבור בית תקע צמוד נוסף 2.8.1.0210

לא לחישוב !!! 49.80 1.00 יח' תוספת למחיר נקודת מאור עבור מפסק חילוף 2.8.1.0220

לא לחישוב !!! 15.77 15.00 יח' תוספת למחיר נקודת חיבור קיר עבור בית תקע מוגן מים 2.8.1.0230

נקודות 8.1 סה"כ לתת פרק:

אינסטלציה חשמלית 8.2 תת פרק:
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מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 52עמוד: 22/07/2020 חסוי

162/2019כתב כמויות למכרז מספר 

מעונות יום וגני ילדים - רמות שכטמן
m

תת כתב: בינוי - גני ילדים (קומה ראשונה)

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

לא לחישוב !!! הערה:כל הסולמות והתעלות כוללים במחירם את החומרים והעבודה
הנדרשים לצורך חיבורם למוליך הארקה.

לא לחישוב !!! 49.80 30.00 מ"א  ס"מ לתקשורת או/ו60 ס"מ וברוחב 80חפירה\חציבה של תעלה בעומק 
חשמל כולל ריפוד חול,סרט סימון כיסוי והידוק.

2.8.2.0020

לא לחישוב !!! 51.46 30.00 מ"א  ס"מ כדוגמת חברת מולק20X8.5תעלת רשת לכבלים, מגולוונת, במידות 
 לפידות, מותקנת על הקיר ו/או מתחת לתקרה באמצעות מתלים

תעשייתים. מחיר התעלה כולל את החיבורים, המתלים וכל העבודה
וחומרי העזר הדרושים.

2.8.2.0030

לא לחישוב !!! 42.33 30.00 מ"א 2.8.2.0040 ס"מ10X8תעלת רשת לכבלים כנ"ל אולם במידות 

לא לחישוב !!! 7.97 5.00 מ"א 2.8.2.0050 ממ"ר5X6 N2XYכבל חשמל מנחושת 

לא לחישוב !!! 5.15 30.00 מ"א 2.8.2.0060 ממ"ר.10X1.5 NYYכבל פיקוד 

לא לחישוב !!! 14.94 15.00 מ"א  בסטנדרט בזק, חיבור לארון בזק ולתיבת20X(2X0.5 זוג (20כבל טלפון 
טלפונים בבניין

2.8.2.0070

לא לחישוב !!! 207.50 1.00 מ"א 2.8.2.0080 זוג כולל בסיסי מתכת מותקנים ומחווטים20מהדקים קורונה לכבל 

לא לחישוב !!! 120.35 1.00 מ"ר 2.8.2.0090 מ"מ מצופה פורמיקה18לוח עץ סנדביץ 

לא לחישוב !!! 74.70 1.00 יח'  ס"מ) מותקנת על הקיר כוללת גם פלטת עבודה25X18) D3 CIקופסה 
בגב התיבה (עבור הסתעפות גילוי אש , כריזה וטלוויזיה)

2.8.2.0100

לא לחישוב !!! 33.20 1.00 יח'  של "גוויס" או ש"ע באישור המתכנןIP65קופסת חיבורים אטומת מים 
 ס"מ.10X10במידות 

2.8.2.0110

לא לחישוב !!! 11.62 25.00 מ"א 2.8.2.0120 מאושר ע"י חברת הכבלים/ לווין מותקןRG11כבל טל"כ 

לא לחישוב !!! 41.50 1.00 יח' מפצל חיבורים לכבל טלוויזיה 2.8.2.0130

לא לחישוב !!! 498.00 1.00 יח'  ס"מ מפוליאסטר40X40X20ארון תקשורת בזק/טל"כ/מחשבים במידות 
של חברת אורלייט

2.8.2.0140

לא לחישוב !!! 622.50 1.00 יח' CAT 6אספקה התקנה ובדיקה של לוח ניתוב (סוויצ') לקווי מחשב 
 העבודה תכלול התקנת הלוח בארון כולל פסRJ45שקעי 12הכולל 

סימון השקעים בלוח הניתוב כולל עבודה מושלמת של מערכת מחשבים
במעון .

2.8.2.0150

לא לחישוב !!! 124.50 1.00 יח'  מודול) תחה"ט.8קופסת ריכוז כבילה מאמצעי מולטימדיה מודולרית (
כדוגמת גוויס

2.8.2.0160
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מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 53עמוד: 22/07/2020 חסוי

162/2019כתב כמויות למכרז מספר 

מעונות יום וגני ילדים - רמות שכטמן
m

תת כתב: בינוי - גני ילדים (קומה ראשונה)

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

לא לחישוב !!! 1,494.00 קומפלט1.00 העברת מתקן החשמל בכללותו בדיקת בודק מוסמך/חברת החשמל כולל
בצוע כל ההכנות הדרושות כולל תאום הזמנת ותשלום לבודק, ליווי

הבודק במשך כל זמן הבדיקה, עזרה טכנית שכרוכה בשעות עבודה ו/או
חומרי עזר שתדרש במידת הצורך לבודק. המחיר כולל גם את בצוע

תיקון כל הליקויים שידרשו לתיקון עד להשלמת המתקן לפי דרישות
הבודק .

2.8.2.0170

אינסטלציה חשמלית 8.2 סה"כ לתת פרק:

גופי תאורה 8.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

לא לחישוב !!!  אלא אם3000°K. גוון הנורות 1הערות כלליות ----------------------------- 
. כל גופי תאורת לד יהיו בעלי נורות עם אורך2רשום אחרת בתוכנית 

 שעות עבודה, דריבר אינטגרלי (אלא אם צויין050,0 0חיים לפחות של 
. מחיר3 בעלי תקן כמפורט במפרט הטכני CREE ,PHILIPSאחרת) כגון: 

 ג"ת כולל אספקה, הובלה, התקנה, ציוד הדלקה, נורות וחיבור לחשמל
.4של ג"ת. כל גופי תאורת לד יהיו בעלי דרייברים תוצרת אירופאית 

.IPS 5 PHIL או T5- OSRAMכל הנורות הפלורסצנטיות יהיו נורות דגם 
 כל המששנקים לנורות פלורסצנטיות יהיו אלקטרוניים בלבד תוצרת

OSRAM-2. בגופים עם יותר מנורה אחת יהיה משנק משותף מקסימום ל
נורות. -----------------------------

לא לחישוב !!! 240.70 4.00 יח'  מוגן מים להתקנה צמוד תקרה/קיר דוגמת פרימה לד של40Wג"ת לד 
ארכה

2.8.3.0020

לא לחישוב !!! 215.80 4.00 יח'  מוגן מים להתקנה צמוד תקרה/קיר דוגמת פרימה לד של36Wג"ת לד 
ארכה

2.8.3.0030

לא לחישוב !!! 385.95 40.00 יח' backlight או לד 4X14W T5ג"ת פלורסצנטי עם כיסוי פרזמטי עם נורות 
40W 60 ריבועיX60ס"מ להתקנה שקועה בתקרה עם לובר פרבולי מט 

דוגמת פטלייט של געש

2.8.3.0040

לא לחישוב !!! 315.40 15.00 יח'  שקוע בתקרה מונמכת עם מפזר3000K 27Wג"ת לד עגול עם נורה 
אלומיניום מלוטש וכיסוי זכוכית מחוסמת מוגן מים דגם מילד-קומפורט

 של געש166קוטר 

2.8.3.0050

לא לחישוב !!! 315.40 15.00 יח'  שקוע בתקרה מונמכת עם מפזר3000K 20Wג"ת לד עגול עם נורה 
אלומיניום מלוטש וכיסוי זכוכית מחוסמת מוגן מים דגם מילד-קומפורט

 של געש166קוטר 

2.8.3.0060

לא לחישוב !!! 265.60 8.00 יח'  שקוע בתקרה מונמכת עם כיסוי3000K 18Wג"ת לד עגול עם נורה 
זכוכית "חלבי" מוגן מים כדוגמת דקולד של געש

2.8.3.0070

לא לחישוב !!! 315.40 2.00 יח'  שקוע בתקרה מונמכת עם מפזר3000K 13Wג"ת לד עגול עם נורה 
אלומיניום מלוטש וכיסוי זכוכית מחוסמת מוגן מים דגם מילד-קומפורט

 של געש166קוטר 

2.8.3.0080

לא לחישוב !!! 348.60 10.00 יח'  שקוע/צמוד תקרה כולל ממיר וסוללה חירום3Wג"ת חרום כפתור לד 
 דקות דוגמת שירה של אלקטרוזן.90לזמן עבודה 

2.8.3.0090
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מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 54עמוד: 22/07/2020 חסוי

162/2019כתב כמויות למכרז מספר 

מעונות יום וגני ילדים - רמות שכטמן
m

תת כתב: בינוי - גני ילדים (קומה ראשונה)

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

לא לחישוב !!! 390.10 4.00 יח'  דקות כולל90 לזמן עבודה LED 15Eג"ת חרום דו תכליתי עם נורת 
 בהתקנה שקועה בתקרה/גלויה על60%ממיר וסוללה ובעוצמת תאורה 

הקיר/ מתחת לתקרה עם שילוט מפרספקסשקוף וחרוט "יציאה" וסימון
" של אלקטרוזןPX LEDחץ כדוגמת "

2.8.3.0100

גופי תאורה 8.3 סה"כ לתת פרק:

לוחות חשמל 8.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

לא לחישוב !!! 116.20 1.00 יח' 10Aמגע עזר למפסק חצי אוטומטי חד פאזי  2.8.4.0010

לא לחישוב !!! 232.40 1.00 יח' 10KA כושר ניתוק 3X50Aמאמ"ת תלת פאזי  2.8.4.0020

לא לחישוב !!! 290.50 1.00 יח' 10KA כושר ניתוק 3X63Aמאמ"ת תלת פאזי  2.8.4.0030

לא לחישוב !!! 199.20 3.00 יח' 10KA כושר ניתוק 3X40Aמאמ"ת תלת פאזי עד  2.8.4.0040

לא לחישוב !!! 207.50 5.00 יח' 10KA כושר ניתוק 3X25Aמאמ"ת תלת פאזי עד  2.8.4.0050

לא לחישוב !!! 99.60 1.00 יח' 10KA 2X6Aמאמ"ת דו קטבי עד  2.8.4.0060

לא לחישוב !!! 99.60 5.00 יח' 10KA 2X10Aמאמ"ת דו קטבי עד  2.8.4.0070

לא לחישוב !!! 99.60 1.00 יח' 10KA 10A+Nמאמ"ת דו קטבי עד  2.8.4.0080

לא לחישוב !!! 37.35 47.00 יח' 10KA כושר ניתוק 20Aמאמ"ת חד פאזי עד  2.8.4.0090

לא לחישוב !!! 290.50 1.00 יח' A מיליאמפר דגם 4X63A 30ממסר פחת  2.8.4.0100

לא לחישוב !!! 273.90 3.00 יח' A מיליאמפר דגם 4X40A 30ממסר פחת  2.8.4.0110

לא לחישוב !!! 232.40 1.00 יח' A מיליאמפר דגם 2X40A 30ממסר פחת  2.8.4.0120

לא לחישוב !!! 199.20 1.00 יח' A מיליאמפר דגם 2X16A 10ממסר פחת  2.8.4.0130

לא לחישוב !!! 207.50 3.00 יח' 2.8.4.0140 כולל מגע עזרAC1 3X40Aמגען תלת פאזי 
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מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 55עמוד: 22/07/2020 חסוי

162/2019כתב כמויות למכרז מספר 

מעונות יום וגני ילדים - רמות שכטמן
m

תת כתב: בינוי - גני ילדים (קומה ראשונה)

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

לא לחישוב !!! 207.50 1.00 יח' 2.8.4.0150 כולל מגע עזרAC1 3X25Aמגען תלת פאזי 

לא לחישוב !!! 149.40 1.00 יח' 2.8.4.0160 עבור בקר כופל הספק/מכשיר מדידה160/5Aמשנה זרם 

לא לחישוב !!! 290.50 1.00 יח' 2.8.4.0170 שעות.24שעון מכני לפיקוד עם תכנית יומי-שבועי עם רזרבה 

לא לחישוב !!! 99.60 3.00 יח' 2.8.4.0180 מגענים .240V 2ממסר פיקוד 

לא לחישוב !!! 99.60 1.00 יח' 2.8.4.0190 מגענים .24V 2ממסר פיקוד 

לא לחישוב !!! 99.60 5.00 יח' 1-0-2 מצבים 3 בורר 10Aמפסק פיקוד  2.8.4.0200

לא לחישוב !!! 124.50 4.00 יח' T.Cסליל הפסק מרחוק  2.8.4.0210

לא לחישוב !!! 124.50 1.00 יח' 50VA 230/24Vשנאי חד פאזי  2.8.4.0220

לא לחישוב !!! 1,494.00 1.00 יח'  לשלוש פאזות ואפס100KA לזרם קצר עד TYPE 1+2מגן ברק ומתח יתר 
. נתיך הגנה מובנה. חלוןDEHN תוצרת Dehn guard DB 3 255H דוגמת 

 נפרד לכל פאזה ואפס

2.8.4.0230

לא לחישוב !!! 664.00 1.00 יח'  התראות ממערכת גילוי אש לפיקוד סלילי8ממשק הפעלות לחיבור עד 
 של מצג בקרהISO 556B-4הפסקה וניתוקי חרום דוגמת 

2.8.4.0240

לא לחישוב !!! 3,320.00 1.00 מ"ר  בנוי מפח ומתאים3X63Aמבנה לוח חשמל ראשי קומה ראשונה 
מודולריים כולל גם פסי צבירה, מהדקים לאפס והארקה, חיווט, שילוט,
הובלה, התקנה וחיבור קומפלט.כולל תאתקשורת מתחת ללוח כולל את

כל העבודות והחמרים הדרושים להשלמת הלוח.

2.8.4.0250

לא לחישוב !!! 1,494.00 קומפלט1.00 64X47X33 במידות FGIארון מפוליאסטר משוריין מוגן מים דגם ענבר 
ס"מ כולל חורים ואנטיגרונים לכניסת הכבלים/צנרת, כולל דלת מפח עם

 מנעול, כולל התקנת הארון בתא המעבר על הקיר (ללא סוקל)

2.8.4.0260

לוחות חשמל 8.4 סה"כ לתת פרק:

הארקות 8.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

לא לחישוב !!! 227.42 קומפלט1.00  מ"מ לרבות כל ברגי40X4פס השוואת פוטנציאלים מנחושת בחתך 
החיבור, אומים, דיסקיות פליז, שילוט וכל חומרי העזר הדרושים
20%להתקנה . אורך הפס יתאים למספר המולי כים שיש לחבר ועוד 

מקום שמור.

2.8.5.0010

לא לחישוב !!! 7.30 36.00 מ"א 2.8.5.0020 ממ"ר10מוליך הארקה מנחושת חשוף ושזור בחתך 
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מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 56עמוד: 22/07/2020 חסוי

162/2019כתב כמויות למכרז מספר 

מעונות יום וגני ילדים - רמות שכטמן
m

תת כתב: בינוי - גני ילדים (קומה ראשונה)

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

לא לחישוב !!! 8.47 36.00 מ"א 2.8.5.0030 ממ"ר16מוליך הארקה מנחושת חשוף ושזור בחתך 

לא לחישוב !!! 20.75 7.00 מ"א 2.8.5.0040 ממ"ר16 בחתך P.V.Cמוליך הארקה מנחושת עם בידוד 

לא לחישוב !!! 24.90 25.00 מ"א 2.8.5.0050 ממ"ר35 בחתך P.V.Cמוליך הארקה מנחושת עם בידוד 

לא לחישוב !!! 9.96 14.00 יח'  ממ"ר (כולל)10-35תוספת למחיר מוליך נחושת חשוף ושזור בחתכים 
עבור מהדק קנדי וחיבורו לאלמנט מתכתי (תעלות כבלים, מגשים, וכו')

2.8.5.0060

הארקות 8.5 סה"כ לתת פרק:

מערכת גילוי אש 8.6 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

לא לחישוב !!! 298.80 15.00 יח' גלאי עשן אופטי אנלוגי למערכת ממוענת 2.8.6.0010

לא לחישוב !!! 99.60 1.00 יח' נורית סימון לגלאי עשן 2.8.6.0020

לא לחישוב !!! 290.50 4.00 יח' לחצן אזעקת אש למערכת ממוענת 2.8.6.0030

לא לחישוב !!! 282.20 3.00 יח' צופר אזעקת אש פנימי עם נצנץ בצבע לבן למערכת ממוענת להתקנה
גלויה על הקיר/תקרה

2.8.6.0040

לא לחישוב !!! 365.20 1.00 יח' 2.8.6.0050 בלוח חשמלT.Cיחידת כתובת להפעלת/הפסקת ממסר הפסקה מרחוק 

מערכת גילוי אש 8.6 סה"כ לתת פרק:

מערכת אינטרקום 8.7 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

לא לחישוב !!! 1,826.00 קומפלט1.00 פנל אינטרקום טלויזיה ראשי בכניסה לגנים מוגנת מים כולל אספקה
comelitוהתקנה כמפורט במפרט הטכני קומפלט של חברת 

2.8.7.0010

לא לחישוב !!! 830.00 קומפלט3.00 יחידת פנל שליטה פנימית בגנים,כולל מסך טלוויזיה במעגל סגור, כולל
 אספקה והתקנה כמפורט במפרט הטכני

2.8.7.0020

לא לחישוב !!! 522.90 1.00 יח' מנעול חשמלי לדלת ו/או שער חיצוני 2.8.7.0030

לא לחישוב !!! 182.60 1.00 יח' לחצן פתיחת דלת עבור שחרור מנעול מגנטי/חשמלי כולל אספקה
והתקנה וכל חומרי העזר הדרושים קומפלט

2.8.7.0040
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מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 57עמוד: 22/07/2020 חסוי

162/2019כתב כמויות למכרז מספר 

מעונות יום וגני ילדים - רמות שכטמן
m

תת כתב: בינוי - גני ילדים (קומה ראשונה)

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

לא לחישוב !!! 1,660.00 קומפלט1.00 התקנה, אספקה, חווט והפעלה מושלמת של מערכת אנטרקום טלויזיה
כמפורט במפרט הטכני כולל כבלים,מחברים,מפצלים,ספקי כח,בקר, וכל

 האביזרים וחומרי העזר הדרושים להשלמת המערכת קומפלט

2.8.7.0050

מערכת אינטרקום 8.7 סה"כ לתת פרק:

עבודות חשמל 8 סה"כ לפרק:

עבודות טיח 9 פרק:

טיח פנים 9.11 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

לא לחישוב !!! 74.70 109.83 מ"ר טיח פנים שתי שכבות סרגל בשני כיוונים על שטחים מישוריים, לרבות
עיבוד מקצועות (פינות) וזויתנים

2.9.11.0010

לא לחישוב !!! 63.91 28.96 מ"ר טיח פנים שתי שכבות סרגל בשני כיוונים על שטחים מישוריים השכבה
השניה ללא סיד (שליכטה שחורה), לרבות עיבוד מקצועות (פינות)

וזויתנים

2.9.11.0020

טיח פנים 9.11 סה"כ לתת פרק:

טיח גבס וטיח לממ"ד 9.13 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

לא לחישוב !!! 91.30 66.25 מ"ר  מ"מ, עם10" מאושר לממ"ד בעובי PL770 או PL130טיח רב תכליתי 
 מ"מ5רשת סיבי זכוכית ו"שליכט באגר" בעובי עד 

2.9.13.0010

טיח גבס וטיח לממ"ד 9.13 סה"כ לתת פרק:

עבודות טיח 9 סה"כ לפרק:

עבודות ריצוף וחיפוי 10 פרק:

ריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה 10.31 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

לא לחישוב !!! 173.47 188.58 מ"ר  ס"מ,45/45 ס"מ, 33/833ריצוף באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה במידות 
)R1 ש"ח/מ"ר. (ראה סימון 60 ס"מף מחיר יסוד 60/60 ס"מ, 50/50

2.10.31.0010

לא לחישוב !!! 35.69 108.94 מ"א 2.10.31.0020 ס"מ7 10שיפולים לריצוף הנ"ל בגובה ,

לא לחישוב !!! 193.39 26.61 מ"ר  ס"מ33/33 במידות R11ריצוף באריחי גרניט פורצלן נגד החלקה דרג 
R5 ש"ח/מ"ר, ראה סימון 80 מ"מ, מחיר יסוד 8עובי 

2.10.31.0030

ריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה 10.31 סה"כ לתת פרק:
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מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 58עמוד: 22/07/2020 חסוי

162/2019כתב כמויות למכרז מספר 

מעונות יום וגני ילדים - רמות שכטמן
m

תת כתב: בינוי - גני ילדים (קומה ראשונה)

חיפוי קירות 10.50 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

לא לחישוב !!! 158.53 82.58 מ"ר  ס"מ, 33/33חיפוי קירות פנים באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה במידות 
 ש"ח/מ"ר40 ס"מ, מחיר יסוד 45/45 ס"מ, 30/45

2.10.50.0010

לא לחישוב !!! 175.96 39.30 מ"א 25/7פסי "דקור" (פסי קישוט) מאריחי גרניט פורצלן/קרמיקה במידות 
 ש"ח/יח'35ס"מ לחיפוי קירות פנים, מחיר יסוד 

2.10.50.0020

חיפוי קירות 10.50 סה"כ לתת פרק:

עבודות ריצוף וחיפוי 10 סה"כ לפרק:

עבודות צביעה 11 פרק:

צבע פנים 11.11 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

לא לחישוב !!! 26.56 328.72 מ"ר " או ש"ע על טיח פנים או גבס, לרבות שכבת צבע2000צבע "סופרקריל 
" או ש"ע2000יסוד "טמבורפיל" או ש"ע ושתי שכבות "סופרקריל 

2.11.11.0010

צבע פנים 11.11 סה"כ לתת פרק:

עבודות צביעה 11 סה"כ לפרק:

עבודות אלומיניום 12 פרק:

עבודות אלומיניום 12.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

לא לחישוב !!! 1,722.25 2.00 יח' 2.12.1.0010 ס"מ60/114 - חלון משולב במידות AL-02טיפוס 

לא לחישוב !!! 2,158.00 2.00 יח' 2.12.1.0020 ס"מ100/174 - חלון משולב במידות AL-03טיפוס 

לא לחישוב !!! 2,905.00 2.00 יח' 2.12.1.0030 ס"מ100/110 - חלון ממ"מ נגרר מאלומיניום במידות AL-07טיפוס 

לא לחישוב !!! 2,739.00 2.00 יח' 2.12.1.0040 ס"מ240/174 - חלון משולב במידות AL-19טיפוס 

לא לחישוב !!! 3,569.00 1.00 יח' 2.12.1.0050 ס"מ313/178 - חלון משולב במידות AL-20טיפוס 

לא לחישוב !!! 1,701.50 1.00 יח' 2.12.1.0060 ס"מ149/178 - חלון משולב במידות AL-22טיפוס 

לא לחישוב !!! 2,490.00 1.00 יח' 2.12.1.0070 ס"מ218/178 - חלון משולב במידות AL-22טיפוס 

עבודות אלומיניום 12.1 סה"כ לתת פרק:
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מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 59עמוד: 22/07/2020 חסוי

162/2019כתב כמויות למכרז מספר 

מעונות יום וגני ילדים - רמות שכטמן
m

תת כתב: בינוי - גני ילדים (קומה ראשונה)

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

עבודות אלומיניום 12 סה"כ לפרק:

עבודות אבן 14 פרק:

חיפוי בלוחות אבן 14.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

לא לחישוב !!! 323.70 3.96 מ"ר חיפוי חלונות בלוחות גרניט 2.14.1.0010

חיפוי בלוחות אבן 14.1 סה"כ לתת פרק:

אדנים, חשפים, משקופים וספים 14.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

לא לחישוב !!! DT1-05ראה פרטי לוחות גרניט בגילויון 

לא לחישוב !!! 249.00 2.96 מ"א  ס"מ, כולל אף מים4 ס"מ ובעובי 37אדני חלונות מלוח גרניט ברוחב 
 ס"מ1ושיקוע 

2.14.2.0020

לא לחישוב !!! 232.40 1.36 מ"א 2.14.2.0030 ס"מ4 ס"מ ובעובי 17 עד 14אדני חלונות מלוח גרניט ברוחב 

לא לחישוב !!! 232.40 12.34 מ"א 2.14.2.0040 ס"מ4 ס"מ ובעובי 37משקופי חלונות מלוח גרניט ברוחב עד 

לא לחישוב !!! 182.60 23.19 מ"א  ס"מ ובעובי37חשפי חלונות מאבן גושנית בעיבוד "מוטבה" ברוחב עד 
 ס"מ4

2.14.2.0050

אדנים, חשפים, משקופים וספים 14.2 סה"כ לתת פרק:

עבודות מיוחדות בקירות אבן ונדבכי ראש 14.30 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

לא לחישוב !!! 315.40 85.76 מ"א  ס"מ5 ס"מ ובעובי עד 42נדבכי ראש ("קופינג") אבן גושנית ברוחב כ-
) במחיר יסוד4בשיפוע,כולל עיבוד בכל הצדדים הגלויים .(ראה פרט 

 ש"ח/מ"א, לרבות החיזוקים הנדרשים ועיגון האבן110לאבן 

2.14.30.0010

עבודות מיוחדות בקירות אבן ונדבכי ראש 14.30 סה"כ לתת פרק:

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

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

לא לחישוב !!! 323.70 431.85 מ"ר  ס"מ, לרבות5חיפוי קירות בלוחות אבן נסורה בעיבוד "משמשם" בעובי 
 ס"מ. העבודה9יציקת בטון אל הקיר הקיים. עובי כולל של החיפוי 

 קידוחים בכל אבן, חיבור בחוט "נירוסטה" אל רשת מאחורי4כוללת 
). מחיר14.050.0400-0410האבן (רשת הפלדה נמדדת בנפרד בסעיפים 

 ש"ח/מ"ר150יסוד לאבן 

2.14.50.0010
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מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 60עמוד: 22/07/2020 חסוי

162/2019כתב כמויות למכרז מספר 

מעונות יום וגני ילדים - רמות שכטמן
m

תת כתב: בינוי - גני ילדים (קומה ראשונה)

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

לא לחישוב !!! 14.11 431.85 מ"ר 2.14.50.0020 ס"מ, לרבות עיגונה10/10 מ"מ כל 4.8רשת פלדה מגולוונת בקוטר 

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

תוספות למחירי החיפויים בקירות 14.70 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

לא לחישוב !!! 207.50 121.57 מ"א  מ"מ לעיגון לוחות החיפוי, לרבות חיזוק עם60/60זויתן מגולוון במידות 
 דיבלים

2.14.70.0010

תוספות למחירי החיפויים בקירות 14.70 סה"כ לתת פרק:

עבודות אבן 14 סה"כ לפרק:

מתקני מיזוג אוויר 15 פרק:

מזגני אויר 15.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

לא לחישוב !!! יח' אספקה והתקנה מושלמים של מזגן מפוצל עילי. חיבור וחיווט מושלמים
 מטר כלול במחיר,2לרבות אספקה והתקנה של צנרת גז מבודדת עד 

ניקוז, חשמל ופיקוד בין יחידת פנים ליחידת חוץ, צנרת מנחושת
"L" או "Kבהלחמות כסף במוטות ישרים או צנרת רכה, הצנרת מדגם "

 מ"מ, הביד19,הצנרת תבודד בגומי ספוגי "ארמופלקס" בעובי דופן של 
וד יהיה רציף מודבק ומושלם ללא פגעים. צנרת החשמל תהיה מכבלי

N.Y.Y מצופים P.V.Cועמידים בטמפרטורת מגע גבוהות מותקנים בתוך 
מתעלים מתאימים,

2.15.1.0010

לא לחישוב !!! 6,500.00 4.00 יח' המשך מסעיף קודם: צנרת הגז החשמל והפיקוד בתוך הבניין תותקן בתוך
 תעלת רשת ומחוץ לבנין בתוך תעלת פח מגולבן צבועה מראש בלבן,
ע"פ הפרט המופיע בתוכניות. העבודה כוללת סימון נקודות הניקוז,

סימון נקודת הזנת החשמל.  קידוח בקיר/תקרה להעברת הצנרת. המזגן
" או שוו350 אינוורטר PLATINUM Aתוצרת "אלקטרה" דגם "אלקטרה 

ה ערך. שלט רחוק וטרמוסטט. המחיר כולל מיסים מכל סוג שהוא 
לרבות יתר הנדרש להתקנה והפעלה מושלמים כמפורט וכנדרש. (סעיף

)15.041.0055דקל 

2.15.1.0020

לא לחישוב !!! 5,000.00 1.00 יח' אספקה והתקנה מושלמת כנ"ל אך של מזגן עילי מפוצל תוצרת
)15.041.0054". (סעיף דקל Platinum 230 Inverter"אלקטרה" דגם "

2.15.1.0030

לא לחישוב !!! 115.00 60.00 מ"א  המטרים הכלולים לכל יחידה. (סעיף2צנרת גז חשמל נוספת - מלבד 
) (לכל יחידות המזגנים בקומה)15.041.0110דקל 

2.15.1.0040

מזגני אויר 15.1 סה"כ לתת פרק:

מערכת אויר דחוס 15.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 61עמוד: 22/07/2020 חסוי

162/2019כתב כמויות למכרז מספר 

מעונות יום וגני ילדים - רמות שכטמן
m

תת כתב: בינוי - גני ילדים (קומה ראשונה)

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

לא לחישוב !!! 100.00 50.00 מ"ר אספקה והתקנה מושלמים של תעלות  מלבניות מפח מגולבן למזוג אויר.
 התעלות תהיינה אטומות לחלוטין ב"דק-קאסט", לרבות תמיכות ותליות

 מפרופילים מגולבנים, חיבור למפזרים, למאיידים, לפי התכניות
והפרטים הסטנדרטיים, תיאום מלא עם הבנין, עם כל יתר המערכות וכל

 מ"מ לפחות ועל פי ט בלת0.7יתר הנדרש במפרט ובתוכניות. עובי הפח 
)15.061.00010 העוביים וכל יתר דרישות המפרט והתכניות. (סעיף דקל 

2.15.2.0010

לא לחישוב !!! 260.00 12.00 יח' אספקה והתקנה מושלמים של מוצא קוני עגול מתעלה מלבנית כולל
 כמשווק ע"י "לימורKE דגם ATCמדף ויסות ידני עגול מפלסטיק תוצרת 

 טכנולוגיות בע"מ" עם ציר כפול ותומך נגדי, עבור תעלה גמישה, כולל
איטום מושלם ב"דק- קאסט" וכל יתר הנדרש.מידות הקונוס, עגול או

 כמפורט6 כולל ווסת כמויות, עבור גמיש בקוטר "8/"6אליפטי, בקוטר "
 וכנדרש.

2.15.2.0020

לא לחישוב !!! 55.00 40.00 מ"א "DECאספקה והתקנה מושלמים של תעלות גמישות לאוורור תוצרת "
 כולל תמיכות6", הקוטר "ATCO או ש"ע של "ISODEC25דגם 

במרחקים הנדרשים וצורת התמיכה עם סרט ריפוד, חיבור למוצא עגול
או למפזר עם סרטי הידוק מפלב"ם בלבד.כמפורט וכנדרש במפרטים

)15.064.0100ובתכניות. (סעיף דקל 

2.15.2.0030

לא לחישוב !!! 120.00 12.00 יח' " דגםTROXאספקה והתקנה מושלמים של מפזר תיקרתי  תוצרת "
LVS-160.

2.15.2.0040

לא לחישוב !!! 1,835.00 0.60 מ"ר אספקה והתקנה מושלמים, של שבכת יניקה/פליטה, נגד גשם, עם רשת
נגד צפורים, חבור לפתח הפליטה, איטום וכל הנדרש. השבכה תוצרת

"טרוקס" או "יעד" כמפורט. המחיר עפ"י השטח נטו בלבד, מידות על פי
)15.065.0210מ"ר) (סעיף דקל 0.085התכנית. (מינימום 

2.15.2.0050

מערכת אויר דחוס 15.2 סה"כ לתת פרק:

15.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

לא לחישוב !!! 1,600.00 2.00 יח' SPאספקה והתקנה מושלמים של מפוח אוורור חדר הכנה/שרותים, 
TD500/150 SILENTבלבד, (משווק ע"י א.ר הפצה ושיווק) לקוטר צינור 

 בין מוצא המפוח. איטום כל החיבורים וכל יתר הנדרש.6 של "

2.15.3.0010

15.3 סה"כ לתת פרק:

15.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

לא לחישוב !!! 26,477.00 קומפלט1.00 אספקה והתקנה חיבור וחיווט מושלמים של מערכות אורור וסינון אב"כ
 תוצרת תעשיות "בית אל"  HIDDEN 100מסידרת "תיבת נח" דגם 

להתקנה מעל תקרה מונמכת, עבור מקלטים ומרחבים מוגנים, היחידה
תהיה בעלת תו תקן ישראלי. המערכת כוללת: שסתום הדף לכניסת אויר

), מHF 600 E), מסנן אב"כ ראשי (ESVF1603 בר) עם מסנן ראשוני (3 (
). חיבור המערכת לשרוולים, למערכותL1600/600פוח עם הנע חשמלי (

).15.070.0154החשמל וכל יתר הנדרש. (סעיף דקל 

2.15.4.0010

לא לחישוב !!! 1,250.00 2.00 יח' אספקה והתקנה חיבור וחיווט מושלמים של שסתום הדף ושחרור לחץ עם
 , תוצרת תעשיות "בית אל" עבור מקלטיםA 803-LA600 מפוח, דגם 

ומרחבים מוגנים, היחידה תהיה בעלת תו תקן ישראלי כמפורט וכנדרש.
)15.070.0420(סעיף דקל 

2.15.4.0020
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מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 62עמוד: 22/07/2020 חסוי

162/2019כתב כמויות למכרז מספר 

מעונות יום וגני ילדים - רמות שכטמן
m

תת כתב: בינוי - גני ילדים (קומה ראשונה)

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

15.4 סה"כ לתת פרק:

מתקני מיזוג אוויר 15 סה"כ לפרק:

רכיבים מתועשים בבניין 22 פרק:

מחיצות גבס וחיפוי פנים לקירות 22.11 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

לא לחישוב !!! 116.20 203.06 מ"ר  מ"מ,12.7חיפוי פנים לקירות בלוח גבס, לרבות לוח גבס בעובי 
קונסטרוקציה מפרופילי אומגה מחוזקת לקיר ו/או קונסטרוקציה עם

מסילה עליונה ותחתונה וניצבים מפחפלדה מגולוון, הכל עד גמר מושלם
 מוכן לצביעה (בידוד אקוסטי נמדד בנפרד)

2.22.11.0010

לא לחישוב !!! 8.30 47.90 מ"ר תוספת עבור לוח גבס עמיד מים (ירוק) או חסין אש (ורוד) במקום לוח
גבס רגיל - (בצד אחד)

2.22.11.0020

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

תקרות פריקות מאריחים מינרלים 22.21 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

לא לחישוב !!! 197.54 188.58 מ"ר תקרה אקוסטית מאריחים מינרליים מודולריים חצי שקועים דגם "קורל"
60/60,, אריח במידות NRC (aw=0.90)" או ש"ע Rockfonתוצרת חב' ''

. המחיר כולל100% מ"מ, עמידות בלחות 20 ס"מ, בעובי 61/61ס"מ או 
 מ')1.0את הפרופילים הנושאים והמשניים, אלמנטי התליה (בגובה עד 

'' מאלומיניום סביב הקירות, עד ל ביצוע מושלם שלLופרופילי גמר ''
 ש"ח/מ"ר)90העבודה (מחיר יסוד לאריחים 

2.22.21.0010

תקרות פריקות מאריחים מינרלים 22.21 סה"כ לתת פרק:

תקרות אלומיניום ופח מגולוון 22.22 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

לא לחישוב !!! 161.85 26.61 מ"ר 30תקרת מגשי פח מגולוון צבוע בצבע לבן : מגשים לא מחוררים ברוחב 
 מ"מ. המחיר כולל את הפרופילים הנושאים, אלמנטי8 ס"מ ובעובי 

 מ"מ ליד הקירות, לרבות1.2 מ') וגמר זויתן בעובי 1התליה (בגובה עד 
פרופיל אומגה בין השדות (במידה ונדרש)

2.22.22.0010

תקרות אלומיניום ופח מגולוון 22.22 סה"כ לתת פרק:

תקרות גבס ופתחי שירות 22.25 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

לא לחישוב !!! 170.15 3.94 מ"ר  מ"מ וקונסטרוקציה (בגובה עד12.7תקרת גבס, לרבות לוח גבס בעובי 
 מ' )1.0

2.22.25.0010

תקרות גבס ופתחי שירות 22.25 סה"כ לתת פרק:

מערכת מחיצות לשירותים ומקלחות 22.41 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 63עמוד: 22/07/2020 חסוי

162/2019כתב כמויות למכרז מספר 

מעונות יום וגני ילדים - רמות שכטמן
m

תת כתב: בינוי - גני ילדים (קומה ראשונה)

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

לא לחישוב !!! 1,958.80 קומפלט4.00  ס"מ150מערכת מחיצות לשירותים הכוללת יחידה אחת מחיצה ברוחב 
 ס"מ : המחיצות עשויות מלוחות100ויחידה אחת חזית התא ברוחב 

 מ"מ, אנטי12"פנוליק"(טרספה) דוגמת "פנל פרוייקטים" או ש"ע בעובי 
ונדליזם ועמידה בפני שריטות, שחיקה, מים ולחות. חזית התא ברוחב

 ס"מ עם מנגון סגירה עצמית בצירי60 ס"מ, לרבות דלת ברוחב 100
 ס"מ מהרצפה עם202 ס"מ מהרצפה ועד לגובה 15הדלת. גובה המערכת 

 פרזול מנירוסטה. מחיר המערכת כולל מחיצה אחת וחזית דלת.

2.22.41.0010

לא לחישוב !!! 107.90 קומפלט4.00 תוספת מחיר לתא שירותים עבור רצועות מגני אצבעות מגומי קשיח
 מ"מ, המורכבות בשני צידי כנף הדלת ובצידי הניצבים הקבועים2בעובי 

 הצמודים לכנף הדלת לכל הגובה,בגוון שחור

2.22.41.0020

מערכת מחיצות לשירותים ומקלחות 22.41 סה"כ לתת פרק:

רכיבים מתועשים בבניין 22 סה"כ לפרק:

שילוט והכוונה בבנינים 29 פרק:

29.30תת פרק  29.30 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

לא לחישוב !!! 913.00 36.35 מ"ר  מ"ר בצבעים50 מ"ר ועד 25שילוט וסימון מרחב מוגן/מקלט בשטח מעל 
פולטי אור

2.29.30.0010

29.30תת פרק  29.30 סה"כ לתת פרק:

שילוט והכוונה בבנינים 29 סה"כ לפרק:

ריהוט וציוד מורכב בבנין 30 פרק:

אביזרים במקלחת ובשירותים 30.11 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

לא לחישוב !!! 129.48 6.00 יח' מחזיק נייר מפואר ממתכת מצופה כרום 2.30.11.0010

לא לחישוב !!! 315.40 4.00 יח' 276/386/98 (נירוסטה) במידות 304מתקן לנייר ניגוב ידיים מפלב"מ 
" דוגמת "פנל פרוייקטים" או ש"עPB 251מ"מ, דגם "

2.30.11.0020

לא לחישוב !!! 222.44 2.00 יח' 30"נגיש" - מדף לשירותי נכים להתקנה על הקיר צמוד לכיור באורך 
 (נירוסטה) עם קצוות מעוגלות, לפי תקן304 ס"מ מפלב"מ 15ס"מ ורוחב 

3 חלק 1918 ישראלי 

2.30.11.0030

לא לחישוב !!! 531.20 2.00 יח' PB (נירוסטה), דגם "316 רבוע מפלב"מ L"נגיש"- מאחז יד בצורת 
" דוגמת "פנל פרוייקטים" או שו"ע8321

2.30.11.0040

לא לחישוב !!! 954.50 קומפלט2.00  ס"מ75-95"נגיש" - מאחז יד מתרומם לשרותי נכים להתקנה, באורך 
 ס"מ מחובר75-85 (נירוסטה) מותקן על רגל חיזוק בגובה 304מפלב"מ 

 ניוטון כוח22" דוגמת "פנל פרוייקטים" או ש"ע, PS 880לרצפה, דגם "
.3 חלק 1918הרמה, לפי תקן ישראלי 

2.30.11.0050
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מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 64עמוד: 22/07/2020 חסוי

162/2019כתב כמויות למכרז מספר 

מעונות יום וגני ילדים - רמות שכטמן
m

תת כתב: בינוי - גני ילדים (קומה ראשונה)

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

לא לחישוב !!! 91.30 8.00 יח'  (נירוסטה) עם מכסה ומנגנון דוושת רגל,304פח אשפה עגול מפלב"מ 
 ליטר, לרבות פח בנימי עשוי מפלסטיק קשיח5נפח 

2.30.11.0060

לא לחישוב !!! 224.10 6.00 יח' מברשת אסלה תלויה מיציקת ניילון 2.30.11.0070

לא לחישוב !!! 232.40 2.00 יח'  ס"מ ממתכת בציפוי ניילון להתקנה על כנף דלת60"נגיש" - ידית אחיזה 
" דוגמת "פנל פרוייקטים" או ש"ע,PS 560 תא שירותי נכים, דגםדגם "

3 חלק1918לפי תקן ישראלי 

2.30.11.0080

לא לחישוב !!! 249.00 2.00 יח'  ס"מ),45/90נגיש- מראה מזכוכית מלוטשת "קריסטל" (גודל תקני-מידות 
3 חלק 1918 לפי תקן ישראלי 

2.30.11.0100

לא לחישוב !!! 1,079.00 4.00 יח'  דוגמתPP 470 ס"מ, מק"ט 60/67מראה קבועה מיציקת ניילון במידות 
"פנל פרוייקטים" או ש"ע

2.30.11.0110

אביזרים במקלחת ובשירותים 30.11 סה"כ לתת פרק:

ריהוט וציוד מורכב בבנין 30 סה"כ לפרק:

מרחבים מוגנים ומקלטים 59 פרק:

מתקני תברואה 59.70 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

לא לחישוב !!! 456.50 2.00 יח' "THETFORD" תוצרת "Porta Potti 365שירותים כימיים ניידים דגם "
הולנד או ש"ע, מיועדים למרחבים מוגנים ומשווקים ע"י "תעשיות

בית-אל" עם אישור מכון התקנים הישראלי בהתאם לדרישות פיקוד
העורף

2.59.70.0010

מתקני תברואה 59.70 סה"כ לתת פרק:

מרחבים מוגנים ומקלטים 59 סה"כ לפרק:

בינוי - גני ילדים (קומה ראשונה) 2 סה"כ לתת כתב:

TRIAL MODE − Click here for more information

http://www.bullzip.com/dispatch/?action=Trial&productid=pdf&v=11.13.2823&f=Professional%20features:%20Remote%20session%20on%20Citrix%20or%20Terminal%20Server&rd=trial&fl=&rfl=PRO
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162/2019כתב כמויות למכרז מספר 

מעונות יום וגני ילדים - רמות שכטמן
m

תת כתב: פיתוח מעונות

עבודות עפר 1 פרק:

מילוי מובא, מצעים והידוק 1.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

5,005.07 91.30 54.82 מ"ק מצע סוג א' כולל פיזור והידוק כמפורט, מתחת למרצפים, ובכל מקום
 ס"מ כ"א, לאחר הידוק,20עליו יורה המפקח, בשכבות בעובי של 

 מוד א.א.ש.טו.98%לצפיפות של 

3.1.2.0010

5,005.07 מילוי מובא, מצעים והידוק 1.2 סה"כ לתת פרק:

5,005.07 עבודות עפר 1 סה"כ לפרק:

עבודות בטון יצוק באתר 2 פרק:

מצעים 2.11 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

2,711.98 6.64 408.43 מ"ר  מ"מ מתחת לרצפת בטון ואבנים0.3מצע יריעות פוליאטילן בעובי 
משתלבות

3.2.11.0010

2,711.98 מצעים 2.11 סה"כ לתת פרק:

מרצפים ורצפות 2.50 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

1,984.63 102.09 19.44 מ"ר  ס"מ (המצע10 יצוקים על מצע או על הקרקע בעובי 30מרצפי בטון ב-
נמדד בנפרד), בהיקף ארגז החול

3.2.50.0010

1,984.63 מרצפים ורצפות 2.50 סה"כ לתת פרק:

בטון טופינג ובטון שיפועים לגגות 2.85 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

441.56 581.00 0.76 מ"ק  ק"ג/מ"ק650שיפועי גגות מבטון מוקצף ("בטון קל"), במשקל מרחבי 
10חוזק 

3.2.85.0010

188.44 18.26 10.32 מ"א  (איטום הרולקה1:3 ס"מ מטיט צמנט 6x6רולקות משולשות במידות 
נמדד בנפרד)

3.2.85.0020

630.00 בטון טופינג ובטון שיפועים לגגות 2.85 סה"כ לתת פרק:

משטחים ומשולשי מדרגות 2.92 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

1,342.08 270.58 4.96 מ"ר  ס"מ20) בעובי 2-4, חשיפה 5 (שקיעה "30משטחי ביניים בטון ב-
בחדרי מדרגות

3.2.92.0010

4,437.68 278.05 15.96 מ"ר ) בעובי2-4, חשיפה 5 (שקיעה "30משטחים משופעים למדרגות בטון ב-
 ס"מ20

3.2.92.0020
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162/2019כתב כמויות למכרז מספר 

מעונות יום וגני ילדים - רמות שכטמן
m

תת כתב: פיתוח מעונות

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

4,721.67 63.91 73.88 מ"א 3.2.92.0030 ס"מ16/28 חתך המדרגה 30משולשי בטון למדרגות, ב-

10,501.43 משטחים ומשולשי מדרגות 2.92 סה"כ לתת פרק:

15,828.03 עבודות בטון יצוק באתר 2 סה"כ לפרק:

עבודות איטום 5 פרק:

איטום גגות ביריעות ביטומניות משוכללות 5.13 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

658.97 87.98 7.49 מ"ר  שכבות של יריעות ביטומניות אלסטומריות2איטום גגות שטוחים ב-
3, שכבה ראשונה יריעת עזר אלסטומרית בעובי SBSמושבחות בפולימר 

 מ"מ מסוג5 חול" אוש"ע ושכבה שניה בעובי 3F מ"מ מסוג "פלסטוגום 
 לבן" או5R לבן" או ישראנובה 5R" או "ביטומגום 5R"פוליפז 

 מ"מ, עם שריון לבד פוליאסטר5" או ש"ע בעוב י 5R SBS"ספירפלקס 
וצ יפוי עליון מאגרגט. היריעות בשכבה התחתונה מולחמות לתשתית

והיריעות בשכבה העליונה מולחמות ליריעות השכבה התחתונה, לרבות
" או "ספירGS-474"או"פריימר 101פריימר ביטומני מסוג "פריימר 

 גר'/מ300" או ש"ע בכמות B-2000פריימר 

3.5.13.0010

658.97 איטום גגות ביריעות ביטומניות משוכללות 5.13 סה"כ לתת פרק:

5.50תת פרק  5.50 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

648.20 39.84 16.27 מ"ר  מ"מ למחסום1.4יריעות "ביטוגלס אלומיניום" או ש"ע בעובי 
אדיםבמערכות איטום לגגות, למבנים תת קרקעיים ולחדרי קירור,

מודבקות, לרבות מסטיק ביטומני מסוג "פלקספז" או ש"ע או ביטומן חם
" או ש"ע592מסוג "אלסטוגום 

3.5.50.0010

648.20 5.50תת פרק  5.50 סה"כ לתת פרק:

1,307.17 עבודות איטום 5 סה"כ לפרק:

עבודות נגרות ומסגרות 6 פרק:

עבודות מסגרות 6.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

1,245.00 415.00 קומפלט3.00  - אספקה והתקנה של ארון כיבוי אש תקני מפח או פיברגלסM-17טיפוס 
 ס"מ, מבוסס על סעיף דקל90/90 בארונות חוץ עם דלת ננעלת במידות 

07.100.0220

3.6.2.0010

10,167.50 10,167.50 קומפלט1.00  מ"מ במסגרת זויתן בחתך2 - דלתות רפפה מפח בעובי M-19.1טיפוס 
 מ"מ2 ס"מ מפח בעובי 500/200 מ"מ לארון חשמל במידות 45/45

 מ"מ לנישהחשמל. מבוסס על מחירון "דקל"45/45במסגרת זויתן בחתך 
 ש"ח/מ"ר1225 לפי 06.031.0060סעיף מס' 

3.6.2.0020
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מעונות יום וגני ילדים - רמות שכטמן
m

תת כתב: פיתוח מעונות

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

4,067.00 4,067.00 קומפלט1.00  מ"מ במסגרת זויתן בחתך2 - דלתות רפפה מפח בעובי M-19.2טיפוס 
 מ"מ2 ס"מ מפח בעובי 200/200 מ"מ לארון חשמל במידות 45/45

 מ"מ לנישהחשמל. מבוסס על מחירון "דקל"45/45במסגרת זויתן בחתך 
 ש"ח/מ"ר1225 לפי 06.031.0060סעיף מס' 

3.6.2.0030

7,702.40 830.00 9.28 מ"א  מאורן סוג א' גמר ורניט50/50 - ספסל מפרופילי עץ גושני N-09טיפוס 
 בברגים עם ראשRHS 60/60שקוף מט פרופילי העץ מחוברים למוטות 

כיפה ובתחתית הבורג יהיו מחוברים לאום + שייבה מהודקת

3.6.2.0040

23,181.90 עבודות מסגרות 6.2 סה"כ לתת פרק:

מאחזי יד ופסי הגנה מפלדה,עץ, אלומיניום ופלסטיק 6.55 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

15,161.11 356.90 42.48 מ"א 1 1/2 (נירוסטה), בקוטר "304מאחז יד בחדר מדרגות מצינור פלב"מ 
לרבות חיזוקים לקיר/מעקה ורוזטות לכיסוי החיבור

3.6.55.0010

מאחזי יד ופסי הגנה מפלדה,עץ, אלומיניום ופלסטיק15,161.11 6.55 סה"כ לתת פרק:

38,343.01 עבודות נגרות ומסגרות 6 סה"כ לפרק:

עבודות חשמל 8 פרק:

נקודות 8.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

 עם תריס פנימי אספקה.BEאביזרים "ניסקו" סדרה 

3,104.20 155.21 20.00 נקודה נקודת מאור 3.8.1.0020

1,098.09 122.01 9.00 נקודה נקודת חיבור קיר 3.8.1.0030

1,020.90 68.06 15.00 נקודה נקודת הכנה למערכת מתח נמוך מאוד (אודיו וידאו, אנטרקום, מנעול
חשמלי ,מצלמות,בטחון וכו')

3.8.1.0040

147.74 147.74 1.00 נקודה נקודת פעמון לדלת כניסה 3.8.1.0050

760.28 380.14 2.00 נקודה נקודת לחצן חירום 3.8.1.0060

265.60 265.60 1.00 נקודה נקודת תא פוטואלקטרי 3.8.1.0070

1,494.00 74.70 20.00 נקודה 3.8.1.0080 ממ"ר10/16נקודת חיבור הארקה ע"י מוליך נחושת חשוף ושזור 
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מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 68עמוד: 22/07/2020 חסוי

162/2019כתב כמויות למכרז מספר 

מעונות יום וגני ילדים - רמות שכטמן
m

תת כתב: פיתוח מעונות

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

141.93 15.77 9.00 יח' תוספת למחיר נקודת חיבור קיר עבור בית תקע מוגן מים 3.8.1.0090

8,032.74 נקודות 8.1 סה"כ לתת פרק:

אינסטלציה חשמלית 8.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

הערה:כל הסולמות והתעלות כוללים במחירם את החומרים והעבודה
הנדרשים לצורך חיבורם למוליך הארקה.

2,739.00 45.65 60.00 מ"א 3.8.2.0020 מ"מ4 כולל חבל משיכה 4 מחוזק דרג 4 בקוטר "PVCצינור 

1,162.00 58.10 20.00 מ"א 3.8.2.0030 כולל חבל משיכה4צינור פלסטי שרשורי מחוזק דגם "קוברה" בקוטר "

332.00 33.20 10.00 מ"א 3.8.2.0040 כולל חבל משיכה2צינור פלסטי שרשורי מחוזק דגם "קוברה בקוטר "

1,195.20 19.92 60.00 מ"א 3.8.2.0050 מ"מ תקני של בזק כולל חבל משיכה50 13.5צינור יק.ע 

199.20 9.96 20.00 מ"א 3.8.2.0060 מ"מ כבה מאליו כולל חוט משיכה40צינור כפיף מריכף 

2,324.00 58.10 40.00 מ"א 3.8.2.0070 ממ"ר.4X25 N2XYכבל חשמל מנחושת 

124.50 12.45 10.00 מ"א 3.8.2.0080 ממ"ר5X6 N2XYכבל חשמל מנחושת 

398.40 9.96 40.00 מ"א 3.8.2.0090 ממ"ר.10X1.5 NYYכבל פיקוד 

560.25 12.45 45.00 מ"א  בסטנדרט בזק, חיבור לארון בזק ולתיבת20X(2X0.5 זוג (20כבל טלפון 
טלפונים בבניין

3.8.2.0100

207.50 207.50 1.00 מ"א 3.8.2.0110 זוג כולל בסיסי מתכת מותקנים ומחווטים20מהדקים קורונה לכבל 

83.00 83.00 1.00 מ"ר 3.8.2.0120 מ"מ מצופה פורמיקה18לוח עץ סנדביץ 

132.80 66.40 2.00 יח'  ס"מ) מותקנת על הקיר כוללת גם פלטת עבודה25X18) D3 CIקופסה 
בגב התיבה (עבור הסתעפות גילוי אש , כריזה וטלוויזיה)

3.8.2.0130

99.60 33.20 3.00 יח'  של "גוויס" או ש"ע באישור המתכנןIP65קופסת חיבורים אטומת מים 
 ס"מ.10X10במידות 

3.8.2.0140
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מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 69עמוד: 22/07/2020 חסוי

162/2019כתב כמויות למכרז מספר 

מעונות יום וגני ילדים - רמות שכטמן
m

תת כתב: פיתוח מעונות

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

371.84 11.62 32.00 מ"א 3.8.2.0150 מאושר ע"י חברת הכבלים/ לווין מותקןRG11כבל טל"כ 

41.50 41.50 1.00 יח' מפצל חיבורים לכבל טלוויזיה 3.8.2.0160

1,958.80 979.40 2.00 יח'  ס"מ מפוליאסטר40X40X20ארון תקשורת בזק/טל"כ/מחשבים במידות 
של חברת אורלייט

3.8.2.0170

1,826.00 1,826.00 1.00 יח' CAT 6אספקה התקנה ובדיקה של לוח ניתוב (סוויצ') לקווי מחשב 
 העבודה תכלול התקנת הלוח בארון כולל פסRJ45שקעי 12הכולל 

סימון השקעים בלוח הניתוב כולל עבודה מושלמת של מערכת מחשבים
במעון .

3.8.2.0180

124.50 124.50 1.00 יח'  מודול) תחה"ט.8קופסת ריכוז כבילה מאמצעי מולטימדיה מודולרית (
כדוגמת גוויס

3.8.2.0190

1,245.00 קומפלט העברת מתקן החשמל בכללותו בדיקת בודק מוסמך/חברת החשמל כולל
בצוע כל ההכנות הדרושות כולל תאום הזמנת ותשלום לבודק, ליווי

הבודק במשך כל זמן הבדיקה, עזרה טכנית שכרוכה בשעות עבודה ו/או
חומרי עזר שתדרש במידת הצורך לבודק. המחיר כולל גם את בצוע

תיקון כל הליקויים שידרשו לתיקון עד להשלמת המתקן לפי דרישות
הבודק .

3.8.2.0200

13,880.09 אינסטלציה חשמלית 8.2 סה"כ לתת פרק:

גופי תאורה 8.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

 אלא אם3000°K. גוון הנורות 1הערות כלליות ----------------------------- 
. כל גופי תאורת לד יהיו בעלי נורות עם אורך2רשום אחרת בתוכנית 

 שעות עבודה, דריבר אינטגרלי (אלא אם צויין050,0 0חיים לפחות של 
. מחיר3 בעלי תקן כמפורט במפרט הטכני CREE ,PHILIPSאחרת) כגון: 

 ג"ת כולל אספקה, הובלה, התקנה, ציוד הדלקה, נורות וחיבור לחשמל
.4של ג"ת. כל גופי תאורת לד יהיו בעלי דרייברים תוצרת אירופאית 

.IPS 5 PHIL או T5- OSRAMכל הנורות הפלורסצנטיות יהיו נורות דגם 
 כל המששנקים לנורות פלורסצנטיות יהיו אלקטרוניים בלבד תוצרת

OSRAM-2. בגופים עם יותר מנורה אחת יהיה משנק משותף מקסימום ל
נורות. -----------------------------

4,731.00 315.40 15.00 יח'  דגם תבור לד של17Wג"ת עגול כיסוי פלסטי מוגן מים עם נורות לד 
געש

3.8.3.0020

3,320.00 332.00 10.00 יח' 3.8.3.0030 דגם סטאר לד של געש26Wג"ת חוץ עם נורות לד 

8,051.00 גופי תאורה 8.3 סה"כ לתת פרק:

הארקות 8.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

298.80 14.94 20.00 מ"א 3.8.5.0010 ממ"ר10מוליך הארקה מנחושת חשוף ושזור בחתך 
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מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 70עמוד: 22/07/2020 חסוי

162/2019כתב כמויות למכרז מספר 

מעונות יום וגני ילדים - רמות שכטמן
m

תת כתב: פיתוח מעונות

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

298.80 14.94 20.00 מ"א 3.8.5.0020 ממ"ר16מוליך הארקה מנחושת חשוף ושזור בחתך 

415.00 20.75 20.00 מ"א 3.8.5.0030 ממ"ר16 בחתך P.V.Cמוליך הארקה מנחושת עם בידוד 

830.00 41.50 20.00 מ"א 3.8.5.0040 ממ"ר35 בחתך P.V.Cמוליך הארקה מנחושת עם בידוד 

99.60 9.96 10.00 יח'  ממ"ר (כולל)10-35תוספת למחיר מוליך נחושת חשוף ושזור בחתכים 
עבור מהדק קנדי וחיבורו לאלמנט מתכתי (תעלות כבלים, מגשים, וכו')

3.8.5.0050

1,942.20 הארקות 8.5 סה"כ לתת פרק:

מערכת גילוי אש 8.6 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

149.40 149.40 1.00 יח' לחצן אזעקת אש למערכת ממוענת 3.8.6.0010

373.50 373.50 1.00 יח' צופר אזעקת אש חיצוני מוגן מים עם נצנץ בצבע לבן למערכת ממוענת
להתקנה גלויה על הקיר/תקרה

3.8.6.0020

522.90 מערכת גילוי אש 8.6 סה"כ לתת פרק:

32,428.93 עבודות חשמל 8 סה"כ לפרק:

עבודות טיח 9 פרק:

טיח חוץ 9.21 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

17,850.10 95.45 187.01 מ"ר טיח חוץ על שטחים מישוריים לרבות: הרבצה תחתונה, שכבת טיח
מיישרת ושכבת שליכטה שחורה. על עמודי בטון, קורות בטון וגגונים

בסימון

3.9.21.0010

2,798.40 113.71 24.61 מ"ר טיח חוץ על קירות מעוגלים לרבות: הרבצה תחתונה, שכבת טיח מיישרת
 ושכבת שליכטה שחורה

3.9.21.0020

20,648.51 טיח חוץ 9.21 סה"כ לתת פרק:

20,648.51 עבודות טיח 9 סה"כ לפרק:

עבודות ריצוף וחיפוי 10 פרק:

סימוני אזהרה בריצוף 10.61 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 71עמוד: 22/07/2020 חסוי

162/2019כתב כמויות למכרז מספר 

מעונות יום וגני ילדים - רמות שכטמן
m

תת כתב: פיתוח מעונות

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

1,427.60 713.80 2.00 יח'  ס"מ מפוליאוריטן,120/60נגיש- משטחי אזהרה עם גבשושיות במידות 
6 חלק 1918לפי דרישה ת"י 

3.10.61.0010

1,427.60 סימוני אזהרה בריצוף 10.61 סה"כ לתת פרק:

1,427.60 עבודות ריצוף וחיפוי 10 סה"כ לפרק:

עבודות צביעה 11 פרק:

צבע חוץ 11.12 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

999.19 27.39 36.48 מ"ר צבע "סופרקריל מ.ד" או ש"ע על טיח חוץ, לרבות שכבת יסוד "יסוד
קושר" ושתי שכבות "סופרקריל מ.ד" או ש"ע

3.11.12.0010

13,503.99 72.21 187.01 מ"ר שליכט אקרילי צבעוני במרקם עדין על טיח חוץ ופנים, על טיח (הנמדד
2.0בנפרד), לרבות שכבת יסוד לשליכט ושליכט אקרילי בכמות של 

T6ק"ג/מ"ר. על עמודי בטון, קורותבטון וגגונים בסימון 

3.11.12.0020

14,503.18 צבע חוץ 11.12 סה"כ לתת פרק:

14,503.18 עבודות צביעה 11 סה"כ לפרק:

עבודות אבן 14 פרק:

חיפוי קירות בלוחות אבן (טבעי ותעשייתי) 14.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

10,996.09 323.70 33.97 מ"ר  ס"מ, לרבות5חיפוי קירות בלוחות אבן נסורה בעיבוד "משמשם" בעובי 
 ס"מ. העבודה9יציקת בטון אל הקיר הקיים. עובי כולל של החיפוי 

 קידוחים בכל אבן, חיבור בחוט "נירוסטה" אל רשת מאחורי4כוללת 
). מחיר14.050.0400-0410האבן (רשת הפלדה נמדדת בנפרד בסעיפים 

 ש"ח/מ"ר150יסוד לאבן 

3.14.4.0010

10,996.09 חיפוי קירות בלוחות אבן (טבעי ותעשייתי) 14.4 סה"כ לתת פרק:

ריצוף משטחים באבן 14.80 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

1,763.92 348.60 5.06 מ"ר  ס"מ. מחיר יסוד4ריצוף משטחים ושבילים מאבן נסורה חלקה בעובי 
 ש"ח/מ"ר120לאבן 

3.14.80.0010

26,980.98 365.20 73.88 מ"א  ס"מ בעיבוד "מוטבה" ורום35/5מדרגות חוץ מאבן חברון. שלח בחתך 
 ש"ח/מ"א, לרבות140 ס"מ מאבן נסורה במחיר יסוד לאבן 10/3בחתך 

מילוי חול או חצץ מעורב בצמנטורובה בין המישקים

3.14.80.0020

28,744.89 ריצוף משטחים באבן 14.80 סה"כ לתת פרק:

39,740.98 עבודות אבן 14 סה"כ לפרק:
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מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 72עמוד: 22/07/2020 חסוי

162/2019כתב כמויות למכרז מספר 

מעונות יום וגני ילדים - רמות שכטמן
m

תת כתב: פיתוח מעונות

פיתוח נופי 40 פרק:

ריצוף באבנים משתלבות 40.53 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

לא לחישוב !!! 84.66 274.10 מ"ר  ס"מ או10/20 ס"מ, מלבניות במידות 6ריצוף באבנים משתלבות בעובי 
 ס"מ (לא כולל מצע), גוון5 ס"מ, לרבות חול 20/20רבועיות במידות 

אפור

3.40.53.0010

ריצוף באבנים משתלבות 40.53 סה"כ לתת פרק:

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

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

לא לחישוב !!! 76.36 51.75 מ"א  ס"מ, לרבות יסוד ומשענת בטון,17/25/100אבן שפה לכביש במידות 
גוון צבעוני - על בסיס מלט אפור

3.40.54.0010

לא לחישוב !!! 78.02 3.45 מ"א  ס"מ לרבות יסוד ומשענת23/23/100אבן אי תנועה משופעת, במידות 
בטון, בגוון צבעוני - על בסיס מלט אפור

3.40.54.0020

לא לחישוב !!! 91.30 11.50 מ"א  ס"מ לרבות23/15/50אבן מעבר אי תנועה ללא פאזה לנכים, במידות 
יסוד ומשענת בטון, גוון אפור

3.40.54.0030

לא לחישוב !!! 56.44 17.25 מ"א 3.40.54.0040 ס"מ לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון אפור10/20/100אבן גן במידות 

לא לחישוב !!! 98.77 3.00 יח' 3.40.54.0050 ס"מ, גוון אפור30/12/75אלמנט ראש לתעלת מרזב במידות 

לא לחישוב !!! 124.50 3.00 מ"א  ס"מ, גוון30/10/45 ס"מ ו/או 30/12/75מאריך לתעלת מרזב במידות 
אפור

3.40.54.0060

לא לחישוב !!! 56.44 170.89 מ"א 3.40.54.0070 ס"מ לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון אפור10/20/100אבן גן במידות 

אבני שפה וגן, אבני תיחום וסריג לעצים 40.54 סה"כ לתת פרק:

פיתוח נופי 40 סה"כ לפרק:

גינון והשקיה 41 פרק:

עיבוד הקרקע ואדמת גינון 41.11 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

384.80 4.81 80.00 מ"ר  ס"מ, לרבות הפיכת הקרקע ותיחוחה בכלים20עיבוד הקרקע לעומק 
מכניים ויישור גנני סופי, באדמות קלות ובינוניות, בחלקה אשר שטחה

 מ"ר250עד 

3.41.11.0010

520.41 54.78 9.50 מ"ק אדמה מתאימה לגינון, לרבות פיזור בשטח (כמות גדולה) 3.41.11.0020
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162/2019כתב כמויות למכרז מספר 

מעונות יום וגני ילדים - רמות שכטמן
m

תת כתב: פיתוח מעונות

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

2,656.00 166.00 16.00 מ"ר  מ'.אספקה ומילוי הבור באדמת2.0/2.0/1.2חפירת בור נטיעה במידות 
גן מקומית מטיב מאושר ע"י מחלקת הגננות

3.41.11.0030

3,561.21 עיבוד הקרקע ואדמת גינון 41.11 סה"כ לתת פרק:

נטיעה 41.20 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

9,130.00 18.26 500.00 יח' 4נטיעת שתילים גודל מס'  3.41.20.0010

290.50 58.10 5.00 יח' 6נטיעת שתילים גודל מס'  3.41.20.0020

2,739.00 456.50 6.00 יח'  מ' מפני0.3 מדוד 3" בקוטר גזע "9 ליטר) "גודל 100עצים ממיכל (
 ליטר קומפוסט לעץ50הקרקע, לרבות זוג סמוכות מחוטאות ו- 

3.41.20.0030

6,640.00 664.00 10.00 יח' 3.41.20.0040 ליטר קומפוסט לעץ60 ו- 4" בקוטר גזע "10עצים  "גודל 

136.95 27.39 5.00 יח' 5נטיעת שתילים גודל מס'  3.41.20.0050

18,936.45 נטיעה 41.20 סה"כ לתת פרק:

אביזרים לראש בקרה 41.40 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

273.90 91.30 3.00 יח' 3/4ברז אלכסון, דוגמת "דורות" או ש"ע קוטר " 3.41.40.0010

273.90 אביזרים לראש בקרה 41.40 סה"כ לתת פרק:

מחשבים ובקרי השקיה 41.50 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

1,095.60 1,095.60 1.00 יח' 3.41.50.0010 תחנות6 תוצרת "גלקון" או ש"ע עם DC-6Sבקר השקיה  

1,643.40 273.90 6.00 יח' 3.41.50.0020 על סרגל תלת דרכי. התקנה וחיווט, אחריות לשנהDCסולונואיד 

2,739.00 מחשבים ובקרי השקיה 41.50 סה"כ לתת פרק:

צנרת השקיה 41.70 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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162/2019כתב כמויות למכרז מספר 

מעונות יום וגני ילדים - רמות שכטמן
m

תת כתב: פיתוח מעונות

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

166.80 5.56 30.00 מ"א  מ"מ, לרבות16 רך, קוטר 6צינורות פוליאתילן לרבות אביזרי חיבור דרג 
 אביזרים, חיבורים והנחה מעל פני הקרקע או בתעלה (חפירה וכיסוי

נמדדים בנפרד)

3.41.70.0010

1,208.20 8.63 140.00 מ"א  מ"מ, לרבות25 רך, קוטר 6צינורות פוליאתילן לרבות אביזרי חיבור דרג 
 אביזרים, חיבורים והנחה מעל פני הקרקע או בתעלה (חפירה וכיסוי

נמדדים בנפרד)

3.41.70.0020

1,195.20 9.96 120.00 מ"א  מ"מ, לרבות32 רך, קוטר 6צינורות פוליאתילן לרבות אביזרי חיבור דרג 
 אביזרים, חיבורים והנחה מעל פני הקרקע או בתעלה (חפירה וכיסוי

נמדדים בנפרד)

3.41.70.0030

846.60 28.22 30.00 מ"א  מ"מ,63 קשיח, קוטר 10צינורות פוליאתילן לרבות אביזרי חיבור דרג 
לרבות אביזרים, חיבורים והנחה מעל פני הקרקע או בתעלה (חפירה

וכיסוי נמדדים בנפרד)

3.41.70.0040

9,130.00 45.65 200.00 מ"א  מ"מ, לרבות חפירה בעומק75 קוטר 6שרוול מצינור פוליאתילן דרג 
 ס"מ והשחלת חוט ניילון70כיסוי עד 

3.41.70.0050

12,546.80 צנרת השקיה 41.70 סה"כ לתת פרק:

שלוחות טפטוף 41.80 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

1,350.00 5.40 250.00 מ"א  מ"מ חום, טפטפת כל16שלוחת טפטוף מווסת, דוגמת "טקנט" או ש"ע, 
 ס"מ30

3.41.80.0010

597.60 29.88 20.00 יח'  טפטפות אינטגרליות10 מ"מ עם 16טבעת מצינור פוליאתילן קוטר 
 ס"מ, הטבעת מחוברת לצינור ההזנה ע"י30מתווסתות, במרווחים של 

מחבר פלסאון

3.41.80.0020

1,947.60 שלוחות טפטוף 41.80 סה"כ לתת פרק:

שוחות בקרה 41.90 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

2,988.00 996.00 3.00 יח' 3.41.90.0010 ס"מ עם מכסה ועם כיתוב השקייה60שוחות בקרה מבטון טרום קוטר 

2,988.00 שוחות בקרה 41.90 סה"כ לתת פרק:

ראשי מערכת 41.99 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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162/2019כתב כמויות למכרז מספר 

מעונות יום וגני ילדים - רמות שכטמן
m

תת כתב: פיתוח מעונות

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

12,118.00 6,059.00 2.00 יח'  עבור טפטוף ועבור המטרה (בשלוחות נפרדות),1ראש מערכת קוטר "
מופעל ע"י בקר השקייה הפועל עפ"י כמות, לרבות מגוף אלכסון, ברז

גן, יציאה למי פיקוד, משחרר אוויר משולב, מגוף הידראולי ראשי
 מ"ש, מקטין120 מ"ש, מסנן 50מברונזה, מד מים עם פלט חשמלי, מסנן 

 רקורדים וכל אביזרי החיבור והמחברים הנדרשים (ההפעלות2לחץ, 
ימדדו בנפרד)

3.41.99.0010

3,320.00 3,320.00 1.00 יח'  או ש"ע לרבות גגVI-2ארון הגנה לראש מערכת מסוג "ענבר" דגם 
נפתח, מנעול וכל עבודות העפר הנדרשות

3.41.99.0020

15,438.00 ראשי מערכת 41.99 סה"כ לתת פרק:

58,430.96 גינון והשקיה 41 סה"כ לפרק:

ריהוט חוץ 42 פרק:

ארגזי חול 42.57 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

8,341.50 2,780.50 קומפלט3.00 ארגז חול מודולרי מעץ  אורן טבעי  מחוטא (אימפרגנציה) במידות 
2.0X2.0X0.4 ס"מ. החול נמדד בנפרד20 מ' מותקן בעומק 

3.42.57.0010

1,952.16 406.70 4.80 מ"ק ) בארגזי חול לגני ילדים, מסופק1 חלק 1498מילוי חול תקני (לפי ת"י 
 טון לשק), לרבות הובלה ופיזור. המחיר לכמות הגדולה1.1בשקים (
 מ"ק20הינו עד 

3.42.57.0020

10,293.66 ארגזי חול 42.57 סה"כ לתת פרק:

מתקני משחק סטנדרטיים 42.61 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

6,225.00 3,112.50 2.00 יח' 3.42.61.0010 או שו"ע2615186נדנדה מעץ כדוגמת חברת גן גנית מק"ט 

7,677.50 7,677.50 1.00 יח' מתקן משולב כדוגמת חברת גנית פארק מסוג מגלשה וחבית זחילה מק"ט
 או שו"ע2215 

3.42.61.0020

13,902.50 מתקני משחק סטנדרטיים 42.61 סה"כ לתת פרק:

משטחי בלימה למתקני משחק, כושר ומסלולי ריצה 42.65 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

25,752.24 232.40 110.81 מ"ר "smartplayמשטחי בטיחות למתקני משחקים, תוצרת סמארט פליי, "
בעלי תו תקן, אשר הינם משטחי בטיחות מגומי ידידותי לסביבה מצופה
דשא סינטטי, " או ש"ע, בעובי משתנה בהתאם להוראות יצרן המתקנים

וטבלת גובה נפילה מאושרת ע"י מכון התקנים

3.42.65.0010

משטחי בלימה למתקני משחק, כושר ומסלולי ריצה25,752.24 42.65 סה"כ לתת פרק:

סככות ורשתות צל 42.67 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף TRIAL MODE − Click here for more informationמספר סעיף

http://www.bullzip.com/dispatch/?action=Trial&productid=pdf&v=11.13.2823&f=Professional%20features:%20Remote%20session%20on%20Citrix%20or%20Terminal%20Server&rd=trial&fl=&rfl=PRO


מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 76עמוד: 22/07/2020 חסוי

162/2019כתב כמויות למכרז מספר 

מעונות יום וגני ילדים - רמות שכטמן
m

תת כתב: פיתוח מעונות

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

19,920.00 6,640.00 קומפלט3.00 סככה מרשת צל מרובעת או מלבנית בצורת פרמידה. הרשת עשויה מחוט
 פוליאתילן בצפיפות גבוהה, האריג אינו נרקב ודוחה עובש, הצללה

, הרשת עשויה מחומרים מעכבי בעירה לפיU.V-, עמידה בפני %91%98
, דגם "פגודה" דוגמת חב' "סככות ראשון" או ש"ע, על5093ת"י 

מ' מעוגנים8 ובגובה עד 4 עמודים מפלדה בקוטר "4קונסטרוקציה של 
בקר קע בפינות הסככה ותמיכת הרשת ע"י צינורות פלדה. הרשת

מאושרת ע"י משרד החינוך, משרד הבריאות וכיבוי אש להתקנה בסביבה
 מ"ר30 של ילדים ובוגרים. המחירהינו קומפלט לסככה בשטח כ-

3.42.67.0010

2,075.00 2,075.00 1.00 יח' 3.42.67.0020 ס"מ בכניסה420/100מתקן עגלות וקירוי במידות 

21,995.00 סככות ורשתות צל 42.67 סה"כ לתת פרק:

71,943.40 ריהוט חוץ 42 סה"כ לפרק:

גדרות ושערים 44 פרק:

גדרות פלדה 44.12 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

134,544.16 1,012.60 132.87 מ"א  מ', המאחז ותחתית המעקה2 מעקה פלדה בגובה עד M-11aטיפוס 
 מ'1.5 מ"מ, עמודים במרחק עד 50/25/2עשויים מפרופיל במידות 

 מ"מ. למסגרת מרותך פחמחורר מסוג "שגב" או ש"ע50/50/2מפרופיל 
 מ"מ. המעקה מגולוון וצבוע, מעוגן בבטון2 לפחות) בעובי 25%(חירור 

בגובה לפי התקן

3.44.12.0010

134,544.16 גדרות פלדה 44.12 סה"כ לתת פרק:

גדרות ומעקות מרשתות פלדה מרותכות 44.13 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

2,903.84 282.20 10.29 מ"א  גדר רשת מרותכת דגם "מיטל" או "ניו ג'רסי" או "תחוםM-13טיפוס 
 מ"מ, פינות40/5 מ' עם מסגרת מברזל שטוח 1.1חלקה" או ש"ע בגובה 

 מ"מ, עמודים50/150/5מרובעות או עגולות ורשת מרותכת במשבצות 
2.14-2.16 מ"מ כל 2 ועובי 2 מ"מ או מצינור קוטר "50/50/2.2מפרופיל 

מ', לרבות כיפות, אביזרי חיבור מגולוונים ויסודות בטוןב ודדים

3.44.13.0010

2,903.84 גדרות ומעקות מרשתות פלדה מרותכות 44.13 סה"כ לתת פרק:

שערים מפרופילי פלדה 44.31 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

5,478.00 1,826.00 3.00 יח' 110/100 שער חד כנפי מגולוון דגם "גדרה" או ש"ע במידות M-14טיפוס 
 מ"מ20/20/1.5 מ"מ, ניצבים מפרופיל 50/25/2.2 ס"מ, מסגרת מפרופיל 

 מ"מ ויסודות בטון60/60/2 מ"מ, לרבותעמודים מפרופיל 99במרווח של 
 ס"מ לרבות מנעול תלייה50/50/50במידות 

3.44.31.0010

5,478.00 שערים מפרופילי פלדה 44.31 סה"כ לתת פרק:

שערים מרשתות מרותכות 44.32 תת פרק:

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

תת כתב: פיתוח מעונות

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

11,952.00 1,992.00 6.00 יח'  - שער חד כנפי מגולוון דגם "ערן" או "צבר" או ש"עM-12aטיפוס 
 מ"מ,60/40/2.2 ס"מ, מסגרת הכנף מפרופיל 200/120-140במידות 

 מ"מ, לרבות משקוף99-100 מ"מ במרווח של 25/25/1.5ניצבים מפרופיל 
 ס"מ ובריח למנעול50/50/70, יסודות בטון במידות 60/60/2 מפרופיל 

תלייה

3.44.32.0010

11,952.00 שערים מרשתות מרותכות 44.32 סה"כ לתת פרק:

154,878.00 גדרות ושערים 44 סה"כ לפרק:

סלילת כבישים ורחבות 51 פרק:

עבודות הכנה ופירוק 51.10 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

262.49 45.65 5.75 מ"ק פינוי פסולת (של אחרים) הקיימת באתר - לפני תחילת עבודות הקבלן
בשטח. הפינוי למקום שפך מאושר ע"י הרשויות לכמות כוללת של עד

 ק"מ מהאתר.15 מ"ק), למרחק של עד 10 מ"ק (מינימום יחושב לפי 20
המחיר כולל העמסה ואינו כולל תשלום אגרות

3.51.10.0010

3,149.44 3.82 824.46 מ"ר 3.51.10.0020 ס"מ20חישוף השטח בעובי עד 

555.08 1.08 513.96 מ"ר ריסוס שטחים בחומר הדברה לקטילת שורשי צמחיה ועשבי בר 3.51.10.0030

314.99 9.13 34.50 מ"א 3.51.10.0040 ס"מ10ניסור קצה אספלט בעובי עד 

763.60 13.28 57.50 מ"א פירוק אבני שפה ופינויין 3.51.10.0050

727.58 24.90 29.22 מ"א 3.51.10.0060 מ'2פירוק גדר רשת בגובה עד 

5,773.16 עבודות הכנה ופירוק 51.10 סה"כ לתת פרק:

עבודות עפר 51.20 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

3,569.83 28.22 126.50 מ"ק חפירה ומילוי בחומר מקומי לרבות פיזור והידוק רגיל 3.51.20.0010

2,290.80 6.64 345.00 מ"ר יישור והידוק מבוקר של שתית לכבישים ומדרכות (צורת דרך) עד גובה
) ס"מ (20 

3.51.20.0020

5,860.63 עבודות עפר 51.20 סה"כ לתת פרק:

עבודות אספלט 51.40 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 78עמוד: 22/07/2020 חסוי

162/2019כתב כמויות למכרז מספר 

מעונות יום וגני ילדים - רמות שכטמן
m

תת כתב: פיתוח מעונות

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

645.84 2.08 310.50 מ"ר 3.51.40.0010 ליטר/מ''ר1ציפוי יסוד באימולסיה ביטומית בשיעור של 

286.35 1.66 172.50 מ"ר 3.51.40.0020 ליטר/מ''ר0.25ציפוי מאחה באימולסיה ביטומית בשיעור של 

6,299.70 36.52 172.50 מ"ר  ס"מ מתערובת עם אבן דולומיט5שכבה מקשרת מבטון אספלט בעובי 
, לרבות פיזור והידוקPG 68-10), ביטומן 3/4 מ"מ ("19גודל מקסימלי 

3.51.40.0030

5,011.13 29.05 172.50 מ"ר  ס"מ מתערובת3שכבה נושאת עליונה בכבישים מבטון אספלט בעובי 
,PG 68-10), ביטומן 1/2 מ"מ ("12.5עם אבן דולומיט גודל מקסימלי 

לרבות פיזור והידוק

3.51.40.0040

2,433.98 42.33 57.50 מ"ר  ס"מ מתערובת עם אבן דולומיט4בטון אספלט למדרכות ושבילים בעובי 
, לרבות פיזורPG 68-10), ביטומן 1/2 מ"מ ("12.5 גודל מקסימלי 

והידוק

3.51.40.0050

2,268.99 31.54 71.94 מ"ר  ס"מ עם אבן גיר דולומיט בגודל4שכבה נושאת מבטון אספלט בעובי 
, לרבות פיזור והידוקPG 68-10), ביטומן 3/4 מ"מ ("19מקסימלי 

3.51.40.0060

16,945.98 עבודות אספלט 51.40 סה"כ לתת פרק:

צנרת ניקוז 51.62 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

14,566.50 107.90 135.00 מ"א  מ"מ עטוף בד160צינור שרשורי מחורר לניקוז תת קרקעי קוטר 
 ס"מ, לרבות עבודות עפר40/40גיאוטכני והמילוי באגרגט שומשום/חצץ 

 וכיסוי

3.51.62.0010

14,566.50 צנרת ניקוז 51.62 סה"כ לתת פרק:

תמרור ושילוט 51.81 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

4,855.50 124.50 39.00 יח' , ללא עמודE.Gתמרור אזהרה זוהר מחזיר אור מסוג עירוני, דרגה  3.51.81.0010

6,728.81 55.61 121.00 מ"א  לתמרור מסוג עירוני, כולל יסוד ופקק בחלק3עמוד מגולוון קוטר "
העליון

3.51.81.0020

2,282.50 456.50 5.00 יח' מראות פנורמיות אקריליות לצמתים בעלי שדה ראיה מוגבל, תוצרת
 (עמוד נמדד2-"3 ס"מ עם תושבת לעמוד קוטר "50אירופאית, קוטר 

בנפרד)

3.51.81.0030

11,454.00 1,245.00 9.20 מ"ר הובלה הספקה והתקנה כולל ביסוס וקונסטרוקציה נושאת של  שלט
  (רב2H.I מ"מ  צבוע בצבע מחזיר אור דרגה 2עשוי פח אלומיניום 

עוצמה) .על הקבלן לתכנן תכנון מפורט א השלטים לפי התכנון המצורף
למכרז זה

3.51.81.0040
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מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 79עמוד: 22/07/2020 חסוי

162/2019כתב כמויות למכרז מספר 

מעונות יום וגני ילדים - רמות שכטמן
m

תת כתב: פיתוח מעונות

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

25,320.81 תמרור ושילוט 51.81 סה"כ לתת פרק:

צביעה וסימון דרכים 51.82 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

343.62 2.49 138.00 מ"א 3.51.82.0010 ס"מ לבן מלא/מקווקו15 ס"מ או 12צביעת קווים ברוחב 

34.86 4.98 7.00 מ"א צביעת אבני שפה 3.51.82.0020

830.00 415.00 2.00 יח' 3.51.82.0030 ס"מ בצבע כבישים כחול300/560"נגיש" - צביעת חניית נכים במידות 

597.60 298.80 2.00 יח'  ס"מ בצבע כבישים300/560"נגיש" - סימון מסגרת חניית נכים במידות 
 ס"מ60/60לבן ובתוכה סמל נכים בינלאומי בצבע כחול, במידות 

3.51.82.0040

298.80 149.40 2.00 יח' "נגיש" - צביעה בשבלונה של סמל חניית נכים על מקום חניית רכב נכים
 ס"מ60/60 בצבע כחול על רקע לבן במידות 

3.51.82.0050

2,104.88 צביעה וסימון דרכים 51.82 סה"כ לתת פרק:

70,571.96 סלילת כבישים ורחבות 51 סה"כ לפרק:

קווי מים, ביוב ותיעול 57 פרק:

צינורות פלדה 57.11 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

2,490.00 207.50 12.00 מ"א  מותקן אנכית5/3 ובעבי דופן "4אספקה והתקנת צינור פלדה בקוטר "
מהיסוד ועד מעל גג המבנה לסילוק גז ראדון מהקרקע הצינור שחול תלת

 או ש"עAPC-3 שכבתי מבוטן פנים כדוגמת "טריו" או 

3.57.11.0010

1,178.60 589.30 2.00 יח'  על פי מפרט עיריית4כובע עליון בקצה צינור סילוק גז ראדון בקוטר "
ירושלים

3.57.11.0020

3,668.60 צינורות פלדה 57.11 סה"כ לתת פרק:

צינורות פלסטיים 57.12 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

5,976.00 149.40 40.00 מ"א ,532) או ש"ע לפי ת"י 10  קשיח דוגמת "מרים" (דרג P.V.Cצינורות 
 מ"מ, לרבות160  מ', קוטר הצינור 1.25מונחים בקרקע בעומק עד 

עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר

3.57.12.0010

19,608.75 145.25 135.00 מ"א  או ש"ע, מונחים10צינורות פוליאתילן מצולב דוגמת "פקסגול" דרג 
 מ"מ, לרבות עבודות חפירה,90 מ', קוטר הצינור 1.25בקרקע בעומק עד 

 עטיפת חול ומילוי חוזר

3.57.12.0020
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מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 80עמוד: 22/07/2020 חסוי

162/2019כתב כמויות למכרז מספר 

מעונות יום וגני ילדים - רמות שכטמן
m

תת כתב: פיתוח מעונות

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

25,584.75 צינורות פלסטיים 57.12 סה"כ לתת פרק:

חיבור קווי מים 57.14 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

חיבור קו מים חדש מצינור פלדה לקו קיים מצינור פלדה

1,610.20 1,610.20 1.00 יח'  לקו קיים מצינור פלדה קוטר3חיבור קו מים חדש מצינור פלדה קוטר "
, לרבות עבודות חפירה לגילוי הקו הקיים, ניקוז הקו, חיבור לקו4"

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

והחזרת המצב לקדמותו

3.57.14.0020

1,610.20 חיבור קווי מים 57.14 סה"כ לתת פרק:

מגופים, "גמל" מים 57.21 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

3,510.90 1,170.30 3.00 יח'  עשוי ברזל יציקה, עם ציפוי פנים וחוץ ניילון3מגוף טריז רחב קוטר "
 אטמ', לרבות אוגנים נגדיים16 (רילסן) ללחץ עבודה של 11

3.57.21.0010

1,660.00 1,660.00 קומפלט1.00 90 זויות 4 מ', 5, לרבות קטעי צנרת באורך עד 3"גמל" עילי קוטר "
מעלות, ריתוכים וצביעת ה"גמל" (ללא אביזרים כגון מגופים

ושסתומים) לרבות חיבור לקו מים, מותקן מושלם

3.57.21.0020

5,170.90 מגופים, "גמל" מים 57.21 סה"כ לתת פרק:

שסתומים ומסננים 57.22 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

3,095.90 3,095.90 1.00 יח' " או ש"עNR-045 עשוי ברזל יציקה דגם "3שסתום אל חוזר למים קוטר "
 עם פתח עליון וציר מאורך/בולט, ללא זרוע ומשקולת, ללחץ עבודה של

 אטמ', לרבות אוגנים נגדיים, אטמים וברגי עיגון16 

3.57.22.0010

1,361.20 1,361.20 1.00 יח' "F-70 עשויה יציקת ספרו/ברזל דגם "3מלכודת אבנים אלכסונית קוטר "
 (נירוסטה), קוטר304 תוצרת "ברמד" או ש"ע עם רשת פנימית מפלב"מ 

 אטמ', לרבות אוגנים נגדיים16 מ"מ, ללחץ עבודה של 3נקבי הסינון 

3.57.22.0020

838.30 838.30 1.00 יח' " או ש"ע מאוגן עםY-215 עשוי יצקת פלדה דגם "3מסנן אלכסוני קוטר "
 מ"מ, ללחץ3 (נירוסטה), קוטר נקבי הסינון 304 רשת פנימית מפלב"מ 

 אטמ', עם ציפוי רילסן, לרבות אוגנים נגדיים16עבודה של 

3.57.22.0030

5,295.40 שסתומים ומסננים 57.22 סה"כ לתת פרק:

ברזי כיבוי אש (הידרנטים) מחוץ לבניין 57.26 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 81עמוד: 22/07/2020 חסוי

162/2019כתב כמויות למכרז מספר 

מעונות יום וגני ילדים - רמות שכטמן
m

תת כתב: פיתוח מעונות

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

2,465.10 2,465.10 קומפלט1.00 , מחובר בהברגה או ע"י2X3ברז כיבוי אש (הידרנט) חיצוני בודד קוטר "
, גוש בטון לעיגון, מצמד שטורץ וחיבור לקו4 אוגן, לרבות זקף קוטר "

מים

3.57.26.0010

680.60 680.60 1.00 יח' , למניעת הצפה4תוספת עבור מתקן שבירה על זקף קוטר " 3.57.26.0020

3,145.70 ברזי כיבוי אש (הידרנטים) מחוץ לבניין 57.26 סה"כ לתת פרק:

שוחות בקרה עגולות מחוליות טרומיות 57.42 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

25,547.40 2,838.60 9.00 יח' 658שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון לפי ת"י 
 ס"מ ממין50 ס"מ עם תקרה בינונית ומכסה ב.ב. קוטר 80בקוטר פנימי 

125B) 12.5טון), שלבי דריכהוכל האביזרים, לרבות שני קידוחי פתחים 
לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי עם אטם חדירה מסוג

"910F" 910-" אוCS "ואטימה בין החוליות מסוג "איטופלסט" או "F200
 מ', לרבות עבודות חפירה ומילוי1.25 פרו-סטיק" או ש"ע, בעומק עד 

חוזר

3.57.42.0010

17,662.40 4,415.60 4.00 יח' 658שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון לפי ת"י 
 ס"מ ממין50 ס"מ עם תקרה בינונית ומכסה ב.ב. קוטר 100בקוטר פנימי 

125B) 12.5טון), שלבי דריכהוכל האביזרים, לרבות שני קידוחי פתחים 
לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי  עם אטם חדירה מסוג

"910F" 910-" אוCS" ואטימה בין החוליות מסוג "איטופלסט"או "F200
 מ' לרבות עבודות2.75 מ' ועד 2.25פרו-סטיק" או ש"ע, בעומק מעל 

חפירה ומילוי חוזר

3.57.42.0020

43,209.80 שוחות בקרה עגולות מחוליות טרומיות 57.42 סה"כ לתת פרק:

תוספות לשוחות בקרה 57.43 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

3,834.60 547.80 7.00 יח'  ס"מ עבור תקרה כבדה ומכסה ב.ב.80תוספת לשוחה מבטון בקוטר 
 טון)12.5 (125B טון) במקום ממין 400D) 40 ס"מ ממין 60בקוטר 

3.57.43.0010

1,867.50 622.50 3.00 יח'  ס"מ עבור תקרה כבדה ומכסה ב.ב.100תוספת לשוחה מבטון בקוטר 
 טון)12.5 (125B טון) במקום ממין 400D) 40 ס"מ ממין 60בקוטר 

3.57.43.0020

5,702.10 תוספות לשוחות בקרה 57.43 סה"כ לתת פרק:

מפלים 57.46 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

3,137.40 1,045.80 3.00 יח' ) עם עטיפת בטון מזויין, צנרת ואביזרים6 מ"מ ("160מפל חיצוני קוטר 
 מ'1.5, לרבות עיבוד מיתעל, גובה המפל (הפרש גובה) מעל P.V.Cמ - 
 מ'3.0ועד 

3.57.46.0010

3,137.40 מפלים 57.46 סה"כ לתת פרק:
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מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 82עמוד: 22/07/2020 חסוי

162/2019כתב כמויות למכרז מספר 

מעונות יום וגני ילדים - רמות שכטמן
m

תת כתב: פיתוח מעונות

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

2,888.40 962.80 3.00 יח' מכסה שבכת רשת עגולה עם מסגרת מברזל יציקה, לתא ניקוז קיים,
 טון)C250) 25 ס"מ ממין 60בקוטר 

3.57.62.0010

2,888.40 שוחות בקרה מרובעות מחוליות טרומיות 57.62 סה"כ לתת פרק:

קידוחי ניקוז 57.67 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

5,843.20 2,921.60 2.00 יח'  ס"מ עם שרוול מבד גיאוטכני לא ארוג במשקל של80קידוחי ניקוז קוטר 
 מ', לרבות מילוי בחצץ עד6 מ' ועד 3 ג"ר למ"ר בעומק מעל 250 לפחות 
1 1/2 גודל "

3.57.67.0010

5,843.20 קידוחי ניקוז 57.67 סה"כ לתת פרק:

105,256.45 קווי מים, ביוב ותיעול 57 סה"כ לפרק:

בדיקות מעבדה לקרקע, דרכים ובטון 68 פרק:

, קידוחי ניסיון וחדירות הקרקעD.C.Pבדיקת  68.80 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

7,702.40 240.70 קומפלט32.00  מ'3.0  - לא כולל רכב, זמן נסיעות ופענוח, עד עומק של D.C.Pבדיקת 
 בדיקות ליציאה)2(מינימום 

3.68.80.0010

3,710.10 1,236.70 קומפלט3.00 3.68.80.0020  (מינימום לתשלום)D.C.Pיום עבודה לבדיקת 

11,412.50 , קידוחי ניסיון וחדירות הקרקעD.C.Pבדיקת  68.80 סה"כ לתת פרק:

11,412.50 בדיקות מעבדה לקרקע, דרכים ובטון 68 סה"כ לפרק:

חומרים ומוצרים לעבודות פיתוח 98 פרק:

מכסה משולב בטון יצקת 98.99 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

581.00 581.00 1.00 יח'  ס"מ50 ס"מ לפתח בקוטר 50מכסה משולב בטון יצקת עם מסגרת בקוטר 
 עם נעילהD400 לעומס 

3.98.99.0010

581.00 מכסה משולב בטון יצקת 98.99 סה"כ לתת פרק:

581.00 חומרים ומוצרים לעבודות פיתוח 98 סה"כ לפרק:

642,306.75 פיתוח מעונות 3 סה"כ לתת כתב:
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מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 83עמוד: 22/07/2020 חסוי

162/2019כתב כמויות למכרז מספר 

מעונות יום וגני ילדים - רמות שכטמן
m

תת כתב: פיתוח גני ילדים

עבודות בטון יצוק באתר 2 פרק:

בטון טופינג ובטון שיפועים לגגות 2.85 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

לא לחישוב !!! 581.00 40.30 מ"ק  ק"ג/מ"ק650שיפועי גגות מבטון מוקצף ("בטון קל"), במשקל מרחבי 
10חוזק 

4.2.85.0010

לא לחישוב !!! 21.58 109.06 מ"א  (איטום הרולקה1:3 ס"מ מטיט צמנט 10x10רולקות משולשות במידות 
נמדד בנפרד)

4.2.85.0020

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

עבודות בטון יצוק באתר 2 סה"כ לפרק:

עבודות איטום 5 פרק:

איטום גגות ביריעות ביטומניות משוכללות 5.13 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

לא לחישוב !!! 87.98 402.71 מ"ר  שכבות של יריעות ביטומניות אלסטומריות2איטום גגות שטוחים ב-
3, שכבה ראשונה יריעת עזר אלסטומרית בעובי SBSמושבחות בפולימר 

 מ"מ מסוג5 חול" אוש"ע ושכבה שניה בעובי 3F מ"מ מסוג "פלסטוגום 
 לבן" או5R לבן" או ישראנובה 5R" או "ביטומגום 5R"פוליפז 

 מ"מ, עם שריון לבד פוליאסטר5" או ש"ע בעוב י 5R SBS"ספירפלקס 
וצ יפוי עליון מאגרגט. היריעות בשכבה התחתונה מולחמות לתשתית

והיריעות בשכבה העליונה מולחמות ליריעות השכבה התחתונה, לרבות
" או "ספירGS-474"או"פריימר 101פריימר ביטומני מסוג "פריימר 

 גר'/מ300" או ש"ע בכמות B-2000פריימר 

4.5.13.0010

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

הלבנה והגנהעל איטום גגות, רצפות וקירות תת קרקעיים 5.50 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

לא לחישוב !!! 39.84 402.71 מ"ר  מ"מ למחסום1.4יריעות "ביטוגלס אלומיניום" או ש"ע בעובי 
אדיםבמערכות איטום לגגות, למבנים תת קרקעיים ולחדרי קירור,

מודבקות, לרבות מסטיק ביטומני מסוג "פלקספז" או ש"ע או ביטומן חם
" או ש"ע592מסוג "אלסטוגום 

4.5.50.0010

הלבנה והגנהעל איטום גגות, רצפות וקירות תת קרקעיים 5.50 סה"כ לתת פרק:

עבודות איטום 5 סה"כ לפרק:

עבודות נגרות ומסגרות 6 פרק:

עבודות מסגרות 6.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

לא לחישוב !!! 415.00 קומפלט3.00  - אספקה והתקנה של ארון כיבוי אש תקני מפח או פיברגלסM-17טיפוס 
 ס"מ, מבוסס על סעיף דקל90/90 בארונות חוץ עם דלת ננעלת במידות 

07.100.0220

4.6.2.0010
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מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 84עמוד: 22/07/2020 חסוי

162/2019כתב כמויות למכרז מספר 

מעונות יום וגני ילדים - רמות שכטמן
m

תת כתב: פיתוח גני ילדים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

לא לחישוב !!! 199.20 18.98 מ"א 4.6.2.0020 ס"מ,לרבות פח מכופף ועיגון ברגים20 קורת עץ ברוחב M-26טיפוס 

לא לחישוב !!! 830.00 5.36 מ"א  מאורן סוג א' גמר ורניט50/50 - ספסל מפרופילי עץ גושני N-09טיפוס 
 בברגים עם ראשRHS 60/60שקוף מט פרופילי העץ מחוברים למוטות 

כיפה ובתחתית הבורג יהיו מחוברים לאום + שייבה מהודקת

4.6.2.0030

עבודות מסגרות 6.2 סה"כ לתת פרק:

עבודות נגרות ומסגרות 6 סה"כ לפרק:

מתקני תברואה 7 פרק:

מחסומי ריצפה,סיפונים למזגנים ותעלות ניקוז 7.34 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

לא לחישוב !!! 1,037.50 46.92 מ"א 30 מ"מ ברוחב 1-1.2 (נירוסטה) בעובי 304תעלת ניקוז מכוסה מפלב"מ 
8 מ"מ, יציאה "20 ס"מ, רדיוסים בפינות לא פחות מ-15ס"מ ובגובה 

4.7.34.0010

מחסומי ריצפה,סיפונים למזגנים ותעלות ניקוז 7.34 סה"כ לתת פרק:

מתקני תברואה 7 סה"כ לפרק:

עבודות חשמל 8 פרק:

נקודות 8.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

לא לחישוב !!!  עם תריס פנימי אספקה.BEאביזרים "ניסקו" סדרה 

לא לחישוב !!! 155.21 15.00 נקודה נקודת מאור 4.8.1.0020

לא לחישוב !!! 122.01 9.00 נקודה נקודת חיבור קיר 4.8.1.0030

לא לחישוב !!! 68.06 25.00 נקודה נקודת הכנה למערכת מתח נמוך מאוד (אודיו וידאו, אנטרקום, מנעול
חשמלי ,מצלמות,בטחון וכו')

4.8.1.0040

לא לחישוב !!! 147.74 1.00 נקודה נקודת פעמון לדלת כניסה 4.8.1.0050

לא לחישוב !!! 380.14 1.00 נקודה נקודת לחצן חירום 4.8.1.0060

לא לחישוב !!! 265.60 1.00 נקודה נקודת תא פוטואלקטרי 4.8.1.0070
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מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 85עמוד: 22/07/2020 חסוי

162/2019כתב כמויות למכרז מספר 

מעונות יום וגני ילדים - רמות שכטמן
m

תת כתב: פיתוח גני ילדים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

לא לחישוב !!! 74.70 7.00 נקודה 4.8.1.0080 ממ"ר10/16נקודת חיבור הארקה ע"י מוליך נחושת חשוף ושזור 

לא לחישוב !!! 15.77 9.00 יח' תוספת למחיר נקודת חיבור קיר עבור בית תקע מוגן מים 4.8.1.0090

נקודות 8.1 סה"כ לתת פרק:

אינסטלציה חשמלית 8.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

לא לחישוב !!! הערה:כל הסולמות והתעלות כוללים במחירם את החומרים והעבודה
הנדרשים לצורך חיבורם למוליך הארקה.

לא לחישוב !!! 1,079.00 קומפלט2.00  ס"מ. כולל חפירה,80 ס"מ ובעומק 80שוחת תקשורת/חשמל בקוטר 
 טון25איטום וכיסוי מושלם כולל מכסה בטון לעומס 

4.8.2.0020

לא לחישוב !!! 49.80 50.00 מ"א  ס"מ לתקשורת או/ו60 ס"מ וברוחב 80חפירה\חציבה של תעלה בעומק 
חשמל כולל ריפוד חול,סרט סימון כיסוי והידוק.

4.8.2.0030

לא לחישוב !!! 38.18 50.00 מ"א 4.8.2.0040 מ"מ4 כולל חבל משיכה 4 מחוזק דרג 4 בקוטר "PVCצינור 

לא לחישוב !!! 24.90 22.00 מ"א 4.8.2.0050 כולל חבל משיכה4צינור פלסטי שרשורי מחוזק דגם "קוברה" בקוטר "

לא לחישוב !!! 9.96 18.00 מ"א 4.8.2.0060 כולל חבל משיכה2צינור פלסטי שרשורי מחוזק דגם "קוברה בקוטר "

לא לחישוב !!! 4.98 30.00 מ"א 4.8.2.0070 מ"מ תקני של בזק כולל חבל משיכה50 13.5צינור יק.ע 

לא לחישוב !!! 3.07 20.00 מ"א 4.8.2.0080 מ"מ כבה מאליו כולל חוט משיכה40צינור כפיף מריכף 

לא לחישוב !!! 1.25 54.00 מ"א 4.8.2.0090 מ"מ שאינו כלול במחיר הנקודה25צינור מריכף כנ"ל אולם 

לא לחישוב !!! 49.80 20.00 מ"א 4.8.2.0100 ממ"ר.4X25 N2XYכבל חשמל מנחושת 

לא לחישוב !!! 12.87 22.00 מ"א 4.8.2.0110 ממ"ר.5X10 N2XYכבל חשמל מנחושת 

לא לחישוב !!! 7.97 10.00 מ"א 4.8.2.0120 ממ"ר5X6 N2XYכבל חשמל מנחושת 

לא לחישוב !!! 13.45 50.00 מ"א 4.8.2.0130 ממ"ר.10X1.5 NYYכבל פיקוד 
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מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 86עמוד: 22/07/2020 חסוי

162/2019כתב כמויות למכרז מספר 

מעונות יום וגני ילדים - רמות שכטמן
m

תת כתב: פיתוח גני ילדים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

לא לחישוב !!! 14.94 15.00 מ"א  בסטנדרט בזק, חיבור לארון בזק ולתיבת20X(2X0.5 זוג (20כבל טלפון 
טלפונים בבניין

4.8.2.0140

לא לחישוב !!! 207.50 1.00 מ"א 4.8.2.0150 זוג כולל בסיסי מתכת מותקנים ומחווטים20מהדקים קורונה לכבל 

לא לחישוב !!! 120.35 1.00 מ"ר 4.8.2.0160 מ"מ מצופה פורמיקה18לוח עץ סנדביץ 

לא לחישוב !!! 74.70 3.00 יח'  ס"מ) מותקנת על הקיר כוללת גם פלטת עבודה25X18) D3 CIקופסה 
בגב התיבה (עבור הסתעפות גילוי אש , כריזה וטלוויזיה)

4.8.2.0170

לא לחישוב !!! 33.20 2.00 יח'  של "גוויס" או ש"ע באישור המתכנןIP65קופסת חיבורים אטומת מים 
 ס"מ.10X10במידות 

4.8.2.0180

לא לחישוב !!! 11.62 18.00 מ"א 4.8.2.0190 מאושר ע"י חברת הכבלים/ לווין מותקןRG11כבל טל"כ 

לא לחישוב !!! 41.50 1.00 יח' מפצל חיבורים לכבל טלוויזיה 4.8.2.0200

לא לחישוב !!! 498.00 1.00 יח'  ס"מ מפוליאסטר40X40X20ארון תקשורת בזק/טל"כ/מחשבים במידות 
של חברת אורלייט

4.8.2.0210

לא לחישוב !!! 622.50 1.00 יח' CAT 6אספקה התקנה ובדיקה של לוח ניתוב (סוויצ') לקווי מחשב 
 העבודה תכלול התקנת הלוח בארון כולל פסRJ45שקעי 12הכולל 

סימון השקעים בלוח הניתוב כולל עבודה מושלמת של מערכת מחשבים
במעון .

4.8.2.0220

לא לחישוב !!! 124.50 1.00 יח'  מודול) תחה"ט.8קופסת ריכוז כבילה מאמצעי מולטימדיה מודולרית (
כדוגמת גוויס

4.8.2.0230

אינסטלציה חשמלית 8.2 סה"כ לתת פרק:

גופי תאורה 8.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

לא לחישוב !!!  אלא אם3000°K. גוון הנורות 1הערות כלליות ----------------------------- 
. כל גופי תאורת לד יהיו בעלי נורות עם אורך2רשום אחרת בתוכנית 

 שעות עבודה, דריבר אינטגרלי (אלא אם צויין050,0 0חיים לפחות של 
. מחיר3 בעלי תקן כמפורט במפרט הטכני CREE ,PHILIPSאחרת) כגון: 

 ג"ת כולל אספקה, הובלה, התקנה, ציוד הדלקה, נורות וחיבור לחשמל
.4של ג"ת. כל גופי תאורת לד יהיו בעלי דרייברים תוצרת אירופאית 

.IPS 5 PHIL או T5- OSRAMכל הנורות הפלורסצנטיות יהיו נורות דגם 
 כל המששנקים לנורות פלורסצנטיות יהיו אלקטרוניים בלבד תוצרת

OSRAM-2. בגופים עם יותר מנורה אחת יהיה משנק משותף מקסימום ל
נורות. -----------------------------

לא לחישוב !!! 315.40 25.00 יח'  דגם תבור לד של17Wג"ת עגול כיסוי פלסטי מוגן מים עם נורות לד 
געש

4.8.3.0020

גופי תאורה 8.3 סה"כ לתת פרק:

הארקות 8.5 תת פרק:
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162/2019כתב כמויות למכרז מספר 

מעונות יום וגני ילדים - רמות שכטמן
m

תת כתב: פיתוח גני ילדים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

לא לחישוב !!! 227.42 קומפלט1.00  מ"מ לרבות כל ברגי40X4פס השוואת פוטנציאלים מנחושת בחתך 
החיבור, אומים, דיסקיות פליז, שילוט וכל חומרי העזר הדרושים
20%להתקנה . אורך הפס יתאים למספר המולי כים שיש לחבר ועוד 

מקום שמור.

4.8.5.0010

לא לחישוב !!! 7.30 36.00 מ"א 4.8.5.0020 ממ"ר10מוליך הארקה מנחושת חשוף ושזור בחתך 

לא לחישוב !!! 8.47 36.00 מ"א 4.8.5.0030 ממ"ר16מוליך הארקה מנחושת חשוף ושזור בחתך 

לא לחישוב !!! 20.75 7.00 מ"א 4.8.5.0040 ממ"ר16 בחתך P.V.Cמוליך הארקה מנחושת עם בידוד 

לא לחישוב !!! 24.90 25.00 מ"א 4.8.5.0050 ממ"ר35 בחתך P.V.Cמוליך הארקה מנחושת עם בידוד 

לא לחישוב !!! 9.96 14.00 יח'  ממ"ר (כולל)10-35תוספת למחיר מוליך נחושת חשוף ושזור בחתכים 
עבור מהדק קנדי וחיבורו לאלמנט מתכתי (תעלות כבלים, מגשים, וכו')

4.8.5.0060

הארקות 8.5 סה"כ לתת פרק:

מערכת גילוי אש 8.6 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

לא לחישוב !!! 290.50 1.00 יח' לחצן אזעקת אש למערכת ממוענת 4.8.6.0010

לא לחישוב !!! 298.80 1.00 יח' צופר אזעקת אש חיצוני מוגן מים עם נצנץ בצבע לבן למערכת ממוענת
להתקנה גלויה על הקיר/תקרה

4.8.6.0020

מערכת גילוי אש 8.6 סה"כ לתת פרק:

עבודות חשמל 8 סה"כ לפרק:

עבודות טיח 9 פרק:

טיח חוץ 9.21 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

לא לחישוב !!! 95.45 318.39 מ"ר טיח חוץ על שטחים מישוריים לרבות: הרבצה תחתונה, שכבת טיח
מיישרת ושכבת שליכטה שחורה. על עמודי בטון, קורות בטון וגגונים

בסימון

4.9.21.0010

טיח חוץ 9.21 סה"כ לתת פרק:

עבודות טיח 9 סה"כ לפרק:

עבודות צביעה 11 פרק:
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162/2019כתב כמויות למכרז מספר 

מעונות יום וגני ילדים - רמות שכטמן
m

תת כתב: פיתוח גני ילדים

צבע חוץ 11.12 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

לא לחישוב !!! 72.21 318.39 מ"ר שליכט אקרילי צבעוני במרקם עדין על טיח חוץ ופנים, על טיח (הנמדד
2.0בנפרד), לרבות שכבת יסוד לשליכט ושליכט אקרילי בכמות של 

T6ק"ג/מ"ר. על עמודי בטון, קורותבטון וגגונים בסימון 

4.11.12.0010

צבע חוץ 11.12 סה"כ לתת פרק:

עבודות צביעה 11 סה"כ לפרק:

עבודות אבן 14 פרק:

עבודות מיוחדות בקירות אבן ונדבכי ראש 14.30 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

לא לחישוב !!! 315.40 96.97 מ"א  ס"מ5 ס"מ ובעובי עד 42נדבכי ראש ("קופינג") אבן גושנית ברוחב כ-
) במחיר יסוד4בשיפוע,כולל עיבוד בכל הצדדים הגלויים .(ראה פרט 

 ש"ח/מ"א, לרבות החיזוקים הנדרשים ועיגון האבן110לאבן 

4.14.30.0010

עבודות מיוחדות בקירות אבן ונדבכי ראש 14.30 סה"כ לתת פרק:

עבודות אבן 14 סה"כ לפרק:

פיתוח נופי 40 פרק:

ריצוף באבנים משתלבות 40.53 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

לא לחישוב !!! 84.66 348.73 מ"ר  ס"מ או10/20 ס"מ, מלבניות במידות 6ריצוף באבנים משתלבות בעובי 
 ס"מ (לא כולל מצע), גוון5 ס"מ, לרבות חול 20/20רבועיות במידות 

אפור

4.40.53.0010

ריצוף באבנים משתלבות 40.53 סה"כ לתת פרק:

פיתוח נופי 40 סה"כ לפרק:

ריהוט חוץ 42 פרק:

מתקני משחק סטנדרטיים 42.61 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

לא לחישוב !!! 3,112.50 2.00 יח' 4.42.61.0010 או שו"ע2615186נדנדה מעץ כדוגמת חברת גן גנית מק"ט 

לא לחישוב !!! 7,677.50 1.00 יח' מתקן משולב כדוגמת חברת גנית פארק מסוג מגלשה וחבית זחילה מק"ט
 או שו"ע2215 

4.42.61.0020

מתקני משחק סטנדרטיים 42.61 סה"כ לתת פרק:

משטחי בלימה למתקני משחק, כושר ומסלולי ריצה 42.65 תת פרק:
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162/2019כתב כמויות למכרז מספר 

מעונות יום וגני ילדים - רמות שכטמן
m

תת כתב: פיתוח גני ילדים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

לא לחישוב !!! 232.40 53.98 מ"ר "smartplayמשטחי בטיחות למתקני משחקים, תוצרת סמארט פליי, "
בעלי תו תקן, אשר הינם משטחי בטיחות מגומי ידידותי לסביבה מצופה
דשא סינטטי, " או ש"ע, בעובי משתנה בהתאם להוראות יצרן המתקנים

וטבלת גובה נפילה מאושרת ע"י מכון התקנים

4.42.65.0010

משטחי בלימה למתקני משחק, כושר ומסלולי ריצה 42.65 סה"כ לתת פרק:

סככות ורשתות צל 42.67 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

לא לחישוב !!! 224.10 94.90 מ"ר סככת צל מלבנית מרשת מסוג "נפתח נסגר", ע"י קיפולה במשיכה עם
 מ"מ, עוביRHS 100X100כבל, לרבות קונסטרוקצית עמודי פלדה מסוג 

 מ' בין העמודים, מעוגנים6-7 מ', במרחק של 8 מ"מ ובגובה עד 2.9דופן 
בקרקע בפינות הסככה. הרשת עשויה מחוט פוליאתילן בצפיפות גבוהה,

,V .U, עמידה בפני98%-91% האריג אינו נרקב ודוחה עובש, הצללה
, דוגמת "סככות5093הרשת עשויה מחומרים מעכבי בעירה לפי ת"י 

ראשון" או ש"ע. הרשת מאושרת ע"י משרד החינוך, משרד הבריאות
וכיבוי אש להתקנה בסביבה של ילדים ובוגרים. המחיר הינו לסככה

 מ"ר30בשטח מעל ל-

4.42.67.0010

סככות ורשתות צל 42.67 סה"כ לתת פרק:

ריהוט חוץ 42 סה"כ לפרק:

גידור 44 פרק:

גדרות פלדה 44.12 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

לא לחישוב !!! 1,012.60 107.40 מ"א  מ', המאחז ותחתית המעקה2 מעקה פלדה בגובה עד M-11aטיפוס 
 מ'1.5 מ"מ, עמודים במרחק עד 50/25/2עשויים מפרופיל במידות 

 מ"מ. למסגרת מרותך פחמחורר מסוג "שגב" או ש"ע50/50/2מפרופיל 
 מ"מ. המעקה מגולוון וצבוע, מעוגן בבטון2 לפחות) בעובי 25%(חירור 

בגובה לפי התקן

4.44.12.0010

גדרות פלדה 44.12 סה"כ לתת פרק:

גדרות ומעקות מרשתות פלדה מרותכות 44.13 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

לא לחישוב !!! 282.20 3.50 מ"א  - גדר רשת מרותכת דגם "מיטל" או "ניו ג'רסי" או "תחוםM-13טיפוס 
 מ"מ, פינות40/5 מ' עם מסגרת מברזל שטוח 1.1חלקה" או ש"ע בגובה 

 מ"מ, עמודים50/150/5מרובעות או עגולות ורשת מרותכת במשבצות 
2.14-2.16 מ"מ כל 2 ועובי 2 מ"מ או מצינור קוטר "50/50/2.2מפרופיל 

מ', לרבות כיפות, אביזרי חיבור מגולוונים ויסודות בטו ן בודדים

4.44.13.0010

גדרות ומעקות מרשתות פלדה מרותכות 44.13 סה"כ לתת פרק:

שערים מפרופילי פלדה 44.31 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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162/2019כתב כמויות למכרז מספר 

מעונות יום וגני ילדים - רמות שכטמן
m

תת כתב: פיתוח גני ילדים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

לא לחישוב !!! 2,075.00 1.00 יח'  - שער חד כנפי מגולוון דגם "ערן" או "צבר" או ש"עM-12טיפוס 
 מ"מ,60/40/2.2 ס"מ, מסגרת הכנף מפרופיל 200/120-140במידות 

 מ"מ, לרבות משקוף99-100 מ"מ במרווח של 25/25/1.5ניצבים מפרופיל 
 ס"מ ובריח למנעול50/50/70, יסודות בטון במידות 60/60/2 מפרופיל 

תלייה

4.44.31.0010

שערים מפרופילי פלדה 44.31 סה"כ לתת פרק:

שערים מרשתות מרותכות 44.32 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

לא לחישוב !!! 2,300.76 1.00 יח'  - שער פשפש חד כנפי מגולוון דגם "נתיב" או ש"ע במידותM-14טיפוס 
50/150/5 ורשת מרותכת 1/"2.2 ס"מ מסגרת מצינורות קוטר "110/120

 לרבות מנעול2/"2.2מ"מ, לרבות עמודי שער מצינור מגולוון קוטר 
 ס"מ. על בסיס סעיף דקל50/50/70תלייה, בריח ויסודות בטון במידות 

44.032.0012

4.44.32.0010

שערים מרשתות מרותכות 44.32 סה"כ לתת פרק:

גידור 44 סה"כ לפרק:

סלילת כבישים ורחבות 51 פרק:

סלילת כבישים ורחבות 51.30 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

לא לחישוב !!! 145.25 32.27 מ"ק שכבת תשתית משומשומית, לרבות פיזור והידוק מבוקר 4.51.30.0010

סלילת כבישים ורחבות 51.30 סה"כ לתת פרק:

סלילת כבישים ורחבות 51 סה"כ לפרק:

פיתוח גני ילדים 4 סה"כ לתת כתב:
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162/2019כתב כמויות למכרז מספר 

מעונות יום וגני ילדים - רמות שכטמן
m

תת כתב: שלד מבנה

עבודות עפר 1 פרק:

חפירה ו/או חציבה 1.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

.01הקבלן מופנה ומחוייב לתוכן המפרט הכללי והמפרט המיוחד בפרק 

31.13 62.25 0.50 מ"ק חפירת גישוש  לגילוי  קו  ניקוז קיים בשטח ותשתיות אחרות, כולל 
חפירה זהירה בכלים מכניים הנדרשים וחפירה  ידנית

5.1.1.0020

25,107.50 45.65 550.00 מ"ק חפירה ו/או חציבה כללית בשטח לעומקים הנדרשים. מודגש בזאת כי
המחיר כולל גם את סילוק הפסולת הקיימת באתר אל אתר שפיכה

מאושר.

5.1.1.0030

11,205.00 74.70 150.00 מ"ק חפירה ו/או חציבה לשוחות ליסודות בודדים ועוברים בכל גודל שהוא
ולכל עומק.

5.1.1.0040

7,988.75 228.25 35.00 יח'  מ'. הדרילים3קידוחי דריל בתחתית היסודות לגילוי חללים באורך עד 
 מ"א ביסוד עובר.6יבוצעו אחד בכל פלטה וכל 

5.1.1.0050

44,332.38 חפירה ו/או חציבה 1.1 סה"כ לתת פרק:

מילוי מובא, מצעים והידוק 1.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

21,061.25 120.35 175.00 מ"ק מצע סוג א' כולל פיזור והידוק כמפורט, מתחת למרצפים, ובכל מקום
 ס"מ כ"א, לאחר הידוק,20עליו יורה המפקח, בשכבות בעובי של 

 מוד א.א.ש.טו.98%לצפיפות של 

5.1.2.0010

8,818.75 70.55 125.00 מ"ק  ס"מ20מילוי מובא מחומר נברר (סוג ג') לרבות פיזור בשכבות של 
והידוק

5.1.2.0020

3,486.00 6.64 525.00 מ"ר הידוק מבוקר של שתית (קרקעית חפירה) ו/או פני קרקע טבעיים 5.1.2.0030

933.75 7.47 125.00 מ"ק  ס"מ, (המילוי20הידוק מבוקר של מילוי או מצע כלשהו בשכבות של 
נמדד בנפרד)

5.1.2.0040

34,299.75 מילוי מובא, מצעים והידוק 1.2 סה"כ לתת פרק:

78,632.13 עבודות עפר 1 סה"כ לפרק:

עבודות בטון יצוק באתר 2 פרק:

מצעים 2.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

29,444.25 45.65 645.00 מ"ר  ס"מ מתחת ליסודות בודדים ועוברים, מתחת5מצע בטון רזה בעובי 
למרצפים ובכל מקום עליו יורה המפקח.

5.2.1.0010
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מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 92עמוד: 22/07/2020 חסוי

162/2019כתב כמויות למכרז מספר 

מעונות יום וגני ילדים - רמות שכטמן
m

תת כתב: שלד מבנה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

141.20 7.06 20.00 מ"ר  מ"מ מתחת לרצפת בטון ובכל מקום0.3מצע יריעות פוליאטילן בעובי 
עליו יורה המפקח.

5.2.1.0020

21,478.33 45.65 470.50 מ"ר 20מצע "ארגז חלול" של "פוליביד" או ש"ע מפוליסטירן מוקצף בגובה 
ס"מ מתחת למרצפים בקרקע תופחת. החלטה סופית לגבי ההפרדה תינתן

 לאחר ביצוע החפירה.

5.2.1.0030

6,723.00 448.20 15.00 מ"ק 5.2.1.0040 יצוק למילוי חללים.20בטון ב- 

57,786.78 מצעים 2.1 סה"כ לתת פרק:

יסודות ועמודי יסוד 2.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

20,907.70 913.00 22.90 מ"ק  אטום כנגד חדירת מים כמפורט בשטחי חתך40יסודות בודדים בטון ב-
שונים ובכל גובה שהוא. היציקה בשוחות חצובות וכנגד דופן החציבה.

5.2.2.0010

67,105.50 913.00 73.50 מ"ק  אטום כנגד חדירת מים כמפורט בשטחי חתך40יסודות עוברים בטון ב-
שונים ובכל גובה שהוא. היציקה בשוחות חצובות וכנגד דופן החציבה.

5.2.2.0020

3,921.75 1,452.50 2.70 מ"ק 5.2.2.0030 אטום למים כמפורט בעלי חתך כלשהו.40עמודי יסוד בטון ב- 

91,934.95 יסודות ועמודי יסוד 2.2 סה"כ לתת פרק:

קורות יסוד וקירות מסד 2.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

45,940.50 1,120.50 41.00 מ"ק  אטומות כנגד חדירת מים כמפורט במידות רוחב שונות.40קורות מסד ב-
המחיר כולל עיבוד ויציקת שן השענה לאבן.

5.2.3.0010

5,706.25 1,037.50 5.50 מ"ק  יצוקות על מצע או על הקרקע. רוחב40קורות יסוד בדלות בטון ב-
 ס"מ (המצע נמדד בנפרד).30הקורות  

5.2.3.0020

51,646.75 קורות יסוד וקירות מסד 2.3 סה"כ לתת פרק:

מרצפים 2.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

3,013.94 145.25 20.75 מ"ר  ס"מ בפלטות גישה לריסון15 יצוקים על מצע בעובי 30מרצפי בטון ב-
שקיעות ובכל מקום עליו יורה המפקח.

5.2.4.0010

126,990.00 249.00 510.00 מ"ר 5.2.4.0020 ס"מ.25 בעובי 40רצפות בטון תלויות ב-
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162/2019כתב כמויות למכרז מספר 

מעונות יום וגני ילדים - רמות שכטמן
m

תת כתב: שלד מבנה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

130,003.94 מרצפים 2.4 סה"כ לתת פרק:

קירות ועמודים 2.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

104,580.00 1,162.00 90.00 מ"ק 5.2.5.0010 ס"מ.20 בעובי 40מעון - קירות בטון ב-

לא לחישוב !!! 1,162.00 30.00 מ"ק 5.2.5.0015 ס"מ.20 בעובי 40גן ילדים - קירות בטון ב-

8,217.00 1,141.25 7.20 מ"ק 5.2.5.0020 ס"מ.25 בעובי 40קירות בטון ב-

44,778.50 1,079.00 41.50 מ"ק 5.2.5.0030 ס"מ.30 בעובי 40קירות בטון ב-

13,019.38 1,049.95 12.40 מ"ק 5.2.5.0040 ס"מ.35 בעובי 40קירות בטון ב-

4,139.63 1,452.50 2.85 מ"ק 5.2.5.0050 ס"מ.40 בקוטר 40עמודים עגולים בטון ב-

3,892.70 1,162.00 3.35 מ"ק , במידות חתך שונות. המחיר כולל יציקת עמודים40עמודים בטון ב-
בדלים ועמודים בולטים מקירות בטון.

5.2.5.0060

178,627.21 קירות ועמודים 2.5 סה"כ לתת פרק:

קורות מעקות וחגורות 2.6 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

2,762.24 1,062.40 2.60 מ"ק  במידות חתך40קורות תחתונות תלויות יצוקות יחד עם התיקרה בטון ב-
שונות. גובה הקורה נמדד עד לתחתית התקרה.

5.2.6.0010

39,665.70 1,344.60 29.50 מ"ק  במידות חתך שונות. המחיר כולל40קורות עליונות ומעקות בטון ב-
יציקת קורות בקו עגול.

5.2.6.0020

42,427.94 קורות מעקות וחגורות 2.6 סה"כ לתת פרק:

תקרות וגגות 2.7 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

197,311.34 323.70 609.55 מ"ר  ס"מ. המחיר כולל יציקת30 בעובי 40מעון - תקרות או גגות בטון ב-
תקרות בקו עגול.

5.2.7.0010

לא לחישוב !!! 323.70 250.00 מ"ר  ס"מ. המחיר כולל יציקת30 בעובי 40גן ילדים - תקרות או גגות בטון ב-
 תקרות בקו עגול.

5.2.7.0015

21,931.92 373.50 58.72 מ"ר 5.2.7.0020 ס"מ.40 בעובי 40תקרות או גגות בטון ב-
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162/2019כתב כמויות למכרז מספר 

מעונות יום וגני ילדים - רמות שכטמן
m

תת כתב: שלד מבנה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

5,301.63 1,452.50 3.65 מ"ק 5.2.7.0030 ס"מ.15-19 בעובי משתנה 40גגוני בטון ב- 

224,544.88 תקרות וגגות 2.7 סה"כ לתת פרק:

יציקות ביניים ושונות 2.8 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

1,660.00 332.00 5.00 מ"ר 5.2.8.0010 ס"מ בחדרי מדרגות.30 בעובי 40משטחי ביניים בטון ב-

6,391.00 332.00 19.25 מ"ר 5.2.8.0020 ס"מ30 בעובי 40משטחים משופעים למדרגות בטון ב-

4,361.40 70.55 61.82 מ"א 5.2.8.0030 ס"מ15/31 חתך המדרגה 30משולשי בטון למדרגות, ב-

12,412.40 יציקות ביניים ושונות 2.8 סה"כ לתת פרק:

פלדת זיון 2.9 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

253,980.00 3,735.00 68.00 טון   לזיון בטון לפי ת"י500Wמעון - מוטות פלדה מצולעים רתיכים מסוג פ- 
, בכול הקטרים והאורכים3/חלק4466 

5.2.9.0010

לא לחישוב !!! 3,735.00 30.00 טון   לזיון בטון לפי500Wגן ילדים - מוטות פלדה מצולעים רתיכים מסוג פ- 
, בכול הקטרים והאורכים3/חלק4466 ת"י 

5.2.9.0015

1,950.50 3,901.00 0.50 טון , בכל הקטרים4/חלק 4466רשתות פלדה מרותכות לזיון בטון לפי ת"י 
והאורכים

5.2.9.0020

788.50 7,885.00 0.10 טון מוטות עיגון (מוטות מקשרים) מפלדה מצולעת מעוגנים לבטון קשוי
באמצעות אפוקסי בכל הקטרים והאורכים כמפורט בתכניות ובמפרט.

 מ"מ מקוטר מוט הזיון.2-3קוטר הקדח המשמש לעיגון יהיה גדול ב: 

5.2.9.0030

256,719.00 פלדת זיון 2.9 סה"כ לתת פרק:

1,046,103.84 עבודות בטון יצוק באתר 2 סה"כ לפרק:

עבודות איטום 5 פרק:

איטום חלקי בטון הבאים במגע עם הקרקע 5.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

28,012.50 74.70 375.00 מ"ר  מ"מ + הגנת האיטום ע"י קלקר3הכנת השטח + איטום ביטומני בעובי 
 ס"מ3בעובי 

5.5.2.0010

28,012.50 איטום חלקי בטון הבאים במגע עם הקרקע 5.2 סה"כ לתת פרק:
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מעונות יום וגני ילדים - רמות שכטמן
m

תת כתב: שלד מבנה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

61,627.50 124.50 495.00 מ"ר 5.5.3.0010 + חיבורים לשטחים אנכיים.HDPEיריעה להדבקה עצמית על בסיס 

61,627.50 איטום רצפת מבנה 5.3 סה"כ לתת פרק:

89,640.00 עבודות איטום 5 סה"כ לפרק:

1,214,375.96 שלד מבנה 5 סה"כ לתת כתב:
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162/2019כתב כמויות למכרז מספר 

מעונות יום וגני ילדים - רמות שכטמן
m

תת כתב: שלד פיתוח

עבודות עפר 1 פרק:

חפירה ו/או חציבה 1.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

.01הקבלן מופנה ומחוייב לתוכן המפרט הכללי והמפרט המיוחד בפרק 

3,735.00 74.70 50.00 מ"ק חפירה ו/או חציבה לשוחות ליסודות עוברים, הרחבות וכד' בכל גודל
שהוא ולכל עומק.

6.1.1.0020

1,141.25 228.25 5.00 יח'  מ'. הדרילים3קידוחי דריל בתחתית היסודות לגילוי חללים באורך עד 
 מ"א ביסוד עובר.6יבוצעו אחד בכל פלטה וכל 

6.1.1.0030

4,876.25 חפירה ו/או חציבה 1.1 סה"כ לתת פרק:

4,876.25 עבודות עפר 1 סה"כ לפרק:

עבודות בטון יצוק באתר 2 פרק:

מצעים 2.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

2,830.30 45.65 62.00 מ"ר  ס"מ מתחת ליסודות בודדים ועוברים, הרחבות5מצע בטון רזה בעובי 
ובכל מקום עליו יורה המפקח.

6.2.1.0010

6,723.00 448.20 15.00 מ"ק 6.2.1.0020 יצוק למילוי חללים.20בטון ב- 

9,553.30 מצעים 2.1 סה"כ לתת פרק:

יסודות 2.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

13,695.00 913.00 15.00 מ"ק  אטום כנגד חדירת מים כמפורט בשטחי חתך40יסודות עוברים בטון ב-
שונים ובכל גובה שהוא. היציקה בשוחות חצובות וכנגד דופן החציבה.

6.2.2.0010

13,695.00 יסודות 2.2 סה"כ לתת פרק:

קירות 2.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

34,528.00 1,079.00 32.00 מ"ק 6.2.5.0010 ס"מ.20 בעובי 30קירות בטון ב-

34,528.00 קירות 2.5 סה"כ לתת פרק:

פלדת זיון 2.9 תת פרק:

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

תת כתב: שלד פיתוח

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

20,916.00 3,735.00 5.60 טון  לזיון בטון לפי ת"י500Wמוטות פלדה מצולעים רתיכים מסוג פ- 
, בכול הקטרים והאורכים.3/חלק4466

6.2.9.0010

20,916.00 פלדת זיון 2.9 סה"כ לתת פרק:

78,692.30 עבודות בטון יצוק באתר 2 סה"כ לפרק:

עבודות איטום 5 פרק:

איטום חלקי בטון הבאים במגע עם הקרקע 5.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

28,834.20 74.70 386.00 מ"ר  מ"מ + הגנת האיטום ע"י קלקר3הכנת השטח + איטום ביטומני בעובי 
 ס"מ3בעובי 

6.5.2.0010

28,834.20 איטום חלקי בטון הבאים במגע עם הקרקע 5.2 סה"כ לתת פרק:

28,834.20 עבודות איטום 5 סה"כ לפרק:

112,402.75 שלד פיתוח 6 סה"כ לתת כתב:
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162/2019כתב כמויות למכרז מספר 

מעונות יום וגני ילדים - רמות שכטמן
m

תת כתב: משותף

מעליות 17 פרק:

עבודות הכנה ופירוק 17.10 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

לא לחישוב !!! 207.50 8.50 מ"א בניית פיגום מקונסטרוקצית עץ לרבות משטחי ביניים, כולל חיזוקים
לקירות לפי הצורך. הקונסטרוקציה תעשה בהתאם לתוכנית שתוכן ע"י

יצרן המעלית. המחיר כולל את בנית הפיגום ופירוקו. המדידה לפי גובה
 הפיגום בפיר המעלית.

7.17.10.0010

לא לחישוב !!! 1,245.00 1.00 מ"ק יציקת משקולות נגדיות למעליות, לרבות משקולות בצורות שונות. 7.17.10.0020

לא לחישוב !!! 1,245.00 1.00 מ"ק יציקת מעצורים מבטון (בופרים) בתחתית המעליות. 7.17.10.0030

לא לחישוב !!! 747.00 2.00 יח' . המחיר כולל התקנת מוטות זיון30ביטון משקופי מעליות בבטון ב- 
וקיבוע קוצים הנמדדים הנפרד.

7.17.10.0040

לא לחישוב !!! 124.50 3.00 יח' 7.17.10.0050 טון.2.0התקנת ווים בתקרת חדר מכונות מעלית להרמת עומסים של 

לא לחישוב !!! 124.50 1.00 יח' 7.17.10.0060 טון.0.75התקנת ווים בתקרת חדר מכונות מעלית להרמת עומסים של 

עבודות הכנה ופירוק 17.10 סה"כ לתת פרק:

17.40 נוסעים לבנין ציבור (ללא חדר מכונה)8מעליות ל- תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

לא לחישוב !!! 145,250.00 קומפלט1.00  תחנות עם2 נוסעים (מעלית מינימלית המתאימה למבנה), 8מעלית ל-
דלתות אוטומטיות בתא ובתחנות, מנגנון דלת לפעולה מאומצת

)HEAVY DUTY מ'/שניה, דלתות ברוחב1). פיקוד אוניברסלי, מהירות 
 מ"מ, עם טור תאים מראה קומות בתא ובתחנה הראשית, כולל900

משקופים מרובעים

7.17.40.0010

לא לחישוב !!! 1,328.00 2.00 יח' 7.17.40.0020 מ"מ1100משקוף עמוק מפלב"מ (נירוסטה) מוברש לדלת ברוחב 

לא לחישוב !!! 2,490.00 1.00 יח' תוספת למערכת קורא כרטיסים 7.17.40.0030

לא לחישוב !!! 9,130.00 2.00 יח' שרות שנתי מקיף (כולל עבודה וחלפים) מעבר לשנת האחריות
הראשונה, לכל אחת מהשנתיים הבאות

7.17.40.0040

17.40 נוסעים לבנין ציבור (ללא חדר מכונה)8מעליות ל- סה"כ לתת פרק:

מעליות 17 סה"כ לפרק:

משותף 7 סה"כ לתת כתב:
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